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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailuista 
yleisissä matkaviestinverkoissa yhteisön alueella ja sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY 
muuttamisesta
(KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0382)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0244/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-
asioiden valiokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan lausunnot (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE

(1) Yleisten matkaviestinverkkojen 
käyttäjiltä matkapuhelimien käytöstä 
ulkomailla yhteisön alueella 
matkustettaessa laskutettavien hintojen 
korkea taso huolestuttaa kansallisia 
sääntelyviranomaisia. Eurooppalaisten 

(1) Yleisten matkaviestinverkkojen 
käyttäjiltä matkapuhelimien käytöstä 
ulkomailla yhteisön alueella 
matkustettaessa laskutettavien hintojen 
korkea taso huolestuttaa kansallisia 
sääntelyviranomaisia. Eurooppalaisten 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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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.

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, etteivät hinnat vieläkään 
vastaa kustannuksia.

Tarkistus 2
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.

Perustelu

Viime kuukausien aikana on keskusteltu jatkuvasti operaattoreiden tietoisuuden lisäämisestä. 
Alalla näytetään jo odottavan hintojen sääntelyä. Tästä syystä lisäviivyttely ei ole perusteltua.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 15 A KAPPALE (uusi)

(15 a) Yhdenkään isäntäverkon 
operaattorin ei pitäisi pystyä perimään 
tukkutasolla hintaa toiselta operaattorilta 
yli minuuttikohtaisen enimmäishinnan. 
Myös vähittäistasolla olisi otettava 
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käyttöön hinta, joka on enintään yhtä 
suuri kuin minuuttikohtainen 
enimmäishinta (ns. euro-hinta), joka 
kuluttajien olisi voitava valita milloin 
tahansa ja joka heidän olisi voitava 
yhdistää mihin tahansa olemassa olevaan 
kansallisten palvelujen hintapakettiin.

Perustelu

Valinnaisen minuuttikohtaisen enimmäishinnan 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.

Tarkistus 4
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) Enimmäishinnoissa olisi otettava 
huomioon kansainvälisen 
verkkovierailupuhelun ja sen 
vastaanottamisen asiaankuuluvat
osatekijät (kuten yleiskustannukset, 
merkinanto, nouseva liikenne, välitys ja 
laskeva liikenne). Koska kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen tarjonnan 
kustannusten erot puheluissa, jotka 
vierailumaassa soitetaan asiakkaan 
kotimaahan tai kolmanteen maahan 
taikka vastaanotetaan asiakkaan 
kotimaasta tai kolmannesta maasta, 
näyttää olevan merkityksettömiä, 
suurimman sallitun tukkumaksun 
laskemiseen olisi käytettävä yhtenäistä 
kerrointa.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 19 KAPPALE

(19) Kansainvälisen verkkovierailupuhelun 
tukkutason tarjonnan 
enimmäishintarajoituksen on perustuttava 
kohdeverkkomaksun keskimääräiseen 
minuuttihintaan huomattavan 

(19) Kansainvälisen verkkovierailupuhelun 
tukkutason tarjonnan enimmäishinnan on 
perustuttava kohdeverkkomaksun 
keskimääräiseen minuuttihintaan, joka on 
arkisin päiväsaikaan ja muina aikoina 
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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.

sovellettavien hintojen laskettu keskiarvo,
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.

Perustelu

On todisteita siitä, että useimmissa jäsenvaltioissa kansalliset sääntelyviranomaiset 
sääntelivät kohdeverkkomaksuja arkisin päiväsaikaan ja muina aikoina sovellettavien 
hintojen laskettuna keskiarvona. Tästä syystä tätä perustaa on vaikeampi manipuloida kuin 
jos otetaan huomioon ainoastaan arkisin päiväsaikaan sovellettavat hinnat.

