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

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 39
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE

(1) Yleisten matkaviestinverkkojen 
käyttäjiltä matkapuhelimien käytöstä 
ulkomailla yhteisön alueella matkustettaessa 
laskutettavien hintojen korkea taso 
huolestuttaa kansallisia 
sääntelyviranomaisia. Eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmä totesi 
toukokuussa 2005 pitämässään 
täysistunnossa muun muassa, että 
vähittäishinnat olivat erittäin korkeita, ilman 
että tälle olisi mitään selkeää perustetta; että 
tämä näytti johtuvan sekä ulkomaisen 
isäntäverkon operaattorin perimistä 
korkeista tukkuhinnoista että – monissa 
tapauksissa – asiakkaan oman verkko-

(1) Yleisten matkaviestinverkkojen 
käyttäjiltä matkapuhelimien käytöstä 
ulkomailla yhteisön alueella matkustettaessa 
laskutettavien hintojen korkea taso on 
osoittanut, että alan markkinat eivät toimi. 
Eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 
ryhmä totesi toukokuussa 2005 pitämässään 
täysistunnossa muun muassa, että 
vähittäishinnat olivat erittäin korkeita, ilman 
että tälle olisi mitään selkeää perustetta; että 
tämä näytti johtuvan sekä ulkomaisen 
isäntäverkon operaattorin perimistä 
korkeista tukkuhinnoista että – monissa 
tapauksissa – asiakkaan oman verkko-
operaattorin perimistä korkeista 
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operaattorin perimistä korkeista 
vähittäistason voittomarginaaleista; että 
tukkuhinnoista saatuja alennuksia ei 
useinkaan siirretty vähittäisasiakkaalle ja 
että eri jäsenvaltioiden markkinoiden välillä 
oli vahvoja kytköksiä.

vähittäistason voittomarginaaleista; että 
tukkuhinnoista saatuja alennuksia ei 
useinkaan siirretty vähittäisasiakkaalle ja 
että eri jäsenvaltioiden markkinoiden välillä 
oli vahvoja kytköksiä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Miloslav Ransdorf 

Tarkistus 40
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE

(1) Yleisten matkaviestinverkkojen 
käyttäjiltä matkapuhelimien käytöstä 
ulkomailla yhteisön alueella matkustettaessa 
laskutettavien hintojen korkea taso 
huolestuttaa kansallisia 
sääntelyviranomaisia. Eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmä totesi 
toukokuussa 2005 pitämässään 
täysistunnossa muun muassa, että 
vähittäishinnat olivat erittäin korkeita, ilman 
että tälle olisi mitään selkeää perustetta; että 
tämä näytti johtuvan sekä ulkomaisen 
isäntäverkon operaattorin perimistä 
korkeista tukkuhinnoista että – monissa 
tapauksissa – asiakkaan oman verkko-
operaattorin perimistä korkeista 
vähittäistason voittomarginaaleista; että 
tukkuhinnoista saatuja alennuksia ei 
useinkaan siirretty vähittäisasiakkaalle ja 
että eri jäsenvaltioiden markkinoiden välillä 
oli vahvoja kytköksiä.

(1) Yleisten matkaviestinverkkojen 
käyttäjiltä matkapuhelimien käytöstä 
ulkomailla yhteisön alueella matkustettaessa 
laskutettavien hintojen korkea taso 
huolestuttaa kansallisia 
sääntelyviranomaisia. Eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmä totesi 
toukokuussa 2005 pitämässään 
täysistunnossa muun muassa, että 
vähittäishinnat olivat erittäin korkeita, ilman 
että tälle olisi mitään selkeää perustetta; että 
tämä näytti johtuvan sekä ulkomaisen 
isäntäverkon operaattorin perimistä 
korkeista tukkuhinnoista että – monissa 
tapauksissa – asiakkaan oman verkko-
operaattorin perimistä korkeista 
vähittäistason voittomarginaaleista; että 
tukkuhinnoista saatuja alennuksia ei 
useinkaan siirretty vähittäisasiakkaalle ja 
että eri jäsenvaltioiden markkinoiden välillä 
oli vahvoja kytköksiä. Vaikka jotkut 
operaattorit ovat viime aikoina ottaneet 
käyttöön verkkovierailuhintoja, jotka 
tarjoavat asiakkaille edullisempia ehtoja, 
on silti selvää, että hinnat ovat edelleen 
huomattavasti korkeammat kuin 
matkaviestinoperaattoreille aiheutuneet 
kustannukset eivätkä vieläkään vastaa 
kuluttajien odotuksia, joihin kuuluu 
tietoisen valinnan mahdollisuus.

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

Tarkistus 41
JOHDANTO-OSAN 1 A KAPPALE (uusi)

(1 a) Vähittäishinnat laskivat pelkästään 
vuoden 2006 aikana 25 prosenttia.
Eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 
ryhmän odotukset siitä, että verkko-
operaattorit siirtäisivät tukkuasiakkailta 
saatavat hinnanalennukset 
vähittäisasiakkaille, siis toteutuivat.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 42
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Suosituksessa yksilöidään yhdeksi 
ennakkosääntelyn alaiseksi markkinaksi 
kansainvälisten verkkovierailupalvelujen 
kansalliset tukkumarkkinat yleisessä 
matkaviestinverkossa. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten tekemä työ (sekä 
itsenäisesti että eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmässä) 
kansainvälisten verkkovierailupalvelujen 
kansallisten tukkumarkkinoiden 
analysoinnissa on kuitenkin osoittanut, että 
kansallinen sääntelyviranomainen ei ole 
vielä tehokkaasti pystynyt puuttumaan 
kansainvälisten verkkovierailujen 
tukkuhintojen korkeaan tasoon, koska 
huomattavan markkinavoiman yritysten 
yksilöinti on vaikeaa kansainvälisten 
verkkovierailujen erityispiirteiden ja 
valtioiden rajat ylittävän luonteen takia.

(4) Suosituksessa yksilöidään yhdeksi 
ennakkosääntelyn alaiseksi markkinaksi 
kansainvälisten verkkovierailupalvelujen 
kansalliset tukkumarkkinat yleisessä 
matkaviestinverkossa. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten tekemä työ (sekä 
itsenäisesti että eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmässä) 
kansainvälisten verkkovierailupalvelujen 
kansallisten tukkumarkkinoiden 
analysoinnissa on kuitenkin osoittanut, että 
kansallinen sääntelyviranomainen ei ole 
vielä tehokkaasti pystynyt puuttumaan 
kansainvälisten verkkovierailujen 
tukkuhintojen korkeaan tasoon, koska 
huomattavan markkinavoiman yritysten 
yksilöinti on vaikeaa kansainvälisten 
verkkovierailujen erityispiirteiden ja 
valtioiden rajat ylittävän luonteen takia. 
Tämän vuoksi olisi tarkasteltava 
eurooppalaisen sääntelyviranomaisen 
tarvetta.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 43
JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

(11) Verkkovierailujen vähittäis- ja 
tukkumarkkinat omaavat ainutlaatuisia 
piirteitä, jotka oikeuttavat poikkeukselliset 
toimenpiteet, jotka ovat laajakantoisempia 
kuin vuoden 2002 sääntelyjärjestelmän 
mekanismit.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Epätarkka ilmaus, joka on siksi poistettava.

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

Tarkistus 44
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Sääntelyvelvoitteita pitäisi 
verkkovierailuasiakkaiden etujen 
suojaamiseksi asettaa niin vähittäis- kuin 
tukkutasollakin, koska kokemus on 
osoittanut, että kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tukkuhinnoista 
saadut alennukset eivät välttämättä näy 
verkkovierailujen vähittäishintojen 
alentumisena, koska siihen ei ole 
kannustimia. Toisaalta toimet 
vähittäishintojen alentamiseksi, ilman että 
puututaan näiden palvelujen tarjontaan 
liittyvien tukkutason kustannusten tasoon, 
voisivat vääristää kansainvälisten 
verkkovierailumarkkinoiden kunnollista 
toimintaa.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kansainvälisten verkkovierailujen hinnat olisi kilpailun vääristymisen estämiseksi ja 
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matkaviestinoperaattorien kilpailukyvyn säilyttämiseksi säänneltävä tukkuasiakkaiden eikä 
vähittäisasiakkaiden tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gunnar Hökmark

Tarkistus 45
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Sääntelyvelvoitteita pitäisi 
verkkovierailuasiakkaiden etujen 
suojaamiseksi asettaa niin vähittäis- kuin 
tukkutasollakin, koska kokemus on 
osoittanut, että kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tukkuhinnoista 
saadut alennukset eivät välttämättä näy 
verkkovierailujen vähittäishintojen 
alentumisena, koska siihen ei ole 
kannustimia. Toisaalta toimet 
vähittäishintojen alentamiseksi, ilman että 
puututaan näiden palvelujen tarjontaan 
liittyvien tukkutason kustannusten tasoon, 
voisivat vääristää kansainvälisten 
verkkovierailumarkkinoiden kunnollista 
toimintaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis 

Tarkistus 46
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Sääntelyvelvoitteita pitäisi 
verkkovierailuasiakkaiden etujen 
suojaamiseksi asettaa niin vähittäis- kuin 
tukkutasollakin, koska kokemus on 
osoittanut, että kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tukkuhinnoista 
saadut alennukset eivät välttämättä näy 
verkkovierailujen vähittäishintojen 
alentumisena, koska siihen ei ole 
kannustimia. Toisaalta toimet 
vähittäishintojen alentamiseksi, ilman että 
puututaan näiden palvelujen tarjontaan 
liittyvien tukkutason kustannusten tasoon, 

(12) Sääntelyvelvoitteita pitäisi 
verkkovierailuasiakkaiden etujen 
suojaamiseksi näin ollen asettaa 
tukkutasolla.
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voisivat vääristää kansainvälisten 
verkkovierailumarkkinoiden kunnollista 
toimintaa.

Or. en

Perustelu

Sekä tukku- että vähittäiskaupan sääntely olisi liian voimakasta sekaantumista markkinoihin 
ja aiheuttaisi Euroopan televiestintäteollisuudelle kauaskantoisia vaikutuksia, jotka estäisivät 
kilpailua. Ehdotuksen tarkoitus, siis verkkovierailumaksujen alentaminen kaikkialla 
Euroopassa, on kannatettava. Sääntelyn vähittäiskaupan tasolla on kuitenkin jäätävä 
viimeiseksi keinoksi.

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

Tarkistus 47
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Sääntelyvelvoitteita pitäisi 
verkkovierailuasiakkaiden etujen 
suojaamiseksi asettaa niin vähittäis- kuin 
tukkutasollakin, koska kokemus on 
osoittanut, että kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tukkuhinnoista 
saadut alennukset eivät välttämättä näy 
verkkovierailujen vähittäishintojen 
alentumisena, koska siihen ei ole 
kannustimia. Toisaalta toimet 
vähittäishintojen alentamiseksi, ilman että 
puututaan näiden palvelujen tarjontaan 
liittyvien tukkutason kustannusten tasoon, 
voisivat vääristää kansainvälisten 
verkkovierailumarkkinoiden kunnollista 
toimintaa.

(12) Sääntelyvelvoitteita pitäisi 
verkkovierailuasiakkaiden etujen 
suojaamiseksi asettaa niin vähittäis- kuin 
tukkutasollakin, koska kokemus on 
osoittanut, että kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tukkuhinnoista 
saadut alennukset eivät välttämättä näy 
verkkovierailujen vähittäishintojen 
alentumisena, koska siihen ei ole 
kannustimia. Toisaalta toimet 
vähittäishintojen alentamiseksi, ilman että 
puututaan näiden palvelujen tarjontaan 
liittyvien tukkutason kustannusten tasoon, 
voisivat vääristää kansainvälisten 
verkkovierailumarkkinoiden kunnollista 
toimintaa. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä siihen vaaraan, että pienille 
riippumattomille tai vastaperustetuille 
operaattoreille tarjotaan 
verkkovierailupalvelujen tarjoamista 
koskevia ehtoja, jotka haittaavat niiden 
kilpailumahdollisuuksia, jotta voidaan 
nopeasti toteuttaa aiheelliset toimenpiteet, 
jos väärinkäytöksiä todetaan. Komission 
olisi analysoitava, miten tämä asetus 
vaikuttaa pienten riippumattomien tai 
vastaperustettujen operaattorien 
kilpailutilanteeseen.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis 

Tarkistus 48
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Sääntelyvelvoitteita pitäisi 
verkkovierailuasiakkaiden etujen 
suojaamiseksi asettaa niin vähittäis- kuin 
tukkutasollakin, koska kokemus on 
osoittanut, että kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tukkuhinnoista 
saadut alennukset eivät välttämättä näy 
verkkovierailujen vähittäishintojen 
alentumisena, koska siihen ei ole 
kannustimia. Toisaalta toimet 
vähittäishintojen alentamiseksi, ilman että 
puututaan näiden palvelujen tarjontaan 
liittyvien tukkutason kustannusten tasoon, 
voisivat vääristää kansainvälisten 
verkkovierailumarkkinoiden kunnollista 
toimintaa.

(12) Sääntelyvelvoitteita pitäisi 
verkkovierailuasiakkaiden etujen 
suojaamiseksi asettaa niin vähittäis- kuin 
tukkutasollakin, koska kokemus on 
osoittanut, että kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tukkuhinnoista 
saadut alennukset eivät välttämättä näy 
verkkovierailujen vähittäishintojen 
alentumisena, koska siihen ei ole 
kannustimia. Toisaalta toimet
vähittäishintojen alentamiseksi, ilman että 
puututaan näiden palvelujen tarjontaan 
liittyvien tukkutason kustannusten tasoon, 
voisivat vääristää kansainvälisten 
verkkovierailumarkkinoiden kunnollista 
toimintaa. Komission olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota tämän asetuksen 
vaikutuksiin markkinoilla ja varmistettava, 
että kilpailu ei vääristy, varsinkaan pienten 
riippumattomien operaattorien ja äskettäin 
markkinoille tulleiden toimijoiden osalta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan, että tällä asetuksella ei saa olla kielteisiä vaikutuksia kilpailuun 
merkityksellisillä markkinoilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 49
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Velvoitteiden pitäisi tulla voimaan 
mahdollisimman nopeasti, joskin 
operaattoreille on annettava kohtuullisesti 
aikaa sopeuttaa hintojaan ja 
palveluvalikoimaansa, jotta ne pystyvät 
noudattamaan velvoitteita, ja niitä on 

Poistetaan.
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sovellettava jäsenvaltioissa sellaisenaan.

Or. de

Perustelu

Epätarkka ilmaus, joka on siksi poistettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 50
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Velvoitteiden pitäisi tulla voimaan 
mahdollisimman nopeasti, joskin 
operaattoreille on annettava kohtuullisesti 
aikaa sopeuttaa hintojaan ja 
palveluvalikoimaansa, jotta ne pystyvät 
noudattamaan velvoitteita, ja niitä on 
sovellettava jäsenvaltioissa sellaisenaan.

(13) Velvoitteiden pitäisi tulla voimaan 
välittömästi ja sellaisenaan kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Hintarajoituksia on sovellettava välittömästi sekä tukku- että vähittäistasolla, jotta hinnat 
laskisivat. Tämä on asetuksen aivan ensisijainen tavoite. Lisäksi on muistettava, että vaikka 
operaattorit ilmoittivat viime vuonna huomattavista tukkuhintojen alennuksista, 
vähittäishinnat pysyivät edelleen korkeina. Toimien vähittäistä käyttöönottoa koskevaa 
lauseketta ei siis tarvita.

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

Tarkistus 51
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Velvoitteiden pitäisi tulla voimaan 
mahdollisimman nopeasti, joskin 
operaattoreille on annettava kohtuullisesti 
aikaa sopeuttaa hintojaan ja 
palveluvalikoimaansa, jotta ne pystyvät 
noudattamaan velvoitteita, ja niitä on 
sovellettava jäsenvaltioissa sellaisenaan.

(13) Velvoitteiden pitäisi tulla voimaan 
mahdollisimman nopeasti, ja niitä on 
sovellettava jäsenvaltioissa sellaisenaan

Or. en
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Perustelu

Tarkistus ilmentää sitä, että komission ehdotuksesta poistetaan 5 artikla, joka sisälsi kuuden 
kuukauden ajanjakson ennen kuin soitettujen puhelujen vähittäishintojen sääntely tulisi 
voimaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis 

Tarkistus 52
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Velvoitteiden pitäisi tulla voimaan 
mahdollisimman nopeasti, joskin 
operaattoreille on annettava kohtuullisesti
aikaa sopeuttaa hintojaan ja 
palveluvalikoimaansa, jotta ne pystyvät 
noudattamaan velvoitteita, ja niitä on 
sovellettava jäsenvaltioissa sellaisenaan.

(13) Velvoitteiden pitäisi tulla voimaan 
mahdollisimman nopeasti, joskin 
operaattoreille on annettava 12 kuukautta
aikaa sopeutua, ja niitä on sovellettava 
jäsenvaltioissa sellaisenaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 53
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Velvoitteiden pitäisi tulla voimaan 
mahdollisimman nopeasti, joskin 
operaattoreille on annettava kohtuullisesti
aikaa sopeuttaa hintojaan ja 
palveluvalikoimaansa, jotta ne pystyvät 
noudattamaan velvoitteita, ja niitä on 
sovellettava jäsenvaltioissa sellaisenaan.

(13) Velvoitteiden pitäisi tulla voimaan 
mahdollisimman nopeasti, joskin 
operaattoreille on annettava kuusi 
kuukautta aikaa sopeuttaa hintojaan ja 
palveluvalikoimaansa, jotta ne pystyvät 
noudattamaan velvoitteita, ja niitä on 
sovellettava jäsenvaltioissa sellaisenaan.

Or. en

Perustelu

Kun asetus on saatu valmiiksi, operaattoreille olisi myönnettävä määrätty kohtuullinen 
ajanjakso, jonka aikana tarvittavat muutokset pannaan täytäntöön.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet

Tarkistus 54
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Velvoitteiden pitäisi tulla voimaan 
mahdollisimman nopeasti, joskin 
operaattoreille on annettava kohtuullisesti
aikaa sopeuttaa hintojaan ja 
palveluvalikoimaansa, jotta ne pystyvät 
noudattamaan velvoitteita, ja niitä on 
sovellettava jäsenvaltioissa sellaisenaan.

(13) Velvoitteiden pitäisi tulla voimaan 
mahdollisimman nopeasti, joskin 
operaattoreille on annettava kuusi 
kuukautta aikaa sopeuttaa 
vähittäishintojaan ja palveluvalikoimaansa, 
jotta ne pystyvät noudattamaan velvoitteita, 
ja niitä on sovellettava jäsenvaltioissa 
sellaisenaan.

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Miloslav Ransdorf

Tarkistus 55
JOHDANTO-OSAN 13 A KAPPALE (uusi)

(13 a) On varmistettava, että 
matkaviestinoperaattorit eivät tämän 
asetuksen vuoksi heikennä alan työehtoja.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 56
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Olisi otettava käyttöön yhteinen 
mekanismi, jonka nimeksi tulee 
”eurooppalaisten kotimarkkinoiden 
periaate”, jotta varmistetaan, että yleisten 
matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät 
yhteisön alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan kansainvälisistä 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja puheluja soittaessaan tai 
vastaanottaessaan, ja jotta siten 
saavutetaan korkeatasoinen 
kuluttajansuoja ja turvataan 
matkaviestinoperaattoreiden välinen 

Poistetaan.
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kilpailu. Yhteinen mekanismi tarvitaan 
palvelujen valtioiden rajat ylittävän 
luonteen vuoksi, jotta 
matkaviestinoperaattoreilla olisi yksi 
yhteinen ja johdonmukainen 
sääntelyjärjestelmä, joka perustuu 
objektiivisiin perusteisiin.

Or. fr

Perustelu

Nimityksen ”eurooppalaisten kotimarkkinoiden periaate” käytöstä ei ole mitään hyötyä. Olisi 
tarkoituksenmukaisempaa käyttää tätä johdanto-osan kappaletta kuvaamaan 
tukkumarkkinoiden sääntelyyn sovellettavia periaatteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 57
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

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

(14) Olisi otettava käyttöön yhteinen 
mekanismi, jonka nimeksi tulee 
”eurooppalaisten kotimarkkinoiden 
periaate”, jotta varmistetaan, että yleisten 
matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät 
yhteisön alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan kansainvälisistä 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja puheluja soittaessaan tai 
vastaanottaessaan, ja jotta siten saavutetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja turvataan 
matkaviestinoperaattoreiden välinen 
kilpailu.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Daniel Caspary

Tarkistus 58
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

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

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

Or. de

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 4 artiklaan tehtyyn tarkistukseen. Vastaanotettavien puheluiden olisi 
EU:ssa periaatteessa oltava maksuttomia.

