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LYHYET PERUSTELUT

1. Taustaa

Lähes 147 miljoonaa Euroopan unionin kansalaista (37 miljoonaa matkailijaa ja 
110 miljoonaa liikematkustajaa)1 maksavat nykyään erittäin korkeita verkkovierailuhintoja 
kansainvälisistä matkaviestinpalveluista eli mahdollisuudesta soittaa tai pelkästään 
vastaanottaa puheluja ulkomailla.

Kyseisenkaltaiset puhelut on tehty mahdollisiksi asiakkaan kotioperaattorin ja ulkomaisen 
operaattorin, jonka verkkoon asiakkaalla on pääsy, välisillä kansainvälisillä 
verkkovierailusopimuksilla.

Kuluttajajärjestöt, kansalliset sääntelyviranomaiset ja valtaosa poliittisista johtajista ovat yhtä 
mieltä siitä, että verkkovierailupalvelujen hinnat eivät ole laskeneet 
puhelinpalveluoperaattoreiden välisen voimakkaan kilpailun ansiosta, vaikka kansallisten 
matkaviestinpalvelujen hinnat ovat halventuneet. Verkkovierailukustannukset ovat 
päinvastoin pysyneet perusteettoman korkeina eivätkä niiden perusteet ole riittävän selkeitä.
Myös saman jäsenvaltion alueella toimivien eri operaattoreiden hinnat ovat epäilyttävän 
samankaltaisia.

Koska puhelinpalvelujen tarjoajat ovat ilmeisen haluttomia alentamaan 
verkkovierailuhintojaan kansallisten ja yhteisön viranomaisten useiden vuosien aikana 
esittämistä varoituksista huolimatta ja huolimatta viimeisimmästä varoituksesta, joka sisältyy 
parlamentin joulukuussa 2005 antamaan päätöslausemaan, komissio esitti viime vuoden 
heinäkuussa nyt käsiteltävänä olevan ehdotuksen asetukseksi.

2. Komission ehdotuksen pääkohdat

A) Tukkuhintojen sääntely

Ehdotuksessa asetetaan tukkuhintojen enimmäisrajat. Paikallispuhelujen eli 
vierailujäsenvaltion sisäisten puhelujen tukkuhinta saa olla enintään kaksi kertaa yhteisön 
keskimääräinen kohdeverkkomaksu. Kansainvälisten puhelujen eli asiakkaan 
kotijäsenvaltiosta toiseen EU:n jäsenvaltioon soitettujen puhelujen tukku hinta saa olla 
enintään kolme kertaa yhteisön keskimääräinen kohdeverkkomaksu.

B) Vähittäishintojen sääntely

Verkkovierailupalvelujen vähittäishintojen enimmäisrajaksi on asetettu 130 prosenttia 
tukkuhintoihin sovellettavasta enimmäisrajasta. Vastaanotettaviin puheluihin sovelletaan 
kyseistä enimmäisrajaa uuden asetuksen voimaantuloon asti. Soitettavia puheluita koskevat 
vähittäishintojen enimmäisrajat tulevat sen sijaan voimaan automaattisesti kuuden kuukauden 
kuluttua asetuksen voimaantulosta.

  
1 Komission vaikutusten arviointi, SEC (2006) 925, s. 19.
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C) Vähittäishintojen avoimuus

Ehdotuksessa suositetaan myös vähittäishintoja koskevien tietojen saatavuuden helpottamista 
siten, että matkaviestinpalvelujen tarjoajat velvoitetaan antamaan asiakkailleen yksilölliset 
tiedot verkkovierailumaksuista pyynnöstä ja kuluitta tekstiviestinä (SMS) tai suullisesti.

3. Ehdotukset

Valmistelija on kieltämättä hieman hämmentynyt tästä epätavallisesta asetusehdotuksesta ja 
on itse asiassa täysin vakuuttunut siitä, että jonkin tuotteen kustannusten alentamista koskeva 
sinänsä erittäin kannatettava tavoite olisi pyrittävä saavuttamaan pikemminkin 
markkinavoimien välisen terveen kilpailun avulla kuin suoran hintasääntelyn avulla.

Tästä periaatteellisesta varaumasta huolimatta on myönnettävä, että kyseisten 
matkaviestinpalvelujen kohdalla tavanomaiset kilpailusäännöt eivät ole toimineet.