Tarkistus 6
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) Vapaaehtoiseen euro-hintaan 
sovellettavan enimmäishinnan pitäisi antaa 
verkkovierailuasiakkaille takeet siitä, että 
heiltä ei laskuteta kohtuutonta hintaa 
verkkovierailupuhelun soittamisesta, 
samalla kun se jättää kotioperaattoreille 
riittävästi toimintavaraa eriyttää asiakkaille 
tarjoamiaan tuotteita.
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Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 20 A KAPPALE (uusi)

(20 a) Jotta lisätään kilpailua 
kansainvälisten 
matkaviestintädatapalvelujen 
markkinoilla ja luodaan hintoja uusille 
palveluille, kuten multimediaviestipalvelut 
(MMS), langaton Internet, mobiili-TV, 
jotka ovat avoimia ja asiakkaan 
vertailtavissa, kotioperaattorit on 
velvoitettava tarjoamaan, euro-hintojen 
lisäksi, kaiken kattava kiinteä 
kuukausimaksu, joka sisältää kaikki 
kotioperaattorin tarjoamat kansainväliset 
verkkovierailu- ja datapalvelut. Kiinteä 
maksu antaa asiakkaille mahdollisuuden 
vertailla hintapaketteja eri puolella 
Eurooppaa ja näin ollen valita 
useammasta kotioperaattorista.

Perustelu

Esittelijä hyväksyy komission yleisen kannan, että nykyisen tiedon (esim. vaikutusten 
arviointi) perusteella kansainvälisten datapalvelujen hintojen sääntely ei kuulu tämän 
asetuksen soveltamisalaan. On kuitenkin vahvaa näyttöä siitä, että tiedonsiirtomarkkinat eivät 
toimi kunnolla. Ottamalla käyttöön Euroopan laajuinen kiinteä maksu kuluttajan olisi 
helpompi vertailla hintapaketteja eri puolilla Eurooppaa. Tämä lisäisi kilpailua markkinoilla 
ja kääntäisi mahdollisesti verkkovierailuhinnat laskuun.

Tarkistus 8
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.
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Tarkistus 9
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.

Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 23 KAPPALE

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

Poistetaan.

Tarkistus 11
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 

(26) Jotta parannettaisiin yhteisön alueella 
soitettavien ja vastaanotettavien 
verkkovierailupuhelujen sekä datan 
lähettämisen ja vastaanottamisen 
vähittäishintojen avoimuutta ja 
helpotettaisiin verkkovierailuasiakkaiden 
matkapuhelimen käyttöä koskevien 
päätösten tekoa ulkomailla, 
matkapuhelinpalvelujen tarjoajien olisi 
annettava verkkovierailuasiakkailleen 
mahdollisuus saada helposti tietoa 
vierailujäsenvaltiossa heihin sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista kuluitta. Näiden 
tietojen olisi sisällettävä puhelujen 
soittamisesta ja vastaanottamisesta sekä 
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tehdessä liittymäsopimuksia ja että ne 
antavat asiakkailleen säännöllisesti 
ajantasaista tietoa hinnoista sekä 
mahdollisista merkittävistä 
hintamuutoksista.

datan lähettämisestä ja 
vastaanottamisesta perittävät maksut 
kussakin vierailujäsenvaltiossa tarjolla 
olevissa vierailuverkoissa. Tiedoissa olisi 
korostettava eroja arkisin päiväsaikaan ja 
muina aikoina sovellettavien hintojen 
välillä ja muita ajallisia vaihteluita. 
Tunnin kuluessa toiseen jäsenvaltioon 
tulosta verkkovierailuasiakkaalla olisi 
oltava oikeus saada kotioperaattoriltaan 
automaattinen tekstiviesti, tai 
näkövammaisten kohdalla muu 
asiaankuuluva palvelu, joka sisältää 
yksilölliset hintatiedot vähittäishinnoista, 
joita sovelletaan kyseisen asiakkaan 
soittamiin ja vastaanottamiin puheluihin 
sekä lähettämään ja vastaanottamaan 
dataan vierailujäsenvaltiossa. 
Asiakkaiden olisi pystyttävä vaihtamaan 
"push"-järjestelmästä (automaattinen 
tekstiviesti) "pull"-järjestelmään 
(tekstiviesti pyynnöstä) milloin tahansa.

