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Ehdotus asetukseksi (KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 227
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 toimitettava
jokaiselle verkkovierailuasiakkaalleen
tämän saapuessa toiseen jäsenvaltioon 
automaattisesti ja kuluitta sekä ilman 
aiheetonta viivästymistä tekstiviesti (SMS), 
tai näkövammaisten kohdalla muu 
asiaankuuluva palvelu, joka sisältää 
yksilölliset tiedot minuuttikohtaisista 
vähittäishinnoista (alv mukaan luettuna), 
joita sovelletaan kyseisen asiakkaan 
soittamiin ja vastaanottamiin puheluihin 
sekä lähettämiin ja vastaanottamiin teksti-
ja multimediaviesteihin ja käyttämiin 
muihin datapalveluihin 
vierailujäsenvaltion jokaisessa verkossa.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 228
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 lähetettävä 
kuluitta verkkovierailuasiakkaalleen 
automaattisesti tämän saapuessa toiseen 
jäsenvaltioon ja ilman tarpeetonta 
viivytystä asiakkaan saatua yhteyden 
vierailuverkkoon tekstiviesti (SMS), joka 
sisältää yksilölliset tiedot verkkovierailujen 
vähittäishinnoista, joita sovelletaan tämän 
soittaessa tai vastaanottaessa puheluja 
vierailujäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Vähittäishintoihin todella tarvitaan ehdotonta avoimuutta. Kuluttajien pitää voida valita 
vierailumaassa eri operaattoreiden keskuudesta se, jonka verkkovierailupalveluista hänen 
kotioperaattorinsa tarjoaa edullisimmat vähittäishinnat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Werner Langen ja Daniel Caspary

Tarkistus 229
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 toimitettava 
verkkovierailuasiakkaalleen automaattisesti 
tämän ylitettyä rajan ilmaisella 
tekstiviestillä (SMS) yksilölliset tiedot 
vähittäishinnoista, joita asiakkaaseen 
sovelletaan tämän soittaessa tai 
vastaanottaessa puheluja 
vierailujäsenvaltiossa.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 230
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 toimitettava 
verkkovierailuasiakkaalleen yksilölliset 
tiedot vähittäishinnoista, joita asiakkaaseen 
sovelletaan tämän soittaessa tai 
vastaanottaessa puheluja 
vierailujäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Daniel Caspary

Tarkistus 231
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 toimitettava 
verkkovierailuasiakkaalleen välittömästi 
tämän kirjauduttua kotiverkostaan 
poikkeavaan matkaviestinverkkoon 
ilmaisella tekstiviestillä (SMS) yksilölliset 
tiedot vähittäishinnoista, joita asiakkaaseen 
sovelletaan tämän soittaessa puheluja 
vierailujäsenvaltiossa. Asiakas voi kieltäytyä 
kyseisestä palvelusta.

Or. de

Perustelu

Palvelun tarkoituksena on lisätä avoimuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 232
7 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jollei verkkovierailuasiakas ole 
kotioperaattorille toisin ilmoittanut, 
jokaisen kotioperaattorin on toimitettava 
automaattisesti tekstiviestillä tunnin 
kuluessa verkkovierailuasiakkaan 
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vierailujäsenvaltiossa. saapumisesta toiseen jäsenvaltioon 
4 artiklan ensimmäisessä alakohdassa 
säädetyt yksilölliset tiedot vähittäishinnoista. 
Asiakkaalla, joka on ilmoittanut, että hän 
ei tarvitse automaattista tekstiviestiä, on 
milloin tahansa oikeus pyytää 
kotioperaattoria tarjoamaan palvelua 
uudelleen.
Kotioperaattoreiden ei tarvitse antaa tietoja 
automaattisella tekstiviestillä, jos ne 
ilmoittavat yksittäiseen puheluun, jonka 
asiakas aikoo soittaa, liittyvät 
minuuttikohtaiset hintatiedot viestillä 
välittömästi ennen kyseisen puhelun 
yhdistämistä, jolloin kuluttaja voi päättää 
olla soittamatta puhelua ilman kuluja, tai 
jos ne puhelun soittamisen tai 
vastaanottamisen yhteydessä asettavat 
tiedot saataville laitteen näytölle koko 
puhelun ajan, mukaan luettuna puhelun 
hinta, kun puhelu on meneillään.
Kotioperaattoreiden on tarjottava sokeille 
tai heikkonäköisille asiakkaille palvelua 
pyynnöstä ääniviestinä.

Or. en

Perustelu

7 artiklaan tehdyillä tarkistuksilla otetaan käyttöön muun muassa järjestelmä, jossa lyhyet 
tiedot verkkovierailuhinnoista sisältävä tekstiviesti lähetetään verkkovierailuasiakkaalle 
automaattisesti tekstiviestillä, ellei asiakas toisin päätä, ja jossa täydelliset tiedot ovat 
saatavissa pyynnöstä. Operaattorit voivat tarjota yksittäisiä puheluita koskevia tietoja 
reaaliaikaisesti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 233
7 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jollei verkkovierailuasiakas ole 
kotioperaattorille toisin ilmoittanut, 
jokaisen kotioperaattorin on asiakkaan 
saapuessa toiseen jäsenvaltioon 
automaattisesti ja ilman tarpeetonta 
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vierailujäsenvaltiossa. viivytystä ja kuluitta toimitettava 
verkkovierailuasiakkaalleen tekstiviestillä 
(SMS) yksilölliset tiedot 
minuuttikohtaisista vähittäishinnoista (alv 
mukaan luettuna), joita asiakkaaseen 
sovelletaan tämän soittaessa tai 
vastaanottaessa puheluja 
vierailujäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 234
7 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jollei verkkovierailuasiakas ole 
kotioperaattorille toisin ilmoittanut, 
jokaisen kotioperaattorin on asiakkaan 
saapuessa toiseen jäsenvaltioon 
automaattisesti ja ilman tarpeetonta 
viivytystä ja kuluitta toimitettava 
verkkovierailuasiakkaalleen tekstiviestillä 
(SMS) yksilölliset tiedot 
minuuttikohtaisista vähittäishinnoista (alv 
mukaan luettuna), joita asiakkaaseen 
sovelletaan tämän soittaessa tai 
vastaanottaessa puheluja 
vierailujäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 235
7 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jollei verkkovierailuasiakas ole 
kotioperaattorille toisin ilmoittanut, 
jokaisen kotioperaattorin on asiakkaan 
saapuessa toiseen jäsenvaltioon 
automaattisesti ja ilman tarpeetonta 
viivytystä ja kuluitta toimitettava 
verkkovierailuasiakkaalleen tekstiviestillä 
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(SMS) yksilölliset tiedot 
minuuttikohtaisista vähittäishinnoista (alv 
mukaan luettuna), joita asiakkaaseen 
sovelletaan tämän soittaessa tai 
vastaanottaessa puheluja 
vierailujäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että asiakkaat saavat asianmukaista tietoa kansainvälisten 
verkkovierailupuhelujen hinnoista. Yksityiskohtaisempaa tietoa olisi voitava saada pyynnöstä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Tarkistus 236
7 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jollei verkkovierailuasiakas ole 
kotioperaattorille toisin ilmoittanut, 
jokaisen kotioperaattorin on toimitettava 
verkkovierailuasiakkaalleen automaattisesti 
ja välittömästi tämän saapuessa toiseen 
jäsenvaltioon yhdellä ainoalla ilmaisella 
tekstiviestillä (SMS) yksilölliset perustiedot 
minuuttikohtaisista vähittäishinnoista (alv 
mukaan luettuna), joita asiakkaaseen 
sovelletaan tämän soittaessa tai 
vastaanottaessa puheluja 
vierailujäsenvaltiossa.

Or. de

Perustelu

On tärkeää, että verkkovierailuasiakkaille ilmoitetaan automaattisesti ja viipymättä 
tärkeimmät tiedot perittävistä maksuista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Romano Maria La Russa

Tarkistus 237
7 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

kotioperaattorille toisin ilmoittanut,
jokaisen kotioperaattorin on automaattisesti 
ja ilman tarpeetonta viivytystä toimitettava 
verkkovierailuasiakkaalleen tekstiviestillä 
tiedot verkkovierailuhinnoista, joita 
asiakkaaseen sovelletaan tämän soittaessa tai 
vastaanottaessa puheluja 
vierailujäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Renato Brunetta ja Pia Elda Locatelli

Tarkistus 238
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 hinnaston 
optimoimiseksi toimitettava kullekin 
verkkovierailuasiakkaalleen yksilölliset 
tiedot vähittäishinnoista, joita asiakkaaseen 
sovelletaan tämän soittaessa tai 
vastaanottaessa puheluja sekä lähettäessä ja 
vastaanottaessa teksti- ja 
multimediaviestejä ja käyttäessä muita 
datan siirtämiseen tarkoitettuja 
verkkovierailupalveluita 
vierailujäsenvaltiossa. Operaattoreiden on 
samalla huolehdittava, että hinnastojen 
muuttamisesta ei aiheudu kustannuksia.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 239
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 toimitettava 
asiakkaille automaattisesti ja kuluitta 
keskeiset perustiedot vähittäishinnoista, joita 
asiakkaaseen sovelletaan tämän soittaessa tai 
vastaanottaessa puheluja 
vierailujäsenvaltiossa.
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Or. es

Perustelu

Lisätään avoimuutta ja selkeytetään menettelyitä asiakkaille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 240
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). 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 241
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. Asiakas voi valintansa mukaan lähettää 
tekstiviestin tai soittaa puhelun saadakseen 
lisätietoja muiden palveluiden tarjoamiseen 
sovellettavista verkkovierailumaksuista. 
Pyydettyjen lisätietojen toimittamisesta 
voidaan periä maksu.

Or. en

Perustelu

Vähittäishintoihin todella tarvitaan ehdotonta avoimuutta. Kuluttajien pitää voida valita 
vierailumaassa eri operaattoreiden keskuudesta se, jonka verkkovierailupalveluista hänen 
kotioperaattorinsa tarjoaa edullisimmat vähittäishinnat.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Werner Langen ja Daniel Caspary

Tarkistus 242
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. Vaihtoehtoisesti jokainen kotioperaattori 
voi täyttää 1 kohdasta johtuvan velvoitteen 
myös toimittamalla 
verkkovierailuasiakkaalleen yksilölliset 
hintatiedot pyynnöstä joko 
matkapuhelinsoitolla tai tekstiviestinä. 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 243
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. Kotioperaattorin on myös ilmoitettava
asiakkaille automaattisesti puhelinnumero, 
josta asiakas voi saada lisätietoa. Tämä 
tiedotuspalvelu on tarjottava kuluitta sekä 
tehdyn pyynnön että saadun vastauksen 
osalta.

Or. es

Perustelu

Lisätään avoimuutta ja selkeytetään menettelyitä asiakkaille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 244
7 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Asiakas voi valita, tekeekö hän tämän 
pyynnön soittamalla matkapuhelimella vai 
lähettämällä tekstiviestin (SMS) 
kotioperaattorin tätä tarkoitusta varten 

2. Asiakkaan on saatava mahdollisuuksien 
mukaan tunnin kuluessa 
vierailujäsenvaltioon saapumisesta 
kotioperaattoriltaan viesti, jossa 
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osoittamaan numeroon, ja vastaanottaako 
hän tiedot puhelun aikana vai tekstiviestinä 
(jälkimmäisessä tapauksessa ilman 
aiheetonta viivästymistä). 

ilmoitetaan, miten hän voi pyynnöstä saada 
täydelliset ja yksilölliset tiedot hinnoista ja
ilman aiheetonta viivästymistä.