Ottaen huomioon kansainvälisten verkkovierailumarkkinoiden erityisluonteen ja kyseisten 
palvelujen rajat ylittävän luonteen sekä nykyisen lainsäädäntökehyksen riittämättömyyden ja 
kansallisten sääntelyviranomaisten kyvyttömyyden toimia tehokkaasti tässä asiassa ja sen, että 
matkaviestinalan tukkupalvelujen tarjoajat sijaitsevat usein eri jäsenvaltiossa kuin heidän 
tarjoamiensa palvelujen käyttäjät, valmistelija on samaa mieltä komission kanssa kiireellisestä 
erityistoimien toteuttamisen tarpeesta.

Valmistelija pitää kuitenkin asianmukaisena esittää alla muutamia tarkistuksia komission 
laatimaan kehykseen.

A) Vähittäishinnat
Valmistelijan mielestä komission ehdottama 130 prosentin raja-arvo on liian alhainen. Tämä 
enimmäisraja, jonka olisi katettava sekä vähittäismyynnin kustannukset että voitot, aiheuttaa 
todennäköisesti liikaa painetta kilpailun rohkaisemiseen ja tarjonnan monipuolistamiseen.
Hinnat olisivat todennäköisesti yhdenmukaisesti ehdotetun enimmäisrajan mukaisia, millä 
saattaisi olla kielteinen vaikutus pieniin operaattoreihin, jotka eivät ole liittyneet suuriin 
eurooppalaisiin yhtymiin tai kumppanuussopimuksiin. Kyseisellä enimmäisrajalla ei siten 
olisi kilpailua eikä hintojen joustavuutta edistävää vaikutusta. Valmistelija ehdottaa siksi 
vähittäishintojen enimmäisrajaksi 150 prosenttia ehdotetusta tukkuhinnasta.

B) Avoimuus
On tärkeää edistää vähittäishintoja koskevaa avoimuutta vaatimalla matkaviestinpalvelujen 
tarjoajia tiedottamaan asiakkailleen verkkovierailumaksuista heidän saapuessaan toiseen 
jäsenvaltioon.

C) Tuleva tekstiviestipalveluja (SMS) ja multimediaviestipalveluja (MMS) koskeva 
lainsäädäntökehys
Valmistelija ehdottaa, että tekstiviesti- ja multimediaviestipalveluja tarkastellaan tulevan 
sähköistä viestintää koskevan lainsäädäntökehyksen tarkistamisen yhteydessä. Kyseiset 
palvelut eivät kuulu käsiteltävänä olevan ehdotuksen piiriin, mutta niiden hinnoittelussa on 
todellisia vääristymiä.



AD\658570FI.doc 5/17 PE 382.555v03-00

FI

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Olisi otettava käyttöön yhteinen 
mekanismi, jonka nimeksi tulee 
”eurooppalaisten kotimarkkinoiden 
periaate”, jotta varmistetaan, että yleisten 
matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät 
yhteisön alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan kansainvälisistä 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja puheluja soittaessaan tai 
vastaanottaessaan, ja jotta siten saavutetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja turvataan 
matkaviestinoperaattoreiden välinen 
kilpailu. Yhteinen mekanismi tarvitaan 
palvelujen valtioiden rajat ylittävän luonteen 
vuoksi, jotta matkaviestinoperaattoreilla olisi 
yksi yhteinen ja johdonmukainen 
sääntelyjärjestelmä, joka perustuu
objektiivisiin perusteisiin.

(14) Olisi otettava käyttöön yhteinen 
mekanismi, jonka nimeksi tulee 
”eurooppalaisten kotimarkkinoiden 
periaate”, jotta varmistetaan, että yleisten 
matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät 
yhteisön alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan kansainvälisistä 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja puheluja soittaessaan tai 
vastaanottaessaan tai datapalveluja 
käyttäessään, ja jotta siten saavutetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja turvataan 
matkaviestinoperaattoreiden välinen 
kilpailu. Yhteinen mekanismi tarvitaan 
palvelujen valtioiden rajat ylittävän luonteen 
vuoksi, jotta matkaviestinoperaattoreilla olisi 
yksi yhteinen ja johdonmukainen 
sääntelyjärjestelmä, joka perustuu 
objektiivisiin perusteisiin. Tehokkaan 
vähittäiskilpailun varmistamiseksi ja sen 
takaamiseksi, että kaikki yhteisön 
matkaviestinoperaattorit pystyvät 
kilpailemaan tehokkaasti, 
matkaviestinoperaattorit olisi velvoitettava 
pyynnöstä tarjoamaan kansainvälisiä 
verkkovierailupalveluja tukkutasolla 
kaikille muille yhteisössä toimiville 
operaattoreille.