Tarkistus 12
JOHDANTO-OSAN 26 A KAPPALE (uusi)

(26 a) Avoimuus edellyttää myös, että 
tarjoajien olisi annettava tietoa 
verkkovierailuhinnoista asiakkaiden 
tehdessä liittymäsopimuksia ja annettava 
asiakkailleen ajantasaista tietoa hinnoista 
säännöllisesti sekä mahdollisista 
merkittävistä hintamuutoksista. 
Kotioperaattoreiden olisi etenkin 
annettava asiakkaille täydelliset tiedot 
euro-hintoja säätelevistä ehdoista sekä 
kaiken kattavasta kiinteästä 
kuukausimaksusta säännöllisin väliajoin 
ja samalla tavalla kuin asiakkaille 
tiedotetaan samanaikaisista 
verkkovierailuhinnoista. 
Kotioperaattoreiden olisi myös 
tiedotettava asiakkaille siitä, miten he 
voivat vaihtaa jompaankumpaan 
pakollisista hintajärjestelmistä.
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Tarkistus 13
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 ilmoitettava 
tällaisen seurannan tulokset komissiolle 
kuuden kuukauden välein tämän 
asetuksen voimaantulosta. 
Yritysasiakkaita, jälkikäteislaskutusta 
käyttäviä asiakkaita ja etukäteismaksua 
käyttäviä asiakkaita koskevat tiedot olisi 
esitettävä erikseen. Komissio esittää 
kertomuksen kehityksestä EU:ssa 
12 kuukauden välein tämän asetuksen 
voimaantulosta. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi varmistettava, 
että matkapuhelimien käyttäjillä on 
saatavissaan ajantasaista tietoa tämän 
asetuksen soveltamisesta.

Tarkistus 14
JOHDANTO-OSAN 31 A KAPPALE (uusi)

(31 a) Hintojen sääntelyn tukkutasolla 
olisi lakattava, jos olisi olemassa hyvin 
toimiva pörssi, jolla kaupataan 
verkkovierailuminuutteja ja/tai niiden 
osia.
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Perustelu

Hyvin toimiva pörssi, jossa kaupataan verkkovierailuminuutteja ja/tai niiden osia 
nimettömästi, loisi kaikille operaattoreille yhtäläiset ehdot ilman että syrjitään pienempiä 
operaattoreita tai operaattoreita, jotka kilpailevat suoraan keskenään. Tällöin ei enää 
tarvittaisi tukkutasolla hintakattoa, jolla pyritään pääsemään samoihin tuloksiin.

Tarkistus 15
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, joka perustuu 
eurooppalaisten kotimarkkinoiden 
periaatteeseen ja 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, turvataan 
matkaviestinoperaattoreiden välinen 
kilpailu ja säilytetään sekä kannustimet 
innovaatiolle että kuluttajien 
valintamahdollisuus. 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.

Tarkistus 16
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Tällä asetuksella vahvistetaan 
säännöt, joilla lisätään hintojen 
avoimuutta ja parannetaan hintatietojen 
ilmoittamista kansainvälisten 
verkkovierailupalvelujen ja myös 
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datapalvelujen käyttäjille.

Tarkistus 17
2 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHTA

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

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

Tarkistus 18
3 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Kansainvälisten verkkovierailupalvelujen 
tarjoamiseksi jokaisella kotioperaattorilla 
on oltava oikeus käyttää yleisiä 
maanpäällisiä matkaviestinverkkoja, jotka 
sijaitsevat jossakin muussa jäsenvaltiossa 
kuin kotiverkon sijaintivaltiossa.