Or. en

Perustelu

Valtavan tietomäärän lähettäminen, muut kuin puhelinpalvelut mukaan luettuna, olisi 
asiakkaiden kannalta hankalaa. Asiakkaille pitäisi vain lähettää viesti, jossa heille 
tiedotetaan, miten he voivat saada halutessaan ilmaista lisätietoa. Tämä viesti pitäisi lähettää 
tunnin kuluessa asiakkaan saapumisesta vierailujäsenvaltioon, vaikka siihen saattaa kulua 
pidempi aika, jos alueella on verkko-ongelmia.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 245
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. Asiakas voi pyytää täydelliset ja 
yksilölliset tiedot verkkovierailupuheluihin 
sovellettavista maksuista soittamalla 
matkapuhelimella vai lähettämällä 
tekstiviestin kotioperaattorin tätä tarkoitusta 
varten osoittamaan numeroon, ja 
vastaanottaako hän tiedot puhelun aikana vai 
tekstiviestinä (jälkimmäisessä tapauksessa 
ilman aiheetonta viivästymistä).

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 246
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 

2. Asiakas voi pyytää täydelliset ja 
yksilölliset tiedot verkkovierailupuheluihin 
sovellettavista maksuista soittamalla 
matkapuhelimella vai lähettämällä 
tekstiviestin kotioperaattorin tätä tarkoitusta 
varten osoittamaan numeroon, ja 
vastaanottaako hän tiedot puhelun aikana vai 
tekstiviestinä (jälkimmäisessä tapauksessa 
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aiheetonta viivästymistä). ilman aiheetonta viivästymistä).

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että asiakkaat saavat asianmukaista tietoa kansainvälisten 
verkkovierailupuhelujen hinnoista. Yksityiskohtaisempaa tietoa olisi voitava saada pyynnöstä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 247
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. Asiakas voi pyytää täydellisiä hintatietoja
soittamalla matkapuhelimella 
kotioperaattorin tätä tarkoitusta varten 
osoittamaan numeroon ja päättää
vastaanottaako hän tiedot puhelun aikana vai 
tekstiviestinä (jälkimmäisessä tapauksessa 
ilman aiheetonta viivästymistä).

Or. en

Perustelu

Katso 7 artiklan 1 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Daniel Caspary

Tarkistus 248
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. Asiakas voi lisäksi esittää pyynnön 
soittamalla matkapuhelimella tai
lähettämällä tekstiviestin (SMS) 
kotioperaattorin tätä tarkoitusta varten 
osoittamaan numeroon ja vastaanottaa
tiedot puhelun aikana tai viipymättä
tekstiviestinä.

Or. de
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Perustelu

Palvelun tarkoituksena on lisätä avoimuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 249
7 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Niin pian johonkin muuhun 
jäsenvaltioon kuin kotiverkon 
sijaintivaltioon tulosta, kuin se on 
kohtuudella mahdollista, 
verkkovierailuasiakkaalla olisi oltava 
oikeus saada kotioperaattoriltaan 
automaattinen tekstiviesti, tai 
näkövammaisten kohdalla muu 
asiaankuuluva palvelu, joka sisältää 
ainoastaan yksilölliset hintatiedot 
vähittäishinnoista, joita sovelletaan 
kyseisen asiakkaan soittamiin ja 
vastaanottamiin puheluihin 
vierailujäsenvaltion kaikissa verkoissa. 
Asiakkaat voivat vaihtaa 
"push"-järjestelmästä (automaattinen 
tekstiviesti hintatiedoista) 
"pull"-järjestelmään (hintatiedot 
tekstiviestin välityksellä pyynnöstä) milloin 
tahansa. 

Or. en

Perustelu

Käytännössä kaikkien mahdollisten datapalvelujen hintojen toimittaminen ei liene 
mahdollista läheskään reaaliaikaisesti (esimerkiksi tekstiviestinä), mutta nämä tiedot pitäisi 
voida saada pyynnöstä, joten reaaliaikaisten tietojen automaattinen toimittaminen saattaa 
olla käytännöllisempää rajoittaa puhelupalveluihin. Tekstiviestit ovat ns. teemme parhaamme 
-palveluita, joten niiden toimittamista tunnin kuluessa saapumisesta ei voida taata.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 250
7 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi) 

2 a. Ilman aiheetonta viivästymistä niin 
pian kuin mahdollista johonkin muuhun 
jäsenvaltioon kuin kotiverkon 
sijaintivaltioon tulosta, 
verkkovierailuasiakkaalla on oltava oikeus 
saada kotioperaattoriltaan automaattinen 
tekstiviesti, tai näkövammaisten kohdalla 
muu asiaankuuluva palvelu, joka sisältää 
ainoastaan yksilölliset hintatiedot 
vähittäishinnoista, joita sovelletaan 
kyseisen asiakkaan soittamiin ja 
vastaanottamiin puheluihin 
vierailujäsenvaltion kaikissa verkoissa. 
Asiakkaat voivat vaihtaa "push"-
järjestelmästä (automaattinen tekstiviesti 
hintatiedoista) "pull"-järjestelmään 
(hintatiedot tekstiviestin välityksellä 
pyynnöstä) milloin tahansa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 251
7 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä tarkoitetut tiedot on tarjottava 
veloituksetta niin pyynnön tekemisen kuin 
tiedon vastaanottamisenkin osalta.

Poistetaan. 

Or. en

Perustelu

Vähittäishintoihin todella tarvitaan ehdotonta avoimuutta. Kuluttajien pitää voida valita 
vierailumaassa eri operaattoreiden keskuudesta se, jonka verkkovierailupalveluista hänen 
kotioperaattorinsa tarjoaa edullisimmat vähittäishinnat.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Werner Langen ja Daniel Caspary

Tarkistus 252
7 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä tarkoitetut tiedot on tarjottava 
veloituksetta niin pyynnön tekemisen kuin 
tiedon vastaanottamisenkin osalta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 253
7 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä tarkoitetut tiedot on tarjottava 
veloituksetta niin pyynnön tekemisen kuin 
tiedon vastaanottamisenkin osalta.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Lisätään avoimuutta ja selkeytetään menettelyitä asiakkaille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ján Hudacký

Tarkistus 254
7 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä tarkoitetut tiedot on tarjottava 
veloituksetta niin pyynnön tekemisen kuin 
tiedon vastaanottamisenkin osalta.

3. Edellä tarkoitetut ensimmäiset avoimet ja 
riittävät hintatiedot on tarjottava 
veloituksetta, mutta asiakkaan pyytämien 
hintoja koskevien lisätietojen hinnan 
määrittää operaattori.

Or. en

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa jotkut operaattorit tarjoavat asiakkaille jo veloituksetta tietoa 
puhelinpalveluista. Valinnanvapaus pyydetyistä tiedoista veloittamisessa lisää kilpailua ja 
johtaa näin halvempiin maksuihin tai jopa ilmaisiin asiakkaille annettaviin lisätietoihin, 
jolloin saadaan parempi tulos kuin jos hinnat määriteltäisiin pakolla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Romano Maria La Russa

Tarkistus 255
7 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä tarkoitetut tiedot on tarjottava 
veloituksetta niin pyynnön tekemisen kuin 
tiedon vastaanottamisenkin osalta.

3. Edellä tarkoitetut tiedot on tarjottava 
veloituksetta ainakin kerran niin pyynnön 
tekemisen kuin tiedon vastaanottamisenkin 
osalta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 256
7 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä tarkoitetut tiedot on tarjottava 
veloituksetta niin pyynnön tekemisen kuin 
tiedon vastaanottamisenkin osalta.

3. Edellä tarkoitetut tiedot on tarjottava 
veloituksetta niin mahdollisen pyynnön 
tekemisen kuin tiedon vastaanottamisenkin 
osalta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 257
7 ARTIKLAN 3 KOHTA

4. Tässä artiklassa mainituilla yksilöllisillä 
hintatiedoilla tarkoitetaan hintoja, jotka 
laskutetaan kyseiseen 
verkkovierailuasiakkaaseen sovellettavan 
hinnaston mukaisesti puhelujen soittamisesta 
ja vastaanottamista missä tahansa
jäsenvaltion vierailuverkossa.

4. Tässä artiklassa mainituilla yksilöllisillä 
hintatiedoilla tarkoitetaan hintoja, jotka 
laskutetaan kyseiseen 
verkkovierailuasiakkaaseen sovellettavan 
hinnaston mukaisesti puhelujen soittamisesta 
ja vastaanottamista jokaisessa jäsenvaltion 
vierailuverkossa.

Or. en

Perustelu

Katso 7 artiklan 1 kohtaan esitetty tarkistus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 258
7 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Tässä artiklassa mainituilla yksilöllisillä 
hintatiedoilla tarkoitetaan hintoja, jotka 
laskutetaan kyseiseen 
verkkovierailuasiakkaaseen sovellettavan 
hinnaston mukaisesti puhelujen soittamisesta 
ja vastaanottamista missä tahansa 
jäsenvaltion vierailuverkossa.

4. Tämän artiklan 1 kohdassa mainituilla 
keskeisillä perustiedoilla hinnoista
tarkoitetaan hintoja, jotka laskutetaan 
kyseiseen verkkovierailuasiakkaaseen 
sovellettavan hinnaston mukaisesti 
puhelujen soittamisesta ja vastaanottamista 
missä tahansa jäsenvaltion vierailuverkossa.

Or. es

Perustelu

Lisätään avoimuutta ja selkeytetään menettelyitä asiakkaille. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 259
7 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Tässä artiklassa mainituilla yksilöllisillä 
hintatiedoilla tarkoitetaan hintoja, jotka 
laskutetaan kyseiseen 
verkkovierailuasiakkaaseen sovellettavan 
hinnaston mukaisesti puhelujen soittamisesta 
ja vastaanottamista missä tahansa 
jäsenvaltion vierailuverkossa.

4. Edellä 1 kohdassa mainituilla 
yksilöllisillä hintatiedoilla tarkoitetaan 
standardoidussa muodossa esitettyä tietoa 
hinnoista, jotka laskutetaan kyseiseen 
verkkovierailuasiakkaaseen sovellettavan 
hinnaston mukaisesti puhelujen soittamisesta 
ja vastaanottamista missä tahansa 
jäsenvaltion vierailuverkossa sekä 
edellytyksiä, joiden vallitessa kyseinen 
verkkovierailuasiakas joutuisi maksamaan 
kaikkein todennäköisintä maksua 
korkeamman hinnan, ja 2 kohdassa 
mainitun puhelinnumeron antamista.

Or. en

Perustelu

Automaattisella tekstiviestillä hintatiedoista asiakas saa yksityiskohtaiset tiedot kaikkein 
todennäköisimmästä maksusta, jonka he voivat odottaa veloitettavan verkkovierailupuhelusta.
Automaattisessa tekstiviestissä hintatiedoista pitäisi myös ilmoittaa, millä ehdoilla asiakas 
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joutuisi maksamaan sitä enemmän, sekä 2 kohdassa mainittu asiakaspalvelun numero, johon 
asiakas voi soittaa selvittääkseen, mitkä ehdot ovat voimassa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 260
7 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Tässä artiklassa mainituilla yksilöllisillä 
hintatiedoilla tarkoitetaan hintoja, jotka 
laskutetaan kyseiseen 
verkkovierailuasiakkaaseen sovellettavan 
hinnaston mukaisesti puhelujen soittamisesta 
ja vastaanottamista missä tahansa
jäsenvaltion vierailuverkossa.