Perustelu

Tehokkaan kilpailun varmistamiseksi matkaviestinoperaattorit olisi velvoitettava tarjoamaan 
  

1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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kansainvälisiä verkkovierailupalveluja kaikille muille operaattoreille. Tällä varmistetaan, että 
kukaan operaattori ei jää tukkutasolla verkkovierailupalvelujen ulkopuolelle.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

(15) Tehokkain ja oikeasuhteisin mekanismi 
kansainvälisten verkkovierailupuhelujen 
hintatason sääntelemiseksi edellä kuvattujen 
näkökohtien mukaisesti on yhteisön 
laajuisen minuuttikohtaisen enimmäishinnan 
asettaminen niin vähittäis- kuin 
tukkutasollakin.

(15) Tehokkain ja oikeasuhteisin mekanismi 
kansainvälisten verkkovierailupuhelujen 
hintatason sääntelemiseksi edellä kuvattujen 
näkökohtien mukaisesti on yhteisön 
laajuisen minuuttikohtaisen enimmäishinnan 
asettaminen niin vähittäis- kuin 
tukkutasollakin. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja komission pitäisi 
datapalvelujen tapauksessa, ottaen 
huomioon tekniikan kehityksen nopeuden 
ja tekstiviestien (SMS) ja 
multimediaviestien (MMS) kasvavan 
merkityksen, valvoa tukku- ja 
vähittäisdatahintoja tekstiviesti- ja 
multimediaviestimaksut mukaan lukien ja 
sisällyttää ne tulevaan 
lainsäädäntökehyksen tarkistamiseen siinä 
tapauksessa, etteivät hinnat laske.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 26 KAPPALE

(26) Jotta parannettaisiin yhteisön alueella 
soitettavien ja vastaanotettavien 
verkkovierailupuhelujen vähittäishintojen 
avoimuutta ja helpotettaisiin 
verkkovierailuasiakkaiden matkapuhelimen 
käyttöä koskevien päätösten tekoa 
ulkomailla, matkapuhelinpalvelujen 
tarjoajien olisi annettava 
verkkovierailuasiakkailleen mahdollisuus 
saada helposti tietoa vierailujäsenvaltiossa 
heihin sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista pyyntöä vastaan ja 
kuluitta. Avoimuus edellyttää myös, että 
tarjoajat antavat tietoa 
verkkovierailuhinnoista asiakkaiden 
tehdessä liittymäsopimuksia ja että ne 
antavat asiakkailleen säännöllisesti 
ajantasaista tietoa hinnoista sekä 
mahdollisista merkittävistä 

(26) Jotta parannettaisiin yhteisön alueella 
soitettavien ja vastaanotettavien 
verkkovierailupuhelujen vähittäishintojen 
avoimuutta ja helpotettaisiin 
verkkovierailuasiakkaiden matkapuhelimen 
käyttöä koskevien päätösten tekoa 
ulkomailla, matkapuhelinpalvelujen 
tarjoajien olisi annettava 
verkkovierailuasiakkailleen mahdollisuus 
vastaanottaa helposti tietoa siitä, ovatko 
kotiverkon ja vierailuverkon operaattori 
tehneet keskenään puhelujen ohjaamista 
koskevan sopimuksen, sekä 
vierailujäsenvaltiossa heihin sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista kuluitta. Kyseisiin 
tietoihin olisi sisällyttävä tiedot 
asianomaisessa jäsenvaltiossa soitettavien 
ja vastaanotettavien puhelujen hinnoista.
Avoimuus edellyttää myös, että tarjoajat 
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hintamuutoksista. antavat tietoa verkkovierailuhinnoista 
asiakkaiden tehdessä liittymäsopimuksia ja 
että ne antavat asiakkailleen säännöllisesti 
ajantasaista tietoa hinnoista sekä 
mahdollisista merkittävistä 
hintamuutoksista.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE

(27) Vuoden 2002 sähköisen viestinnän 
sääntelyjärjestelmän mukaisten tehtävien 
suorittamisesta vastaavilla kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla pitäisi olla tarvittavat 
valtuudet tämän asetuksen mukaisten 
velvoitteiden täytäntöönpanon valvontaan 
omalla alueellaan. Niiden pitäisi myös 
seurata matkaviestinasiakkaille tarjottavien 
puhelu- ja datapalvelujen hintakehitystä 
yhteisön alueella tapahtuvissa 
verkkovierailuissa, ottaen erityisesti 
huomioon yhteisön syrjäisimmillä alueilla 
soitettaviin verkkovierailupuheluihin 
liittyvät erityiset kustannukset ja tarpeen 
varmistaa, että nämä kustannukset voidaan 
kattaa riittävästi tukkumarkkinoilla. Niiden 
olisi varmistettava, että matkapuhelimien 
käyttäjillä on saatavissaan ajantasaista tietoa 
tämän asetuksen soveltamisesta.

(27) Vuoden 2002 sähköisen viestinnän 
sääntelyjärjestelmän mukaisten tehtävien 
suorittamisesta vastaavilla kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla pitäisi olla tarvittavat
valtuudet tämän asetuksen mukaisten 
velvoitteiden täytäntöönpanon valvontaan 
omalla alueellaan. Niiden pitäisi myös 
seurata matkaviestinasiakkaille tarjottavien 
puhelu- ja datapalvelujen hintakehitystä 
yhteisön alueella tapahtuvissa 
verkkovierailuissa, ottaen erityisesti 
huomioon yhteisön syrjäisimmillä alueilla 
soitettaviin verkkovierailupuheluihin 
liittyvät erityiset kustannukset ja tarpeen 
varmistaa, että nämä kustannukset voidaan 
kattaa riittävästi tukkumarkkinoilla. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
ilmoitettava tällaisen seurannan tulokset 
komissiolle kuuden kuukauden välein 
alkaen tämän asetuksen voimaantulosta. 
Niiden olisi myös varmistettava, että 
matkapuhelimien käyttäjillä on saatavissaan 
ajantasaista tietoa tämän asetuksen 
soveltamisesta.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 31 KAPPALE

(31) Tätä asetusta on tarkasteltava 
uudelleen viimeistään kahden vuoden 
kuluttua sen voimaantulosta sen 
varmistamiseksi, että se on edelleen 
tarpeellinen ja asianmukainen sähköisen 
viestinnän markkinoilla tuolloin vallitsevien 

(31) Tällä asetuksella pyritään korjaamaan 
markkinoiden puutteellista toimintaa 
ottamalla käyttöön toimenpiteitä, joilla 
palautetaan välittömästi tehokas kilpailu, 
josta on hyötyä kuluttajille. Sillä ei ole 
pysyvää tehtävää, ja sen vuoksi sitä on 
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olosuhteiden kannalta, tarkasteltava uudelleen viimeistään kahden 
vuoden kuluttua sen voimaantulosta sen 
varmistamiseksi, että oikeudellinen toimi 
tukku- ja vähittäishintojen sääntelemiseksi
on edelleen tarpeellinen ja asianmukainen 
sähköisen viestinnän markkinoilla tuolloin 
vallitsevien olosuhteiden kannalta, ja lisäksi 
on pohdittava, pitäisikö asetus kumota tai 
korvata tilapäisesti vähemmän rajoittavalla 
toimenpiteellä.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 31 A KAPPALE (uusi)

(31 a) Tämän asetuksen soveltamista olisi 
Bulgarian ja Romanian osalta lykättävä 
kunnes komissio suorittaa erityisen 
vaikutusten arvioinnin näistä 
jäsenvaltioista. Jos verkkovierailujen 
tukku- ja vähittäismaksuille asetetaan 
yläraja, se olisi Bulgarian ja Romanian 
tapauksessa kuitenkin joka tapauksessa 
otettava käyttöön vaiheittain.

Perustelu

Bulgarian ja Romanian markkinat ovat suhteellisen kehittymättömät ja niillä tarvitaan 
elintärkeitä investointeja verkkojen parantamiseen. Näiden kahden uuden jäsenvaltion osalta 
on siten tärkeää suorittaa erityinen vaikutusten arviointi ennen verkkovierailudirektiivin 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus 7
1 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

-1. Tällä asetuksella vahvistetaan säännöt 
hintojen avoimuuden lisäämiseksi ja 
kuluttajille suunnattavan kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen hintoja koskevan 
tiedottamisen parantamiseksi.