Tarkistus 19
4 ARTIKLAN OTSIKKO

Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
soittamisesta perittävät vähittäishinnat

Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
soittamisesta ja vastaanottamisesta 
perittävät vähittäishinnat

Tarkistus 20
4 ARTIKLAN 1 KOHTA

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 

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

verkkovierailupuheluissa kotioperaattori 
voi periä verkkovierailuasiakkaaltaan 
hinnan, joka vastaa enintään 
kolmannesta soitettujen 
verkkovierailupuhelujen vähittäishintojen 
enimmäisrajoituksesta. Tämän artiklan 
mukaisiin hintarajoituksiin sisältyvät 
kaikki säänneltyjen verkkovierailujen 
tarjoamiseen liittyvät kiinteät elementit, 
kuten puhelun muodostamisesta tai 
valinnaisista palveluista perittävät maksut.

Tämän artiklan mukaisia hintarajoituksia 
sovelletaan euro-hintaan, jota jokaisen 
kotioperaattorin on tarjottava. Asiakkaat 
voivat vaihtaa euro-hintaan tai siitä pois 
vapaaehtoisesti, ja vaihto tehdään 
veloituksetta tai seuraamuksitta ja siihen 
ei saa liittyä ehtoja tai rajoituksia, jotka 
liittyvät voimassa oleviin 
liittymäsopimuksen ehtoihin. Euro-hinta 
voidaan yhdistää muihin 
hintapaketteihin.

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.

Tarkistus 21
4 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun euro-
hinnan lisäksi jokaisen kotioperaattorin 
on tarjottava oikeudenmukaista, kaiken 
kattavaa kiinteää kuukausimaksua, johon 
ei sovelleta hintarajoituksia. Kiinteä 
maksu kattaa kansainväliset 
verkkovierailupuhelu- ja datapalvelut 
(myös tekstiviesti- ja 
multimediaviestipalvelut) yhteisön 
alueella.
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Perustelu

Esittelijä hyväksyy komission yleisen kannan, että nykyisen tiedon (esim. vaikutusten 
arviointi) perusteella kansainvälisten datapalvelujen hintojen sääntely ei kuulu tämän 
asetuksen soveltamisalaan. On kuitenkin vahvaa näyttöä siitä, että tiedonsiirtomarkkinat eivät 
toimi kunnolla. Ottamalla käyttöön Euroopan laajuinen kiinteä maksu kuluttajan olisi 
helpompi vertailla hintapaketteja eri puolilla Eurooppaa. Tämä lisäisi kilpailua markkinoilla 
ja kääntäisi mahdollisesti verkkovierailuhinnat laskuun. 

Tarkistus 22
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

Edellä 4 artiklassa säädetyt velvoitteet 
tulevat voimaan tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä 10 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.

Perustelu

Viime kuukausien aikana on keskusteltu jatkuvasti operaattoreiden tietoisuuden lisäämisestä. 
Alalla näytetään jo odottavan hintojen sääntelyä. Tästä syystä lisäviivyttely ei ole perusteltua.

Tarkistus 23
6 ARTIKLA

6 artikla
Verkkovierailupuhelujen 
vastaanottamisesta yhteisössä perittävät 
vähittäishinnat

Poistetaan.

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 
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palveluista perittävät maksut.

Tarkistus 24
7 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jokaisen kotioperaattorin on toimitettava 
verkkovierailuasiakkaalleen yksilölliset 
tiedot vähittäishinnoista, joita asiakkaaseen 
sovelletaan tämän soittaessa tai 
vastaanottaessa puheluja sekä lähettäessä 
tai vastaanottaessa teksti- tai 
multimediaviestejä ja käyttäessä muita 
kansainvälisiä 
verkkovierailudatapalveluja 
vierailujäsenvaltiossa.

Tarkistus 25
7 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.