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

Tarkistus 59
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Olisi otettava käyttöön yhteinen 
mekanismi, jonka nimeksi tulee 
”eurooppalaisten kotimarkkinoiden 
periaate”, jotta varmistetaan, että yleisten 
matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät 
yhteisön alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan kansainvälisistä 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja puheluja soittaessaan tai 
vastaanottaessaan, ja jotta siten saavutetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja turvataan 

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

matkaviestinoperaattoreiden välinen kilpailu
määrittämällä keskimääräiset oletushinnat, 
jotka tarkemmin heijastavat palvelun 
tarjoamisen kustannuksia, sekä 
enimmäishinnat siten, että käyttäjille 
annetaan mahdollisuus hyväksyä 
kalliimmat verkkovierailujen hinnat. 
Yhteinen mekanismi tarvitaan palvelujen 
valtioiden rajat ylittävän luonteen vuoksi, 
jotta matkaviestinoperaattoreilla olisi yksi 
yhteinen ja johdonmukainen 
sääntelyjärjestelmä, joka perustuu 
objektiivisiin perusteisiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ilmentää muutettua enimmäishintarakennetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 60
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

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

(14) Olisi otettava käyttöön yhteinen 
mekanismi, jonka nimeksi tulee 
”eurooppalaisten kotimarkkinoiden 
periaate”, jotta varmistetaan, että yleisten 
matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät 
yhteisön alueella matkustaessaan tai 
oleskellessaan joudu maksamaan 
kansainvälisistä verkkovierailupalveluista 
kohtuuttomia hintoja puheluja soittaessaan 
tai vastaanottaessaan tai tekstiviestejä 
lähettäessään tai vastaanottaessaan, ja jotta 
siten saavutetaan korkeatasoinen 
kuluttajansuoja ja turvataan 
matkaviestinoperaattoreiden välinen 
kilpailu. Yhteinen mekanismi tarvitaan 
palvelujen valtioiden rajat ylittävän luonteen 
vuoksi, jotta matkaviestinoperaattoreilla olisi 
yksi yhteinen ja johdonmukainen 
sääntelyjärjestelmä, joka perustuu 
objektiivisiin perusteisiin. Yhteistä 
mekanismia perustettaessa jäsenvaltioiden 
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sääntelyviranomaisten ja operaattoreiden 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota niiden 
kansalaisten erityistilanteeseen, jotka 
asuvat, työskentelevät ja harjoittavat 
liiketoimintaa naapurijäsenvaltioiden 
rajaseutualueilla. Tästä asetuksesta 
riippumatta olisi toteutettava erityistoimia, 
joilla ehkäistään käyttäjiä joutumasta 
maksamaan tahattoman verkkovierailun 
kustannuksia. Eurooppalaisen 
sääntelyviranomaisen puuttuessa komissio 
esittää kertomuksen asian edistymisestä 
vuonna 2008.

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").

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 61
JOHDANTO-OSAN 14 A KAPPALE (uusi)

(14 a) Tehokkain ja oikeasuhteisin 
mekanismi soitettujen kansainvälisten 
verkkovierailupuhelujen tukkuhintojen 
sääntelemiseen edellä kuvatut näkökohdat 
huomioon ottaen on yhteisön laajuisen, 
minuuttien ja operaattorin perusteella 
lasketun keskimääräisen enimmäishinnan 
vahvistaminen.

Or. fr

Perustelu

Nimityksen ”eurooppalaisten kotimarkkinoiden periaate” käytöstä ei ole mitään hyötyä. Olisi 
tarkoituksenmukaisempaa käyttää tätä johdanto-osan kappaletta kuvaamaan 
tukkumarkkinoiden sääntelyyn sovellettavia periaatteita.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gunnar Hökmark

Tarkistus 62
JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 63
JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

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

(15) Tehokas ja oikeasuhteinen mekanismi 
kansainvälisten verkkovierailupuhelujen 
hintatason sääntelemiseksi edellä kuvattujen 
näkökohtien mukaisesti on yhteisön 
laajuisen minuuttikohtaisen enimmäishinnan 
asettaminen tukkutasolla.

Or. en

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

Tarkistus 64
JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

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

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

Or. de

Perustelu

Kansainvälisten verkkovierailujen hinnat olisi kilpailun vääristymisen estämiseksi ja 
matkaviestinoperaattorien kilpailukyvyn säilyttämiseksi säänneltävä tukkuasiakkaiden eikä 
vähittäisasiakkaiden tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 65
JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

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

(15) Tehokkain ja oikeasuhteisin mekanismi 
kansainvälisten verkkovierailupuhelujen ja 
-viestien soittamisen/lähettämisen ja 
vastaanottamisen hintatason sääntelemiseksi 
edellä kuvattujen näkökohtien mukaisesti on 
yhteisön laajuisen minuuttikohtaisen 
enimmäishinnan asettaminen tukku- ja 
vähittäistasolla tai kuluttajansuojahinnan 
laskentajärjestelmän perustaminen 
vähittäistasolla.

Or. en

Perustelu

Verkkovierailupalvelujen on sisällettävä kaikki palvelut: puhelut, viestit, puhelut ulkomaille 
tai isäntämaahan, vastaanottaminen. Kuluttajansuojahinnan laskenta on suoritettava siten, 
että käyttöön voidaan ottaa automaattinen vähittäistason enimmäishinnan määritys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet

Tarkistus 66
JOHDANTO-OSAN 15 A KAPPALE (uusi)

(15 a) Jotta olisi mahdollista tarjota 
innovatiivisia hintapaketteja, 
kotioperaattoreiden olisi voitava poiketa 
enimmäishinnoista vähittäistasolla, jos 
asiakas sitä nimenomaisesti pyytää.
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Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Romano Maria La Russa

Tarkistus 67
JOHDANTO-OSAN 15 A KAPPALE (uusi)

(15 a) Yhdenkään isäntäverkon 
operaattorin ei pitäisi pystyä perimään 
tukkutasolla hintaa toiselta operaattorilta 
yli keskimääräisen enimmäistukkuhinnan. 
Vähittäistasolla olisi otettava käyttöön myös 
minuuttikohtainen 
enimmäiskuluttajansuojahinta uusille ja 
olemassa oleville asiakkaille, jotka eivät 
nimenomaisesti päätä käyttää muuta 
hintaa.

Or. en

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

Tarkistus 68
JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

(16) Tämän yhteisen mekanismin pitäisi 
varmistaa, että kansainvälisten 
verkkovierailujen vähittäishinnat 
heijastavat kohtuullisemmin palvelun 
tarjonnasta aiheutuvia kustannuksia 
samalla kun operaattorit säilyttävät 
vapauden kilpailla eriyttämällä 
tarjontaansa ja mukauttamalla 
hinnoittelurakennettaan 
markkinaolosuhteiden ja asiakkaiden 
mieltymysten mukaan.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kansainvälisten verkkovierailujen hinnat olisi kilpailun vääristymisen estämiseksi ja 
matkaviestinoperaattorien kilpailukyvyn säilyttämiseksi säänneltävä tukkuasiakkaiden eikä 
vähittäisasiakkaiden tasolla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 69
JOHDANTO-OSAN 16 A KAPPALE (uusi)

(16 a) Operaattoreiden olisi kuitenkin 
haavoittuvien verkkovierailuasiakkaiden 
suojelun varmistamiseksi tarjottava 
vähittäisasiakkaille – ilman asiakkaille 
aiheutuvia lisäkustannuksia – myös 
mahdollisuutta soittaa ja vastaanottaa 
kansainvälisiä verkkovierailupuheluja 
hintaan, joka ei ylitä 
enimmäisminuuttihintaa.

Or. fr

Perustelu

Johdanto-osan kappaleen alkuperäisessä versiossa mainitut huolenaiheet on jo otettu 
huomioon edellä. Tätä johdanto-osan kappaletta olisi siksi käytettävä haavoittuvien 
vähittäisasiakkaiden suojelun konkreettisempaan kuvailuun.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 70
JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

(17) Yhteisen mekanismin pitäisi olla 
helposti toteutettavissa ja valvottavissa, 
jotta minimoitaisiin toimenpiteiden 
kohteeksi joutuville operaattoreille ja 
mekanismin täytäntöönpanon valvonnasta 
vastaaville kansallisille 
sääntelyviranomaisille aiheutuva 
hallinnollinen taakka.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämä on itsestään selvää, ja kohta olisi poistettava lainsäädännön parantamiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 71
JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

(17) Yhteisen mekanismin pitäisi olla 
helposti toteutettavissa ja valvottavissa, jotta 
minimoitaisiin toimenpiteiden kohteeksi 
joutuville operaattoreille ja mekanismin 
täytäntöönpanon valvonnasta vastaaville 
kansallisille sääntelyviranomaisille 
aiheutuva hallinnollinen taakka.

(17) Yhteisen mekanismin pitäisi olla 
helposti toteutettavissa ja valvottavissa, jotta 
minimoitaisiin toimenpiteiden kohteeksi 
joutuville operaattoreille ja mekanismin 
täytäntöönpanon valvonnasta vastaaville 
kansallisille sääntelyviranomaisille 
aiheutuva hallinnollinen taakka. Tässä 
asetuksessa vahvistetaan erityiset euroina 
ilmaistut arvot tukku- ja vähittäismyynnin 
enimmäishintojen laskennan 
yksinkertaistamiseksi. Tämä lisää 
avoimuutta kuluttajiin nähden ja lisää 
sääntelyn varmuutta ja ennustettavuutta.

Or. en

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

Tarkistus 72
JOHDANTO-OSAN 17 A KAPPALE (uusi)

(17 a) Jotta vastedes vältytään siltä, että 
yksittäiset matkaviestinoperaattorit eivät 
siirrä tukkutasolla saatuja säästöjä 
vähittäisasiakkaille, olisi velvoitettava 
operaattorit dokumentoimaan 
sääntelyviranomaisille vähittäishintojen 
alennukset.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Jan Christian Ehler

Tarkistus 73
JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Enimmäishintarajoituksissa olisi 
otettava huomioon kansainvälisen 
verkkovierailupuhelun eri osatekijät (kuten 
yleiskustannukset, merkinanto, nouseva 

(18) Keskimääräisissä tukkuhinnoissa olisi 
otettava huomioon kansainvälisen 
verkkovierailupuhelun ja sen 
vastaanottamisen asiaankuuluvat osatekijät 
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liikenne, välitys ja laskeva liikenne) ja 
kansainvälisten verkkovierailupalvelujen 
tarjoamiskustannusten erot puheluissa, 
jotka soitetaan johonkin kohteeseen
vierailumaassa, ja puheluissa, jotka 
soitetaan takaisin verkkovierailuasiakkaan 
kotimaahan tai kolmanteen yhteisössä 
sijaitsevaan maahan.

(kuten yleiskustannukset, merkinanto, 
nouseva liikenne, välitys ja laskeva 
liikenne).

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella halutaan selventää, että tukkuhintojen olisi perustuttava keskimääräisiin 
laskentaperusteisiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 74
JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Enimmäishintarajoituksissa olisi 
otettava huomioon kansainvälisen 
verkkovierailupuhelun eri osatekijät (kuten 
yleiskustannukset, merkinanto, nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne) ja 
kansainvälisten verkkovierailupalvelujen 
tarjoamiskustannusten erot puheluissa, 
jotka soitetaan johonkin kohteeseen 
vierailumaassa, ja puheluissa, jotka 
soitetaan takaisin verkkovierailuasiakkaan 
kotimaahan tai kolmanteen yhteisössä 
sijaitsevaan maahan.

(18) Keskimääräisissä ja suurimmissa 
sallituissa enimmäishinnoissa olisi otettava 
huomioon kansainvälisen 
verkkovierailupuhelun ja sen 
vastaanottamisen asiaankuuluvat tukku- ja 
vähittäismyyntiä koskevat osatekijät (kuten 
yleiskustannukset, merkinanto, nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne).

Or. fr

Perustelu

Tarkistetussa johdanto-osan kappaleessa on viitattava sekä keskimääräisiin 
enimmäishintoihin (ehdotettu tukkuasiakkaiden enimmäishinta ja ehdotettu 
vähittäisasiakkaiden tavoitehinta) sekä suurimpiin sallittuihin enimmäishintoihin 
(kuluttajansuojahinta). Lisäksi on viitattava nimenomaisesti vähittäismyyntikustannuksiin, 
joita komissio ei ottanut huomioon vaikutustenarvioinnissaan.



AM\660783FI.doc 21/108 PE 384.658v03-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 75
JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Enimmäishintarajoituksissa olisi 
otettava huomioon kansainvälisen 
verkkovierailupuhelun eri osatekijät (kuten 
yleiskustannukset, merkinanto, nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne) ja 
kansainvälisten verkkovierailupalvelujen 
tarjoamiskustannusten erot puheluissa, 
jotka soitetaan johonkin kohteeseen 
vierailumaassa, ja puheluissa, jotka 
soitetaan takaisin verkkovierailuasiakkaan 
kotimaahan tai kolmanteen yhteisössä 
sijaitsevaan maahan.

(18) Enimmäishintarajoituksissa olisi 
otettava huomioon kansainvälisen 
verkkovierailupuhelun soittamisen tai 
vastaanottamisen kannalta merkitykselliset 
eri osatekijät (kuten yleiskustannukset, 
merkinanto, nouseva liikenne, välitys ja 
laskeva liikenne).

Or. es

Perustelu

Jotta yhdenmukaisuus komission ehdotuksen kanssa säilyisi, olisi viitattava sekä puhelujen 
soittamiseen että vastaanottamiseen. Tämän lisäksi on tarkistuksen 10 (liite I) mukaisesti 
poistettava viittaus kansainvälisten verkkovierailupalvelujen tarjoamiskustannusten eroihin 
puheluissa, jotka soitetaan kohteeseen vierailumaassa, ja puheluissa, jotka soitetaan takaisin 
verkkovierailuasiakkaan kotimaahan tai kolmanteen yhteisössä sijaitsevaan maahan.

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

Tarkistus 76
JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Enimmäishintarajoituksissa olisi 
otettava huomioon kansainvälisen 
verkkovierailupuhelun eri osatekijät (kuten 
yleiskustannukset, merkinanto, nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne) ja 
kansainvälisten verkkovierailupalvelujen 
tarjoamiskustannusten erot puheluissa, jotka 
soitetaan johonkin kohteeseen 
vierailumaassa, ja puheluissa, jotka soitetaan 
takaisin verkkovierailuasiakkaan kotimaahan 
tai kolmanteen yhteisössä sijaitsevaan 
maahan.

(18) Hintarajoituksissa olisi otettava 
huomioon kaikki merkitsevät kansainvälisen 
verkkovierailupuhelun osatekijät (kuten 
yleiskustannukset, merkinanto, nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne) ja 
kansainvälisten verkkovierailupalvelujen 
tarjoamiskustannusten erot puheluissa, jotka 
soitetaan johonkin kohteeseen 
vierailumaassa, ja puheluissa, jotka soitetaan 
takaisin verkkovierailuasiakkaan kotimaahan 
tai kolmanteen yhteisössä sijaitsevaan 
maahan. Yksinkertaisuuden vuoksi 
tukkuhintaraja olisi ilmoitettava 
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yhdistettynä enimmäismääränä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ilmentää muutettua enimmäishintarakennetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 77
JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Enimmäishintarajoituksissa olisi 
otettava huomioon kansainvälisen 
verkkovierailupuhelun eri osatekijät (kuten 
yleiskustannukset, merkinanto, nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne) ja 
kansainvälisten verkkovierailupalvelujen 
tarjoamiskustannusten erot puheluissa, jotka 
soitetaan johonkin kohteeseen 
vierailumaassa, ja puheluissa, jotka soitetaan 
takaisin verkkovierailuasiakkaan kotimaahan 
tai kolmanteen yhteisössä sijaitsevaan 
maahan.

(18) Enimmäishintarajoituksissa olisi 
otettava huomioon kansainvälisen 
verkkovierailupuhelun eri osatekijät (kuten 
yleiskustannukset, merkinanto, nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne) ja 
kansainvälisten verkkovierailupalvelujen 
tarjoamiskustannusten erot puheluissa, jotka 
soitetaan johonkin kohteeseen 
vierailumaassa, ja puheluissa, jotka soitetaan 
takaisin verkkovierailuasiakkaan kotimaahan 
tai kolmanteen yhteisössä sijaitsevaan 
maahan. Lisäksi enimmäistukkuhinnassa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
alueellinen epätasapaino ja 
operaattoreiden väliset erot, etenkin 
sellaiset, jotka johtuvat erityisoloista, kuten 
topografiasta ja lyhyen ajan sisällä 
saapuvista suurista matkailijamääristä.

Or. en

Perustelu

Ulkopuoliset erityistekijät pakottavat jotkut operaattorit epäilemättä maksamaan 
keskimääräistä korkeampia tukkuhintoja. Tämä on otettava huomioon määritettäessä 
enimmäistukkuhintaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 78
JOHDANTO-OSAN 19 KAPPALE
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(19) Kansainvälisen verkkovierailupuhelun 
tukkutason tarjonnan 
enimmäishintarajoituksen on perustuttava 
kohdeverkkomaksun keskimääräiseen 
minuuttihintaan huomattavan 
markkinavoiman operaattoreiden osalta, 
koska nämä maksut kuuluvat jo 
viranomaisvalvonnan piiriin vuoden 2002 
sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän 
mukaisesti, ja ne pitäisi sen vuoksi 
määritellä kustannuslähtöisyysperiaatteen 
mukaisesti. Kun otetaan huomioon 
yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan 
liikenteen markkinan erityispiirteet ja 
kansainvälisten verkkovierailujen valtioiden 
rajat ylittävä luonne, ne muodostavat myös 
vakaan perustan sääntelylle, joka edustaa 
matkaviestinverkkojen kustannusrakenteita 
koko yhteisössä. Keskimääräinen 
kohdeverkkomaksu muodostaa luotettavan 
kiintopisteen peruskustannustekijöille 
tukkutasolla, ja tällaisen keskimääräisen 
kohdeverkkomaksun asianmukaiseen 
kertoimeen perustuvan tukkutason 
enimmäishintarajoituksen pitäisi siten antaa
takeet siitä, että säänneltyjen 
verkkovierailuvierailupalvelujen 
tarjoamiskustannukset voidaan kattaa.

(19) Kansainvälisen verkkovierailupuhelun 
tukkutason tarjonnan 
enimmäishintarajoituksen on perustuttava 
kohdeverkkomaksun keskimääräiseen 
minuuttihintaan huomattavan 
markkinavoiman operaattoreiden osalta, 
koska nämä maksut kuuluvat jo 
viranomaisvalvonnan piiriin vuoden 2002 
sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän 
mukaisesti, ja ne pitäisi sen vuoksi 
määritellä kustannuslähtöisyysperiaatteen 
mukaisesti. Kun otetaan huomioon 
yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan 
liikenteen markkinan erityispiirteet ja 
kansainvälisten verkkovierailujen valtioiden 
rajat ylittävä luonne, ne muodostavat myös 
vakaan perustan sääntelylle, joka edustaa 
matkaviestinverkkojen kustannusrakenteita 
koko yhteisössä. Keskimääräinen 
kohdeverkkomaksu muodostaa luotettavan 
kiintopisteen peruskustannustekijöille 
tukkutasolla, ja tällaisen keskimääräisen 
kohdeverkkomaksun asianmukaiseen 
kertoimeen perustuvan tukkutason 
enimmäishintarajoituksen pitäisi siten antaa 
takeet siitä, että säänneltyjen 
verkkovierailuvierailupalvelujen 
tarjoamiskustannukset voidaan kattaa. 
Tämänhetkinen keskimääräinen 
kohdeverkkomaksu on arviolta 
11,41 senttiä. Jos kohdeverkkomaksu 
asetetaan tälle tasolle, olisi asianmukaista 
asettaa kerroin 3 "yhteisön sisäisille" 
lähteville puheluille (0,34 euroa) ja kerroin 
2 lähteville "paikallispuheluille" 
(0,23 euroa).