4. Edellä 1 kohdassa mainituilla 
yksilöllisillä hintatiedoilla tarkoitetaan 
standardoidussa muodossa esitettyä 
yhteenvetoa alv:n sisältävistä hinnoista, 
jotka laskutetaan kyseiseen 
verkkovierailuasiakkaaseen sovellettavan 
hinnaston mukaisesti puhelujen soittamisesta 
ja vastaanottamista jäsenvaltion 
vierailuverkossa.

Edellä 2 kohdassa mainituilla täydellisillä 
hintatiedoilla tarkoitetaan kyseiseen 
verkkovierailuasiakkaaseen sovelletun 
hinnaston mukaisesti veloitettavia hintoja 
puhelujen soittamisesta ja 
vastaanottamisesta sekä datan 
lähettämisestä ja vastaanottamisesta 
jäsenvaltion vierailuverkossa mihin 
tahansa määränpäähän yhteisössä.
Tiedoissa on korostettava arkisin 
päiväsaikaan ja muina aikoina 
sovellettavien hintojen eroja tai muita 
ajallisia vaihteluita.

Or. en

Perustelu

Katso 7 artiklan 1 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 261
7 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Tässä kohdassa mainituilla 
yksilöllisillä perushintatiedoilla 
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tarkoitetaan hintoja, jotka laskutetaan 
kyseiseen verkkovierailuasiakkaaseen 
sovellettavan hinnaston mukaisesti 
puhelujen soittamisesta 
vierailujäsenvaltion sisällä ja takaisin 
asiakkaan kotimaahan sekä puhelujen 
vastaanottamiseen. Yksilöllisiin 
perushintatietoihin pitää sisällyttää 
isäntäverkon maksut. Asiakkaalla, joka on 
ilmoittanut, että hän ei tarvitse 
automaattista tekstiviestiä, on milloin 
tahansa oikeus pyytää palvelua uudelleen. 
Kotioperaattoreiden on tarjottava sokeille 
tai heikkonäköisille asiakkaille palvelua 
pyynnöstä ääniviestinä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 262
7 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi) 

4 a. Tässä kohdassa mainituilla 
yksilöllisillä perushintatiedoilla 
tarkoitetaan hintoja, jotka laskutetaan 
kyseiseen verkkovierailuasiakkaaseen 
sovellettavan hinnaston mukaisesti 
puhelujen soittamisesta 
vierailujäsenvaltion sisällä ja takaisin 
asiakkaan kotimaahan sekä puhelujen 
vastaanottamiseen. Yksilöllisiin 
perushintatietoihin pitää sisällyttää 
isäntäverkon maksut. Asiakkaalla, joka on 
ilmoittanut, että hän ei tarvitse 
automaattista tekstiviestiä, on milloin 
tahansa oikeus pyytää palvelua uudelleen. 
Kotioperaattoreiden on tarjottava sokeille 
tai heikkonäköisille asiakkaille palvelua 
pyynnöstä ääniviestinä.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Tarkistus 263
7 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Tässä kohdassa mainituilla 
yksilöllisillä perushintatiedoilla 
tarkoitetaan kyseiseen 
verkkovierailuasiakkaaseen sovellettavan 
hinnaston mukaisesti laskutettavia 
verkkovierailuhintoja puhelujen 
soittamisesta vierailumaassa ja asiakkaan 
kotimaahan sekä puhelujen 
vastaanottamisesta. Yksilölliset 
perushintatiedot koskevat kulloisenkin 
kotiverkon hintoja saavuttaessa 
vierailujäsenvaltioon. Asiakkailla, jotka 
ovat ilmoittaneet, etteivät he tarvitse 
automaattista tekstiviestiä, on milloin 
tahansa oikeus pyytää palvelua uudelleen. 
Kotioperaattoreiden on pyynnöstä 
tarjottava sokeille tai heikkonäköisille 
asiakkaille palvelua ääniviestinä.

Or. de

Perustelu

On tärkeää, että verkkovierailuasiakkaille ilmoitetaan automaattisesti ja viipymättä 
tärkeimmät tiedot perittävistä maksuista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 264
7 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi) 

4 a. Tässä kohdassa mainituilla 
yksilöllisillä perushintatiedoilla 
tarkoitetaan hintoja, jotka laskutetaan 
kyseiseen verkkovierailuasiakkaaseen 
sovellettavan hinnaston mukaisesti 
puhelujen soittamisesta 
vierailujäsenvaltion sisällä ja takaisin 
asiakkaan kotimaahan sekä puhelujen 
vastaanottamiseen. Yksilöllisiin 
perushintatietoihin pitää sisällyttää 
isäntäverkon maksut. Asiakkaalla, joka on 
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ilmoittanut, että hän ei tarvitse 
automaattista tekstiviestiä, on milloin 
tahansa oikeus pyytää palvelua uudelleen. 
Kotioperaattoreiden on tarjottava sokeille 
tai heikkonäköisille asiakkaille palvelua 
pyynnöstä ääniviestinä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 265
7 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi) 

4 a. Tässä kohdassa mainituilla 
yksilöllisillä perushintatiedoilla 
tarkoitetaan hintoja, jotka laskutetaan 
kyseiseen verkkovierailuasiakkaaseen 
sovellettavan hinnaston mukaisesti 
puhelujen soittamisesta 
vierailujäsenvaltion sisällä ja takaisin 
asiakkaan kotimaahan sekä puhelujen 
vastaanottamiseen. Yksilöllisiin 
perushintatietoihin pitää sisällyttää 
isäntäverkon maksut. Asiakkaalla, joka on 
ilmoittanut, että hän ei tarvitse 
automaattista tekstiviestiä, on milloin 
tahansa oikeus pyytää palvelua uudelleen. 
Kotioperaattoreiden on tarjottava sokeille 
tai heikkonäköisille asiakkaille palvelua 
pyynnöstä ääniviestinä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että asiakkaat saavat asianmukaista tietoa kansainvälisten 
verkkovierailupuhelujen hinnoista. Yksityiskohtaisempaa tietoa olisi voitava saada pyynnöstä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 266
7 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)
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4 a. Kaikkien palveluntarjoajien on 
tarjottava verkkovierailuasiakkailleen 
matkapuhelimen näyttöön kuvake tai 
varoitusviesti, jossa ilmoitetaan, että he 
ovat soittamassa tai vastaanottamassa 
verkkovierailupuhelua.

Or. en

Perustelu

Ostajan vastuulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 267
7 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Kotioperaattoreiden on annettava uusille 
asiakkaille liittymäsopimusten tekemisen 
yhteydessä täydelliset tiedot sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista. Kotioperaattoreiden 
on lisäksi annettava asiakkailleen 
säännöllisesti ajantasaista tietoa hinnoista 
sekä ilmoitettava heille aina kun hinnat 
muuttuvat merkittävästi.

5. Kotioperaattoreiden on kunkin 
10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
julkaisemisen jälkeen annettava ilman 
aiheetonta viivytystä kaikille asiakkaille 
täydelliset tiedot sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista. Näiden tietojen on 
sisällettävä minuuttikohtaiset hinnat, jotka 
asiakkaan kulloinkin on maksettava 
verkkovierailupuheluista, sekä 
verkkovierailun aikaisten teksti- ja 
multimediaviestien ja datamäärien hinnat 
soveltuvin osin. Uusille asiakkaille nämä 
tiedot on annettava kirjallisesti
liittymäsopimusten tekemisen yhteydessä. 
Kotioperaattoreiden on lisäksi toimitettava 
asiakkailleen päivitettyjä tietoja näihin 
sovellettavista verkkovierailumaksuista, 
kun ne antavat tietoa maksuista tai niiden 
muutoksista yleisesti ja kun 
verkkovierailumaksuja muutetaan. 
Voimassaolevat verkkovierailumaksut on 
aina esitettävä näkyvästi kotioperaattorin 
kotisivuilla.

Or. en
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Perustelu

Katso 7 artiklan 1 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 268
7 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Kotioperaattoreiden on annettava uusille 
asiakkaille liittymäsopimusten tekemisen 
yhteydessä täydelliset tiedot sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista. 
Kotioperaattoreiden on lisäksi annettava 
asiakkailleen säännöllisesti ajantasaista 
tietoa hinnoista sekä ilmoitettava heille aina 
kun hinnat muuttuvat merkittävästi.

5. Kotioperaattoreiden on annettava kaikille 
asiakkaille liittymäsopimusten tekemisen 
yhteydessä täydelliset tiedot sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista. Ne voivat myös 
antaa sopivin keinoin tiedot sovellettavista 
verkkovierailumaksuista. Niiden on lisäksi 
annettava verkkovierailuasiakkailleen 
säännöllisesti ajantasaista tietoa hinnoista 
sekä ilmoitettava heille ilman aiheetonta 
viivytystä aina kun hinnat muuttuvat. 
Erityisesti kotioperaattoreiden on 
välittömästi annettava jokaiselle 
verkkovierailuasiakkaalleen kaikki tiedot 4 
artiklan mukaiseen kuluttajansuojahintaan 
liittyvistä ehdoista.

Or. en

Perustelu

Vähittäishintoihin todella tarvitaan ehdotonta avoimuutta. Kuluttajien pitää voida valita 
vierailumaassa eri operaattoreiden keskuudesta se, jonka verkkovierailupalveluista hänen 
kotioperaattorinsa tarjoaa edullisimmat vähittäishinnat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 269
7 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Kotioperaattoreiden on annettava uusille 
asiakkaille liittymäsopimusten tekemisen 
yhteydessä täydelliset tiedot sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista. Kotioperaattoreiden 
on lisäksi annettava asiakkailleen 
säännöllisesti ajantasaista tietoa hinnoista 
sekä ilmoitettava heille aina kun hinnat 

5. Kotioperaattoreiden on annettava uusille 
asiakkaille liittymäsopimusten tekemisen 
yhteydessä täydelliset tiedot sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista. Kotioperaattoreiden 
on lisäksi annettava asiakkailleen 
säännöllisesti ajantasaista tietoa hinnoista 
sekä ilmoitettava heille aina kun operaattori 
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muuttuvat merkittävästi. muuttaa verkkovierailuhintoja.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Hannes Swoboda

Tarkistus 270
7 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)

5 a. Jos yritykset tähän yhteisön asetukseen 
vedoten korottavat kotimaan hintoja, niiden 
on esitettävä sisäinen kustannuslaskelma.

Or. de

Perustelu

Täydellinen avoimuus kustannuksissa on tärkeää, jos yritys perustelee kotimaanpuhelujen 
hintojen korotuksia tällä asetuksella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 271
7 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)

5 a. Kotioperaattoreiden on varmistettava, 
että kaikki asiakkaat voivat saada tiedot 
4 artiklan mukaiseen 
kuluttajansuojahintaan liittyvistä ehdoista. 
Tätä varten niiden on varmistettava, että 
jokainen asiakas saa enintään kerran 
kuudessa kuukaudessa vähintään yhden 
tekstiviestin, jossa selitetään, että 
operaattori tarjoaa euro-hinnan 
lisämaksutta, tarkennetaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun soittamisen ja 
vastaanottamisen hinta ja annetaan 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
puhelinnumero.