Tarkistus 26
7 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Tunnin kuluessa johonkin muuhun 
jäsenvaltioon kuin kotiverkon 
sijaintivaltioon tulosta 
verkkovierailuasiakkaalla on oikeus 
saada kotioperaattoriltaan automaattinen 
tekstiviesti, tai näkövammaisten kohdalla 
muu asiaankuuluva palvelu, joka sisältää 
ainoastaan yksilölliset hintatiedot 
vähittäishinnoista, joita sovelletaan 
kyseisen asiakkaan soittamiin ja
vastaanottamiin puheluihin sekä 
lähettämiin ja vastaanottamiin teksti- ja 
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multimediaviesteihin ja käyttämiin 
muihin datapalveluihin 
vierailujäsenvaltion jokaisessa verkossa. 
Asiakkaat voivat vaihtaa "push"-
järjestelmästä (automaattinen tekstiviesti 
hintatiedoista) "pull"-järjestelmään 
(hintatiedot tekstiviestin välityksellä 
pyynnöstä) milloin tahansa.

Tarkistus 27
7 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Edellä tarkoitetut tiedot on tarjottava 
veloituksetta.

Tarkistus 28
7 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

Poistetaan.

Tarkistus 29
7 ARTIKLAN 5 KOHTA

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

5. Kotioperaattoreiden on annettava uusille 
asiakkaille liittymäsopimusten tekemisen 
yhteydessä täydelliset tiedot sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista. Niiden on lisäksi 
annettava asiakkailleen säännöllisesti 
ajantasaista tietoa hinnoista sekä 
ilmoitettava heille aina kun hinnat 
muuttuvat merkittävästi. 
Kotioperaattoreiden on välittömästi 
annettava jokaiselle asiakkaalleen 
täydelliset tiedot 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua euro-hintaa säätelevistä 
ehdoista ja 4 artiklan 2 kohdassa 
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tarkoitetusta kaiken kattavasta kiinteästä 
kuukausimaksusta sekä selitettävä 
menettely, jolla asiakkaat voivat vaihtaa 
jompaankumpaan pakollisista 
hintajärjestelyistä.

Tarkistus 30
8 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

6. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava verkkovierailuasiakkaille 
tarjottavien 
puheluverkkovierailupalvelujen tukku- ja 
vähittäishintojen kehitystä, erityisesti 
yhteisön syrjäisimmillä alueilla, ja 
ilmoitettava tällaisen seurannan tulokset 
komissiolle kuuden kuukauden välein 
tämän asetuksen voimaantulosta.
Yritysasiakkaita, jälkikäteislaskutusta 
käyttäviä asiakkaita ja etukäteismaksua 
käyttäviä asiakkaita koskevat tiedot on 
esitettävä erikseen.
Kansallisten sääntelyviranomaisten 
tekemien ilmoitusten perusteella ja ottaen 
huomioon eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmän lausunnon 
komissio toimittaa 12 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
parlamentille ja neuvostolle analyysin 
kansainvälisistä tukku- ja 
vähittäisverkkovierailuhinnoista yhteisön 
alueella. Jos kansainväliset 
vähittäisverkkovierailuhinnat eivät ole 
laskeneet merkittävästi tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen, komissio 
mukauttaa 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen liitteessä I 
tarkoitettua kohdeverkkomaksun 
kerrointa.

Tarkistus 31
8 ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi)
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6 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on seurattava verkkovierailuasiakkaille 
tarjottavien tekstiviesti- ja muiden 
datapalvelujen tukku- ja vähittäishintojen 
kehitystä, ja ilmoitettava tällaisen 
seurannan tulokset komissiolle kuuden 
kuukauden välein tämän asetuksen 
voimaantulosta. Yritysasiakkaita, 
jälkikäteislaskutusta käyttäviä asiakkaita 
ja etukäteismaksua käyttäviä asiakkaita 
koskevat tiedot on esitettävä erikseen.
Kansallisten sääntelyviranomaisten 
tekemien ilmoitusten perusteella ja ottaen 
huomioon eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmän lausunnon 
komissio toimittaa 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
parlamentille ja neuvostolle analyysin 
kansainvälisten 
verkkovierailudatapalvelujen tukku- ja 
vähittäishinnoista yhteisön alueella. Jos 
kansainvälisten 
verkkovierailudatapalvelujen hinnat eivät 
ole laskeneet merkittävästi tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen, komissio 
arvioi tarpeen säännellä tarjottavien 
kansainvälisten 
verkkovierailudatapalvelujen hintojen 
alentamista ja tekee tarvittaessa 
ehdotuksen.