Or. en

Perustelu

Verkkovierailupuheluihin tietyn valtion ulkopuolisessa verkossa liittyvien 
kokonaiskustannusten puuttuessa on perusteltua ja kohtuullista kuluttajien kannalta, että 
asetetaan erilliset hintarajoitukset lähteville yhteisön sisäisille puheluille ja lähteville 
paikallispuheluille. Ulkopuoliset erityistekijät pakottavat jotkut operaattorit epäilemättä 
maksamaan keskimääräistä korkeampia tukkuhintoja. Tämä on otettava huomioon 
määritettäessä enimmäistukkuhintaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gunnar Hökmark

Tarkistus 79
JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE

(20) Vähittäistasolla sovellettavan 
enimmäishintarajoituksen pitäisi antaa 
verkkovierailuasiakkaille takeet siitä, että 
heiltä ei laskuteta kohtuutonta hintaa 
verkkovierailupuhelun soittamisesta, 
samalla kun se jättää kotioperaattoreille 
riittävästi toimintavaraa eriyttää asiakkaille 
tarjoamiaan tuotteita.

Poistetaan.

Or. en

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

Tarkistus 80
JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE

(20) Vähittäistasolla sovellettavan 
enimmäishintarajoituksen pitäisi antaa 
verkkovierailuasiakkaille takeet siitä, että 
heiltä ei laskuteta kohtuutonta hintaa 
verkkovierailupuhelun soittamisesta, 
samalla kun se jättää kotioperaattoreille 
riittävästi toimintavaraa eriyttää asiakkaille 
tarjoamiaan tuotteita.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kansainvälisten verkkovierailujen hinnat olisi kilpailun vääristymisen estämiseksi ja 
matkaviestinoperaattorien kilpailukyvyn säilyttämiseksi säänneltävä tukkuasiakkaiden eikä 
vähittäisasiakkaiden tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 81
JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE
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(20) Vähittäistasolla sovellettavan 
enimmäishintarajoituksen pitäisi antaa 
verkkovierailuasiakkaille takeet siitä, että 
heiltä ei laskuteta kohtuutonta hintaa 
verkkovierailupuhelun soittamisesta, 
samalla kun se jättää kotioperaattoreille 
riittävästi toimintavaraa eriyttää asiakkaille 
tarjoamiaan tuotteita.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 82
JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE

(20) Vähittäistasolla sovellettavan 
enimmäishintarajoituksen pitäisi antaa 
verkkovierailuasiakkaille takeet siitä, että 
heiltä ei laskuteta kohtuutonta hintaa 
verkkovierailupuhelun soittamisesta, samalla 
kun se jättää kotioperaattoreille riittävästi 
toimintavaraa eriyttää asiakkaille 
tarjoamiaan tuotteita.

(20) Vähittäistasolla sovellettavien
keskimääräisten ja suurimpien sallittujen 
enimmäishintojen pitäisi antaa 
verkkovierailuasiakkaille takeet siitä, että 
heiltä ei laskuteta kohtuutonta hintaa 
verkkovierailupuhelun soittamisesta, samalla 
kun se jättää kotioperaattoreille riittävästi 
toimintavaraa eriyttää asiakkaille 
tarjoamiaan tuotteita.

Or. fr

Perustelu

Tarkistetussa johdanto-osan kappaleessa viitataan vähittäismarkkinoiden osalta sekä 
keskimääräisiin enimmäishintoihin (ehdotettu vähittäisasiakkaiden tavoitehinta) sekä 
suurimpiin sallittuihin enimmäishintoihin (kuluttajansuojahinta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 83
JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE

(20) Vähittäistasolla sovellettavan 
enimmäishintarajoituksen pitäisi antaa 
verkkovierailuasiakkaille takeet siitä, että 
heiltä ei laskuteta kohtuutonta hintaa 
verkkovierailupuhelun soittamisesta, samalla 
kun se jättää kotioperaattoreille riittävästi 

(20) Verkkovierailujen 
kuluttajansuojahinnan 
laskentajärjestelmän pitäisi antaa 
verkkovierailuasiakkaille takeet siitä, että 
heiltä ei laskuteta kohtuutonta hintaa 
verkkovierailupuhelun tai -viestin
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toimintavaraa eriyttää asiakkaille 
tarjoamiaan tuotteita.

soittamisesta/lähettämisestä tai 
vastaanottamisesta, samalla kun se jättää 
kotioperaattoreille riittävästi toimintavaraa 
eriyttää asiakkaille tarjoamiaan tuotteita.

Or. en

Perustelu

Kuluttajansuojahinnan laskenta on suoritettava siten, että käyttöön voidaan ottaa 
automaattinen vähittäistason enimmäishinnan määritys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Jan Christian Ehler

Tarkistus 84
JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE

(20) Vähittäistasolla sovellettavan 
enimmäishintarajoituksen pitäisi antaa 
verkkovierailuasiakkaille takeet siitä, että 
heiltä ei laskuteta kohtuutonta hintaa 
verkkovierailupuhelun soittamisesta, samalla 
kun se jättää kotioperaattoreille riittävästi 
toimintavaraa eriyttää asiakkaille 
tarjoamiaan tuotteita.

(20) Vähittäistasolla sovellettavan euro-
hinnan enimmäishintarajoituksen pitäisi 
antaa verkkovierailuasiakkaille takeet siitä, 
että heiltä ei laskuteta kohtuutonta hintaa 
verkkovierailupuhelun soittamisesta, samalla 
kun se jättää kotioperaattoreille riittävästi 
toimintavaraa eriyttää asiakkaille 
tarjoamiaan tuotteita.

Or. de

Perustelu

On selvennettävä, että euro-hintaa käytettäessä ei saa ylittää tiettyä kohtuullista 
enimmäishintarajoitusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Romano Maria La Russa

Tarkistus 85
JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE

(20) Vähittäistasolla sovellettavan 
enimmäishintarajoituksen pitäisi antaa 
verkkovierailuasiakkaille takeet siitä, että 
heiltä ei laskuteta kohtuutonta hintaa
verkkovierailupuhelun soittamisesta, samalla 
kun se jättää kotioperaattoreille riittävästi 
toimintavaraa eriyttää asiakkaille 

(20) Vähittäistasolla sovellettavien
enimmäishintojen pitäisi antaa 
verkkovierailuasiakkaille takeet siitä, että he 
eivät maksa verkkovierailupuhelun 
soittamisesta tai vastaanottamisesta 
enempää kuin määrätyn enimmäishinnan, 
joka mahdollisimman hyvin vastaa 
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tarjoamiaan tuotteita. palvelun tarjoamisesta aiheutuvia 
kustannuksia, samalla kun se jättää 
kotioperaattoreille riittävästi toimintavaraa 
eriyttää asiakkaille tarjoamiaan tuotteita.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 86
JOHDANTO-OSAN 20 A KAPPALE (uusi)

(20 a) Kotioperaattorit olisi velvoitettava 
tarjoamaan kaikille asiakkaille 
4 a artiklassa tarkoitettu 
"kuluttajansuojahinta", joka voidaan 
yhdistää mihin tahansa vähittäishintaan. 
Sekä olemassa oleville että uusille 
asiakkaille olisi automaattisesti 
myönnettävä tämä kuluttajansuojahinta 
siten, että sopimuksen muut elementit 
säilyvät, mutta heillä olisi oltava 
mahdollisuus valita jokin muu hinta 
veloituksetta ja ilman ehtoja tai rajoituksia, 
jotka liittyvät heidän liittymäsopimuksensa 
voimassa oleviin ehtoihin. Tämän 
valinnanmahdollisuuden ansiosta 
kuluttajien saaman hyödyn pitäisi lisääntyä 
ja operaattoreiden pitäisi olla 
innokkaampia ehdottamaan 
kilpailukykyisempiä 
vähittäishintajärjestelmiä.

Or. en

Perustelu

Kuluttajansuojahinta on helpoin ja avoimin vähittäishinta kuluttajan kannalta. Sen vuoksi 
kuluttajien on voitava hyötyä siitä automaattisesti, jolleivät he nimenomaisesti valitse 
vaihtoehtoista hintajärjestelmää. Tämä kannustaa operaattoreita kehittämään 
innovatiivisempia ja kilpailukykyisempiä hintajärjestelmiä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 87
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

(21) Ulkomailla soitettavien puhelujen 
tässä asetuksessa tarkoitettujen 
kansainvälisten verkkovierailupalvelujen 
tarjoajilla on oltava aikaa mukauttaa 
vähittäishintojaan vapaaehtoisesti tässä 
asetuksessa säädettyjen 
enimmäishintarajoitusten mukaisiksi. 
Kohtuullinen aika tätä varten on kuusi 
kuukautta, jotta markkinatoimijat voivat 
tehdä tarvittavat mukautukset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hintarajoituksia on sovellettava välittömästi sekä tukku- että vähittäistasolla, jotta hinnat 
laskisivat. Tämä on asetuksen aivan ensisijainen tavoite. Lisäksi on muistettava, että vaikka 
operaattorit ilmoittivat viime vuonna huomattavista tukkuhintojen alennuksista, 
vähittäishinnat pysyivät edelleen korkeina. Toimien vähittäistä käyttöönottoa koskevaa 
lauseketta ei siis tarvita.

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

Tarkistus 88
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

(21) Ulkomailla soitettavien puhelujen 
tässä asetuksessa tarkoitettujen 
kansainvälisten verkkovierailupalvelujen 
tarjoajilla on oltava aikaa mukauttaa 
vähittäishintojaan vapaaehtoisesti tässä 
asetuksessa säädettyjen 
enimmäishintarajoitusten mukaisiksi. 
Kohtuullinen aika tätä varten on kuusi 
kuukautta, jotta markkinatoimijat voivat 
tehdä tarvittavat mukautukset.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kansainvälisten verkkovierailujen hinnat olisi kilpailun vääristymisen estämiseksi ja 
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matkaviestinoperaattorien kilpailukyvyn säilyttämiseksi säänneltävä tukkuasiakkaiden eikä 
vähittäisasiakkaiden tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 89
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

(21) Ulkomailla soitettavien puhelujen tässä 
asetuksessa tarkoitettujen kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tarjoajilla on 
oltava aikaa mukauttaa vähittäishintojaan 
vapaaehtoisesti tässä asetuksessa 
säädettyjen enimmäishintarajoitusten 
mukaisiksi. Kohtuullinen aika tätä varten 
on kuusi kuukautta, jotta markkinatoimijat 
voivat tehdä tarvittavat mukautukset.

(21) Ulkomailla soitettavien puhelujen tässä 
asetuksessa tarkoitettujen kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tarjoajien olisi 
mukautettava vähittäishintojaan 
vapaaehtoisesti siten, että tämän asetuksen 
vaikutukset ilmenevät asiakkaille.

Or. en

Perustelu

Hintarajoituksia on sovellettava välittömästi sekä tukku- että vähittäistasolla, jotta hinnat 
laskisivat. Tämä on asetuksen aivan ensisijainen tavoite. Lisäksi on muistettava, että vaikka 
operaattorit ilmoittivat viime vuonna huomattavista tukkuhintojen alennuksista, 
vähittäishinnat pysyivät edelleen korkeina. Toimien vähittäistä käyttöönottoa koskevaa 
lauseketta ei siis tarvita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Jan Christian Ehler

Tarkistus 90
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

(21) Ulkomailla soitettavien puhelujen tässä 
asetuksessa tarkoitettujen kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tarjoajilla on oltava 
aikaa mukauttaa vähittäishintojaan 
vapaaehtoisesti tässä asetuksessa 
säädettyjen enimmäishintarajoitusten 
mukaisiksi. Kohtuullinen aika tätä varten 
on kuusi kuukautta, jotta markkinatoimijat 
voivat tehdä tarvittavat mukautukset.

(21) Ulkomailla soitettavien puhelujen tässä 
asetuksessa tarkoitettujen kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tarjoajilla on oltava 
kolme kuukautta aikaa ottaa käyttöön euro-
hinta.

Or. de
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Perustelu

Euro-hinta olisi otettava käyttöön tietyn määräajan kuluttua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 91
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

(21) Ulkomailla soitettavien puhelujen tässä 
asetuksessa tarkoitettujen kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tarjoajilla on oltava 
aikaa mukauttaa vähittäishintojaan 
vapaaehtoisesti tässä asetuksessa säädettyjen 
enimmäishintarajoitusten mukaisiksi. 
Kohtuullinen aika tätä varten on kuusi 
kuukautta, jotta markkinatoimijat voivat 
tehdä tarvittavat mukautukset.

(21) Ulkomailla soitettavien puhelujen tässä 
asetuksessa tarkoitettujen kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tarjoajilla on oltava 
aikaa mukauttaa vähittäishintojaan 
vapaaehtoisesti tässä asetuksessa säädetyn 
kuluttajansuojahinnan mukaisiksi. 
Kohtuullinen aika tätä varten on kuusi 
kuukautta, jotta markkinatoimijat voivat 
tehdä tarvittavat mukautukset.

Or. en

Perustelu

Luotettavin tapa turvata korkea kuluttajansuoja on ottaa yhteisön tasolla käyttöön 
kuluttajansuojahinta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 92
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

(21) Ulkomailla soitettavien puhelujen 
tässä asetuksessa tarkoitettujen 
kansainvälisten verkkovierailupalvelujen 
tarjoajilla on oltava aikaa mukauttaa 
vähittäishintojaan vapaaehtoisesti tässä 
asetuksessa säädettyjen 
enimmäishintarajoitusten mukaisiksi. 
Kohtuullinen aika tätä varten on kuusi 
kuukautta, jotta markkinatoimijat voivat 
tehdä tarvittavat mukautukset.

(21) Kansainvälisten
verkkovierailupalvelujen tarjoajilla on oltava 
aikaa mukauttaa vähittäishintojaan 
vapaaehtoisesti tässä asetuksessa säädettyjen 
enimmäishintarajoitusten mukaisiksi. 
Kohtuullinen aika tätä varten on kuusi 
kuukautta, jotta markkinatoimijat voivat 
tehdä tarvittavat mukautukset.

Or. en
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Perustelu

Verkkovierailupalvelujen on sisällettävä kaikki palvelut: puhelut, viestit, puhelut ulkomaille 
tai isäntämaahan, vastaanottaminen.

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

Tarkistus 93
JOHDANTO-OSAN 22 KAPPALE

(22) Enimmäishintarajoitusta olisi samaan 
tapaan sovellettava hintoihin, joita 
verkkovierailuasiakkaat voivat joutua 
maksamaan puhelujen vastaanottamisesta 
ulkomailla yhteisön alueella, jotta 
varmistettaisiin, että hinnat heijastaisivat 
paremmin tällaisen palvelun 
tarjoamiskustannuksia, ja jotta asiakkaat 
tietäisivät paremmin, kuinka paljon he 
joutuvat maksamaan vastatessaan 
matkapuhelimeensa ulkomailla.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 4 artiklaan tehtyyn tarkistukseen. Vastaanotettavien puheluiden olisi 
EU:ssa periaatteessa oltava maksuttomia.

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

Tarkistus 94
JOHDANTO-OSAN 23 KAPPALE

(23) Tämä asetus ei saisi estää tarjoamasta 
asiakkaille innovatiivisia palveluja, jotka 
ovat edullisempia kuin tässä asetuksessa 
säädetyt minuuttikohtaiset 
enimmäishinnat.

(23) Tämä asetus ei saisi estää tarjoamasta 
asiakkaille innovatiivisia palveluja.

Or. de

Perustelu

Koska kansainvälisten verkkovierailujen hintoja ei säännellä vähittäisasiakkaiden tasolla, ei 
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innovatiivisten edullisten palvelujen tarjoamista asiakkaille estetä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 95
JOHDANTO-OSAN 23 KAPPALE

(23) Tämä asetus ei saisi estää tarjoamasta 
asiakkaille innovatiivisia palveluja, jotka 
ovat edullisempia kuin tässä asetuksessa 
säädetyt minuuttikohtaiset enimmäishinnat.

(23) Tämä asetus ei saisi estää tarjoamasta 
asiakkaille innovatiivisia palveluja, jotka 
ovat edullisempia kuin tässä asetuksessa 
säädetyt toimenpiteet.

Or. en

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

Tarkistus 96
JOHDANTO-OSAN 23 A KAPPALE (uusi)

(23 a) Vaikka liikenteenohjaustekniikat 
voivat osaltaan auttaa varmistamaan, että 
käyttäjät maksavat aina mahdollisimman 
alhaisen verkkovierailuhinnan, ne voivat 
myös rajoittaa kuluttajien valinnanvaraa.
Käyttäjien olisi aina voitava käsin valita 
haluamansa vierailuverkko.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 97
JOHDANTO-OSAN 23 A KAPPALE (uusi)

(23 a) Kilpailukyky ja innovaatiot ovat 
erittäin tärkeitä televiestintäalalle ja 
teknologinen riippumattomuus olisi näin 
ollen asetettava etusijalle ohjaileviin 
toimenpiteisiin nähden, kun valitaan 
operaattoreiden tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi käyttämiä teknisiä 
menetelmiä.
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Or. en

Perustelu

Kun operaattoreilla on innovatiivisia ajatuksia, joiden avulla tässä asetuksessa säädettyjä 
toimenpiteitä voidaan panna paremmin täytäntöön, niitä olisi suosittava, jottei tukahduteta 
alan kilpailukykyä ja innovaatioita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 98
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

(24) Tämän asetuksen 
hinnoitteluvaatimuksia olisi sovellettava 
riippumatta siitä, onko 
verkkovierailuasiakkailla 
kotioperaattoreidensa kanssa 
etukäteismaksuun vai 
jälkikäteislaskutukseen perustuva sopimus, 
jotta kaikki matkapuhelimien käyttäjät 
hyötyisivät sen säännöksistä.

(24) Tämän asetuksen 
hinnoitteluvaatimuksia ja hintoja olisi 
sovellettava riippumatta siitä, onko 
verkkovierailuasiakkailla 
kotioperaattoreidensa kanssa 
etukäteismaksuun vai 
jälkikäteislaskutukseen perustuva sopimus, 
jotta kaikki matkapuhelimien käyttäjät 
hyötyisivät sen säännöksistä. Asiakkaiden, 
joilla on jo matkapuhelinsopimus, olisi 
voitava valita verkkovierailun 
kuluttajansuojahinta mukautettuja 
sopimusmääräyksiä noudattaen. 
Operaattoreiden olisi tiedotettava 
aktiivisesti kaikille asiakkaille 
kuluttajansuojahintaa koskevista ehdoista.

Or. en

Perustelu

Asiakkailla voi olla pitkäaikaissopimuksia, jotka he haluavat muuttaa uudenlaiseksi 
sopimukseksi. Joka tapauksessa kaikissa matkaviestintäpalveluja koskevissa sopimuksissa on 
tarjottava mahdollisuus valita tuleva kuluttajansuojahinta. Verkkovierailupalvelujen on 
sisällettävä kaikki palvelut: puhelut, viestit, puhelut ulkomailta tai isäntämaahan, 
vastaanottaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 99
JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE
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(25) Tässä asetuksessa tarkoitetun 
keskimääräisen kohdeverkkomaksun olisi 
perustuttava kansallisten 
sääntelyviranomaisten toimittamiin ja 
komission säännöllisesti julkaisemiin 
tietoihin. Tässä asetuksessa säädettyjen 
velvoitteiden alaisille operaattoreille olisi 
annettava kohtuullinen aika varmistaa, että 
niiden hinnat pysyvät muutettujen ja 
julkaistujen enimmäishintarajoitusten 
puitteissa.

(25) Tässä asetuksessa tarkoitetun 
keskimääräisen kohdeverkkomaksun olisi 
perustuttava kansallisten 
sääntelyviranomaisten toimittamiin ja 
komission säännöllisesti julkaisemiin 
tietoihin. Tämänhetkinen keskimääräinen 
kohdeverkkomaksu on arviolta 
11,41 senttiä. Tässä asetuksessa säädettyjen 
velvoitteiden alaisille operaattoreille olisi 
annettava kohtuullinen aika varmistaa, että 
niiden hinnat pysyvät muutettujen ja 
julkaistujen enimmäishintarajoitusten 
puitteissa.

Or. en

Perustelu

Keskimääräinen kohdeverkkomaksu on mainittava tässä, jotta ymmärretään paremmin 3 ja 
4 a (uusi) artiklassa säädetyt numerotiedot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Daniel Caspary

Tarkistus 100
JOHDANTO-OSAN 26 KAPPALE

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

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

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 4 artiklaan tehtyyn tarkistukseen. Vastaanotettavien puheluiden olisi 
EU:ssa periaatteessa oltava maksuttomia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 101
JOHDANTO-OSAN 26 KAPPALE

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

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

Or. en

Perustelu

Verkkovierailupalvelujen on sisällettävä kaikki palvelut: puhelut, viestit, puhelut ulkomaille 
tai isäntämaahan, vastaanottaminen.