Or. en
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Perustelu

Operaattorien pitää mainostaa kunnolla mahdollisuutta valita kuluttajansuojahinta (CPT) tai 
eurohinta, jotta varmistetaan, että asiakkaat ovat tietoisia valinnanmahdollisuuksistaan.
Tarkistuksella vaaditaan operaattoreita tekemään näin ja huolehtimaan, että matkustamista 
suunnittelevat asiakkaat saavat riittävästi, mutta ei liikaa tietoa. 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua verkkovierailusta tiedottavaa puhelinpalvelua voidaan myös käyttää 
kuluttajansuojahinnasta tiedottamiseen sitä pyydettäessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 272
7 ARTIKLAN 5 B KOHTA (uusi)

5 b. Kotioperaattori, joka antaa tietoja
7 artiklan 2 kohdan mukaisesti osoitetun 
numeron avulla, on tiedotettava ja 
annettava kuluttajille ohjeita myös siitä 
miten siirtyä eurohintaan sitä pyydettäessä. 

Or. en

Perustelu

Operaattorien pitää mainostaa kunnolla mahdollisuutta valita kuluttajansuojahinta (CPT) tai 
eurohinta, jotta varmistetaan, että asiakkaat ovat tietoisia valinnanmahdollisuuksistaan. 
Tarkistuksella vaaditaan operaattoreita tekemään näin ja huolehtimaan, että matkustamista 
suunnittelevat asiakkaat saavat riittävästi, mutta ei liikaa tietoa. 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua verkkovierailusta tiedottavaa puhelinpalvelua voidaan myös käyttää 
kuluttajansuojahinnasta tiedottamiseen sitä pyydettäessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 273
7 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)

5 a. Kotioperaattoreiden on ryhdyttävä 
kohtuullisiin toimiin sen varmistamiseksi, 
että kaikki niiden verkkovierailuasiakkaat 
ovat tietoisia eurohinnan saatavuudesta.
Niiden on erityisesti kahden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta 
lähetettävä jokaiselle näistä asiakkaista 
viesti, jossa kuvataan eurohintaa selkeällä 
ja puolueettomalla tavalla, ja myöhemmin 
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muistutus kohtuullisin väliajoin.

Or. en

Perustelu

Laajalle levinnyt tietämys eurohinnasta on ratkaisevan tärkeää. Tässä mielessä yhteydenpito 
kaikkiin asiakkaisiin joko kirjeellä tai tekstiviestillä voisi olla erittäin hyödyllistä sekä ennen 
hinnan käyttöönottoa että säännöllisin väliajoin sen jälkeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 274
7 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)

5 a. Kotioperaattoreiden on ryhdyttävä 
tarvittaviin toimiin tiedottaakseen 
yksittäisille kansainvälisille 
verkkovierailuasiakkailleen eurohinnan 
saatavuudesta. Niiden on erityisesti kahden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
julkaisemisesta lähettävä jokaiselle näistä 
asiakkaista viesti, jossa kuvataan 
kuluttajansuojahintaa selkeällä ja 
puolueettomalla tavalla, ja myöhemmin 
muistutus kohtuullisin väliajoin.

Or. fr

Perustelu

Laajalle levinnyt tietämys eurohinnasta on ratkaisevan tärkeää. Tässä mielessä yhteydenpito 
kaikkiin asiakkaisiin joko kirjeellä tai tekstiviestillä voisi olla erittäin hyödyllistä sekä ennen 
hinnan käyttöönottoa että säännöllisin väliajoin sen jälkeen. Liikematkustajat eivät ehkä ole 
kiinnostuneita näistä tiedoista. Velvoitteen pitäisikin koskea vain yksittäisiä asiakkaita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna PSE-ryhmän 

Tarkistus 275
8 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
valvottava tämän asetuksen täytäntöönpanoa 
omalla alueellaan.

5. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
valvottava tämän asetuksen täytäntöönpanoa 
omalla alueellaan. Niiden on erityisesti 
valvottava soitettujen ja vastaanotettujen 
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puhelujen keskihintoja koskevien 
vaatimusten noudattamista käyttämällä 
perustana vähittäiskaupassa veloitettujen 
verkkovierailumaksujen kokonaismäärää 
sekä soitettujen ja vastaanotettujen 
puhelujen verkkovierailuminuuttien 
kokonaismäärää.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella määritetään perusta 4 artiklassa tarkoitettujen vähittäishintojen keskiarvojen 
noudattamisen tarkkailulle. Noudattaminen lasketaan erikseen soitettujen ja vastaanotettujen 
puheluiden osalta, sillä niitä koskevat erilliset säännöt.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 276
8 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
tehtävä tarkkoja tutkimuksia maidensa 
verkkovierailumarkkinoista. Niiden on 
erityisesti kerättävä tietoa tulevien ja 
lähtevien verkkovierailuminuuttien 
määrästä sekä operaattoreiden niistä 
saamista tuloista. Tutkimusten tulosten 
pitäisi olla saatavilla vähintään kuusi 
kuukautta ennen 12 artiklan mukaista 
asetuksen tarkistamisen määräaikaa. 

Or. en

Perustelu

Kansallisella tasolla on tehtävä merkittäviä aloitteita verkkovierailuun liittyviä hintoja, 
määriä ja tuloja koskevien tietojen kokoamiseksi, jotta saataisiin selvä kuva eurooppalaisista 
verkkovierailumarkkinoista. Valitettavasti tällaisia tutkimuksia ei ole ollut saatavilla ennen 
tämän asetuksen antamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 277
8 ARTIKLAN 5 KOHTA 
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5. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
asetuksen soveltamiseen liittyvät ajantasaiset 
tiedot yleisesti saataville siten, että ne ovat 
helposti kaikkien asianomaisten osapuolten 
käytettävissä.

5. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
asetuksen soveltamiseen liittyvät ajantasaiset 
tiedot yleisesti saataville siten, että ne ovat 
helposti kaikkien asianomaisten osapuolten 
käytettävissä. Niiden on seurattava 
verkkovierailuasiakkaille tarjottavien 
puhelu- ja datapalvelujen tukku- ja 
vähittäishintojen kehitystä, mukaan 
luettuina tekstiviestipalvelut (SMS) ja 
multimediaviestipalvelut (MMS), erityisesti 
mutta ei siihen rajoittuen kehitys yhteisön 
syrjäisimmillä alueilla, ja niiden on 
julkaistava tällaisen valvonnan tulokset 
12 kuukauden välein. Yritysasiakkaita, 
jälkikäteislaskutusta käyttäviä asiakkaita ja 
etukäteismaksua käyttäviä asiakkaita 
koskevat tiedot on esitettävä erikseen.

Or. en

Perustelu

Yhdistetään komission ehdotuksen 8 artiklan 5 ja 6 kohta sekä vahvistetaan kansallisten 
sääntelyviranomaisten velvollisuutta valvoa asetuksen soveltamista ja saattaa sen tulokset 
kaikkien saataville. Asetuksen valvontavelvoite on kuvattu hyvin väljästi ("... soveltamiseen 
liittyvät ajantasaiset tiedot..."). Tämä voisi johtaa siihen, että eri puolilla yhteisöä asetetaan 
saataville erilaisia tietoja. Siksi olisi yksilöitävä ja sisällytettävä asetukseen keskeiset tiedot, 
jotka kussakin jäsenvaltiossa on kerättävä ja julkaistava, ennen kuin asetus saatetaan 
valmiiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 278
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. 

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Yhdistetty 8 artiklan 5 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 279
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 puheluverkkovierailupalvelujen
tukku- ja vähittäishintojen kehitystä, 
erityisesti yhteisön syrjäisimmillä alueilla, ja 
ilmoitettava tällaisen seurannan tulokset 
komissiolle kuuden kuukauden välein 
tämän asetuksen voimaantulosta.
Yritysasiakkaita, jälkikäteislaskutusta 
käyttäviä asiakkaita ja etukäteismaksua 
käyttäviä asiakkaita koskevat tiedot on 
esitettävä erikseen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Miloslav Ransdorf

Tarkistus 280
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 puheluverkkovierailupalvelujen
tukku- ja vähittäishintojen kehitystä, 
erityisesti yhteisön syrjäisimmillä alueilla, ja 
ilmoitettava tällaisen seurannan tulokset 
komissiolle kuuden kuukauden välein 
tämän asetuksen voimaantulosta.
Yritysasiakkaita, jälkikäteislaskutusta 
käyttäviä asiakkaita ja etukäteismaksua 
käyttäviä asiakkaita koskevat tiedot on 
esitettävä erikseen.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): András Gyürk

Tarkistus 281
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 puhelu- ja datapalvelujen tukku-
ja vähittäishintojen kehitystä ja ilmoitettava 
tällaisen seurannan tulokset komissiolle 
toimitettavassa kertomuksessa kuuden 
kuukauden välein tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen. 

Or. hu

Perustelu

Tekniikan kehityksen myötä kansainväliset datapalvelumarkkinat tulevat yhä tärkeämmäksi. 
Internet-pohjainen äänensiirto (VoiP) on mullistamassa kiinteiden puhelujen markkinat ja 
mahdollistaa halvemman äänensiirron. 3G-verkoilla ja muilla vastaavilla tekniikoilla on 
suuria vaikutuksia matkaviestinmarkkinoihin. Kuluttajansuojan ja kilpailun varmistamiseksi 
markkinamekanismeja on syytä valvoa entistä tarkemmin, ja jos markkinat eivät toimi 
tyydyttävällä tavalla, on syytä luoda asianmukainen interventiomahdollisuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 282
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 puhelu- ja datapalvelujen tukku-
ja vähittäishintojen kehitystä, mukaan 
luettuina tekstiviestipalvelut (SMS) ja 
multimediaviestipalvelut (MMS), erityisesti 
yhteisön syrjäisimmillä alueilla sekä 
erityistä huomiota niiden kansalaisten 
tahattomia verkkovierailuja koskevaan 
tilanteeseen, jotka asuvat, työskentelevät ja 
harjoittavat liiketoimintaa jäsenvaltioiden 
välisillä rajaseutualueilla ja 
naapurijäsenvaltioiden rajaseutualueilla, ja 
pyynnöstä ilmoitettava tällaisen seurannan 
tulokset komissiolle.
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Or. en

Perustelu

Verkkovierailumaksuja eivät maksa vain matkailijat vaan myös liikeyritykset, enimmäkseen 
pk-yritykset, ja kansalaiset, jotka oleskelevat, asuvat, työskentelevät tai toimivat EU:n 
sisäraja-alueilla. Vaikkei kyse ole edes matkailusta, he joutuvat jatkuvasti kärsimään 
jokapäiväiseen toimintaan liittyvistä verkkovierailumaksuista tahattoman verkkovierailun 
vuoksi (joutuessaan käyttämään rajojen yli toimivia operaattoreita oleskellessaan 
"kotimaassaan"). Operaattoreiden olisi parasta itse ratkaista asia, mutta jos ne eivät sitä tee, 
tilanne olisi korjattava sovittamalla yhteen kansallista sääntelyä tai viime kädessä komission 
toimesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 283
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 puhelu- ja datapalvelujen tukku-
ja vähittäishintojen kehitystä, mukaan 
luettuina tekstiviestipalvelut (SMS) ja 
multimediaviestipalvelut (MMS), erityisesti 
yhteisön syrjäisimmillä alueilla, ja 
ilmoitettava tällaisen seurannan tulokset 
komissiolle.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Tarkistus 284
8 ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi) 

6 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava yksittäisten kotioperaattoreiden 
keskimääräisiä vähittäishintoja jakamalla 
kunkin matkaviestinoperaattorin 
verkkovierailusta saamat tulot 
puhelinliikenteen määrällä kuuden 
kuukauden välein. Molemmat puhelutyypit 
eli soitetut ja vastaanotetut puhelut on 
otettava huomioon. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on julkaistava 
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tulokset viipymättä ja sellaisessa muodossa, 
että tiedot ovat helposti kaikkien 
asiakkaiden saatavilla.