Tarkistus 32
12 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
asetuksen toimintaa ja antaa siitä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään kahden vuoden 
kuluttua sen voimaantulosta. Komissio 
perustelee kertomuksessa kantansa sen 
suhteen, onko sääntelyä tarpeen jatkaa, 
onko "soittaja maksaa" -säännösten 
käyttöönotto asianmukaista vai onko se 
mahdollisesti kumottava, markkinoiden 
kehityksen valossa, kilpailun näkökulmasta 
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kansallisilta sääntelyviranomaisilta tietoja, 
jotka on toimitettava ilman aiheetonta 
viivästymistä.

ja ottaen huomioon hyvin toimivan 
pörssin, jossa kaupataan 
verkkovierailuminuutteja ja niiden osia, 
mahdollisen olemassaolon. Tätä varten 
komissio voi pyytää jäsenvaltioilta ja 
kansallisilta sääntelyviranomaisilta tietoja, 
jotka on toimitettava ilman aiheetonta 
viivästymistä.

Tarkistus 33
LIITE I

3 artiklassa tarkoitettujen säänneltyjen 
verkkovierailupuhelujen soittamisesta 
perittävät tukkuhinnat

3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen säänneltyjen 
verkkovierailupuhelujen soittamisesta 
perittävät tukkuhinnat

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

Kokonaistukkuhinta, jonka yksi
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotiverkon miltä 
tahansa operaattorilta säännellyn
verkkovierailupuhelun soittamisesta 
kyseisessä vierailuverkossa, ei saa ylittää 
10 artiklan 3 kohdan mukaisesti julkaistua 
keskimääräistä kohdeverkkomaksua 
vastaavaa minuuttihintaa kerrottuna [y]:llä, 
kun puhelu soitetaan numeroon, joka 
kuuluu yleiseen puhelinverkkoon siinä 
jäsenvaltiossa, jossa vierailuverkko 
sijaitsee tai muussa jäsenvaltiossa kuin 
siinä, jossa vierailuverkko sijaitsee.

a) kahdella, jos säännelty 
verkkovierailupuhelu soitetaan 
numeroon, joka kuuluu yleiseen 
puhelinverkkoon siinä jäsenvaltiossa, 
jossa vierailuverkko sijaitsee; tai
b) kolmella, jos säännelty 
verkkovierailupuhelu soitetaan 
numeroon, joka kuuluu yleiseen 
puhelinverkkoon muussa jäsenvaltiossa 
kuin siinä, jossa vierailuverkko sijaitsee.
Tämän liitteen mukaisiin 
hintarajoituksiin sisältyvät kaikki kiinteät 
elementit, kuten puhelun 
muodostamisesta perittävät maksut.
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Tarkistus 34
LIITE II, 1 KOHTA, A ALAKOHTA

a) ”Kansallisella painotetulla 
keskimääräisellä kohdeverkkomaksulla” 
tarkoitetaan HMV-operaattorikohtaisten 
kohdeverkkomaksujen keskiarvoa 
painotettuna HMV-operaattorikohtaisten 
aktiivisten tilaajien määrällä;

a) ”Kansallisella painotetulla 
keskimääräisellä kohdeverkkomaksulla” 
tarkoitetaan HMV-operaattorikohtaisten 
kohdeverkkomaksujen keskiarvoa 
painotettuna HMV-operaattorikohtaisten 
liikenteen kokonaisminuuttien määrällä;

Tarkistus 35
LIITE II, 1 KOHTA, B ALAKOHTA

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

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

Tarkistus 36
LIITE II, 1 KOHTA, D ALAKOHTA

d) ”HMV-operaattorikohtaisilla 
aktiivisilla tilaajilla” tarkoitetaan 
kokonaismäärää, joka saadaan 
laskemalla yhteen kunkin HMV-
operaattorin omien aktiivisten tilaajien 
lukumäärä ja jokaisen muun 
matkaviestinoperaattorin, joka käyttää 
HMV-operaattorin verkkoa laskevaan 