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

Tarkistus 102
JOHDANTO-OSAN 26 KAPPALE
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(26) Jotta parannettaisiin yhteisön alueella 
soitettavien ja vastaanotettavien 
verkkovierailupuhelujen vähittäishintojen 
avoimuutta ja helpotettaisiin 
verkkovierailuasiakkaiden matkapuhelimen 
käyttöä koskevien päätösten tekoa 
ulkomailla, matkapuhelinpalvelujen 
tarjoajien olisi annettava
verkkovierailuasiakkailleen mahdollisuus 
saada helposti tietoa vierailujäsenvaltiossa 
heihin sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista pyyntöä vastaan ja
kuluitta. Avoimuus edellyttää myös, että 
tarjoajat antavat tietoa 
verkkovierailuhinnoista asiakkaiden 
tehdessä liittymäsopimuksia ja että ne 
antavat asiakkailleen säännöllisesti 
ajantasaista tietoa hinnoista sekä 
mahdollisista merkittävistä 
hintamuutoksista.

(26) Jotta parannettaisiin yhteisön alueella 
soitettavien ja vastaanotettavien 
verkkovierailupuhelujen vähittäishintojen 
avoimuutta ja helpotettaisiin 
verkkovierailuasiakkaiden matkapuhelimen 
käyttöä koskevien päätösten tekoa 
ulkomailla, matkapuhelinpalvelujen 
tarjoajien olisi kuluitta tarjottava
verkkovierailuasiakkailleen helposti tietoa 
vierailujäsenvaltiossa heihin sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista. Näiden tietojen 
olisi sisällettävä puhelujen soittamisesta ja 
vastaanottamisesta sekä datan 
lähettämisestä ja vastaanottamisesta 
perittävät maksut kaikissa 
vierailujäsenvaltiossa saatavilla olevissa 
vierailuverkoissa. Tiedoissa olisi 
korostettava eroja arkisin päiväsaikaan ja 
muina aikoina sovellettavien hintojen 
välillä ja muita ajallisia vaihteluita. Tunnin 
kuluessa toiseen jäsenvaltioon 
saapumisesta verkkovierailuasiakkaalla 
olisi oltava oikeus saada 
kotioperaattoriltaan tekstiviesti, jossa 
esitetään yhteenveto hinnoittelusta. Edellä 
tarkoitetut tiedot olisi automaattisesti 
asetettava saataville täydellisinä ja 
yksityiskohtaisina. Avoimuus edellyttää 
myös, että tarjoajat antavat tietoa 
verkkovierailuhinnoista asiakkaiden 
tehdessä liittymäsopimuksia ja että ne 
antavat asiakkailleen säännöllisesti 
ajantasaista tietoa hinnoista sekä 
mahdollisista merkittävistä 
hintamuutoksista. Kotioperaattoreiden olisi 
etenkin annettava asiakkaille täydelliset 
tiedot eurohintoja säätelevistä ehdoista 
säännöllisin väliajoin ja samalla tavalla 
kuin asiakkaille tiedotetaan 
samanaikaisista verkkovierailuhinnoista.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on parantaa avoimuutta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 103
JOHDANTO-OSAN 26 KAPPALE

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

(26) Jotta parannettaisiin yhteisön alueella 
soitettavien ja vastaanotettavien 
verkkovierailupuhelujen vähittäishintojen 
avoimuutta ja helpotettaisiin 
verkkovierailuasiakkaiden matkapuhelimen 
käyttöä koskevien päätösten tekoa 
ulkomailla, matkapuhelinpalvelujen 
tarjoajien olisi annettava 
verkkovierailuasiakkailleen mahdollisuus 
saada helposti tietoa vierailujäsenvaltiossa 
heihin sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista. 
Verkkovierailuasiakkaan on saatava 
mahdollisuuksien mukaan tunnin kuluessa 
vierailujäsenvaltioon saapumisesta viesti, 
jossa ilmoitetaan, miten hän voi pyynnöstä 
saada veloituksetta välittömästi tiedot 
verkkovierailuhinnoista. Saatavilla olevien 
tietojen olisi sisällettävä puhelujen 
soittamisesta ja vastaanottamisesta sekä 
datan lähettämisestä ja vastaanottamisesta 
arkisin päiväsaikaan ja muina aikoina 
perittävät maksut kaikissa 
vierailujäsenvaltiossa tarjolla olevissa 
verkoissa. Avoimuus edellyttää myös, että 
tarjoajat antavat tietoa 
verkkovierailuhinnoista asiakkaiden 
tehdessä liittymäsopimuksia ja että ne 
antavat asiakkailleen säännöllisesti 
ajantasaista tietoa hinnoista sekä 
mahdollisista merkittävistä 
hintamuutoksista. Kotioperaattoreiden olisi 
myös tarjottava asiakkaille täydelliset tiedot 
eurohintoja säätelevistä ehdoista 
liittymäsopimusta tehtäessä ja pyynnöstä 
sen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Avoimuus on välttämätöntä, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoisia valintoja. Kuluttajan 
saapuessa uuteen jäsenvaltioon hänelle olisi ilmoitettava, että saatavilla on tietoa 
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verkkovierailuhinnoista, mutta olisi käytettävä mieluummin "pull" kuin "push"-
lähestymistapaa, jottei asiakasta turhaan hermostutettaisi kuormittamalla häntä 
tarpeettomalla tiedolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 104
JOHDANTO-OSAN 26 KAPPALE

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

(26) Jotta parannettaisiin yhteisön alueella 
soitettavien ja vastaanotettavien 
verkkovierailupuhelujen vähittäishintojen 
avoimuutta ja helpotettaisiin 
verkkovierailuasiakkaiden matkapuhelimen 
käyttöä koskevien päätösten tekoa 
ulkomailla, matkapuhelinpalvelujen 
kotioperaattorien olisi kuluitta tarjottava
verkkovierailuasiakkailleen, jotka 
verkkovierailevat toisessa jäsenvaltiossa, 
tarkat ja kattavat tiedot vierailujäsenvaltion 
kaikissa verkoissa heihin sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista. Avoimuus 
edellyttää myös, että tarjoajat antavat tietoa 
verkkovierailuhinnoista asiakkaiden 
tehdessä liittymäsopimuksia ja että ne 
antavat asiakkailleen säännöllisesti 
ajantasaista tietoa hinnoista sekä 
mahdollisista merkittävistä 
hintamuutoksista, etenkin 
kuluttajansuojahintaa koskevista seikoista.

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): Renato Brunetta ja Pia Elda Locatelli

Tarkistus 105
JOHDANTO-OSAN 26 A KAPPALE (uusi)
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(26 a) Jotta turvataan matkailijoina 
pikemmin kuin liiketoiminnan vuoksi 
matkustavien henkilöiden mahdollisuudet 
liikkua rajojen yli, kotioperaattorit olisi 
velvoitettava asiakkaan pyynnöstä 
ilmoittamaan kyseiselle asiakkaalle 
edullisimmasta hinnasta 
vierailujäsenvaltiossa ja/tai joka 
tapauksessa vahvistamaan erityinen 
verkkovierailuhinta matkailutarkoituksiin.

Or. it

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 106
JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE

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

(27) Vuoden 2002 sähköisen viestinnän 
sääntelyjärjestelmän mukaisten tehtävien 
suorittamisesta vastaavilla kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla pitäisi olla tarvittavat 
valtuudet tämän asetuksen mukaisten 
velvoitteiden täytäntöönpanon valvontaan 
omalla alueellaan. Niiden pitäisi myös 
seurata matkaviestinasiakkaille tarjottavien 
puhelu- ja datapalvelujen hintakehitystä 
yhteisön alueella tapahtuvissa 
verkkovierailuissa, ottaen erityisesti 
huomioon yhteisön syrjäisimmillä alueilla 
soitettaviin verkkovierailupuheluihin 
liittyvät erityiset kustannukset ja tarpeen 
varmistaa, että nämä kustannukset voidaan 
kattaa riittävästi tukkumarkkinoilla. Niiden 
olisi varmistettava, että matkapuhelimien 
käyttäjillä on saatavissaan ajantasaista tietoa 
tämän asetuksen soveltamisesta. Lisäksi 
niiden olisi tehtävä tarkkoja tutkimuksia 
erilaisista kansallisista 
verkkovierailumarkkinoista ja erityisesti 
kerättävä tietoa tulevien ja lähtevien 
verkkovierailuminuuttien määrästä sekä 
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operaattoreiden niistä saamista tuloista. 
Tutkimusten tulosten pitäisi olla saatavilla 
vähintään kuusi kuukautta ennen 
12 artiklan mukaista asetuksen 
tarkistamisen määräaikaa, jotta komissio 
voi ottaa ne huomioon tarkistamisprosessin 
aikana.

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 näitä tutkimuksia ei ollut saatavilla ennen tämän 
asetuksen antamista.

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

Tarkistus 107
JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE

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

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

Perustelu

Koskee kansallisten sääntelyviranomaisten harjoittaman valvonnan vahvistamisen tarvetta 
sekä kyseisen valvonnan avoimuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 108
JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE

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

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

Or. en

Perustelu

Komission olisi voitava tarvittaessa saada tietoa kansallisilta sääntelyviranomaisilta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 109
JOHDANTO-OSAN 27 A KAPPALE (uusi)

(27 a) Turvatakseen reilun kilpailun 
Euroopan unionin sisällä kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi varmistettava 
vierailuverkkoja koskevan 
siirtovelvollisuuden toteuttaminen.

Or. en

Perustelu

Pienten operaattoreiden on voitava luottaa siihen, että heillä on aina pääsy 
vierailuverkkoihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 110
JOHDANTO-OSAN 27 A KAPPALE (uusi)

(27 a) Kansallisiin verkkovierailuihin 
syrjäisimmillä alueilla, joilla 
matkaviestinoperaattoreiden toimiluvat 
poikkeavat kyseisen maan muilla alueilla 
myönnetyistä toimiluvista, olisi sovellettava 
kansainvälisiin verkkovierailuihin 
sovellettavia hinnanalennuksia vastaavia 
alennuksia. Tämän asetuksen 
täytäntöönpano ei oikeuta perimään 
epäedullisempaa hintaa kansallisia 
verkkovierailupalveluja käyttäviltä 
asiakkailta kuin kansainvälisiä 
verkkovierailupalveluja käyttäviltä 
asiakkailta. Kansalliset viranomaiset voivat 
vahvistaa lisämääräyksiä tätä tarkoitusta 
varten.

Or. fr

Perustelu

Tämän asetuksen täytäntöönpano ei saa johtaa siihen, että kansallisia 
verkkovierailupalveluja käyttäviltä asiakkailta peritään epäedullisempaa hintaa kuin 
kansainvälisiä verkkovierailupalveluja käyttäviltä asiakkailta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): András Gyürk

Tarkistus 111
JOHDANTO-OSAN 27 A KAPPALE (uusi)

(27 a) Kun otetaan huomioon, että 
äänensiirron lisäksi uudet 
matkaviestinpalvelut valtaavat yhä 
enemmän alaa, tällä asetuksella olisi 
mahdollistettava markkinaprosessien 
seuranta myös näillä aloilla. Näin ollen 
komission olisi – samalla kun se suojelee 
kuluttajien etuja ja pyrkii välttämään 
tarpeetonta puuttumista 
markkinamekanismeihin – seurattava 
tehokkaammin 
matkaviestintädatapalvelujen 
kansainvälisiä markkinoita 
verkkovierailupuhelujen hintoihin 
sovellettavien sääntöjen pohjalta ja 
tarvittaessa sen olisi kansallisten 
sääntelyviranomaisten toimittamien tietojen 
pohjalta oltava valmis painostamaan 
perusteettoman korkeiden hintojen 
laskemiseen.

Or. hu

Perustelu

Teknologian nopean kehityksen ansiosta kansainvälisten datapalvelujen markkinat kasvavat 
yhä enemmän. Äänen siirto Internetissä (VoiP) mullistaa kiinteän puhelimen käyttöä ja 
mahdollistaa halvemman äänensiirron. Kolmannen sukupolven verkkojen yleistymisellä on 
huomattava vaikutus matkaviestinpalvelujen markkinoihin. Jotta voidaan taata kuluttajien etu 
ja kilpailu, markkinaprosesseja olisi seurattava tehokkaammin, ja jos ne eivät toimi 
tyydyttävästi, mahdollisuus oikein suhteutettuun puuttumiseen olisi oltava olemassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miloslav Ransdorf

Tarkistus 112
JOHDANTO-OSAN 27 A KAPPALE (uusi) 

(27 a) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
olisi myös seurattava tämän asetuksen 
vaikutusta hintoihin yleisten 
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maanpäällisten matkapuhelinpalvelujen 
markkinoilla.

Or. en

Perustelu

Pienten operaattoreiden on voitava luottaa siihen, että heillä on aina pääsy 
vierailuverkkoihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Jan Christian Ehler

Tarkistus 113
JOHDANTO-OSAN 29 KAPPALE

(29) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ehdotettu tukkuhintojen kiinteiden enimmäisrajojen vahvistaminen tekee tästä määräyksestä 
tarpeettoman.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 114
JOHDANTO-OSAN 29 KAPPALE

(29) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

(29) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Komissiolla olisi erityisesti 
oltava valtuudet hyväksyä tarkistuksia 
tämän asetuksen liitteisiin niiden 
mukauttamiseksi teknistä tai markkinoiden 
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kehitystä vastaavasti. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, niistä on 
päätettävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 115
JOHDANTO-OSAN 30 KAPPALE

(30) Tämän ehdotuksen tavoitteina on 
perustaa yhteinen mekanismi sen 
varmistamiseksi, että yleisten 
matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät 
yhteisön alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan kansainvälisistä 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja puheluja soittaessaan tai 
vastaanottaessaan, ja saavuttaa siten 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja turvata 
matkaviestinoperaattoreiden välinen 
kilpailu, mutta koska jäsenvaltiot eivät pysty 
saavuttamaan näitä tavoitteita hallitusti, 
yhdenmukaisesti ja riittävän nopeasti vaan 
ne voidaan saavuttaa paremmin yhteisön 
tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(30) Tämän ehdotuksen tavoitteina on 
perustaa yhteinen mekanismi sen 
varmistamiseksi, että yleisten 
matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät 
yhteisön alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan kansainvälisistä 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja puheluja soittaessaan tai 
vastaanottaessaan, ja saavuttaa siten 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja turvata 
matkaviestinoperaattoreiden välinen 
kilpailu, mutta koska jäsenvaltiot eivät pysty 
saavuttamaan näitä tavoitteita hallitusti, 
yhdenmukaisesti ja riittävän nopeasti vaan 
ne voidaan saavuttaa paremmin yhteisön 
tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tämä on itsestään selvää, ja kohta olisi poistettava lainsäädännön parantamiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Jan Christian Ehler

Tarkistus 116
JOHDANTO-OSAN 31 KAPPALE

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

(31) Tätä asetusta on tarkasteltava uudelleen 
viimeistään kahdeksantoista kuukauden
kuluttua sen voimaantulosta sen 
varmistamiseksi, että se on edelleen 
tarpeellinen ja asianmukainen sähköisen 
viestinnän markkinoilla tuolloin vallitsevien 
olosuhteiden kannalta, Asetuksen olisi joka 
tapauksessa lakattava olemasta voimassa 
kolmen vuoden kuluttua.

Or. de

Perustelu

Asetusta olisi tarkistettava jo kahdeksantoista kuukauden kuluttua. Ei pitäisi myöskään 
unohtaa, että hintasääntely vaikuttaa merkittävästi markkinakehitykseen. Asetuksen 
voimassaoloaikaa olisi siksi rajoitettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 117
JOHDANTO-OSAN 31 KAPPALE

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

(31) Tätä asetusta on tarkasteltava uudelleen 
viimeistään kahden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta sen määrittämiseksi, onko
se edelleen tarpeellinen ja asianmukainen 
sähköisen viestinnän markkinoilla tuolloin 
vallitsevien olosuhteiden kannalta ja 
edellyttävätkö markkinat jatkuvaa 
sääntelyä, jäljellä olevien velvoitteiden 
poistamista tai niiden korvaamista muilla 
säännöksillä. Asetuksen voimassaolon olisi 
päätyttävä kyseisen uudelleentarkastelun 
jälkeen ja joka tapauksessa viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 118
JOHDANTO-OSAN 31 KAPPALE

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

(31) Tätä asetusta on tarkasteltava uudelleen 
viimeistään kahden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta sen varmistamiseksi, että se 
on edelleen tarpeellinen ja asianmukainen 
sähköisen viestinnän markkinoilla tuolloin 
vallitsevien olosuhteiden kannalta. Jos ehdot 
eivät täyty, asetuksen on lakattava olevasta 
voimassa.

Or. fr

Perustelu

Hyvän lainsäädäntökäytännön mukaan niiden, jotka haluavat puuttua markkinoihin, on 
näytettävä toteen, että kyseinen toimi on tarpeellinen ja oikeasuhtainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 119
JOHDANTO-OSAN 31 KAPPALE

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

(31) Tätä asetusta on tarkasteltava uudelleen 
viimeistään kahden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta sen varmistamiseksi, että se 
on edelleen tarpeellinen ja asianmukainen 
sähköisen viestinnän markkinoilla tuolloin 
vallitsevien olosuhteiden kannalta. Kaikissa 
tämän asetuksen kumoamista koskevissa 
ehdotuksissa olisi esitettävä selvät todisteet 
siitä, että kumoamisen aiheuttava 
markkinakehitys on pysyvää eikä peruunnu 
kumoamisen jälkeen.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): András Gyürk

Tarkistus 120
JOHDANTO-OSAN 31 KAPPALE

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

(31) Tätä asetusta on tarkasteltava uudelleen 
viimeistään kahden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta sen määrittelemiseksi, onko
se on edelleen tarpeellinen ja asianmukainen 
sähköisen viestinnän markkinoilla tuolloin 
vallitsevien olosuhteiden kannalta vai onko 
syntynyt sellainen taloudellinen tilanne ja 
luotu sellaiset taloudelliset 
neuvottelumekanismit, jotka tekevät 
asetuksen tarpeettomaksi,

Or. hu

Perustelu

Tehokkaasti ja häiriöttä toimivat markkinat ovat olennaisen tärkeät sekä unionin kansalaisten 
hyvinvoinnille että EU:n kilpailukyvylle. Kilpailumarkkinat vähentävät kansalaisten kuluja ja 
kannustavat investointeihin ja innovointiin. Jos kilpailuprosessit ovat vääristyneet ja 
markkinat eivät kykene niitä korjaamaan, on syytä puuttua asiaan. Tämä on perusteltua vain 
siihen asti, kun markkinat kykenevät taas itsesäätelyyn. Sen jälkeen ei ole enää perusteltua 
pitää asetusta voimassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 121
JOHDANTO-OSAN 31 A KAPPALE (uusi)

(31 a) Parempaa sääntelyä koskevan 
periaatteen mukaisesti komission olisi 
ehdotettava asetuksen kumoamista, jos 
markkinakehitys osoittaa, ettei asetus ole 
enää tarpeellinen.

Or. en

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

Tarkistus 122
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tällä asetuksella otetaan käyttöön 1. Tällä asetuksella otetaan käyttöön 



AM\660783FI.doc 49/108 PE 384.658v03-00

FI

yhteinen mekanismi, ”eurooppalaisten 
kotimarkkinoiden periaate”, jolla 
varmistetaan, että yleisten 
matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät 
yhteisön alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan kansainvälisistä 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja puheluja soittaessaan ja 
vastaanottaessaan, ja jotta siten saavutetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja turvataan 
matkaviestinoperaattoreiden välinen 
kilpailu. Siinä säädetään säännöistä 
hinnoille, joita matkaviestinoperaattorit 
voivat periä yhteisön alueella soitettavien ja 
vastaanotettavien puhelujen 
kansainvälisten verkkovierailupalvelujen 
tarjoamisesta, ja sitä sovelletaan sekä
verkko-operaattoreiden toisiltaan perimiin 
tukkutason hintoihin että kotioperaattorin 
vähittäistasolla perimiin hintoihin.

yhteinen mekanismi, ”eurooppalaisten 
kotimarkkinoiden periaate”, jolla 
varmistetaan, että yleisten 
matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät 
yhteisön alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan kansainvälisistä 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja puheluja soittaessaan ja 
vastaanottaessaan, ja jotta siten saavutetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja turvataan 
matkaviestinoperaattoreiden välinen 
kilpailu. Siinä säädetään säännöistä, joita 
sovelletaan verkko-operaattoreiden toisiltaan 
perimiin tukkutason hintoihin.