Or. de

Perustelu

Kansalliset sääntelyviranomaiset olisi velvoitettava seuraamaan tiiviisti 
verkkovierailumaksujen kehitystä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 285
8 ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi) 

6 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava yksittäisten kotioperaattoreiden 
keskimääräisiä vähittäishintoja jakamalla 
kunkin matkaviestinoperaattorin 
verkkovierailusta saamat tulot 
puhelinliikenteen määrällä kuuden 
kuukauden välein. Sekä vastaanotetut että 
soitetut puhelut on otettava huomioon. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
julkaistava tulokset viipymättä ja sellaisessa 
muodossa, että tiedot ovat helposti kaikkien 
asiakkaiden saatavilla. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Miloslav Ransdorf

Tarkistus 286
8 ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi) 

6 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
tekemien ilmoitusten perusteella ja ottaen 
huomioon eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmän lausunnon 
komissio toimittaa 12 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 
parlamentille ja neuvostolle analyysin 
kansainvälisistä tukku- ja 
vähittäisverkkovierailuhinnoista yhteisön 
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alueella. Jos kansainväliset 
vähittäisverkkovierailuhinnat eivät ole 
laskeneet merkittävästi tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen, komissio mukauttaa 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen liitteessä I tarkoitettua 
kohdeverkkomaksun kerrointa. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 287
8 ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi) 

6 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten
tekemien ilmoitusten perusteella ja ottaen 
huomioon eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmän lausunnon 
komissio toimittaa 12 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 
parlamentille ja neuvostolle analyysin 
kansainvälisistä tukku- ja 
vähittäisverkkovierailuhinnoista yhteisön 
alueella. Jos kansainväliset 
vähittäisverkkovierailuhinnat eivät ole 
laskeneet merkittävästi tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen, komissio mukauttaa 
13 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen liitteessä I tarkoitettua 
kohdeverkkomaksun kerrointa. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): András Gyürk

Tarkistus 288
8 ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi).

6 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
tekemien ilmoitusten perusteella komissio 
toimittaa 12 kuukauden kuluessa tämän 
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asetuksen voimaantulosta parlamentille ja 
neuvostolle analyysin kansainvälisistä 
tukku- ja vähittäisverkkovierailuhinnoista 
yhteisön alueella. Jos datapalvelujen 
kansainväliset 
vähittäisverkkovierailuhinnat ovat tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen 
kohtuuttoman korkeita, komissio esittää 
myös ehdotuksen kyseisten hintojen 
sääntelemiseksi ääniviestintäpalvelujen 
verkkovierailuhintojen sääntelyn 
perusteella.

Or. hu

Perustelu

Tekniikan kehityksen myötä kansainväliset datapalvelumarkkinat tulevat yhä tärkeämmäksi. 
Internet-pohjainen äänensiirto (VoiP) on mullistamassa kiinteiden puhelujen markkinat ja 
mahdollistaa halvemman äänensiirron. 3G-verkoilla ja muilla vastaavilla tekniikoilla on 
suuria vaikutuksia matkaviestinmarkkinoihin. Kuluttajansuojan ja kilpailun varmistamiseksi 
markkinamekanismeja on syytä valvoa entistä tarkemmin, ja jos markkinat eivät toimi 
tyydyttävällä tavalla, on syytä luoda asianmukainen interventiomahdollisuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miloslav Ransdorf

Tarkistus 289
8 ARTIKLAN 6 B KOHTA (uusi) 

6 b. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava verkkovierailuasiakkaille 
tarjottavien tekstiviesti- ja muiden 
datapalvelujen tukku- ja vähittäishintojen 
kehitystä ja ilmoitettava seurannan tulokset 
komissiolle kuuden kuukauden välein 
tämän asetuksen voimaantulosta. 
Yritysasiakkaita, jälkikäteislaskutusta 
käyttäviä asiakkaita ja etukäteismaksua 
käyttäviä asiakkaita koskevat tiedot on 
esitettävä erikseen. 

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Miloslav Ransdorf

Tarkistus 290
8 ARTIKLAN 6 C KOHTA (uusi) 

6 c. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
tekemien ilmoitusten perusteella ja ottaen 
huomioon eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmän lausunnon 
komissio toimittaa 12 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 
parlamentille ja neuvostolle analyysin 
kansainvälisten 
verkkovierailudatapalvelujen tukku- ja 
vähittäishinnoista yhteisön alueella. Jos 
kansainvälisten 
verkkovierailudatapalvelujen hinnat eivät 
ole laskeneet merkittävästi tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen, komissio arvioi, 
tarvitaanko sääntelyä tarjottavien 
kansainvälisten 
verkkovierailudatapalvelujen hintojen 
alentamiseksi, ja tekee kolmen kuukauden 
kuluessa uuden ehdotuksen. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 291
8 ARTIKLAN 8 KOHTA 

8. Myös direktiivin 2002/22/EY 34 artiklan 
mukaisia tuomioistuimen ulkopuolisia 
riitojenratkaisumenettelyjä on oltava 
käytettävissä tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia asioita koskevien 
ratkaisemattomien riitojen käsittelyä varten, 
joissa osapuolina on kuluttajia ja 
(kansallisesta lainsäädännöstä riippuen) 
muita loppukäyttäjiä.

8. Myös direktiivin 2002/22/EY 34 artiklan 
mukaisia tuomioistuimen ulkopuolisia 
riitojenratkaisumenettelyjä on oltava 
käytettävissä tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia asioita koskevien 
ratkaisemattomien riitojen käsittelyä varten, 
joissa osapuolina on 
verkkovierailuasiakkaita, jotka ovat 
kuluttajia ja (kansallisesta lainsäädännöstä 
riippuen) muita verkkovierailuasiakkaita.

Or. en
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Perustelu

Pieniä teknisiä tarkennuksia, jotka ilmentävät, että asetus koskee verkkovierailuasiakkaita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Tarkistus 292
8 ARTIKLAN 8 A KOHTA (uusi)

8 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
käynnistettävä mainoskampanja 
joukkotiedotusvälineissä, kuten televisiossa, 
radiossa, sanoma- ja aikakauslehdissä ja 
elokuvateattereissa, ja toteutettava se koko 
yhteisössä, jotta kansalaiset saavat tietoa 
tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista 
euro-hinnan ehdoista. Kampanja on 
käynnistettävä välittömästi tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

Or. de

Perustelu

On tärkeää, että verkkovierailuasiakkaille tiedotetaan euro-hinnan tarjoamista 
mahdollisuuksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 293
8 ARTIKLAN 8 A KOHTA (uusi) 

8 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
käynnistettävä mainoskampanja 
joukkotiedotusvälineissä, kuten televisiossa, 
radiossa, sanoma- ja aikakauslehdissä ja 
elokuvateattereissa, ja toteutettava se koko 
yhteisössä, jotta kansalaiset saavat tietoa 
tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista 
eurokuluttajahinnan ehdoista. Kampanja 
on käynnistettävä välittömästi tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 294
8 ARTIKLAN 8 A KOHTA (uusi) 

8 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
käynnistettävä mainoskampanja 
joukkotiedotusvälineissä, kuten televisiossa, 
radiossa, sanoma- ja aikakauslehdissä ja 
elokuvateattereissa, ja toteutettava se koko 
yhteisössä, jotta kansalaiset saavat tietoa 
tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista
kuluttajahinnan ehdoista. Kampanja on 
käynnistettävä välittömästi tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ján Hudacký

Tarkistus 295
9 ARTIKLA 

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava kyseiset säännökset 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta ja 
ilmoitettava viipymättä niihin myöhemmin 
mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava kyseiset säännökset 
komissiolle yhdeksän kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta ja 
ilmoitettava viipymättä niihin myöhemmin 
mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Or. en

Perustelu

Eräiden jäsenvaltioiden (esim. Slovakia, Tšekin tasavalta) oikeusjärjestysten mukaan 
sekundaarilainsäädännöllä ei voi asettaa velvoitteita, tässä tapauksessa seuraamuksia. Niitä 
voidaan asettaa vain normaalilainsäädännöllä, ja menettely ehdotuksen antamisesta 
parlamentin hyväksyntään kestää useita kuukausia. Siksi vähimmäisajaksi olisi säädettävä 
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yhdeksän kuukautta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 296
9 ARTIKLA 

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava kyseiset säännökset 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta ja 
ilmoitettava viipymättä niihin myöhemmin 
mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava kyseiset säännökset 
komissiolle yhdeksän kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta ja 
ilmoitettava viipymättä niihin myöhemmin 
mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Or. xm

Perustelu

Kuuden kuukauden määräaika on liian lyhyt joillekin jäsenvaltioille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gunnar Hökmark

Tarkistus 297
10 ARTIKLA

10 artikla Poistetaan.
Keskimääräinen kohdeverkkomaksu
1. Keskimääräinen kohdeverkkomaksu 
määritetään liitteessä II vahvistettujen 
perusteiden ja menettelyjen mukaisesti 
kansallisten sääntelyviranomaisten 2 ja 
4 kohdan mukaisesti ilmoittamien tietojen 
pohjalta. 
2. Kunkin kansallisen 
sääntelyviranomaisen on pyynnöstä 
ilmoitettava komissiolle – komission 
kyseisessä pyynnössä asettaman määräajan 
puitteissa – liitteessä II eritellyt tiedot.
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3. Komissio julkaisee 1, 2 ja 4 kohdan 
mukaisesti määritetyn keskimääräisen 
kohdeverkkomaksun säännöllisin väliajoin 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
4. Keskimääräisen kohdeverkkomaksun 
ensimmäistä tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeistä julkaisemista varten 
komissio voi käyttää uusimpia liitteen II 
mukaisia tietoja, joita se on kerännyt 
direktiivin 2002/21/EY 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti valvoakseen vuoden 2002 
sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän 
täytäntöönpanoa. 
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. 
6. Tarvittavat muutokset liitteen II 
mukauttamiseksi tekniikan tai 
markkinoiden kehitykseen tekee komissio 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Monet pienet operaattorit, jotka vaikuttavat osaltaan kilpailun lisääntymiseen, kuluttajien 
valinnanmahdollisuuksiin sekä telealan uusien ja innovatiivisten palvelujen kehittämiseen, 
saattavat komission ehdottaman asetuksen myötä joutua epäsuotuisaan tilanteeseen. 
Enimmäishintatasojen asettaminen antaa pienille operaattoreille jonkinasteisen suojan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Tarkistus 298
10 ARTIKLA

10 artikla Poistetaan.
Keskimääräinen kohdeverkkomaksu
1. Keskimääräinen kohdeverkkomaksu 
määritetään liitteessä II vahvistettujen 
perusteiden ja menettelyjen mukaisesti 
kansallisten sääntelyviranomaisten 2 ja 
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4 kohdan mukaisesti ilmoittamien tietojen 
pohjalta. 
2. Kunkin kansallisen 
sääntelyviranomaisen on pyynnöstä 
ilmoitettava komissiolle – komission 
kyseisessä pyynnössä asettaman määräajan 
puitteissa – liitteessä II eritellyt tiedot.
3. Komissio julkaisee 1, 2 ja 4 kohdan 
mukaisesti määritetyn keskimääräisen 
kohdeverkkomaksun säännöllisin väliajoin 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
4. Keskimääräisen kohdeverkkomaksun 
ensimmäistä tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeistä julkaisemista varten 
komissio voi käyttää uusimpia liitteen II 
mukaisia tietoja, joita se on kerännyt 
direktiivin 2002/21/EY 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti valvoakseen vuoden 2002 
sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän 
täytäntöönpanoa. 
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. 
6. Tarvittavat muutokset liitteen II 
mukauttamiseksi tekniikan tai 
markkinoiden kehitykseen tekee komissio 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Koska 3 artiklassa on vahvistettu tietty yläraja tukkuhinnoille, 10 artikla on tarpeeton. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 299
10 ARTIKLA