Poistetaan.
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liikenteeseen, aktiivisten tilaajien 
lukumäärä;

Tarkistus 37
LIITE II, 1 KOHTA, E ALAKOHTA

e) ”aktiivisilla tilaajilla” tarkoitetaan 
aktiivisia matkapuhelinliittymän tilaajia 
(mukaan luettuina sekä 
etukäteismaksuun että 
jälkikäteislaskutukseen perustuvat 
liittymät) kansallisen 
sääntelyviranomaisen hyväksymän 
menettelyn mukaisesti määritettynä.

Poistetaan.

Tarkistus 38
LIITE II, 2 KOHTA

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

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

A. Johdanto

Euroopan kansalaisten valmiudet käyttää matkaviestinlaitteita kotimaastaan käsin ulkomailla 
matkustamisen aikana on tärkeä asia, kun puhutaan matkaviestinnän sisämarkkinoista 
Euroopassa. Nykyiset verkkovierailumarkkinat eivät selvästikään toimi, mikä estää 
Euroopan kansalaisia käyttämästä matkaviestinlaitteitaan, kun he siirtyvät yhdestä 
jäsenvaltiosta toiseen. 

Tuemme selkeästi komission ehdotuksen yleistä linjaa verkkovierailuista yleisissä 
matkaviestinverkoissa yhteisön alueella. Näemme kuitenkin parantamisen varaa, koska kyse 
on hintojen avoimuuden lisäämisestä kuluttajille, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoisen 
päätöksen, sekä yhtäläisten ehtojen luomisesta matkaviestinoperaattoreille kilpailun 
lisäämiseksi verkkovierailujen sisämarkkinoilla.

Euroopan parlamentti tukee komission huolestuneisuutta kansainvälisten matkaviestinnän 
tiedonsiirtopalvelujen hintojen sääntelystä nykyisten, tätä markkinalohkoa koskevien tietojen 
perusteella, varsinkin ilman perusteellista vaikutusten arviointia. Euroopan parlamentti 
kuitenkin korostaa olevan erittäin tarpeellista arvioida tarkasti ja seurata tätä markkinalohkoa, 
koska markkinat eivät selvästikään toimi.

I. Markkinoiden toimimattomuus 

1. Erittäin korkeat hinnat
Kuluttajille verkkovierailujen aikana tarjottujen matkaviestinpalvelujen hinnat ovat 
vaihdelleet korkeista usein jopa kohtuuttomiin. Vaikka hinnat ovat etenkin vähittäistasolla 
olleet perusteettoman korkeita, on selvää, että myös tukkutasolla isäntäverkon 
operaattorien, varsinkin pieniltä operaattoreilta, perimät hinnat ylittävät reilusti isäntäverkon 
operaattoreille aiheutuneet kustannukset, ja näin ollen ne estävät reilun kilpailun. 

2. Avoimuuden puute 
Euroopan kansalaiset tarvitsevat saumattomat ja laadukkaat viestintäpalvelut. Tarve on 
ilmeinen, koska kahdeksalla EU:n kansalaisella kymmenestä on matkapuhelin ja joissakin 
jäsenvaltioissa käyttöaste ylittää 100 prosenttia (Italia 123,2 %, Portugal 117,1 %, Iso-
Britannia 116,3 %)1. Tästä syystä avoimet hintajärjestelmät ovat tärkeitä. Yritysten 
välisten liiketoimien tasolla avoimuudella on turvattava sisämarkkinoiden toiminta. Yritysten 
ja asiakkaiden välisten toimintojen tasolla tärkein tehtävä on antaa kuluttajalle täydelliset ja 
vertailukelpoiset tiedot nykyisistä hinnoista, jotta kuluttaja voi tehdä tietoisen valinnan.