Or. de

Perustelu

Kansainvälisten verkkovierailujen hinnat olisi kilpailun vääristymisen estämiseksi ja 
matkaviestinoperaattorien kilpailukyvyn säilyttämiseksi säänneltävä tukkuasiakkaiden eikä 
vähittäisasiakkaiden tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 123
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tällä asetuksella otetaan käyttöön 
yhteinen mekanismi, ”eurooppalaisten 
kotimarkkinoiden periaate”, jolla 
varmistetaan, että yleisten 
matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät 
yhteisön alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan kansainvälisistä 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja puheluja soittaessaan ja 
vastaanottaessaan, ja jotta siten saavutetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja turvataan 
matkaviestinoperaattoreiden välinen 

1. Tällä asetuksella otetaan käyttöön 
yhteinen mekanismi, ”eurooppalaisten 
kotimarkkinoiden periaate”, jolla 
varmistetaan, että yleisten 
matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät 
yhteisön alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan kansainvälisistä 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja puheluja soittaessaan ja 
vastaanottaessaan, ja jotta siten saavutetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja turvataan 
matkaviestinoperaattoreiden välinen 
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kilpailu. Siinä säädetään säännöistä 
hinnoille, joita matkaviestinoperaattorit 
voivat periä yhteisön alueella soitettavien ja 
vastaanotettavien puhelujen kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta, ja 
sitä sovelletaan sekä verkko-operaattoreiden 
toisiltaan perimiin tukkutason hintoihin että 
kotioperaattorin vähittäistasolla perimiin 
hintoihin.

kilpailu. Siinä säädetään säännöistä 
hinnoille, joita matkaviestinoperaattorit 
voivat periä yhteisön alueella soitettavien ja 
vastaanotettavien puhelujen kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta, ja 
sitä sovelletaan verkko-operaattoreiden 
toisiltaan perimiin tukkutason hintoihin.

Or. en

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

Tarkistus 124
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tällä asetuksella otetaan käyttöön 
yhteinen mekanismi, ”eurooppalaisten 
kotimarkkinoiden periaate”, jolla 
varmistetaan, että yleisten 
matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät 
yhteisön alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan kansainvälisistä 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja puheluja soittaessaan ja 
vastaanottaessaan, ja jotta siten saavutetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja turvataan 
matkaviestinoperaattoreiden välinen 
kilpailu. Siinä säädetään säännöistä 
hinnoille, joita matkaviestinoperaattorit 
voivat periä yhteisön alueella soitettavien ja 
vastaanotettavien puhelujen kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta, ja 
sitä sovelletaan sekä verkko-operaattoreiden 
toisiltaan perimiin tukkutason hintoihin että 
kotioperaattorin vähittäistasolla perimiin 
hintoihin.

1. Tällä asetuksella otetaan käyttöön 
yhteinen mekanismi, jolla varmistetaan, että 
yleisten matkaviestinverkkojen käyttäjät 
eivät yhteisön alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan kansainvälisistä 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja puheluja soittaessaan ja 
vastaanottaessaan siten, että määritetään 
enimmäishinta, joka mahdollisimman 
hyvin vastaa palvelun tarjoamisesta 
aiheutuvia kustannuksia. Siinä säädetään 
myös säännöistä, joilla parannetaan 
hintatietojen tarjoamista 
verkkovierailupalvelujen, mukaan luettuna 
datapalvelut, käyttäjille, jotta siten 
saavutetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja 
ja turvataan matkaviestinoperaattoreiden 
välinen kilpailu. Siinä säädetään säännöistä 
hinnoille, joita matkaviestinoperaattorit 
voivat periä yhteisön alueella soitettavien ja 
vastaanotettavien puhelujen kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta, ja 
sitä sovelletaan sekä verkko-operaattoreiden 
toisiltaan perimiin tukkutason hintoihin että 
kotioperaattorin vähittäistasolla perimiin 
hintoihin.

Or. en
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Perustelu

Selvennys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 125
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tällä asetuksella otetaan käyttöön 
yhteinen mekanismi, ”eurooppalaisten 
kotimarkkinoiden periaate”, jolla 
varmistetaan, että yleisten 
matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät 
yhteisön alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan kansainvälisistä 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja puheluja soittaessaan ja 
vastaanottaessaan, ja jotta siten saavutetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja turvataan 
matkaviestinoperaattoreiden välinen 
kilpailu. Siinä säädetään säännöistä 
hinnoille, joita matkaviestinoperaattorit 
voivat periä yhteisön alueella soitettavien ja 
vastaanotettavien puhelujen kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta, ja 
sitä sovelletaan sekä verkko-operaattoreiden 
toisiltaan perimiin tukkutason hintoihin että 
kotioperaattorin vähittäistasolla perimiin 
hintoihin.

1. Tällä asetuksella otetaan käyttöön 
yhteinen mekanismi, ”eurooppalaisten 
kotimarkkinoiden periaate”, jolla 
varmistetaan, että yleisten 
matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät 
yhteisön alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan kansainvälisistä 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja, ja jotta siten saavutetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja turvataan 
matkaviestinoperaattoreiden välinen 
kilpailu. Siinä säädetään säännöistä 
hinnoille, joita matkaviestinoperaattorit 
voivat periä yhteisön alueella soitettavien ja 
vastaanotettavien puhelujen kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta, ja 
sitä sovelletaan sekä verkko-operaattoreiden 
toisiltaan perimiin tukkutason hintoihin että 
kotioperaattorin vähittäistasolla perimiin 
hintoihin.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 126
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Tässä asetuksessa vahvistetaan lisäksi 
säännöt rajat ylittäville vähittäishinnoille, 
joita verkkovierailupuheluista saadaan 
periä Euroopan unionissa.

Or. de
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Perustelu

Asetuksen kohteen ja soveltamisalan selventäminen sekä käännösvirheen oikaisu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 127
2 ARTIKLAN 2 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)

(a a) “eurohinnalla” tarkoitetaan 
minuuttikohtaista enimmäishintaa, jonka 
matkapuhelinoperaattorit voivat periä 
kansainvälisten verkkovierailupalvelujen 
tarjoamisesta, kun on kyse Euroopan 
unionissa sijaitsevista kohteista tai 
sijaitseviin kohteisiin soitetuista ja 
vastaanotetuista puheluista, ja jota 
sovelletaan sekä verkko-operaattoreiden 
toisiltaan perimiin tukkuhintoihin että 
kotioperaattoreiden perimiin 
vähittäishintoihin;

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön pakollinen "eurohinnan" käsite, joka tarkoittaa sekä tukku-
että vähittäistason minuuttikohtaista enimmäishintaa ja jonka tarkoituksena on sekä suojata 
kuluttajia että viitata selkeästi Eurooppaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 128
2 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

(c) ”kansainvälisellä verkkovierailulla” 
tarkoitetaan matkapuhelimen tai muun 
laitteen käyttöä puhelujen soittamiseen tai 
vastaanottamiseen silloin, kun 
verkkovierailuasiakas on muussa 
jäsenvaltiossa kuin oman kotiverkkonsa 
sijaintivaltiossa, kotiverkon ja 
vierailuverkon operaattorin välisin 
järjestelyin;

(c) ”yhteisön laajuisella verkkovierailulla” 
tarkoitetaan matkapuhelimen tai muun 
laitteen käyttöä puhelujen soittamiseen tai 
vastaanottamiseen silloin, kun 
verkkovierailuasiakas on muussa 
jäsenvaltiossa kuin oman kotiverkkonsa 
sijaintivaltiossa, kotiverkon ja 
vierailuverkon operaattorin välisin 
järjestelyin;
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan selventää asiaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 129
2 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHTA

(d) ”säännellyllä verkkovierailupuhelulla” 
tarkoitetaan verkkovierailuasiakkaan 
vierailuverkossa soittamaa matkapuhelua, 
jonka kohdeverkko on yhteisön alueella 
sijaitseva yleinen puhelinverkko;

(d) ”verkkovierailupuhelulla” tarkoitetaan 
verkkovierailuasiakkaan vierailuverkossa 
soittamaa matkapuhelua, jonka kohdeverkko 
on yhteisön alueella sijaitseva yleinen 
puhelinverkko;

Or. de

Perustelu

Käännösvirheen oikaisu ja tekstin mukauttaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 130
2 ARTIKLAN 2 KOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

(d a) "lähtevällä yhteisön sisäisellä 
puhelulla" tarkoitetaan säänneltyä 
verkkovierailupuhelua, joka 
vastaanotetaan yleisessä puhelinverkossa 
jossain muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, 
jossa vierailuverkko sijaitsee; 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan selventää asiaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 131
2 ARTIKLAN 2 KOHDAN D B ALAKOHTA (uusi)

(d b) "lähtevällä paikallispuhelulla" 
tarkoitetaan säänneltyä 
verkkovierailupuhelua, joka 
vastaanotetaan yleisessä puhelinverkossa 
siinä jäsenvaltiossa, jossa kohdeverkko 
sijaitsee; 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan selventää asiaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 132
2 ARTIKLAN 2 KOHDAN E A JA E B ALAKOHTA (uusi)

(e a) ”uudella verkkovierailuasiakkaalla” 
tarkoitetaan verkkovierailuasiakasta, joka 
allekirjoittaa sopimuksen kotioperaattorin 
kanssa ensimmäistä kertaa tai joka ostaa 
etukäteismaksuun perustuvan kortin sen 
jälkeen, kun 4 artiklassa tarkoitetut 
velvoitteet ovat tulleet voimaan; 
(e b) "nykyisellä 
verkkovierailuasiakkaalla" tarkoitetaan 
verkkovierailuasiakasta, joka ostaa 
etukäteismaksuun perustuvan kortin tai 
allekirjoittaa sopimuksen ennen 
4 artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden 
voimaantuloa tai joka jatkaa sopimustaan 
saman operaattorin kanssa taikka 
verkkovierailuasiakkaita, jotka valitsevat 
muun kuin itse 4 artiklassa säädetyn 
kuluttajansuojahinnan.

Or. en
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Perustelu

"Uusien" ja "olemassa olevien" verkkovierailuasiakkaiden määritelmä on merkityksellinen 
keskustelulle siitä, perustuuko ehdotettu kuluttajansuojahinta osallistumiseen vai 
osallistumattomuuteen (opt-in vai opt-out) vai niiden sekoitukseen. Kuluttajansuojahinnan 
olisi oltava oletushinta uusille asiakkaille, jotka eivät nimenomaisesti päätä olla 
osallistumatta (opt-out) siihen ja käyttää muuta hintaa, samalla kun olemassa olevilla 
asiakkailla pitäisi olla mahdollisuus osallistua (opt-in). Selkeyden ja oikeudellisen varmuuden 
lisäämiseksi ristiriidattomat määritelmät "uusi" ja "nykyinen" vaikuttavat toivottavilta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 133
2 ARTIKLAN 2 KOHDAN F A ALAKOHTA (uusi)

(f a) Euro-hinnalla tarkoitetaan
kotioperaattorin kaikilta asiakkailtaan 
verkkovierailupuheluista tilapäisesti 
Euroopan laajuisesti perimää hintaa, jota 
on tarjottava asiakkaille kahtena 
ensimmäisenä vuonna asetuksen 
voimaantulon jälkeen ja johon sovelletaan 
4 artiklan mukaisesti vahvistettuja 
enimmäisrajoja.

Or. de

Perustelu

"Euro-hinnalla" varmistetaan, että hinnanalennukset siirretään kahtena ensimmäisenä 
vuonna suoraan vähittäisasiakkaille ja että siitä huolimatta taataan 4 artiklan mukaiset 
enimmäisrajat alittava vapaa kilpailu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 134
2 ARTIKLAN 2 KOHDAN F A ALAKOHTA (uusi)

(f a) "kansainvälisellä 
verkkovierailumatkaviestintäpalvelulla" 
tarkoitetaan yleistä, langattomista 
äänipuhelinpalveluista erotettavaa 
matkapuhelinpalvelua, jota tarjotaan 
yhteisön maanpäällisessä yleisessä 
matkaviestintäverkossa ja jota 
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verkkovierailuasiakas voi kotiverkon ja 
vierailuverkon operaattorien tekemän 
sopimuksen perusteella käyttää sen 
jäsenvaltion ulkopuolella, jossa hänen 
kotiverkkonsa sijaitsee.

Or. de

Perustelu

Mietintöluonnoksen tarkistuksissa ehdotettu asetuksen soveltamisalan laajentaminen 
kattamaan pelkkien äänipuhelinpalvelujen lisäksi myös verkkovierailuasiakkaille tarjottavat 
"matkaviestintädatapalvelut" edellyttää, että selvennetään, mitä tällä käsitteellä käytännössä 
tarkoitetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto ja Margie Sudre

Tarkistus 135
2 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Kun on kyse 
matkaviestinoperaattoreista, joiden 
toimiluvat kattavat ainoastaan EY:n 
perustamissopimuksen 299 artiklassa 
tarkoitetut yhteisön syrjäisimmät alueet, 
keskimääräinen kohdeverkkomaksu on 
paikallispuhelumaksujen keskiarvo 
painotettuna näille alueille saapuvien 
puhelujen määrällä.

Or. fr

Perustelu

Kohdeverkkomaksut ovat kalliimpia syrjäisimmillä alueilla. Korkeampaa hintatasoa ei 
kuitenkaan ole otettu huomioon asetuksessa ehdotetussa laskentamenetelmässä. Ehdotetut 
enimmäishinnat eivät näin ollen täysin kata matkaviestintäverkkoon soitettavien 
paikallispuhelujen kohdeverkkomaksuja. Asetuksen soveltaminen näillä syrjäisimmillä 
alueilla johtaisi verkkovierailupalvelujen tarjonnan vähenemiseen, mikä olisi epäedullista 
kuluttajille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto ja Margie Sudre

Tarkistus 136
2 ARTIKLAN 2 B KOHTA (uusi)



AM\660783FI.doc 57/108 PE 384.658v03-00

FI

2 b. Keksimääräistä kohdeverkkomaksua 
olisi sovellettava myös, kun eurooppalainen 
operaattori tarjoaa verkossaan palveluja 
sellaisten matkaviestinoperaattoreiden 
asiakkaille, joiden toimilupa kattaa 
ainoastaan yhteisön syrjäisimmät alueet, 
kun on kyse näille alueille soitettavista 
puheluista.

Or. fr

Perustelu

Koska kohdeverkkomaksut ovat korkeampia syrjäisimmillä alueilla, ehdotetut enimmäishinnat 
eivät riitä kattamaan eurooppalaisille operaattoreille tietynlaisista näille alueille soitettavista 
puheluista aiheutuvia kustannuksia. On siis olemassa vaara, että kuluttajalta evätään pääsy 
useimpiin eurooppalaisiin verkkoihin, jos näissä verkoissa on sovellettava ehdotettuja 
enimmäishintoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Daniel Caspary

Tarkistus 137
3 ARTIKLA

Kokonaistukkuhinta, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne, ei saa 
ylittää liitteen I mukaisesti määriteltyä 
soveltuvaa minuuttihintaa.

Kokonaistukkuhinta, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne, ei saa 
ylittää liitteen I mukaisesti määriteltyä 
soveltuvaa minuuttihintaa.
Matkaviestinoperaattorin on liitteessä I 
vahvistetun enimmäishinnan lisäksi voitava 
tarjota myös muita hintoja.

Or. de

Perustelu

Matkaviestinoperaattorien on voitava tarjota suunnitellun vakiohinnan ohella myös muita 
hintoja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Jan Christian Ehler

Tarkistus 138
3 ARTIKLA

Kokonaistukkuhinta, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne, ei saa 
ylittää liitteen I mukaisesti määriteltyä 
soveltuvaa minuuttihintaa.

Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta tästä vierailuverkosta 
soitettavan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne, ei saa 
ylittää 0,28 euron minuuttihintaa.

Keskimääräinen tukkuhinta lasketaan 
vierailuverkon operaattorin ja 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorin välisen sopimuksen mukaisesti 
vuoden tai sitä lyhyemmän ajanjakson 
perusteella. Hinta laskee vuoden tai kahden 
vuoden kuluttua tämän artiklan 
velvoitteiden voimaantulosta viisi 
prosenttia.

Or. de

Perustelu

Jo asetuksessa olisi vahvistettava summa, jota tukkuhinta ei saa ylittää. Komission esittämä 
menettely on liian monimutkainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 139
3 ARTIKLA

Kokonaistukkuhinta, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nouseva
liikenne, välitys ja laskeva liikenne, ei saa 
ylittää liitteen I mukaisesti määriteltyä 
soveltuvaa minuuttihintaa.

Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn 
verkkovierailupuhelun soittamisesta 
kyseisessä vierailuverkossa, mukaan 
luettuna muun muassa nousevan liikenteen, 
välityksen ja laskevan liikenteen 
aiheuttamat kulut, ei saa ylittää 0,28 euron
minuuttihintaa. Keskimääräinen tukkuhinta 
lasketaan 12 kuukauden ajalta tai 
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lyhyemmältä laskenta-ajanjaksolta, jos 
vierailuverkon operaattorin ja 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorin välisessä sopimuksessa näin 
määrätään. Hinta laskee [viidellä 
prosentilla] 12 ja 24 kuukautta sen jälkeen, 
kun tässä artiklassa tarkoitetut velvoitteet 
ovat tulleet voimaan.

Or. en

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

Tarkistus 140
3 ARTIKLA

Kokonaistukkuhinta, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne, ei saa 
ylittää liitteen I mukaisesti määriteltyä 
soveltuvaa minuuttihintaa.

Vierailuverkon operaattorin
vierailuverkkoasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta perimä keskimääräinen 
tukkuhinta säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta 
(mukaan lukien muun muassa nousevasta 
liikenteestä, välityksestä ja laskevasta 
liikenteestä aiheutuvat kulut) ei saa ylittää 
0,30 euron minuuttihintaa.
Keskimääräinen tukkuhinta lasketaan 
vierailuverkon kaikkien säänneltyjen 
verkkovierailupuhelujen tuoton perusteella 
(nouseva liikenne mukaan lukien) 
12 kuukauden aikana, jaettuna 
vierailuverkossa verkkovierailupuheluista 
saman ajanjakson aikana kertyneiden 
minuuttien kokonaismäärällä.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 141
3 ARTIKLA

Kokonaistukkuhinta, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 

Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
kotiverkon operaattorilta 
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operaattorilta säännellyn
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne, ei saa 
ylittää liitteen I mukaisesti määriteltyä
soveltuvaa minuuttihintaa.

verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, ei saa 
ylittää 0,25 euron minuuttihintaa 
ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä 
syyskuuta ja päättyy 31 päivänä elokuuta.

Keskimääräinen tukkuhinta lasketaan 
jakamalla kyseisen ajanjakson aikana 
soitettuja merkityksellisiä puheluita 
koskeva verkkovierailun 
kokonaistukkutuotto verkkovierailun 
tukkuminuuttien määrällä.

Or. en

Perustelu

Keskimääräinen tukkuenimmäishinta antaa operaattoreille joustavuutta asettaa erilaisia 
hintoja niin, että ne vastaavat heidän verkkojensa käyttökustannusten eroja esimerkiksi 
arkisin päiväsaikaan ja muina aikoina soitettavien puhelujen välillä tai esimerkiksi eri 
reittien välillä. Se myös helpottaa kilpailun kehittymistä. Enimmäishintojen soveltaminen 
johtaisi todennäköisesti yhtenäisiin tukkuhintoihin, jotka on asetettu sallitulle 
enimmäistasolle. On määriteltävä ajanjakso, jona keskiarvo mitataan ja sen laskemisessa 
käytettävä menetelmä. Mainittujen ajankohtien edellytyksenä on, että asetuksen päiväys on 
1. heinäkuuta 2007 ja siten tukkuhinta-asetus tulee voimaan kaksi kuukautta asetuksen 
julkaisemisen jälkeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 142
3 ARTIKLA

Kokonaistukkuhinta, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne, ei saa 
ylittää liitteen I mukaisesti määriteltyä 
soveltuvaa minuuttihintaa.