10 artikla Poistetaan.
Keskimääräinen kohdeverkkomaksu
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1. Keskimääräinen kohdeverkkomaksu 
määritetään liitteessä II vahvistettujen 
perusteiden ja menettelyjen mukaisesti 
kansallisten sääntelyviranomaisten 2 ja 
4 kohdan mukaisesti ilmoittamien tietojen 
pohjalta. 
2. Kunkin kansallisen 
sääntelyviranomaisen on pyynnöstä 
ilmoitettava komissiolle – komission 
kyseisessä pyynnössä asettaman määräajan 
puitteissa – liitteessä II eritellyt tiedot.
3. Komissio julkaisee 1, 2 ja 4 kohdan 
mukaisesti määritetyn keskimääräisen 
kohdeverkkomaksun säännöllisin väliajoin 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
4. Keskimääräisen kohdeverkkomaksun 
ensimmäistä tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeistä julkaisemista varten 
komissio voi käyttää uusimpia liitteen II 
mukaisia tietoja, joita se on kerännyt 
direktiivin 2002/21/EY 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti valvoakseen vuoden 2002 
sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän 
täytäntöönpanoa. 
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. 
6. Tarvittavat muutokset liitteen II 
mukauttamiseksi tekniikan tai 
markkinoiden kehitykseen tekee komissio 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Koska hintarajat on vahvistettu lukuina, ei tarvita viittauksia keskimääräisen 
kohdeverkkomaksun laskemiseen. Järjestelmä on kuluttajille epäselvempi ja aiheuttaa 
kansallisille sääntelyviranomaisille tarpeetonta hallinnollista kuormitusta.



AM\660182FI.doc 41/67 PE 386.538v03-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Werner Langen ja Daniel Caspary

Tarkistus 300
10 ARTIKLA

10 artikla Poistetaan.
Keskimääräinen kohdeverkkomaksu
1. Keskimääräinen kohdeverkkomaksu 
määritetään liitteessä II vahvistettujen 
perusteiden ja menettelyjen mukaisesti 
kansallisten sääntelyviranomaisten 2 ja 4 
kohdan mukaisesti ilmoittamien tietojen 
pohjalta. 
2. Kunkin kansallisen 
sääntelyviranomaisen on pyynnöstä 
ilmoitettava komissiolle – komission 
kyseisessä pyynnössä asettaman määräajan 
puitteissa – liitteessä II eritellyt tiedot.
3. Komissio julkaisee 1, 2 ja 4 kohdan 
mukaisesti määritetyn keskimääräisen 
kohdeverkkomaksun säännöllisin väliajoin 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
4. Keskimääräisen kohdeverkkomaksun 
ensimmäistä tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeistä julkaisemista varten 
komissio voi käyttää uusimpia liitteen II 
mukaisia tietoja, joita se on kerännyt 
direktiivin 2002/21/EY 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti valvoakseen vuoden 2002 
sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän 
täytäntöönpanoa. 
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. 
6. Tarvittavat muutokset liitteen II 
mukauttamiseksi tekniikan tai 
markkinoiden kehitykseen tekee komissio 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. de
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Perustelu

Kun tukkuhinta on asetettu tietyn suuruiseksi (esim. 0,36 senttiä minuutilta), 10 artikla on 
tarpeeton. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 301
10 ARTIKLA

10 artikla Poistetaan.
Keskimääräinen kohdeverkkomaksu
1. Keskimääräinen kohdeverkkomaksu 
määritetään liitteessä II vahvistettujen 
perusteiden ja menettelyjen mukaisesti 
kansallisten sääntelyviranomaisten 2 ja 4 
kohdan mukaisesti ilmoittamien tietojen 
pohjalta. 
2. Kunkin kansallisen 
sääntelyviranomaisen on pyynnöstä 
ilmoitettava komissiolle – komission 
kyseisessä pyynnössä asettaman määräajan 
puitteissa – liitteessä II eritellyt tiedot.
3. Komissio julkaisee 1, 2 ja 4 kohdan 
mukaisesti määritetyn keskimääräisen 
kohdeverkkomaksun säännöllisin väliajoin 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
4. Keskimääräisen kohdeverkkomaksun 
ensimmäistä tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeistä julkaisemista varten 
komissio voi käyttää uusimpia liitteen II 
mukaisia tietoja, joita se on kerännyt 
direktiivin 2002/21/EY 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti valvoakseen vuoden 2002 
sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän 
täytäntöönpanoa. 
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. 
6. Tarvittavat muutokset liitteen II 
mukauttamiseksi tekniikan tai 
markkinoiden kehitykseen tekee komissio 
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13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 302
10 ARTIKLAN 1 KOHTA 

1. Keskimääräinen kohdeverkkomaksu 
määritetään liitteessä II vahvistettujen 
perusteiden ja menettelyjen mukaisesti 
kansallisten sääntelyviranomaisten 2 ja 
4 kohdan mukaisesti ilmoittamien tietojen 
pohjalta. 

1. Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti keskimääräinen
kohdeverkkomaksu määritetään liitteessä II 
vahvistettujen perusteiden ja menettelyjen 
mukaisesti kansallisten 
sääntelyviranomaisten 2 ja 4 kohdan 
mukaisesti ilmoittamien tietojen pohjalta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 303
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 artiklan
noudattaminen edellyttää, tulevat voimaan 
kahden kuukauden kuluessa kustakin tämän 
artiklan edeltävien kohtien mukaisesta 
julkaisemisesta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 304
10 ARTIKLAN 6 KOHTA 
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6. Tarvittavat muutokset liitteen II 
mukauttamiseksi tekniikan tai 
markkinoiden kehitykseen tekee komissio 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 305
10 ARTIKLAN 6 KOHTA 

6. Tarvittavat muutokset liitteen II 
mukauttamiseksi tekniikan tai markkinoiden 
kehitykseen tekee komissio 13 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

6. Tarvittavat muutokset liitteen II 
mukauttamiseksi tekniikan tai markkinoiden 
kehitykseen tekee komissio 13 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gunnar Hökmark

Tarkistus 306
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 
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.

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 
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. Tämän asetuksen 
voimassaolo päättyy kahden vuoden 
kuluttua.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 307
12 A ARTIKLA (uusi)

12 a artikla
Asetuksen voimassaolo

Tämän asetuksen voimassaolo päättyy 
kahden vuoden kuluttua.

Or. en

Perustelu

Kyseessä on lyhytaikainen toimi, jolle olisi määrättävä päättymisajankohta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Tarkistus 308
12 A ARTIKLA (uusi)

12 a artikla
Tämän asetuksen voimassaolo päättyy 
kolmen vuoden kuluttua.

Or. de

Perustelu

Ei pitäisi unohtaa, että hintasääntely vaikuttaa merkittävästi markkinakehitykseen. Siksi 
asetuksen voimassaoloaikaa olisi rajoitettava. Lisäksi on luultavaa, että hinnat ovat kolmen 
vuoden kuluttua laskeneet huomattavasti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 309
12 A ARTIKLA (uusi)

12 a artikla
Tämän asetuksen voimassaolo päättyy 
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kolmen vuoden kuluttua sen voimaan 
tulosta.

Or. es

Perustelu

Kyse on markkinahäiriöstä, joka todennäköisesti korjataan tuota pikaa, ja jos näin ei käy, EU 
voi aina puuttua uudelleen markkinoiden toimintaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 310
12 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Tämän asetuksen voimassaolo päättyy 
kolmen vuoden kuluttua.

Or. xm

Perustelu

Kun otetaan huomioon verkkovierailuhintoihin kohdistuva yhä suurempi kiinnostus,
yksittäisten operaattoreiden ensipyrkimykset tarjota edullisempia verkkovierailuhintoja sekä 
nyt ehdotetut toimet, on hyvinkin mahdollista saada nopeasti aikaan myönteisiä tuloksia. Ei 
ole todennäköistä, että operaattorit ottavat edut myöhemmin pois kuluttajilta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 311
12 A ARTIKLA (uusi)

12 a artikla
Raukeamislauseke

Tämä asetus vahvistetaan viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta perustamissopimuksen 
251 artiklassa määrättyä menettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 312
12 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Tämän asetuksen voimassaolo päättyy 
kolmen vuoden kuluttua, mikäli komission 
arvio on myönteinen.

Or. en

Perustelu

Jos markkinat ovat kolmen vuoden kuluttua täysin kilpailulliset, asetusta ei enää tarvita. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 313
12 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Asetusta sovelletaan vain viiden 
vuoden ajan, minkä jälkeen sen 
voimassaolo päättyy.

Or. de

Perustelu

On syytä rajoittaa voimassaoloaikaa, jotta viiden vuoden kuluttua on varmistettu kilpailu ja 
sisämarkkinat.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 314
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 
suhteen, onko sääntelyä tarpeen jatkaa vai 
onko se mahdollisesti kumottava, 
markkinoiden kehityksen valossa ja 
kilpailun näkökulmasta. Tätä varten 

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
asetuksen toimintaa ja antaa siitä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 12 kuukauden
kuluttua sen voimaantulosta. Komissio 
perustelee kertomuksessa kantansa sen 
suhteen, onko markkinakehityksen ja sekä 
kilpailutilanteen että kuluttajansuojan 
valossa tarpeen jatkaa tämän asetuksen 
voimassaoloaikaa 12 a artiklassa 
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komissio voi pyytää jäsenvaltioilta ja 
kansallisilta sääntelyviranomaisilta tietoja, 
jotka on toimitettava ilman aiheetonta 
viivästymistä.

tarkoitettua pidemmälle ottaen huomioon 
matkaviestinpalvelujen kansallisessa 
hinnoittelussa tapahtunut kehitys. Komissio 
tarkastelee kertomuksessa ääni- ja 
dataviestintäpalvelujen, myös tekstiviestien 
(SMS) ja multimediaviestien (MMS) tukku-
ja vähittäishintojen kehitystä ja antaa 
tarvittaessa suosituksia kyseisten palvelujen 
sääntelytarpeesta. Tätä varten komissio voi 
käyttää 8 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi 
toimitettavia tietoja. Komissio arvioi 
erityisesti sitä, onko asetuksen tavoitteet 
saavutettu, ja esittää tarvittaessa aiheellisia 
ehdotuksia.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Tarkistus 315
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 
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.

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
asetuksen toimintaa ja antaa siitä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 18 kuukauden
kuluttua sen voimaantulosta. Komissio 
perustelee kertomuksessa kantansa sen 
suhteen, onko markkinakehityksen ja sekä 
kilpailutilanteen että kuluttajansuojan 
valossa tarpeen jatkaa tämän asetuksen 
voimassaoloaikaa 12 a artiklassa 
tarkoitettua pidemmälle ottaen huomioon 
matkaviestinpalvelujen kansallisessa 
hinnoittelussa tapahtunut kehitys. Komissio 
tarkastelee kertomuksessa ääni- ja 
dataviestintäpalvelujen, myös tekstiviestien 
(SMS) ja multimediaviestien (MMS) tukku-
ja vähittäishintojen kehitystä ja antaa 
tarvittaessa suosituksia kyseisten palvelujen 
sääntelytarpeesta. Tätä varten komissio voi 
käyttää 8 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi 
toimitettavia tietoja. Komissio arvioi 
erityisesti sitä, onko asetuksen tavoitteet 
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saavutettu, ja esittää tarvittaessa aiheellisia 
ehdotuksia.