Perustelu

Asetuksen tavoitteisiin olisi kuuluttava hintojen avoimuuden lisäämistä ja kuluttajille 
suunnattavan kansainvälisistä verkkovierailupalveluista tiedottamisen parantamista 
koskevien sääntöjen vahvistaminen.

Tarkistus 8
2 ARTIKLAN 2 KOHDAN E A JA E B ALAKOHTA (uusi)
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(e a) ”uudella verkkovierailuasiakkaalla” 
niitä e kohdassa tarkoitettuja 
verkkovierailuasiakkaita, jotka ovat 4 
artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden tultua 
voimaan (i) allekirjoittaneet sopimuksen 
kotioperaattorin kanssa ensimmäistä 
kertaa, (ii) allekirjoittaneet sopimuksen 
uuden kotioperaattorin kanssa tai (iii) jotka 
ovat ostaneet ennalta maksetun SIM-
kortin;
(e b) ”nykyisellä 
verkkovierailuasiakkaalla” e kohdassa 
tarkoitettuja verkkovierailuasiakkaita, jotka 
eivät kuulu (e a) kohdassa vahvistetun 
määritelmän piiriin, tai uusia 
verkkovierailuasiakkaita, jotka ovat itse 
jättäytyneet 4 artiklassa säädetyn 
kuluttajansuojahinnan ulkopuolelle.

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön "uuden verkkovierailuasiakkaan" ja "nykyisen 
verkkovierailuasiakkaan" määritelmät esitettyjä tarkistuksia vastaavasti.

Tarkistus 9
3 ARTIKLAN OTSIKKO

Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
soittamisesta perittävät tukkuhinnat

Säännellyistä verkkovierailupuheluista
perittävät tukkuhinnat

Perustelu

Paikallispuhelujen ja muiden puhelujen erilliset ylärajat aiheuttavat merkittävää 
sekaannusta. Siksi sopivampi ratkaisu on korkeampi yläraja, joka vastaa 10 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti julkaistua keskimääräistä kohdeverkkomaksua kerrottuna kolmella.

Tarkistus 10
4 ARTIKLA

Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
soittamisesta perittävät vähittäishinnat

Säännellyistä verkkovierailupuheluista
perittävät vähittäishinnat

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta johdu, 
kokonaisvähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
olla enintään 130 prosenttia liitteen I 

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta johdu, 
vähittäishinta – ilman alv:tä – jonka 
kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun soittamisesta ja 
vastaanottamisesta, saa olla enintään 
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mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta.
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut.

150 prosenttia liitteen I mukaisesti 
määritellystä puheluun sovellettavasta 
enimmäistukkuhinnasta. Tämän artiklan 
mukaisiin hintarajoituksiin sisältyvät kaikki 
säänneltyjen verkkovierailujen tarjoamiseen 
liittyvät kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut.

Perustelu

Puhelumaksujen vähittäishintojen ehdotetut ylärajat ovat liian alhaiset eivätkä jätä tilaa 
erityyppisten operaattoreiden ja palvelujen luovalle keskinäiselle kilpailulle. Siksi on tarpeen 
asettaa yhtenäinen ja korkeampi keskimääräinen vähittäishintojen yläraja yhdessä 
yksittäisille puheluille asetettavan enimmäishinnan kanssa, jotta operaattoreille tarjotaan 
suurempaa joustavuutta ja siten kuluttajille parempaa palvelua.

Tarkistus 11
4 A ARTIKLA (uusi)