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta 
johdu, keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta sellaisten säänneltyjen 
verkkovierailupuhelujen tarjoamisesta, 
jotka kotiverkon operaattorin asiakas 
soittaa mainitun vierailuverkon kautta, ei 
saa vuoden aikana ylittää 0,35 euron 
minuuttihintaa.

Or. fr
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Perustelu

Operaattoreittain sovellettava keskimääräinen enimmäishinta antaa vierailuverkkojen 
operaattoreille mahdollisuuden edelleen kilpailla tukkumarkkinoilla, kun sitä vastoin 
suurimman sallitun enimmäishinnan soveltaminen kuhunkin operaattoriin estäisi tällaisen 
kilpailun.

Ehdotettu enimmäishinta on (tarkistetun) johdanto-osan 19 kappaleen mukaisesti 
absoluuttinen luku, joka perustuu keskimääräiseen eurooppalaiseen kohdeverkkomaksuun, 
joka puolestaan perustuu kohdeverkkomaksuja koskeviin lukuihin vuodelta 2005 (komission 
vaikutustenarvioinnissa mainittu vuosi).

Tarkistuksen esittäjä(t): Romano Maria La Russa

Tarkistus 143
3 ARTIKLA

Kokonaistukkuhinta, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne, ei saa 
ylittää liitteen I mukaisesti määriteltyä 
soveltuvaa minuuttihintaa.

Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta,
mukaan luettuna muun muassa nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne, ei saa 
ylittää 0,30 euron minuuttihintaa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Ferber

Tarkistus 144
3 ARTIKLA

Kokonaistukkuhinta, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne, ei saa 
ylittää liitteen I mukaisesti määriteltyä 
soveltuvaa minuuttihintaa.

Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta vierailuverkosta lähtevän
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, ei saa 
ylittää 0,35 euron minuuttihintaa.
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Or. en

Perustelu

3 artiklaan tehtävillä muutoksilla poistetaan erilliset alakohtaiset enimmäishinnat, jotka 
rajoittavat verkkovierailupalvelun eri osien hintoja, ja korvataan ne yhtenäisillä 
keskimääräisillä enimmäishinnoilla, minkä ansiosta operaattorit ja asiakkaat voivat 
määritellä erityyppisten puhelujen hinnat eri asiakkaille.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 145
3 ARTIKLA

Kokonaistukkuhinta, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne, ei saa 
ylittää liitteen I mukaisesti määriteltyä 
soveltuvaa minuuttihintaa.

Kokonaistukkuhinta, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn 
verkkovierailupuhelun soittamisesta 
kyseisessä vierailuverkossa, mukaan 
luettuna muun muassa nousevan liikenteen, 
välityksen ja laskevan liikenteen 
aiheuttamat kulut, ei saa ylittää 0,20 euron
minuuttihintaa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hannes Swoboda

Tarkistus 146
3 ARTIKLA

Kokonaistukkuhinta, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne, ei saa 
ylittää liitteen I mukaisesti määriteltyä 
soveltuvaa minuuttihintaa.

Kokonaistukkuhinta, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne, ei saa 
ylittää 0,30 euron minuuttihintaa.

Or. de
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Perustelu

Järkevällä sääntelyllä olisi kaikkien kustannusten kattamisen lisäksi huolehdittava myös 
kilpailun ylläpitämisestä; nykyisten ja mahdollisten uusien operaattorien tarjoamien 
palvelujen voittomarginaalin olisi toisin sanoen oltava kohtuullinen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 147
3 ARTIKLA

Kokonaistukkuhinta, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne, ei saa 
ylittää liitteen I mukaisesti määriteltyä 
soveltuvaa minuuttihintaa.

Keskimääräinen tukkuhinta, joka sisältää 
kaikki kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta perittävät maksut, ja 
jonka vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne, ei saa 
ylittää:

a) 0,23 euron minuuttihintaa – ilman alv:tä 
– jos kyseessä on lähtevä paikallispuhelu; 
tai
b) 0,34 euron minuuttihintaa – ilman alv:tä 
– jos kyseessä on lähtevä yhteisön sisäinen 
puhelu.

Or. en

Perustelu

Verkkovierailupuheluihin tietyn valtion ulkopuolisessa verkossa liittyvien 
kokonaiskustannusten puuttuessa on perusteltua ja kohtuullista kuluttajien kannalta, että 
asetetaan erilliset hintarajoitukset lähteville yhteisön sisäisille puheluille ja lähteville 
paikallispuheluille. Komission mukaan tämänhetkinen keskimääräinen kohdeverkkomaksu on 
noin 11,41 senttiä. Jos kohdeverkkomaksu asetetaan tälle tasolle, olisi asianmukaista asettaa 
kerroin 3 "yhteisön sisäisille" puheluille (0,34 euroa) ja kerroin 2 "paikallispuheluille" 
(0,23 euroa), kuten komissio esittää, ja ottaa eritoten huomioon joidenkin jäsenvaltioiden 
erityisolosuhteet, jotka vaikuttavat operaattoreiden toimintaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 148
3 ARTIKLA

Kokonaistukkuhinta, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne, ei saa 
ylittää liitteen I mukaisesti määriteltyä 
soveltuvaa minuuttihintaa.

Kokonaistukkuhinta, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon 
operaattorilta säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nouseva 
liikenne, välitys ja laskeva liikenne, ei saa 
ylittää 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
julkaistua keskimääräistä 
kohdeverkkomaksua vastaavaa 
minuuttihintaa kerrottuna 2,6:lla.

Or. es

Perustelu

Yksinkertaisuuden nimissä liite I voidaan poistaa ja sen sisältö sisällyttää tähän artiklaan. 
Lisäksi saman periaatteen mukaisesti ei ole tarpeen tehdä eroa sen välillä, soitetaanko 
säännelty verkkovierailupuhelu numeroon, joka kuuluu yleiseen puhelinverkkoon muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa vierailuverkko sijaitsee, vai numeroon, joka kuuluu yleiseen 
puhelinverkkoon muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa vierailuverkko sijaitsee, sillä näiden 
suhteella ei ole merkitystä verkkovierailupuheluiden kokonaisuuden ja kulujen kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Jan Christian Ehler

Tarkistus 149
3 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. 1 a kohdassa mainittu keskimääräinen 
tukkuhinta lasketaan jakamalla 
tukkuasiakkaiden verkkovierailuista saadut 
kokonaistulot asianomaisen operaattorin 
kyseisenä ajanjaksona tukkuasiakkaiden 
verkkovierailupuheluja varten myymien 
tukkuasiakkaille tarkoitettujen 
verkkovierailuminuuttien 
kokonaismäärällä. Vierailuverkon 
operaattorilla on lupa tehdä ero arkisin 
päiväsaikaan ja muina aikoina soitettavien 
puhelujen hintojen välillä.
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Or. de

Perustelu

Keskimääräisiä tukkuhintoja laskettaessa olisi otettava huomioon arkisin päiväsaikaan ja 
muina aikoina soitettavien puhelujen hintojen väliset erot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 150
3 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
keskimääräinen tukkuhinta lasketaan 
jakamalla verkkovierailuista saatu 
kokonaistukkutuotto niiden 
verkkovierailun tukkuminuuttien 
kokonaismäärällä, jotka kyseinen
operaattori on myynyt kyseisenä 
ajanjaksona verkkovierailujen 
tukkutarjontaa varten. Vierailuverkkojen 
operaattorit voivat tehdä eron arkisin 
päiväsaikaan ja muina aikoina soitettavien 
puhelujen välillä.

Or. xm

Perustelu

Sääntelyn yksinkertaistamiseksi olisi maksuista sovittava kerralla ja niitä olisi alennettava 
samalla tietyn prosenttiosuuden verran. Jotta yritykset voisivat käyttää verkkojaan 
tehokkaammin, niille olisi annettava mahdollisuus tehdä ero suurasiakkaiden maksuissa 
kellonajan ja ajanjakson mukaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Joro Chatzimarkakis

Tarkistus 151
3 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Kansainvälisen verkkovierailupuhelun 
tarjoamisen enimmäistukkuhintoja 
koskevan rajoituksen on perustuttava 
kohdeverkkomaksun keskimääräiseen 
minuuttihintaan, joka lasketaan 10 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gunnar Hökmark

Tarkistus 152
4 ARTIKLA

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta 
johdu, kokonaisvähittäishinta – ilman 
alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
olla enintään 130 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta. 
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista 
palveluista perittävät maksut.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska kilpailun paineet pakottavat operaattorit alentamaan vähittäishintoja, asiasta ei pitäisi 
erikseen säätää. Kansallisen tason kilpailu varmistaa kustannussäästöjen siirtymisen 
kuluttajille asianmukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 153
4 ARTIKLA

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta 
johdu, kokonaisvähittäishinta – ilman 
alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
olla enintään 130 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta. 
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 

Poistetaan.
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verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista 
palveluista perittävät maksut.

Or. en

Perustelu

Kuluttajansuojahinta riittää yksinään takaamaan vähittäishintojen huomattavan alenemisen. 
Vähittäishinnoille ei tulisi säätää lisää rajoituksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 154
4 ARTIKLA

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta 
johdu, kokonaisvähittäishinta – ilman 
alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
olla enintään 130 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta. 
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista 
palveluista perittävät maksut.

Poistetaan.

Or. en

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

Tarkistus 155
4 ARTIKLA

Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
soittamisesta perittävät vähittäishinnat

Verkkovierailupuhelujen soittamisesta 
perittävät vähittäishinnat

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta 
johdu, kokonaisvähittäishinta – ilman 
alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä 

Matkaviestintäyritykset ovat velvollisia 
ilmoittamaan keskimääräiset 
vähittäishintansa kansallisille 
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verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
olla enintään 130 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta. 
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista 
palveluista perittävät maksut.

sääntelyviranomaisille. Keskimääräinen 
vähittäishinta lasketaan vieraillussa 
matkaviestintäverkossa soitetuista ja 
vastaanotetuista verkkovierailupuheluista 
(nouseva liikenne mukaan lukien) yhden 
kalenterivuoden aikana saadun 
kokonaistuoton perusteella siten, että se 
jaetaan vierailuverkossa saman ajanjakson 
aikana soitettujen ja vastaanotettujen 
verkkovierailupuhelujen minuuttien 
kokonaismäärällä.
Kansallisten viranomaisten on annettava 
komissiolle vuosittain kertomus 
toimialallaan tapahtuneesta 
hintakehityksestä. Niiden on erityisesti 
ilmoitettava keskimääräiset hinnat sekä 
edeltävään ajanjaksoon verrattuna 
tapahtuneet prosentuaaliset muutokset.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul ja Werner Langen

Tarkistus 156
4 ARTIKLA

Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
soittamisesta perittävät vähittäishinnat

Kaikkien operaattoreiden on kahtena 
ensimmäisenä vuonna tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen tarjottava "euro-
hintaa", jonka kotiverkon operaattori voi 
laskuttaa verkkovierailuasiakkailtaan 
verkkovierailupuhelujen tarjoamisesta ja 
joka tosin voi vaihdella 
verkkovierailupuheluittain, mutta joka ei 
saa soitettujen puhelujen osalta ylittää 
0,40 euron ja vastaanotettujen puhelujen 
osalta 0,20 euron minuuttihintaa.

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta 
johdu, kokonaisvähittäishinta – ilman 
alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
olla enintään 130 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta. 
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Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista 
palveluista perittävät maksut.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Daniel Caspary

Tarkistus 157
4 ARTIKLA

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta johdu, 
kokonaisvähittäishinta – ilman alv:tä – jonka 
kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
olla enintään 130 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta. 
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut.

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta johdu, 
kokonaisvähittäishinta – ilman alv:tä – jonka 
kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
olla enintään 130 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta tai 
matkaviestinoperaattorin tarjoaman muun 
hinnan suuruinen. Tämän artiklan 
mukaisiin hintarajoituksiin sisältyvät kaikki 
säänneltyjen verkkovierailujen tarjoamiseen 
liittyvät kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut.

Or. de

Perustelu

Matkaviestinoperaattorien on voitava tarjota suunnitellun vakiohinnan ohella myös muita 
hintoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 158
4 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Kotioperaattoreiden on tarjottava 
kaikille asiakkaille vähintään 2 kohdassa 
tarkoitettu "kuluttajansuojahinta", joka 



PE 384.658v03-00 70/108 AM\660783FI.doc

FI

voidaan yhdistää muiden palvelujen 
vähittäishintoihin.

Or. en

Perustelu

Kuluttajansuojahinnat lasketaan ottamalla huomioon 3 artiklassa määritetty 
tukkuenimmäishinta plus 40 prosenttia, mikä antaa operaattorille hyvän marginaalin. 
Valinnanmahdollisuus on edullisempi kuluttajille ja kannustaa operaattoreita esittämään 
vaihtoehtoisia ja kilpailukykyisempiä vähittäishintajärjestelmiä. Lisäksi operaattorit voivat 
aina tiedottaa asiakkailleen olemassa olevista vaihtoehtoisista hinnoista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Jan Christian Ehler

Tarkistus 159
4 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Kotiverkon operaattoreiden on 
2 kohdan mukaisesti tarjottava kaikille 
asiakkaille selkeästi ja avoimesti euro-
hintaa. Kaikkien asiakkaiden on voitava 
yhdistää euro-hinta kaikkiin 
vähittäishintoihin.

Or. de

Perustelu

Euro-hinnalla taataan, että verkkovierailukustannukset alenevat, ilman että samalla on 
ryhdyttävä sääntelemään koko vähittäismarkkinoita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 160
4 ARTIKLA

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

Kotioperaattoreiden on annettava selvästi 
ja avoimesti kaikkien asiakkaiden saataville 
2 kohdassa tarkoitettu 
kuluttajansuojahinta, joka voidaan 
yhdistää muihin vähittäishintoihin.
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Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista 
palveluista perittävät maksut.

Or. en

Perustelu

Vähittäistasolla sovellettavan kuluttajansuojahinnan pitäisi antaa verkkovierailuasiakkaille 
takeet siitä, että heiltä ei laskuteta kohtuutonta hintaa verkkovierailupuhelun soittamisesta tai 
vastaanottamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 161
4 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Kotioperaattoreiden on annettava 
selvästi ja avoimesti kaikkien asiakkaiden 
saataville 2 kohdassa tarkoitettu 
kuluttajansuojahinta, joka voidaan 
yhdistää muihin vähittäishintoihin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 162
4 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Kotioperaattoreiden on annettava 
selvästi ja avoimesti kaikkien asiakkaiden 
saataville 2 kohdassa tarkoitettu "yhteisön 
kuluttajahinta", joka voidaan yhdistää 
muihin vähittäishintoihin.

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

Tarkistus 163
4 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Uusilta verkkovierailuasiakkailta 
peritään automaattisesti 2 kohdan mukaista 
euro-hintaa, paitsi jos he tietoisesti 
valitsevat jonkin muun hinnan.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että uusille asiakkaille on automaattisesti tarjottava eurohintaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 164
4 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Uusille verkkovierailuasiakkaille on 
automaattisesti myönnettävä 2 kohdassa 
tarkoitettu yhteisön standardihinta, elleivät 
nämä nimenomaisesti valitse muuta hintaa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 165
4 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Kaikille nykyisille ja uusille 
verkkovierailuasiakkaille on 
automaattisesti myönnettävä 2 kohdassa 
tarkoitettu kuluttajansuojahinta, elleivät 
nämä nimenomaisesti valitse muuta hintaa.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Romano Maria La Russa

Tarkistus 166
4 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Uusille ja nykyisille 
verkkovierailuasiakkaille on 
automaattisesti myönnettävä veloituksetta 
kuluttajansuojahinta, elleivät nämä 
nimenomaisesti valitse muuta hintaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 167
4 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Sekä nykyisille että uusille asiakkaille 
on automaattisesti myönnettävä 
kuluttajansuojahinta siten, että sopimuksen 
muut elementit säilyvät, ellei asiakas 
nimenomaisesti valitse muuta hintaa. 
Siirtymisen toiseen hintaan on 
tapahduttava veloituksetta eikä se saa 
sisältää liittymäsopimuksen olemassa 
oleviin muihin elementteihin liittyviä ehtoja 
tai rajoituksia.

Or. en

Perustelu

Kuluttajansuojahinnat lasketaan ottamalla huomioon 3 artiklassa määritetty 
tukkuenimmäishinta plus 40 prosenttia, mikä antaa operaattorille hyvän marginaalin. 
Valinnanmahdollisuus on edullisempi kuluttajille ja kannustaa operaattoreita esittämään 
vaihtoehtoisia ja kilpailukykyisempiä vähittäishintajärjestelmiä. Lisäksi operaattorit voivat 
aina tiedottaa asiakkailleen olemassa olevista vaihtoehtoisista hinnoista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 168
4 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Käyttäjillä on oltava 30 päivän 
irtisanomisajalla ja tekemällä asiasta 
kirjallinen ilmoitus mahdollisuus valita 
veloituksetta ja rajattoman monta kertaa, 
haluavatko he käyttää hintoja, jotka 
täyttävät 4 artiklan vaatimukset, vai muita 
hintoja.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 169
4 ARTIKLAN 1 C KOHTA (uusi)

1 c. Verkkovierailuasiakkaiden on voitava 
siirtyä 2 kohdassa tarkoitettuun 
kuluttajansuojahintaan kolmen kuukauden 
ajanjakson kuluessa, siten että he 
säilyttävät liittymäsopimuksensa muut 
elementit. Siirtymisen on tapahduttava 
veloituksetta eikä se saa sisältää 
liittymäsopimuksen olemassa oleviin 
muihin elementteihin liittyviä ehtoja tai 
rajoituksia.

Or. en

Perustelu
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Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 170
4 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Verkkovierailuasiakkaiden on voitava 
siirtyä 2 kohdassa tarkoitettuun 
kuluttajansuojahintaan kahden kuukauden 
ajanjakson kuluessa, siten että he 
säilyttävät liittymäsopimuksensa muut 
elementit. Siirtymisen on tapahduttava 
veloituksetta eikä se saa sisältää 
liittymäsopimuksen olemassa oleviin 
muihin elementteihin liittyviä ehtoja tai 
rajoituksia.

Or. en

Perustelu

Ulkomailla soitettavien puhelujen tässä asetuksessa tarkoitettujen kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tarjoajilla on oltava aikaa mukauttaa vähittäishintojaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 171
4 ARTIKLAN 1 C KOHTA (uusi)

1 c. Verkkovierailuasiakkaiden on voitava 
siirtyä 2 kohdassa tarkoitettuun 
kuluttajansuojahintaan kolmen kuukauden 
ajanjakson kuluessa, siten että he 
säilyttävät liittymäsopimuksensa muut 
elementit. Siirtymisen on tapahduttava 
veloituksetta eikä se saa sisältää 
liittymäsopimuksen olemassa oleviin 
muihin elementteihin liittyviä ehtoja tai 
rajoituksia.

Or. en

Perustelu
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Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Jan Christian Ehler

Tarkistus 172
4 ARTIKLAN 1 C KOHTA (uusi)

1 c. Nykyisillä verkkovierailuasiakkailla on 
oltava mahdollisuus kolmen kuukauden 
kuluessa siirtyä maksamaan euro-hintaa, 
sopimuksen muiden hintojen pysyessä 
ennallaan. Siirtymisen on oltava maksuton 
eikä siihen saa liittää sopimuksen voimassa 
olevia määräyksiä koskevia ehtoja tai 
rajoituksia.

Or. de

Perustelu

Määräyksellä on tarkoitus varmistaa, että vakioasiakkaat voivat omasta toivomuksestaan 
siirtyä maksamaan euro-hintaa, ilman että heidän on maksettava erityismaksuja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 173
4 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Asiakkaat voivat siirtyä eurohintaan tai 
siitä pois, ja siirtymisen on tapahduttava 
veloituksetta ja seuraamuksitta eikä se saa 
sisältää liittymäsopimuksen olemassa 
oleviin muihin elementteihin liittyviä ehtoja 
tai rajoituksia. Eurohintaan ei saa liittyä 
mitään liittymäsopimusta tai muita kiinteitä 
hintaelementtejä, ja se voidaan yhdistää 
muihin hintapaketteihin.