Or. de

Perustelu

Tarkasteluehdot on syytä määritellä tarkemmin. Lisäksi on tärkeää sisällyttää tarkasteluun 
myös teksti- ja multimediaviestien hintakehitys. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 316
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 
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.

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
asetuksen toimintaa ja antaa siitä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 18 kuukauden
kuluttua sen voimaantulosta. Komissio 
perustelee kertomuksessa kantansa sen 
suhteen, onko markkinakehityksen ja sekä 
kilpailutilanteen että kuluttajansuojan 
valossa tarpeen jatkaa tämän asetuksen 
voimassaoloaikaa 12 a artiklassa 
tarkoitettua pidemmälle ottaen huomioon 
matkaviestinpalvelujen kansallisessa 
hinnoittelussa tapahtunut kehitys. Komissio 
tarkastelee kertomuksessa ääni- ja 
dataviestintäpalvelujen, myös tekstiviestien 
(SMS) ja multimediaviestien (MMS) tukku-
ja vähittäishintojen kehitystä ja antaa 
tarvittaessa suosituksia kyseisten palvelujen 
sääntelytarpeesta. Tätä varten komissio voi 
käyttää 8 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi 
toimitettavia tietoja. Komissio arvioi 
erityisesti sitä, onko asetuksen tavoitteet 
saavutettu, ja esittää tarvittaessa aiheellisia 
ehdotuksia.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 317
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 
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.

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 
suhteen, onko sääntelyä tarpeen jatkaa vai 
onko se mahdollista lopettaa vai onko
markkinakehityksen ja sekä 
kilpailutilanteen että kuluttajansuojan 
valossa tarpeen jatkaa tämän asetuksen 
voimassaoloaikaa 12 a artiklassa 
tarkoitettua pidemmälle ottaen huomioon 
matkaviestinpalvelujen kansallisessa 
hinnoittelussa tapahtunut kehitys. Komissio 
tarkastelee kertomuksessa ääni- ja 
dataviestintäpalvelujen, myös tekstiviestien 
(SMS) ja multimediaviestien (MMS) tukku-
ja vähittäishintojen kehitystä ja antaa 
tarvittaessa suosituksia kyseisten palvelujen 
sääntelytarpeesta. Tätä varten komissio voi 
käyttää 8 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi 
toimitettavia tietoja. Komissio arvioi 
erityisesti sitä, onko asetuksen tavoitteet 
saavutettu, ja esittää tarvittaessa aiheellisia 
ehdotuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen esittäjä(t): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 318
12 ARTIKLA

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
asetuksen toimintaa ja antaa siitä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään kahden vuoden

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

kuukauden kuluttua sen voimaantulosta. 
Komissio perustelee kertomuksessa kantansa 
sen suhteen, onko jonkinlaista sääntelyä 
tarpeen jatkaa markkinoiden kehityksen 
valossa ja kilpailun näkökulmasta. Tätä 
varten komissio voi pyytää jäsenvaltioilta ja 
kansallisilta sääntelyviranomaisilta tietoja, 
jotka on toimitettava ilman aiheetonta 
viivästymistä.

Or. es

Perustelu

Kyse on markkinahäiriöstä, joka todennäköisesti korjataan tuota pikaa, ja jos näin ei käy, EU 
voi aina puuttua uudelleen markkinoiden toimintaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 319
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 
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.

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
asetuksen toimintaa ja antaa siitä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 18 kuukauden
kuluttua sen voimaantulosta. Kertomuksessa 
on analysoitava yksityiskohtaisesti, onko 
sääntelyä tarpeen jatkaa, ja sen yhteydessä 
on tarvittaessa esitettävä tarvittavia 
lainsäädäntöehdotuksia. Tätä varten 
komissio voi pyytää jäsenvaltioilta ja 
kansallisilta sääntelyviranomaisilta tietoja, 
jotka on toimitettava ilman aiheetonta 
viivästymistä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään kertomukselle asetettavia vaatimuksia ja mukautetaan 
sanamuotoa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 320
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 
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.

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
asetuksen toimintaa ja antaa siitä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään kahden vuoden 
kuluttua sen voimaantulosta. Kertomuksessa 
on analysoitava yksityiskohtaisesti, onko 
sääntelyä tarpeen jatkaa, ja sen yhteydessä 
on tarvittaessa esitettävä tarvittavia 
lainsäädäntöehdotuksia. Tätä varten 
komissio voi pyytää jäsenvaltioilta ja 
kansallisilta sääntelyviranomaisilta tietoja, 
jotka on toimitettava ilman aiheetonta 
viivästymistä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään kertomukselle asetettavia vaatimuksia ja mukautetaan 
sanamuotoa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Renato Brunetta ja Pia Elda Locatelli

Tarkistus 321
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 
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.

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
asetuksen toimintaa ja antaa siitä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään kahden vuoden 
kuluttua sen voimaantulosta. Komissio 
perustelee kertomuksessa markkinoiden 
kehityksen valossa ja kilpailun 
näkökulmasta sekä tämän asetuksen 
tulosten pohjalta olisiko komission tarvetta 
laatia uusi ehdotus, jolla perustettaisiin 
todelliset, tehokkaat ja kilpaillut 
televiestinnän sisämarkkinat, johon 
kuuluisi rajat ylittävien kustannusten 
poistaminen seuraavien viiden vuoden 
aikana. Tätä varten komissio voi pyytää 
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jäsenvaltioilta ja kansallisilta 
sääntelyviranomaisilta tietoja, jotka on 
toimitettava ilman aiheetonta viivästymistä.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): András Gyürk

Tarkistus 322
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 
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.

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 
suhteen, onko sääntelyä tarpeen jatkaa vai 
onko se mahdollisesti kumottava, 
taloudellisen ympäristön, markkinoiden 
kehityksen ja syntyneiden kilpailu- ja 
hintasopimusmekanismien valossa. Tätä 
varten komissio voi pyytää jäsenvaltioilta ja 
kansallisilta sääntelyviranomaisilta tietoja, 
jotka on toimitettava ilman aiheetonta 
viivästymistä.

Or. hu

Perustelu

Tehokkaasti ja ilman vääristymiä toimivat markkinat ovat erittäin tärkeitä niin unionin 
kansalaisten hyvinvoinnille kuin EU:n kilpailukyvylle. Kilpaillut markkinat vähentävät 
kansalaisille koituvia menoja ja rohkaisevat investoimaan ja innovoimaan. Jos 
kilpailuprosessit vääristyvät eivätkä markkinat kykene korjaamaan niitä, asiaan on 
puututtava. Interventio on kuitenkin perusteltua vain siihen saakka kunnes markkinat 
kykenevät jälleen sääntelemään itse itseään. Kun tilanne on korjaantunut, ei ole perusteltua 
jatkaa sääntelyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 323
12 ARTIKLA
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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 
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.

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 
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. Kaikissa kumoamista 
koskevissa ehdotuksissa olisi esitettävä 
selkeä näyttö siitä, että kumoamisen 
aiheuttava markkinakehitys on pysyvää 
eikä käänny kumoamisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 324
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 
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.

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 
suhteen, onko sääntelyä tarpeen jatkaa vai 
onko se mahdollisesti kumottava, 
markkinoiden kehityksen valossa ja 
kilpailun näkökulmasta. Tätä varten 
komissio ottaa huomioon jäsenvaltioiden 
verkkovierailumarkkinoita koskevat 
tutkimukset, jotka kansalliset 
sääntelyviranomaiset ovat julkaisseet 
vähintään kuusi kuukautta ennen 
asetuksen uudelleentarkastelua. Lisäksi on 
kiinnitettävä erityistä huomiota alueellisen 
epätasapainon ja operaattorikohtaisen 
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epätasapainon vaikutuksiin.

Or. en

Perustelu

Kansallisella tasolla on koottava tilastotietoja verkkovierailuhinnoista, -määristä ja -tuloista, 
jotta saadaan selvä kuva eurooppalaisista verkkovierailumarkkinoista.

Uudelleentarkastelussa on syytä huomioida erityisesti, että joidenkin operaattoreiden 
tukkuhinnat ovat heistä riippumattomista syistä (esim. harvaanasutut seudut, vuoristo- ja 
saaristoalueet, suuret matkailijamäärät lyhyessä ajassa jne.) keskimääräisiä hintoja 
korkeampia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 325
12 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Komissio seuraa jatkuvasti 
dataviestintämarkkinoiden, myös teksti- ja 
multimediaviestien hintakehitystä. Se 
esittää markkinoiden kehitystä koskevan 
kertomuksen ...1 kuluessa. Kertomukseen 
on sisällytettävä interventioehdotus, jos 
sellainen katsotaan tarpeelliseksi, ja siinä 
on esitettävä tyhjentävät perusteet kaikille 
ehdotetuille toimille. Ehdotuksia voidaan 
esittää myös erikseen aina kun 
markkinoiden kehitys tai kehittymättömyys 
sitä edellyttää.
__________
1 12 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Näin on tarvittaessa mahdollista säädellä nopeasti dataviestintää, mikä ei nykyään ole 
tiedonpuutteen vuoksi mahdollista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 326
12 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Komissio seuraa jatkuvasti 
dataviestintämarkkinoiden, myös teksti- ja 
multimediaviestien hintakehitystä. Se 
esittää markkinoiden kehitystä koskevan 
kertomuksen 12 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta. 
Kertomukseen on sisällytettävä 
interventioehdotus, jos sellainen katsotaan 
tarpeelliseksi, ja siinä on esitettävä 
tyhjentävät perusteet kaikille ehdotetuille 
toimille. Ehdotuksia voidaan esittää myös 
erikseen aina kun markkinoiden kehitys tai 
kehittymättömyys sitä edellyttää.

Or. en

Perustelu

Näin on tarvittaessa mahdollista säädellä nopeasti dataviestintää, mikä ei nykyään ole 
tiedonpuutteen vuoksi mahdollista. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 327
12 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1b. Komissio analysoi, miten tämä asetus 
vaikuttaa pienten riippumattomien tai 
vastaperustettujen operaattorien 
kilpailutilanteeseen. Se esittää kertomuksen 
... 1 kuluessa. Kertomukseen on 
sisällytettävä interventioehdotus, jos 
sellainen katsotaan tarpeelliseksi. 
Ehdotuksia voidaan esittää myös erikseen 
aina kun markkinoiden kehitys tai 
kehittymättömyys sitä edellyttää.
__________
1 12 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta.
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Or. en

Perustelu

Näin on tarvittaessa mahdollista säädellä nopeasti dataviestintää, mikä ei nykyään ole 
tiedonpuutteen vuoksi mahdollista

Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 328
12 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Komissio analysoi, miten tämä asetus 
vaikuttaa pienten riippumattomien tai 
vastaperustettujen operaattorien 
kilpailutilanteeseen. Se analysoi erityisesti 
sitä, ovatko hinnat pieniä riippumattomia 
tai vastaperustettuja operaattoreita syrjiviä. 
Komissio raportoi myös siitä, onko tarpeen 
antaa säännöksiä, joilla varmistetaan 
pienten riippumattomien tai 
vastaperustettujen operaattoreiden pääsy 
markkinoille syrjimättömin ehdoin. 
Kertomukseen on sisällytettävä 
interventioehdotus, jos sellainen katsotaan 
tarpeelliseksi. Komissio esittää 
kertomuksen ... (12 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta) mennessä. 
Ehdotuksia voidaan esittää myös erikseen 
aina kun markkinoiden kehitys tai 
kehittymättömyys sitä edellyttää.