4 a artikla
Kuluttajansuojahinta

1. Kotioperaattoreiden on asetettava 
2 kohdan mukainen kuluttajansuojahinta 
selvästi ja avoimesti kaikkien 
verkkovierailuasiakkaiden saataville.
2. Minuuttikohtainen vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkailtaan 
verkkovierailupuhelujen tarjoamisesta, ei 
saa ylittää [0,50 euroa] soitetuista 
puheluista ja [0,25 euroa] vastanotetuista 
puheluista. 
3. Nykyiset verkkovierailuasiakkaat voivat 
valita, haluavatko he siirtyä 
kuluttajansuojahintaan. Siirtymisen on 
oltava maksutonta eikä siihen saa soveltaa 
sopimuksen nykyisiin elementteihin liittyviä 
ehtoja ja rajoituksia.
4. Kuluttajansuojahintaa on tarjottava 
automaattisesti uusille sopimuksen 
allekirjoittaville verkkovierailuasiakkaille, 
jolleivät he tietoisesti valitse muuta hintaa. 
Siinä tapauksessa, että uusi 
verkkovierailuasiakas tarkoituksellisesti 
valitsee jonkin muun hinnan, hänen on 
vapaasti voitava palata 
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kuluttajansuojahintaan korkeintaan 
kuuden kuukauden kuluessa siten, että 
sopimuksen muut elementit säilyvät.
5. Tämän artiklan mukaisiin 
hintarajoituksiin sisältyvät kaikki 
säänneltyjen verkkovierailujen 
tarjoamiseen liittyvät kiinteät elementit, 
kuten puhelun muodostamisesta tai 
valinnaisista palveluista perittävät maksut.

Tarkistus 12
6 ARTIKLA

6 artikla Poistetaan.
Verkkovierailupuhelujen 

vastaanottamisesta yhteisössä perittävät 
vähittäishinnat

Kokonaisvähittäishinta minuutilta – ilman 
alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
vierailuverkossa vastaanottamista 
puheluista, saa olla enintään 130 prosenttia 
10 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
julkaistusta keskimääräisestä 
kohdeverkkomaksusta. Tämän artiklan 
mukaisiin hintarajoituksiin sisältyvät 
kaikki säänneltyjen verkkovierailujen 
tarjoamiseen liittyvät kiinteät elementit, 
kuten kertaluonteiset tai valinnaisista 
palveluista perittävät maksut.

Tarkistus 13
7 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jokaisen kotioperaattorin on pyynnöstä
toimitettava verkkovierailuasiakkaalleen 
yksilölliset tiedot vähittäishinnoista, joita 
asiakkaaseen sovelletaan tämän soittaessa tai 
vastaanottaessa puheluja 
vierailujäsenvaltiossa.

1. Jokaisen kotioperaattorin on 
automaattisesti toimitettava 
verkkovierailuasiakkaalleen yksilölliset 
tiedot vähittäishinnoista ja muiden
matkaviestinpalvelujen tarjoajien kanssa 
tehdyistä erityisistä puhelujen ohjaamista 
koskevista sopimuksista, joita asiakkaaseen 
sovelletaan tämän soittaessa tai 
vastaanottaessa puheluja 
vierailujäsenvaltiossa.
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Perustelu

Avoimuuden ja kilpailun parantamiseksi asiakkaan olisi saatava tieto vähittäishinnoista ja 
siitä, ovatko kotioperaattori ja vierailuverkon operaattori tehneet keskenään puhelujen 
ohjaamista koskevan sopimuksen, jotta hän voi tehdä valintansa täydellisten tietojen pohjalta.

Tarkistus 14
7 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Asiakas voi valita, tekeekö hän tämän 
pyynnön soittamalla matkapuhelimella vai 
lähettämällä tekstiviestin (SMS) 
kotioperaattorin tätä tarkoitusta varten 
osoittamaan numeroon, ja vastaanottaako 
hän tiedot puhelun aikana vai tekstiviestinä 
(jälkimmäisessä tapauksessa ilman 
aiheetonta viivästymistä).

2. Verkkovierailuasiakas vastaanottaa 
edellä 1 kohdassa tarkoitetun tiedon
soittamalla matkapuhelimella tai 
tekstiviestinä (SMS). Kaikkien 
vierailujäsenvaltion matkaviestinpalvelujen 
tarjoajien, joilla on puhelujen ohjaamista 
koskevat sopimukset kotioperaattorin 
kanssa, on annettava tiedot tunnin 
kuluessa siitä, kun asiakas saapuu 
vierailujäsenvaltioon.

Tarkistus 15
7 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Käyttäjä voi milloin tahansa vaatia 
edellä tarkoitetun ilmaisen tietopalvelun 
lopettamista.

Perustelu

Ei-toivottujen viestien lähettämisen välttämiseksi erityisesti rajatyöntekijöiden tapauksessa 
käyttäjille on annettava mahdollisuus valita milloin tahansa vapaaehtoinen "pull"-
järjestelmä.