Or. en

Perustelu

On taloudellisesti perusteltua ja toiminnallisesti houkuttelevampaa erottaa 
tukkuenimmäishinnan voittomarginaali soitettujen ja vastaanotettujen puhelujen osalta, kun 
keskimääräinen voittomarginaali pysyy suurin piirtein samana. Samoin esitetään, että 
enimmäishinta soitetuille puheluille on hiukan korkeampi kuin puhelujen vastaanottamiselle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 174
4 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Tässä artiklassa asetettuja 
hintarajoituksia sovelletaan eurohintaan, 
jota jokaisen kotioperaattorin on tarjottava. 
Asiakkaat voivat siirtyä euro-hintaan tai 
siitä pois, ja siirtymisen on tapahduttava 
veloituksetta ja seuraamuksitta eikä se saa 
sisältää liittymäsopimuksen olemassa 
oleviin muihin elementteihin liittyviä ehtoja 
tai rajoituksia. Euro-hinta voidaan 
yhdistää muihin hintapaketteihin.

Or. en

Perustelu

Valinnaisen, hintasäännellyn vakiohinnan käyttöönotto kokonaan säänneltyjen 
vähittäismarkkinoiden sijasta antaa asiakkaille suojaa ja jättää samalla alalle varaa kehittää 
uusia hintapaketteja, jotka on räätälöity yksittäisten käyttäjien tarpeiden mukaan. 
Avoimuusvaatimuksilla, joilla ala velvoitetaan antamaan kuluttajille hintatietoja, asiakkaille 
annetaan mahdollisuus valita tietoisesti markkinoilla olevista eri tarjouksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 175
4 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

b) kaikkien kotiverkon operaattoreiden on 
tarjottava verkkovierailuasiakkailleen 
ilman lisäkustannuksia hintaa, jonka 
mukaisesti asiakas maksaa enintään
i) 0,65 euron minuuttihintaa, ilman 
arvonlisäveroa, kaikilta säännellyiltä 
soitetuilta verkkovierailupuheluilta;
ii) 0,35 euron minuuttihintaa, ilman 
arvonlisäveroa, kaikilta säännellyiltä 
vastaanotetuilta verkkovierailupuheluilta;

Or. fr
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Perustelu

Keskimääräisen hinnan soveltaminen antaa operaattoreille tarvittavaa liikkumavaraa 
erilaisten tarjousten markkinoimiseen erilaisten asiakkaiden tarpeisiin.

Soitettavien ja vastaanotettavien puheluiden vähittäishintojen minuuttihinnan rajaaminen 
parantaa lisäksi kuluttajansuojaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Ferber

Tarkistus 176
4 A ARTIKLA (uusi)

4 a artikla
Sanotun rajoittamatta 5 artiklan 
säännösten soveltamista, kaikkien 
kotioperaattorien on tarjottava kaikille 
asiakkailleen ilman lisämaksua hinnoittelu, 
jossa lähtevät verkkovierailupuhelut eivät 
saa ylittää 0,65 euron minuuttihintaa –
ilman alv:tä – ja saapuvat 
verkkovierailupuhelut eivät saa ylittää 
0,35 euron minuuttihintaa – ilman alv:tä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään uusi 4 a artikla, jolla keskimääräisiin enimmäishintoihin lisätään 
kuluttajansuojahinta, millä varmistetaan, että yksittäiset asiakkaat eivät joudu maksamaan 
liian kalliita hintoja verkkovierailusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 177
4 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Kunkin kotioperaattorin on tarjottava 
eurohintaa, jossa puhelun soittaminen ei 
ylitä 0,60 euron minuuttihintaa ja puhelun 
vastaanottaminen 0,25 euron 
minuuttihintaa.

Or. en
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Perustelu

On taloudellisesti perusteltua ja toiminnallisesti houkuttelevampaa erottaa 
tukkuenimmäishinnan voittomarginaali soitettujen ja vastaanotettujen puhelujen osalta, kun 
keskimääräinen voittomarginaali pysyy suurin piirtein samana. Samoin esitetään, että 
enimmäishinta soitetuille puheluille on hiukan korkeampi kuin puhelujen vastaanottamiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet

Tarkistus 178
4 ARTIKLA

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta johdu, 
kokonaisvähittäishinta – ilman alv:tä – jonka 
kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
olla enintään 130 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta. 
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut.

Jollei 4 a artiklan soveltamisesta muuta 
johdu, kokonaisvähittäishinta – ilman alv:tä 
– jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun soittamisesta, saa 
olla enintään 25 senttiä korkeampi kuin
liitteen I mukaisesti määritelty puheluun 
sovellettava enimmäistukkuhinta. 
Vastaanotetuissa säännellyissä 
verkkovierailupuheluissa kotioperaattori 
voi periä verkkovierailuasiakkaaltaan 
hinnan, joka on enintään 7 senttiä 
korkeampi kuin liitteen I mukaisesti 
määritelty puheluun sovellettava 
enimmäistukkuhinta. Tämän artiklan 
mukaisiin hintarajoituksiin sisältyvät kaikki 
säänneltyjen verkkovierailujen tarjoamiseen 
liittyvät kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut.

Or. nl

Perustelu

Enimmäistukkuhinnan ja enimmäisvähittäishinnan väliin on jätettävä riittävä marginaali, 
jotta kilpailulle ja voittomarginaaleille jää tilaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Jan Christian Ehler

Tarkistus 179
4 ARTIKLA

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta 
johdu, kokonaisvähittäishinta – ilman 

Vähittäisasiakkailta perittävä euro-hinta 
(arvonlisävero mukaan lukien), jonka 
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alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
olla enintään 130 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta.
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut.

kotiverkon operaattori voi laskuttaa 
verkkovierailuasiakkailtaan 
verkkovierailupuhelujen tarjoamisesta, voi 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se ei saa ylittää 0,55 euron minuuttihintaa 
soitetuilta puheluilta eikä 0,35 euron 
minuuttihintaa vastaanotetuilta puheluilta. 
Kaikkien operaattoreiden on kahtena 
ensimmäisenä vuonna tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen tarjottava "euro-
hintaa", jonka kotiverkon operaattori voi 
laskuttaa verkkovierailuasiakkailtaan 
verkkovierailupuhelujen tarjoamisesta. 
Hinta voi vaihdella 
verkkovierailupuheluittain, mutta ei saa 
soitettujen puhelujen osalta ylittää 
0,55 euron eikä vastaanotettujen puhelujen 
osalta 0,35 euron minuuttihintaa. Näitä 
hintoja lasketaan automaattisesti 
kymmenen prosenttia yhden tai kahden 
vuoden kuluttua tämän artiklan mukaisten 
velvoitteiden voimaantulosta. Artiklan 
2 kohdan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut.

Or. de

Perustelu

Olisi selvennettävä jo asetuksessa, kuinka suuria enimmäismaksuja kuluttajille on 
odotettavissa euro-hintaa sovellettaessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hannes Swoboda

Tarkistus 180
4 ARTIKLA

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta 
johdu, kokonaisvähittäishinta – ilman alv:tä 
– jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 

Kokonaisvähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, ei saa 
ylittää 0,50 euron minuuttihintaa soitetuilta 
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olla enintään 130 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta. 
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista 
palveluista perittävät maksut.

puheluilta eikä 0,15 euron minuuttihintaa 
vastaanotetuilta puheluilta.

Or. de

Perustelu

Tukkuhinnan (ks. tarkistus 1) ja vähittäishinnan välisen 0,20 euron suuruisen 
hintamarginaalin tarkoituksena on antaa erityisesti pienille yrityksille liikkumavaraa 
hinnanmuodostuksessa ja siten mahdollistaa niiden olemassaolo markkinoilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Romano Maria La Russa

Tarkistus 181
4 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Kuluttajansuojahinnan mukainen 
suurin sallittu vähittäishinta (ilman alv:tä), 
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkailtaan 
verkkovierailupuhelujen tarjoamisesta, ei 
saa ylittää 0,50 euroa minuutilta soitetuista 
puheluista ja 0,25 euroa minuutilta 
vastaanotetuista puheluista. Näitä maksuja 
alennetaan automaattisesti 5 prosentilla 
12 ja 24 kuukauden kuluttua siitä, kun 
tämän artiklan mukaiset velvoitteet ovat 
tulleet voimaan.
Uusille ja nykyisille 
verkkovierailuasiakkaille on 
automaattisesti myönnettävä veloituksetta 
kuluttajansuojahinta, elleivät nämä 
nimenomaisesti valitse muuta hintaa.
Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
hintarajoituksiin sisältyvät kaikki 
säänneltyjen verkkovierailujen 
tarjoamiseen liittyvät kiinteät elementit, 
kuten puhelun muodostamisesta perittävät 
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maksut.

Or. en

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

Tarkistus 182
4 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Verkkovierailuasiakkaalta ei missään 
tapauksessa voida veloittaa soitetusta 
puhelusta yli 40 senttiä minuutissa tai 
vastaanotetusta puhelusta yli 25 senttiä 
minuutissa (ilman alv:tä).
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki verkkovierailujen 
tarjoamiseen liittyvät elementit, mukaan 
luettuna mutta ei niihin rajoittuen puhelun 
muodostamisesta ja valinnaisista 
palveluista perittävät maksut.

Or. en

Perustelu

Operaattoritason keskimääräiset enimmäishinnat vähittäistasolla mahdollistavat 
joustavuuden ja yksittäisten puhelujen enimmäishinnoilla varmistetaan kuluttajansuoja.
Tarkistuksella yhdistetään komission ehdotuksen 4 ja 6 artiklat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 183
4 ARTIKLAN 1 C KOHTA (uusi)

1 c. Suurin sallittu vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkailtaan 
verkkovierailupuhelujen tarjoamisesta on 
0,48 euroa minuutilta lähtevistä yhteisön 
sisäisistä puheluista, 0,32 euroa minuutilta 
lähtevistä paikallispuheluista ja 0,16 euroa 
minuutilta vastaanotetuista puheluista.

Or. en
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Perustelu

Kuluttajansuojahinnat lasketaan ottamalla huomioon 3 artiklassa määritetty 
tukkuenimmäishinta plus 40 prosenttia, mikä antaa operaattorille hyvän marginaalin. 
Valinnanmahdollisuus on edullisempi kuluttajille ja kannustaa operaattoreita esittämään 
vaihtoehtoisia ja kilpailukykyisempiä vähittäishintajärjestelmiä. Lisäksi operaattorit voivat 
aina tiedottaa asiakkailleen olemassa olevista vaihtoehtoisista hinnoista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 184
4 ARTIKLA

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta 
johdu, kokonaisvähittäishinta – ilman 
alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
olla enintään 130 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta.
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut.

Kuluttajansuojahinnan vähittäishinta 
(ilman alv:tä), jonka kotioperaattori voi 
periä verkkovierailuasiakkailtaan 
verkkovierailupuhelujen tarjoamisesta, voi 
vaihdella verkkovierailupuheluiden välillä 
mutta ei saa ylittää [0,50] euroa minuutilta 
soitetuista puheluista ja [0,25] euroa 
minuutilta vastaanotetuista puheluista. 
Näitä maksuja alennetaan automaattisesti 
[10] prosentilla 12 ja 24 kuukauden 
kuluttua siitä, kun tämän artiklan mukaiset 
velvoitteet ovat tulleet voimaan. Tämän 
kohdan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta perittävät maksut.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz

Tarkistus 185
4 ARTIKLAN 1 D KOHTA (uusi)

1 d. Kuluttajansuojahinnan vähittäishinta 
(ilman alv:tä), jonka kotioperaattori voi 
periä verkkovierailuasiakkailtaan 
verkkovierailupuhelujen tarjoamisesta, ei 
saa ylittää 0,33 euroa minuutilta soitetuista 
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kansainvälisistä verkkovierailupuheluista 
ja 0,25 euroa minuutilta soitetuista 
paikallisista verkkovierailupuheluista tai 
0,16 euroa minuutilta vastaanotetuista 
verkkovierailupuheluista.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 186
4 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Kuluttajansuojahinnan vähittäishinta 
(ilman alv:tä), jonka kotioperaattori voi 
periä verkkovierailuasiakkailtaan 
verkkovierailupuhelujen tarjoamisesta, ei 
saa ylittää [0,40] euroa minuutilta 
soitetuista puheluista ja [0,20] euroa 
minuutilta vastaanotetuista puheluista. 
Näitä maksuja alennetaan automaattisesti 
[10] prosentilla 12 ja 24 kuukauden 
kuluttua siitä, kun tämän artiklan mukaiset 
velvoitteet ovat tulleet voimaan. Edellä 
2 kohdassa tarkoitettuihin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit.

Or. en

Perustelu

Kuluttajansuojahinnan olisi vastattava mahdollisimman hyvin palvelun tarjoamisesta 
aiheutuvia kustannuksia, samalla kun se jättää kotioperaattoreille riittävästi toimintavaraa 
eriyttää asiakkaille tarjoamiaan tuotteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 187
4 ARTIKLA

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta johdu, Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta johdu, 
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kokonaisvähittäishinta – ilman alv:tä – jonka 
kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
olla enintään 130 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta. 
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut.

kokonaisvähittäishinta – ilman alv:tä – jonka 
kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun soittamisesta, saa 
olla enintään 200 prosenttia [0,42 euroa]
liitteen I mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta.
Kotioperaattori ei voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun vastaanottamisesta 
hintaa, joka ylittää kolmasosan 
verkkovierailupuhelun soittamiseen 
sovellettavasta suurimmasta sallitusta 
vähittäishinnasta. Tämän artiklan mukaisiin 
hintarajoituksiin sisältyvät kaikki 
säänneltyjen verkkovierailujen tarjoamiseen 
liittyvät kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut.

Or. en

Perustelu

Valinnaisen, hintasäännellyn vakiohinnan käyttöönotto kokonaan säänneltyjen 
vähittäismarkkinoiden sijasta antaa asiakkaille suojaa ja jättää samalla alalle varaa kehittää 
uusia hintapaketteja, jotka on räätälöity yksittäisten käyttäjien tarpeiden mukaan. Yhdessä 
avoimuusvaatimuksien kanssa, joilla ala velvoitetaan antamaan kuluttajille hintatietoja, tämä 
antaa asiakkaille mahdollisuuden valita tietoisesti markkinoilla olevista eri tarjouksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 188
4 ARTIKLA

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta 
johdu, kokonaisvähittäishinta – ilman 
alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
olla enintään 130 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta. 
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 

Kaikilla Euroopan unionin kuluttajilla on 
oikeus valita verkkovierailupuhelujen 
soittamiseen ja vastaanottamiseen 
sovellettava takuuhinta, joka määritellään 
kertomalla tukkuhinta kertoimella, joka on 
1,30:n ja 1,75: välillä, kansallisten 
sääntelyviranomaisten 5 artiklassa 
säädetyn määräajan puitteissa tekemän 
päätöksen mukaisesti. Tämän artiklan 
mukaisiin hintarajoituksiin sisältyvät kaikki 
säänneltyjen verkkovierailujen tarjoamiseen 
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kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut.

liittyvät kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut.

Or. es

Perustelu

Säännellyn takuuhinnan käyttöönottaminen on yksi tapa suojella kuluttajia, samalla kun 
kansallisille sääntelyviranomaisille jätetään mahdollisuus sovittaa hinnat kansallisiin 
kuluihin ja siten välttää hintojen polkeminen. Lisäksi yksinkertaistamisen nimissä asetetut 
edellytykset mahdollistavat verkkovierailupuhelujen vastaanottamisen sisällyttämisen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 189
4 ARTIKLA

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta johdu,
kokonaisvähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
olla enintään 130 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta. 
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut.

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta johdu, 
vähittäistason kokonaiseurohinta – ilman 
alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
olla enintään 120 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta. 
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut, eivätkä ne rajoita 
voimassa olevien liittymäsopimusten 
kyseisen hinnan lisäksi tarjoamia 
palveluja.

Or. it

Perustelu

Pakollisen enimmäishinnan, joka jättää 20 prosentin voittomarginaalin 
enimmäistukkuhintarajaan nähden, käyttöönotto suojaa kuluttajia ja jättää samalla alalle 
kilpailukykyisen voittomarginaalin, jonka turvin yritysten on mahdollista kehittää 
tarjontaansa vielä kilpailukykyisemmäksi. Enimmäishinta ei saa myöskään rajoittaa mitään 
voimassa olevien liittymäsopimusten tämän hinnan lisäksi tarjoamia palveluja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 189 b
4 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Edellisen kohdan säännöksistä 
poiketen vähittäistason kokonaiseurohinta 
– ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi 
periä verkkovierailuasiakkaaltaan 
säännellyn verkkovierailupuhelun 
tarjoamisesta, saa olla enintään 
100 prosenttia liitteen I mukaisesti 
määritellystä puheluun sovellettavasta 
enimmäistukkuhinnasta. Tämän artiklan 
mukaisiin hintarajoituksiin sisältyvät 
kaikki säänneltyjen verkkovierailujen 
tarjoamiseen liittyvät kiinteät elementit, 
kuten puhelun muodostamisesta tai 
valinnaisista palveluista perittävät maksut, 
ja niitä sovelletaan kansainvälisen 
verkkovierailun alkaessa ensimmäisen 
viiden minuutin aikana, kun ulkomailla 
matkustava asiakas käyttää tätä palvelua.

Or. it

Perustelu

Tämä tarkistus kumpuaa tarpeesta suojella matalan tulotason omaavia ryhmiä (kuten 
opiskelijat tai eläkeläiset), ja sillä varmistetaan, että näiltä peritään kohtuullinen hinta 
verkkovierailupuhelujen soittamisesta tai vastaanottamisesta. Täten varmistetaan, että he 
voivat olla yhteydessä perheeseensä kotimaassaan ja että he eivät joudu maksamaan hintoja, 
jotka sopivat paremmin henkilöille, jotka säännöllisesti käyttävät kansainvälisiä 
verkkovierailupalveluja työhön liittyvistä syistä, toisin sanoen useimmille 
verkkovierailuasiakkaille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 190
4 ARTIKLA

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

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta johdu,
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mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta. 
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista 
palveluista perittävät maksut.

keskimääräinen vähittäishinta – ilman 
alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säänneltyjen 
verkkovierailupuhelujen tarjoamisesta, ei 
saa vuoden aikana ylittää 0,50 euron 
minuuttihintaa.

Or. fr

Perustelu

Keskimääräisen hinnan soveltaminen antaa operaattoreille tarvittavaa liikkumavaraa 
erilaisten tarjousten markkinoimiseen erilaisten asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi.

Soitettavien ja vastaanotettavien puheluiden vähittäishintojen minuuttihinnan rajaaminen 
parantaa lisäksi kuluttajansuojaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Ferber

Tarkistus 191
4 ARTIKLA

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta johdu, 
kokonaisvähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
olla enintään 130 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta. 
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista 
palveluista perittävät maksut.

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta johdu, 
keskimääräinen vähittäishinta – ilman 
alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan, saa olla 
enintään 0,5 euroa minuutilta.

Jos kotioperaattori ei noudata 
keskimääräistä vähittäishintaa, sovelletaan 
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9 artiklaa ja kansallinen 
sääntelyviranomainen määrää riittävät 
seuraamukset, jotta varmistetaan 
säännösten noudattaminen viipymättä. 

Or. en

Perustelu

3 artiklaan tehtävillä muutoksilla poistetaan erilliset alakohtaiset enimmäishinnat, jotka 
rajoittavat verkkovierailupalvelun eri osien hintoja, ja korvataan ne yhtenäisillä 
keskimääräisillä enimmäishinnoilla, minkä ansiosta operaattorit ja asiakkaat voivat 
määritellä erityyppisten puhelujen hinnat eri asiakkaille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 192
4 ARTIKLA

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta johdu, 
kokonaisvähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
olla enintään 130 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta. 
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut.

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta johdu, 
keskimääräinen vähittäishinta – ilman 
alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
olla enintään 0,40 euroa minuutilta 
ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä 
lokakuuta ja päättyy 30 päivänä syyskuuta. 
Kaikki kyseisen ajanjakson aikana soitetut 
ja vastaanotetut verkkovierailupuhelut 
otetaan huomioon keskiarvoa laskettaessa.