Or. en

Perustelu

Näin komission analyysistä tulee selkeämpi, ja siinä tarkastellaan asetuksen vaikutuksia 
pieniin riippumattomiin tai vastaperustettuihin operaattoreihin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 329
12 ARTIKLAN 1 C KOHTA (uusi)

1 c. Komissio esittää vuosittain 
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kertomuksen tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvan alan 
kehityksestä yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Näin saadaan kattavampi vuosittainen uudelleentarkastelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Tarkistus 330
13 ARTIKLA

13 artikla Poistetaan.
Komitea
1. Komissiota avustaa direktiivin 
2002/21/EY 22 artiklalla perustettu 
viestintäkomitea.
2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

Or. de

Perustelu

Koska asetuksen voimassaoloaikaa on tarkoitus rajoittaa, 13 artiklan säännökset ovat 
tarpeettomia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 331
13 ARTIKLA

13 artikla Poistetaan.
Komitea
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1. Komissiota avustaa direktiivin 
2002/21/EY 22 artiklalla perustettu 
viestintäkomitea.
2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 
artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 332
13 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Tarkistus 333
15 ARTIKLA

15 artikla Poistetaan.
Täytäntöönpano
Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
edellyttämät toimenpiteet hyväksytään 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

Tämä säännös on tarpeeton, koska 13 artikla on tarkoitus poistaa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 334
15 ARTIKLA

15 artikla Poistetaan.
Täytäntöönpano
Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
edellyttämät toimenpiteet hyväksytään 13 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Tarkistus 335
LIITE I

Liite poistetaan.

Or. de

Perustelu

Liite I on tarpeeton, jos 3 artiklaa muutetaan ehdotetulla tavalla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 336
LIITE I

Liite poistetaan.

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hannes Swoboda

Tarkistus 337
LIITE I

Liite poistetaan.

Or. de

Perustelu

Liite I voidaan poistaa, jos 3 artiklaa muutetaan ehdotetulla tavalla (ks. tarkistus 1). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 338
LIITE I

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liitteen I poistaminen on seurausta 3 artiklaan tehtävistä tarkistuksista (ks. tarkistus 1). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli ja Patrizia Toia

Tarkistus 339
LIITE I, 1 KOHTA, A JA B ALAKOHTA 

a) kahdella, jos säännelty 
verkkovierailupuhelu soitetaan numeroon, 
joka kuuluu yleiseen puhelinverkkoon siinä 
jäsenvaltiossa, jossa vierailuverkko sijaitsee; 
tai

a) 1,5:llä, 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.

b) kahdella, jos säännelty 
verkkovierailupuhelu soitetaan numeroon, 
joka kuuluu yleiseen puhelinverkkoon 
muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa 
vierailuverkko sijaitsee.

Or. it
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Perustelu

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että tarvitaan kaksi kerrointa, sillä kustannukset ovat 
erilaisia soitettaessa numeroon, joka kuuluu yleiseen puhelinverkkoon siinä jäsenvaltiossa, 
jossa vierailuverkko sijaitsee, kuin soitettaessa numeroon, joka on jäsenvaltion ulkopuolella. 
Samojen tutkimusten mukaan komission ehdotuksessa vahvistettuja kertoimia käyttämällä 
laskettu enimmäistukkuhinta ei takaa kuluttajalle tasapuolista verkkovierailuhintaa. Tämän 
vuoksi pitää vahvistaa pienemmät kertoimet, joilla suojellaan kuluttajia ja jätetään kuitenkin 
yritykselle tietty voittomarginaali. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 340
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 
vastaavaa minuuttihintaa kerrottuna:

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 
vastaavaa minuuttihintaa kerrottuna 
kahdella, jos säännelty 
verkkovierailupuhelu soitetaan numeroon, 
joka kuuluu yleiseen puhelinverkkoon siinä 
jäsenvaltiossa, jossa vierailuverkko sijaitsee 
tai jos säännelty verkkovierailupuhelu 
soitetaan numeroon, joka kuuluu yleiseen 
puhelinverkkoon muussa jäsenvaltiossa 
kuin siinä, jossa vierailuverkko sijaitsee.

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.

Tämän liitteen mukaiseen hintarajoitukseen
sisältyvät kaikki kiinteät elementit, kuten 
puhelun muodostamisesta perittävät maksut.
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Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 341
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 
vastaavaa minuuttihintaa kerrottuna:

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

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.

Tämän liitteen mukaisiin hintoihin
sisältyvät puhelun muodostamisesta 
perittävät maksut.

Or. en

Perustelu

Tukkutasolla yhtenäinen hintakatto. Kattoon ei sovelleta keskiarvoja, ja sitä käytetään 
puhelun kohteesta riippumatta. Tämän lausuntoluonnoksen liitteenä olevaan ja keskustelun 
pohjaksi oheistettuun Copenhagen Economics -raporttiin perustuva kaava johtaisi tällä 
hetkellä 25 sentin enimmäishintaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 342
LIITE I
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3 artiklassa tarkoitettujen säänneltyjen 
verkkovierailupuhelujen soittamisesta 
perittävät tukkuhinnat

3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen säänneltyjen 
verkkovierailupuhelujen soittamisesta 
perittävät tukkuhinnat

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 
vastaavaa minuuttihintaa kerrottuna:

Kokonaistukkuhinta, jonka yksi
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon miltä 
tahansa operaattorilta säännellyn
verkkovierailupuhelun soittamisesta 
kyseisessä vierailuverkossa, ei saa ylittää 
10 artiklan 3 kohdan mukaisesti julkaistua 
keskimääräistä kohdeverkkomaksua 
vastaavaa minuuttihintaa kerrottuna 
kahdella kaikkien yleiseen 
puhelinverkkoon soitettavien puhelujen 
tapauksessa siinä jäsenvaltiossa, jossa 
vierailuverkko sijaitsee tai muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa 
vierailuverkko sijaitsee.

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.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hannes Swoboda

Tarkistus 343
LIITE I, 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Edellä a ja b kohdassa tarkoitetun 
enimmäishinnan ohella 
matkaviestinoperaattori voi tarjota myös 
muita hintoja, joista asiakas voi valita.



AM\660182FI.doc 65/67 PE 386.538v03-00

FI

Or. de

Perustelu

Matkaviestinoperaattorien on voitava tarjota suunnitellun vakiohinnan ohella myös muita 
hintoja. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto ja Margie Sudre

Tarkistus 344
LIITE I, 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Matkapuhelinoperaattoreiden, joiden 
toimilupa kattaa pelkästään yhteisön 
syrjäisimmät alueet, verkossa soitettuihin ja 
vastaanotettuihin puheluihin näihin 
enimmäishintoihin pitää lisätä syrjäisestä 
sijainnista ja puheluiden välittämisestä 
Manner-Euroopan ja syrjäisimpien 
alueiden välillä johtuvat lisäkustannukset.

Or. fr

Perustelu

Puheluiden välittämisessä syrjäisimmillä alueilla aiheutuu maantieteellisestä hajanaisuudesta 
johtuen kustannuksia, jotka eivät ole missään suhteessa muiden eurooppalaisten 
operaattoreiden kustannuksiin. Suunnitellut enimmäishinnat pakottaisivat muut 
eurooppalaiset operaattorit ottamaan vastaan syrjäisimmillä alueilla toimivien 
operaattoreiden asiakkaat, mutta ne eivät pystyisi kattamaan aiheutuvia kuluja, mikä voi 
houkutella niitä sulkemaan kohteensa syrjäisimpien alueiden operaattoreiden asiakkailta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hannes Swoboda

Tarkistus 345
LIITE II

Liite poistetaan.

Or. de

Perustelu

Liite II voidaan poistaa, jos 4 artiklaa muutetaan ehdotetulla tavalla. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 346
LIITE II; 1 KOHTA, B ALAKOHTA 

(b) ”HMV-operaattorikohtaisella 
kohdeverkkomaksulla” tarkoitetaan 
keskimääräistä minuuttihintaa (mukaan 
luettuna puhelun 
muodostamiskustannukset), joka perustuu 
kolmen minuutin puheluun arkisin 
päiväsaikaan, ilman alv:tä ja kyseisen 
jäsenvaltion valuutassa ilmaistuna, 
laskettuna hinnoista, joita kukin HMV-
operaattori perii verkkoonsa laskevasta 
puheliikenteestä, kansallisen 
sääntelyviranomaisen hyväksymän 
menettelyn mukaisesti määritettynä; 

(b) ”HMV-operaattorikohtaisella 
kohdeverkkomaksulla” tarkoitetaan 
keskimääräistä minuuttihintaa (mukaan 
luettuna puhelun 
muodostamiskustannukset), joka perustuu 
keskihintaiseen kolmen minuutin puheluun, 
ilman alv:tä ja kyseisen jäsenvaltion 
valuutassa ilmaistuna, laskettuna hinnoista, 
joita kukin HMV-operaattori perii 
verkkoonsa laskevasta puheliikenteestä, 
kansallisen sääntelyviranomaisen 
hyväksymän menettelyn mukaisesti 
määritettynä; 

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 347
LIITE II; 2 KOHTA 

(2) Asetuksen 10 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti julkaistava keskimääräinen 
kohdeverkkomaksu on kansallisten 
painotettujen keskimääräisten 
kohdeverkkomaksujen keskiarvo, joka on 
painotettu kussakin jäsenvaltiossa olevien 
aktiivisten tilaajien kokonaismäärällä. Se 
lasketaan käyttäen jäljempänä 3 kohdassa 
yksilöityjä tietoja, jotka kansalliset 
sääntelyviranomaiset ovat ilmoittaneet 
komissiolle 10 artiklan 2 tai 4 kohdan 
mukaisen pyynnön mukaisesti.

(2) Asetuksen 10 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti julkaistava kohdeverkkomaksu 
on kansallisten painotettujen 
keskimääräisten kohdeverkkomaksujen 
75. persentiili. Se lasketaan käyttäen 
jäljempänä 3 kohdassa yksilöityjä tietoja, 
jotka kansalliset sääntelyviranomaiset ovat 
ilmoittaneet komissiolle 10 artiklan 2 tai 
4 kohdan mukaisen pyynnön mukaisesti.
Kullakin jäsenvaltiolla on sama painoarvo 
laskettaessa kansallisten painotettujen 
keskimääräisten kohdeverkkomaksujen 
75. persentiiliä. Jos kansallisten 
painotettujen keskimääräisten 
kohdeverkkomaksujen 75. persentiili jää 
kahden jäsenvaltion väliin, käytetään 
noiden kahden jäsenvaltion 
kohdeverkkomaksujen yksinkertaista 
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keskiarvoa. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta Copenhagen Economics -raportista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 348
LIITE II; 3 KOHTA, B ALAKOHTA 

b) kaikkien HMV-operaattorikohtaisten 
aktiivisten tilaajien kokonaismäärä 
kyseisessä jäsenvaltiossa,

b) kaikkien HMV-operaattorikohtaisten 
vastaanotettujen puheluminuuttien
kokonaismäärä kyseisessä jäsenvaltiossa,

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta Copenhagen Economics -raportista.