Tarkistus 16
8 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1a. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
asetettava tämän asetuksen ja erityisesti sen 
3, 4 ja 4 a artiklan soveltamiseen 
perustuvat tiedot julkisesti saataville 
tavalla, joka antaa osapuolille 
mahdollisuuden saada tiedot helposti.

Perustelu

Tämän artiklan 1 kohdassa säädetyn valvonta- ja seurantamenettelyn tulosten tulisi olla 
avoimia ja julkisia, jotta osapuolet ja kuluttajat saavat hyvin tietoja.
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Tarkistus 17
8 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava verkkovierailuasiakkaille 
tarjottavien puhelu- ja datapalvelujen
tukku- ja vähittäishintojen kehitystä,
mukaan luettuina tekstiviestipalvelut 
(SMS) ja multimediaviestipalvelut (MMS),
erityisesti yhteisön syrjäisimmillä alueilla, ja 
pyynnöstä ilmoitettava tällaisen seurannan 
tulokset komissiolle.

6. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava verkkovierailuasiakkaille 
tarjottavien puhelupalvelujen tukku- ja 
vähittäishintojen kehitystä, erityisesti 
yhteisön syrjäisimmillä alueilla, ja 
ilmoitettava tällaisen seurannan tulokset 
komissiolle kuuden kuukauden välein 
alkaen tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Perustelu

Jotta varmistetaan tämän asetuksen nopea läpimeno, datapalvelujen verkkovierailuja ei 
pitäisi suoraan sisällyttää tähän asetukseen. On kuitenkin tärkeää, että kansalliset sääntelijät 
ja komissio valvovat tämän alan verkkovierailukustannuksia, arvioivat tulokset ja esittävät 
tarvittaessa vastaavaa asetusta. Sopiva paikka tälle on "uudelleentarkastelua" koskeva 
12 artikla - ks. muut tarkistukset.

Tarkistus 18
10 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Tämän asetuksen vaatimusten alaisten 
yritysten on varmistettava, että kaikki 
hintamuutokset, joita 3, 4 ja 6 artiklan
noudattaminen edellyttää, tulevat voimaan 
kahden kuukauden kuluessa kustakin tämän 
artiklan edeltävien kohtien mukaisesta 
julkaisemisesta.

5. Tämän asetuksen vaatimusten alaisten 
yritysten on varmistettava, että kaikki 
hintamuutokset, joita 3 ja 4 artiklan
noudattaminen edellyttää, tulevat voimaan 
kahden kuukauden kuluessa kustakin tämän 
artiklan edeltävien kohtien mukaisesta 
julkaisemisesta.

Perustelu

Puhelumaksujen vähittäishintojen ehdotetut ylärajat ovat liian alhaiset eivätkä jätä tilaa 
erityyppisten operaattoreiden ja palvelujen luovalle keskinäiselle kilpailulle. Siksi on tarpeen 
asettaa yhtenäinen ja korkeampi keskimääräinen vähittäishintojen yläraja yhdessä 
yksittäisille puheluille asetettavan enimmäishinnan kanssa, jotta operaattoreille tarjotaan 
suurempaa joustavuutta ja siten kuluttajille parempaa palvelua.

Tarkistus 19
11 A ARTIKLA

11 a artikla
Datapalvelut

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
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valvottava verkkovierailuasiakkaille 
tarjottavien datasiirron, tekstiviestien ja 
multimediaviestien tukku- ja 
vähittäishintojen kehittymistä, mukaan 
luettuna yhteisön 
matkaviestinoperaattorien kansainvälisistä 
verkkovierailuhinnoista perimistä 
keskimääräisistä tukkuhinnoista kerättävät 
tiedot, jotka ne välittävät komissiolle 
12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta ja sen jälkeen pyynnöstä.
2. Komissio esittää 2 kohdassa 
määriteltyjen tietojen perusteella 
18 kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa 
analysoidaan kansainvälisten 
verkkovierailujen tukkutason datahintoja 
yhteisössä. Jos kansainvälisten 
verkkovierailujen tukkutason datahinnat 
eivät ole laskeneet tasoille, jotka vastaavat 
puhelujen verkkovierailuja tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen, komissio 
arvioi, tarvitaanko 
verkkovierailuasiakkaille tarjottavien 
datapalvelujen tukkuhintojen alentamista 
koskevaa asetusta, ja esittää tarvittaessa 
vastaavan asetuksen.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan tämän asetuksen nopea läpimeno, datapalvelujen verkkovierailuja ei 
pitäisi suoraan sisällyttää tähän asetukseen. On kuitenkin tärkeää, että kansalliset sääntelijät 
ja komissio valvovat tämän alan verkkovierailukustannuksia, arvioivat tulokset ja esittävät 
tarvittaessa vastaavaa asetusta.