Keskimääräinen vähittäishinta lasketaan 
jakamalla kyseisen ajanjakson aikana 
soitetuista puheluista saatu verkkovierailun 
kokonaisvähittäistuotto verkkovierailun 
vähittäisminuuttien määrällä. Kaikki 
verkkovierailupuhelujen tarjoamiseen 
liittyvät vähittäistulot, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut, otetaan huomioon.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella esitetään keskimääräisten vähittäishintojen sääntelyä, jolla täydennettäisiin 
esittelijän ehdottamaa eurohintaa. Tämä on tarpeen sellaisten kuluttajien suojelemiseksi, 
jotka eivät tästä vaihtoehdosta tai valitse sitä. Tarkistuksella ehdotetaan yhtenäistä 
keskimääräistä enimmäishintaa, joka kattaisi sekä soitetut että vastaanotetut puhelut, jotta 
operaattorit voivat mahdollisimman joustavasti määritellä hinnat ja tariffit. Mainittujen 
ajankohtien edellytyksenä on, että asetuksen päiväys on 1. heinäkuuta 2007 ja siten 
keskimääräisiä vähittäishintoja koskeva sääntely tulee voimaan kaksi kuukautta asetuksen 
julkaisemisen jälkeen. Esitetyllä tavoitetasolla pyritään varmistamaan, että kaikki 
vähittäisoperaattorit ovat kilpailukykyisiä. Täsmällisten lukujen ilmaiseminen yksinkertaistaa 
asetusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Romano Maria La Russa

Tarkistus 193
4 ARTIKLAN 1 C KOHTA (uusi)

1 c. Keskimääräinen vähittäishinta, jonka 
kotioperaattori voi periä asiakkaaltaan 
kuuden kuukauden ajanjaksolla, ei saa 
ylittää 0,40 euroa minuutilta (ilman alv:tä). 
Tämä hinta laskee viidellä prosentilla 12 ja 
24 kuukautta sen jälkeen, kun tässä 
artiklassa tarkoitetut velvoitteet ovat tulleet 
voimaan.
Keskimääräisen vähittäishinnan 
laskemiseksi kansalliset 
sääntelyviranomaiset määrittelevät kunkin 
operaattorin verkkovierailuista saamat 
kokonaistulot ja jakavat vastaavalla 
verkkoliikenteen määrällä kuuden 
kuukauden ajanjaksoissa. Sekä 
vastaanotetut että soitetut puhelut otetaan 
huomioon.
Edellä 1 alakohdassa tarkoitettu 
keskimääräinen vähittäishinta sisältää 
kaikki verkkovierailupuhelujen 
tarjoamiseen liittyvät kulut, kuten puhelun 
muodostamisesta perittävät maksut.

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

Tarkistus 194
4 ARTIKLA

Jollei 5 artiklan soveltamisesta muuta johdu, 
kokonaisvähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa
olla enintään 130 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta. 
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut.

Jollei 4 artiklan 1 kohdan ja 10 artiklan 
5 kohdan soveltamisesta muuta johdu, 
minuuttikohtaiset keskimääräiset 
oletusvähittäishinnat– ilman alv:tä – jotka
kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saavat
olla enintään 130 prosenttia liitteen I 
mukaisesti määritellystä puheluun 
sovellettavasta enimmäistukkuhinnasta. 
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta tai valinnaisista palveluista 
perittävät maksut.

Or. en

Perustelu

Operaattoritason keskimääräiset enimmäishinnat vähittäistasolla mahdollistavat 
joustavuuden ja yksittäisten puhelujen enimmäishinnoilla varmistetaan kuluttajansuoja.
Tarkistuksella yhdistetään komission ehdotuksen 4 ja 6 artiklat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet

Tarkistus 195
4 A ARTIKLA (uusi)

4 a artikla
Vaihtoehtoiset hintajärjestelmät

Kotioperaattorit voivat periä 
jälkikäteislaskutusta käyttäviltä 
asiakkailtaan verkkovierailuhintoja, jotka 
ylittävät 4 artiklassa asetetut rajat sillä 
edellytyksellä, että kukin tällaisen 
tarjouksen saanut asiakas voi milloin 
tahansa kohtuullisella irtisanomisajalla ja 
ilman taloudellisia seuraamuksia siirtyä 
käyttämään 4 artiklan vaatimukset täyttäviä 
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verkkovierailuhintoja.

Or. nl

Perustelu

Enimmäistukkuhinnan ja enimmäisvähittäishinnan väliin on jätettävä riittävä marginaali, 
jotta kilpailulle ja voittomarginaaleille jää tilaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 196
4 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Kotioperaattorit voivat tarjota 
jälkikäteislaskutusta käyttäville 
asiakkailleen verkkovierailuhintoja, jotka 
ylittävät 4 artiklassa asetetut rajat sillä 
edellytyksellä, että kukin tällaisen 
tarjouksen hyväksynyt asiakas voi milloin 
tahansa korkeintaan 30 päivän 
irtisanomisajalla ja ilman taloudellisia 
seuraamuksia siirtyä käyttämään 4 artiklan 
vaatimukset täyttäviä 
verkkovierailuhintoja. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on sisällytettävä 
kaikki verkkovierailuhinnat 8 artiklan 
1 kohdan mukaiseen hintavalvontaansa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 197
4 A ARTIKLA (uusi)

4 a artikla
Vaihtoehtoiset hintajärjestelmät

1. Kotioperaattorit voivat tarjota 
jälkikäteislaskutusta käyttäville 
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asiakkailleen verkkovierailuhintoja, jotka 
ylittävät 4 artiklassa asetetut rajat sillä 
edellytyksellä, että kukin tällaisen 
tarjouksen hyväksynyt asiakas voi milloin 
tahansa korkeintaan 30 päivän 
irtisanomisajalla ja ilman taloudellisia 
seuraamuksia siirtyä käyttämään 4 artiklan 
vaatimukset täyttäviä 
verkkovierailuhintoja. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on sisällytettävä 
kaikki verkkovierailuhinnat 8 artiklan 
1 kohdan mukaiseen hintavalvontaansa, 
jotta voidaan määrittää, onko 4 artiklassa 
säädettyjä keskimääräisiä hintoja 
noudatettu.
Käyttäjillä on oltava 30 päivän 
irtisanomisajalla ja tekemällä asiasta 
kirjallinen ilmoitus mahdollisuus valita 
veloituksetta ja rajattoman monta kertaa, 
haluavatko he käyttää hintoja, jotka 
täyttävät 4 artiklan vaatimukset, vai muita 
hintoja.
2. Lukuun ottamatta nykyisiä käyttäjiä, 
joille tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen on tarjottu 1 kohdassa tarkoitettuja 
verkkovierailuhintoja ja jotka ovat 
hyväksyneet ne, kotioperaattoreiden on 
viimeistään 10 artiklan 5 kohdassa 
säädetyn määräajan loppuun mennessä 
mukautettava nykyisten asiakkaidensa 
hintajärjestelmiä siten, että näiden 
verkkovierailupuhelujen hinnat eivät ylitä 
4 artiklassa säädettyjä rajoja.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella annetaan operaattoreille mahdollisuus tarjota verkkovierailuhintoja, jotka 
ylittävät säädetyt tasot. Ei ole välttämätöntä mainita erikseen, että korkeammat 
verkkovierailuhinnat olisi hyvitettävä kuluttajille joillain muilla eduilla, jotta kuluttajat 
hyväksyisivät ne.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 198
4 ARTIKLAN 1 D KOHTA (uusi)

1 d. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
kuluttajahinnan lisäksi kukin 
kotioperaattori voi tarjota kohtuullisen 
käytön ja kaikki palvelut kattavaa kiinteää 
kuukausimaksua, johon ei sovelleta 
hintarajoituksia. Kiinteä maksu kattaa 
yhteisön sisäiset verkkovierailupuhelu- ja 
datapalvelut (myös tekstiviesti- ja 
multimediaviestipalvelut) yhteisön alueella.

Or. xm

Perustelu

Vain uusiin asiakkaisiin tulisi soveltaa automaattisesti kuluttajansuojahintaa. Asiakkaalla on 
kuitenkin aina oltava mahdollisuus vaihtaa hänelle edullisempaan hintaan. Tämä kannustaa 
operaattoreita luomaan kekseliäämpiä hintamalleja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gunnar Hökmark

Tarkistus 199
5 ARTIKLA

5 artikla Poistetaan.
Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
vähittäishintojen enimmäisrajoitusten 

soveltamisen aloittaminen
Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kuuden kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Koska kilpailupaineet pakottavat operaattorit alentamaan vähittäishintoja, asiasta ei pitäisi 
erikseen säätää. Kansallisen tason kilpailu varmistaa kustannussäästöjen siirtymisen 
kuluttajille asianmukaisella tavalla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 200
5 ARTIKLA

5 artikla Poistetaan.
Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
vähittäishintojen enimmäisrajoitusten 

soveltamisen aloittaminen
Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kuuden kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Tällä poistolla saatetaan puheluja koskeva sääntely voimaan samaan aikaan kuin sääntely 
tukkutasolla ja vastaanotettujen puhelujen osalta.

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

Tarkistus 201
5 ARTIKLA

5 artikla Poistetaan.
Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
vähittäishintojen enimmäisrajoitusten 

soveltamisen aloittaminen
Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kuuden kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. de

Perustelu

Kansainvälisten verkkovierailujen hinnat olisi kilpailun vääristymisen estämiseksi ja 
matkaviestinoperaattorien kilpailukyvyn säilyttämiseksi säänneltävä tukkuasiakkaiden eikä 
vähittäisasiakkaiden tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 202
5 ARTIKLA
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5 artikla Poistetaan.
Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
vähittäishintojen enimmäisrajoitusten 

soveltamisen aloittaminen
Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kuuden kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 203
5 A ARTIKLA (uusi)

5 a artikla
Verkkovierailupuhelujen vähittäishinnat 
EU:ssa eivät viimeistään kaksi vuotta 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen saa 
ylittää kotimaanpuhelujen hintoja.

Or. de

Perustelu

Jotta vähittäishintoja voidaan alentaa, on ensin alennettava tukkuhintoja, jotta 
hinnanalennukset voidaan siirtää vähittäismarkkinoille. Hintoja olisi vapaan kilpailun ja 
EU:n sisämarkkinoiden toimivuuden takaamiseksi mukautettava vähittäismarkkinoilla vuoden 
kuluessa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 204
5 ARTIKLA

Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kuuden kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Edellä 3 ja 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä.

Or. en

Perustelu

Hintarajoituksia on sovellettava välittömästi sekä tukku- että vähittäistasolla, jotta hinnat 
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laskisivat. Tämä on asetuksen aivan ensisijainen tavoite. Lisäksi on muistettava, että vaikka 
operaattorit ilmoittivat viime vuonna huomattavista tukkuhintojen alennuksista, 
vähittäishinnat pysyivät edelleen korkeina. Toimien vähittäistä käyttöönotto koskeva lauseke 
ei siis ole suositeltava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Tarkistus 205
5 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Edellä 3 ja 7 artiklassa säädetyt 
velvoitteet tulevat voimaan kahden 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. de

Perustelu

Yrityksille olisi annettava jonkin verran aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 206
5 ARTIKLAN -1 A KOHTA (uusi)

-1 a. Edellä 3 ja jäljempänä 7 artiklassa 
säädetyt velvoitteet tulevat voimaan kahden 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ján Hudacký

Tarkistus 207
5 ARTIKLA

Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kuuden kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kahden kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Vähittäishintoja koskevat velvoitteet tulevat 
voimaan kuukauden kuluttua tukkuhintoja 
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koskevien velvoitteiden voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Operaattorit tarvitsevat riittävästi aikaa neuvotellakseen kahdenvälisiä kansainvälisiä 
verkkovierailusopimuksia ja ryhtyäkseen muihin säänneltyjen hintojen soveltamisen vaatimiin 
toimiin. Ehdotetun kahden kuukauden ajanjakson tulisi riittää neuvotteluihin ja kuukauden 
lisäjakso antaa alalle mahdollisuuden valmistella säänneltyjä vähittäishintakokonaisuuksia 
loppuasiakkaille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 208
5 ARTIKLAN -1 A KOHTA (uusi)

-1 a. Edellä 3 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kolmen kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Tukkuenimmäishintoja on sovellettava ennen kuin vähittäishintojen enimmäisrajat tulevat 
voimaan, jotta ehkäistään hintapaineita, jotka kohdistuvat erityisesti pieniin operaattoreihin, 
joiden on alennettava tukkukustannuksia vähittäishintojen alennuksia varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 209
5 ARTIKLA

Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kuuden kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Edellä 4 artiklassa säädetystä alkuperäisestä 
takuuvähittäishinnasta päätetään 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta, ja siitä 
johtuvat velvoitteet tulevat voimaan 
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
kyseisestä päivämäärästä.

Or. es



AM\660783FI.doc 99/108 PE 384.658v03-00

FI

Perustelu

Asiaankuuluvien velvoitteiden on tultava voimaan mahdollisimman pian, vaikkakin 
kansallisille sääntelyviranomaisille on annettava riittävästi aikaa, jotta ne voivat päättää 
hinnoista kansallisella tasolla ja jotta operaattorit voivat sovittaa hintansa ja 
palvelumaksunsa näiden velvoitteiden mukaisiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 210
5 ARTIKLA

Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kuuden kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kuuden kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, kun 
säädettyjen perusteiden mukaan tehty arvio 
osoittaa, etteivät kotioperaattorit ole 
alentaneet hintoja kohtuullisesti 
vähittäismarkkinoilla edellä esitetyssä 
määräajassa.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Romano Maria La Russa

Tarkistus 211
5 ARTIKLA

Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kuuden kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Edellä 3 ja 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Edellä 4 a artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kolmen kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. 
Edellä 4 a artiklan säännösten 
noudattamista arvioidaan yhdeksän 
kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta 
ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 212
5 ARTIKLA

Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kuuden kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta.

1. Edellä 3 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaan tulosta.

Or. fr

Perustelu

Kolmen kuukauden määräaika voimaantulolle on välttämätön tukkuhintojen osalta, koska 
operaattorit tarvitsevat tämän ajan ryhtyäkseen soveltamaan uusia hintoja nykyisissä 
verkkovierailusopimuksissaan.

Vähittäishintoihin on sovellettava kuuden kuukauden määräaikaa, jotta operaattorit voivat 
vahvistaa ja panna täytäntöön uudet hinnat ja uudet tarjoukset, toteuttaa tarvittavat tekniset 
toimet, antaa asiakkaille viestintätukea sekä perustaa myynti- ja asiakaspalvelutiimejä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 213
5 ARTIKLA

Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kuuden kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta 10 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tukkumyyntiä koskevan sääntelyn on tarkoitus tulla voimaan 2 kuukautta tämän asetuksen 
julkaisemisen jälkeen (jotta toiminnallisten menettelyjen, kuten laskutuksen, toimeenpanolle 
jää aikaa). Yhden kuukauden lisäjakso ennen vähittäishintojen tarkistuksia on tarpeen, jotta 
vähittäishintoja koskevat toiminnalliset menettelyt ehtivät tulla voimaan ja vältytään 
kassavirtaa koskevilta ongelmilta, jos alennetuista tukkuhinnoista koituvat hyödyt eivät ole 
vielä toteutuneet. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Tarkistus 214
5 ARTIKLA

Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kuuden kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. de

Perustelu

Euro-hinta olisi otettava käyttöön kolmen kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 215
5 ARTIKLA

Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kuuden kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 216
5 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan kuuden kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
Yhdenmukaisuus asetuksen 4 artiklan 
2 kohdan kanssa tarkistetaan ensimmäisen 
kerran 12 kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen 
puolivuosittain.

Or. fr



PE 384.658v03-00 102/108 AM\660783FI.doc

FI

Perustelu

Kolmen kuukauden määräaika voimaantulolle on välttämätön tukkuhintojen osalta, koska 
operaattorit tarvitsevat tämän ajanjakson ryhtyäkseen soveltamaan uusia hintoja olemassa 
olevissa verkkovierailusopimuksissaan.

Vähittäishintoihin on sovellettava kuuden kuukauden määräaikaa, jotta operaattorit voivat 
vahvistaa ja panna täytäntöön uudet hinnat ja uudet tarjoukset, toteuttaa tarvittavat tekniset 
toimet, antaa asiakkaille viestintätukea sekä perustaa myynti- ja asiakaspalvelutiimejä.

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

Tarkistus 217
6 ARTIKLA

6 artikla Poistetaan.
Verkkovierailupuhelujen 

vastaanottamisesta yhteisössä perittävät 
vähittäishinnat

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

Or. en

Perustelu

Yhdistetään 4 artiklaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler ja Christian Ehler

Tarkistus 218
6 ARTIKLA
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6 artikla Poistetaan.
Verkkovierailupuhelujen 

vastaanottamisesta yhteisössä perittävät 
vähittäishinnat

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

Or. de

Perustelu

Vähittäismarkkinoiden laajamittaisesta sääntelystä olisi luovuttava. Euro-hinnalla taataan, 
että verkkovierailuasiakkaille on joka tapauksessa tarjottava avoimeen hinnoitteluun 
perustuva ja kuluttajalle edullinen hinta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 219
6 ARTIKLA

6 artikla Poistetaan.
Verkkovierailupuhelujen 

vastaanottamisesta yhteisössä perittävät 
vähittäishinnat

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

Or. es

Perustelu

Tämän tyyppiset puhelut sisältyvät jo 4 artiklaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 220
6 ARTIKLA

6 artikla Poistetaan.
Verkkovierailupuhelujen 

vastaanottamisesta yhteisössä perittävät 
vähittäishinnat

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 221
6 ARTIKLA

6 artikla Poistetaan.
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Verkkovierailupuhelujen 
vastaanottamisesta yhteisössä perittävät 

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 222
6 ARTIKLA

6 artikla Poistetaan.
Verkkovierailupuhelujen 

vastaanottamisesta yhteisössä perittävät 
vähittäishinnat

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

Perustelu

Kansainvälisten verkkovierailujen hinnat olisi kilpailun vääristymisen estämiseksi ja 
matkaviestinoperaattorien kilpailukyvyn säilyttämiseksi säänneltävä tukkuasiakkaiden eikä 
vähittäisasiakkaiden tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gunnar Hökmark

Tarkistus 223
6 ARTIKLA

6 artikla Poistetaan.
Verkkovierailupuhelujen 

vastaanottamisesta yhteisössä perittävät 
vähittäishinnat

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

Or. en

Perustelu

Koska kilpailupaineet pakottavat operaattorit alentamaan vähittäishintoja, asiasta ei pitäisi 
erikseen säätää. Kansallisen tason kilpailu varmistaa kustannussäästöjen siirtymisen 
kuluttajille asianmukaisella tavalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Daniel Caspary

Tarkistus 224
6 ARTIKLA
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Kokonaisvähittäishinta minuutilta – ilman 
alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
vierailuverkossa vastaanottamista 
puheluista, saa olla enintään 130 prosenttia 
10 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
julkaistusta keskimääräisestä 
kohdeverkkomaksusta. Tämän artiklan 
mukaisiin hintarajoituksiin sisältyvät 
kaikki säänneltyjen verkkovierailujen 
tarjoamiseen liittyvät kiinteät elementit, 
kuten kertaluonteiset tai valinnaisista 
palveluista perittävät maksut.

Kotioperaattori ei voi periä 
verkkovierailuasiakkailtaan maksua. Tähän
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten kertaluonteiset tai 
valinnaisista palveluista perittävät maksut.
Vierailuverkon operaattori ei myöskään saa 
periä kotiverkon operaattorilta maksua. 

Or. de

Perustelu

Verkkovierailuja koskevien sääntöjen uudistamisen tavoitteena EU:ssa on oltava, että 
vastaanotettavat puhelut ovat maksuttomia kaikkialla EU:ssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 225
6 ARTIKLA

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

Vähittäistason kokonaiseurohinta
minuutilta – ilman alv:tä – jonka 
kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
vierailuverkossa vastaanottamista 
puheluista, saa olla enintään 100 prosenttia
10 artiklan 3 kohdan mukaisesti julkaistusta 
keskimääräisestä kohdeverkkomaksusta. 
Tämän artiklan mukaisiin hintarajoituksiin 
sisältyvät kaikki säänneltyjen 
verkkovierailujen tarjoamiseen liittyvät 
kiinteät elementit, kuten kertaluonteiset tai 
valinnaisista palveluista perittävät maksut.

Or. it

Perustelu

Keskimääräinen kohdeverkkomaksu on absoluuttiselta arvoltaan jo korkea puheluja 
vastaanottaville asiakkaille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 226
6 A ARTIKLA (uusi)

6 a artikla
Liikenteenohjaus

Liikenteenohjausjärjestelmiä ei saa käyttää 
estämään verkkovierailuasiakkaita 
valitsemasta itse vierailuverkkoa. Tällainen 
valinta säilyy voimassa, kunnes 
verkkovierailuasiakas sammuttaa laitteen 
tai poistuu vierailuverkosta.

Or. en