Tarkistus 20
12 ARTIKLA

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
asetuksen toimintaa ja antaa siitä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään kahden vuoden 
kuluttua sen voimaantulosta. Komissio 
perustelee kertomuksessa kantansa sen 

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
asetuksen toimintaa ja antaa siitä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja
neuvostolle viimeistään kahden vuoden 
kuluttua sen voimaantulosta. Komissio 
perustelee kertomuksessa kantansa sen 
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suhteen, onko sääntelyä tarpeen jatkaa vai 
onko se mahdollisesti kumottava, 
markkinoiden kehityksen valossa ja 
kilpailun näkökulmasta. Tätä varten 
komissio voi pyytää jäsenvaltioilta ja 
kansallisilta sääntelyviranomaisilta tietoja, 
jotka on toimitettava ilman aiheetonta 
viivästymistä.

suhteen, onko sääntelyä tarpeen jatkaa vai 
onko se korvattava tilapäisesti vähemmän 
rajoittavalla toimenpiteellä, markkinoiden 
kehityksen valossa ja kilpailun 
näkökulmasta varsinkin, mitä tulee pieniin 
ja riippumattomiin operaattoreihin ja 
niiden kilpailukykyyn kohdistuviin 
taloudellisiin vaikutuksiin, sekä ottaen 
huomioon 11 a artiklassa tarkoitetun 
komission kertomuksen 
verkkovierailudatapalvelujen maksuista.

Tarkistus 21
16 A ARTIKLA (uusi)

16 a artikla
Poikkeus

Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta 
Bulgariaan ja Romaniaan.
Komissio valvoo kotioperaattoreiden 
Bulgariassa ja Romaniassa tarjoamien 
verkkovierailupuhelupalvelujen tukku- ja 
vähittäishintojen kehitystä ja laatii 
vaikutusten arvioinnin viimeistään kahden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Perustelu

Bulgarian ja Romanian markkinat ovat suhteellisen kehittymättömät ja niillä tarvitaan 
elintärkeitä investointeja verkkojen parantamiseen. Näiden kahden uuden jäsenvaltion osalta 
on siten tärkeää suorittaa erityinen vaikutusten arviointi ennen verkkovierailudirektiivin 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus 22
LIITE I

Kokonaistukkuhinta, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn 
verkkovierailupuhelun soittamisesta 
kyseisessä vierailuverkossa, ei saa ylittää 10 
artiklan 3 kohdan mukaisesti julkaistua 
keskimääräistä kohdeverkkomaksua 

Kokonaistukkuhinta, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta verkkovierailupuhelun 
soittamisesta kyseisessä vierailuverkossa, ei 
saa ylittää 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
julkaistua keskimääräistä 
kohdeverkkomaksua vastaavaa 
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vastaavaa minuuttihintaa kerrottuna: minuuttihintaa kerrottuna kahdella ja 
puolella.

a) kahdella, jos säännelty 
verkkovierailupuhelu soitetaan numeroon, 
joka kuuluu yleiseen puhelinverkkoon siinä 
jäsenvaltiossa, jossa vierailuverkko 
sijaitsee; tai
b) kolmella, jos säännelty 
verkkovierailupuhelu soitetaan numeroon, 
joka kuuluu yleiseen puhelinverkkoon 
muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa 
vierailuverkko sijaitsee.
Tämän liitteen mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki kiinteät elementit, kuten 
puhelun muodostamisesta perittävät 
maksut.

Perustelu

Tukkuhintojen ehdotetut ylärajat ovat liian alhaiset ja vaikuttaisivat voimakkaan kielteisesti 
erityisesti matkailumaiden operaattoreihin. Lisäksi paikallispuhelujen ja muiden puhelujen 
erilliset ylärajat aiheuttavat merkittävää sekaannusta. Siksi sopivampi ratkaisu on korkeampi 
yläraja, joka vastaa 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti julkaistua keskimääräistä 
kohdeverkkomaksua kerrottuna kolmella.
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