II. Televiestinnän sisämarkkinoiden toimimattomuudesta aiheutuvat haitat

1. Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamatta jääminen
  

1Vuoden 2005 neljännen vuosineljänneksen lopussa
Lähde: Credit Suisse, professori Gerpottin analyysi.
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Lissabonin strategian päätavoitteena on tehdä Euroopasta on maailman kilpailukykyisin 
tietoon perustuva talous vuoteen 2010 mennessä. Maaliskuussa 2005 kokoontunut Eurooppa-
neuvosto kehotti komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita käynnistämään uudelleen Lissabonin 
strategian keskittymällä uudelleen Euroopan kasvuun ja työllisyyteen. Oikeudenmukaisesti 
toimivat työmarkkinat voisivat edistää kasvua ja antaa uuden sysäyksen kilpailukykyiselle 
eurooppalaiselle taloudelle. Eurooppalaisten markkinoiden maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn varmistamiseksi tarvitaan dynaamiset sisämarkkinat ilman sisäisiä 
esteitä. Perusteettoman korkeat hinnat, jotka estävät asiakkaita käyttämästä matkapuhelintaan, 
ovat palveluiden sisämarkkinoiden esteenä. 

2. Tietoon perustuvien sisämarkkinoiden luomatta jääminen 
Matkaviestintäpalvelujen markkinat, jotka ovat osa laajempia tietoyhteiskuntapalvelujen 
markkinoita, eivät sisällä pelkästään puheluita vaan myös muiden uudempien 
matkaviestinpalvelujen tarjoamisen. Varsinkin puheensiirto Internetissä (VoIP), kolmannen 
sukupolven (3G) verkot, GPS, Wi-Fi, langaton Internet ja mobiili-TV sekä langatonta 
tiedonsiirtoa tukevat uudet matkapuhelimet ovat laajasti ottaen lupaavia kehityskohteita, 
joiden käyttöä ei pitäisi estää huikeista hinnoista johtuvalla kysynnän puutteella.

3. Itsesääntelyn toimimattomuus 
Itsesääntelyllä tarkoitetaan sitä, että operaattorit tai yhdistykset neuvottelisivat ja sopisivat 
keskenään suuntaviivoista Euroopan tasolla. Operaattorien olisi taattava huomattavat hintojen 
alennukset tukku- ja vähittäistasolla. Näyttää siltä, että tällaisia ehdotuksia ei ole vielä 
toteutettu. 

4. Toimimattomuus numeroin ilmaistuna
Tutkimusten mukaan 

– melkein kahdeksalla eurooppalaisella kymmenestä on matkapuhelin;
– matkapuhelimen käyttäjät ovat suuresti riippuvaisia kansainvälisistä 

verkkovierailupalveluista, koska suurin osa heistä (yhdeksän kymmenestä) valitsee 
kyseisen vaihtoehdon matkustellessaan ulkomailla uuden SIM-kortin ostamisen 
sijasta;

– käyttäjien selvä enemmistö rajoittaa matkaviestintäänsä matkustellessaan ulkomailla;
– kohtuuttomat viestintäkustannukset ovat selvästi (81 prosenttia vastanneista) tärkein 

syy siihen, miksi eurooppalaiset käyttävät puhelintaan usein vähemmän 
matkustellessaan ulkomailla; 

– hintojen avoimuudessa on huomattava puute, koska neljällä eurooppalaisella 
kymmenestä ei ole selvää käsitystä puheluidensa hinnoista;

– eurooppalaisten selvä enemmistö (70 prosenttia vastanneista) haluaa, että Euroopan 
unioni ryhtyy toimiin puheluiden ja tekstiviestien hintojen sääntelemiseksi niin, että 
verkkovierailuhinnat eivät ole paikallishintoja kohtuuttomasti korkeampia. 

B. Ehdotetut parannukset

Tämän asetuksen perimmäisenä tavoitteena on luoda hyvin toimivat eurooppalaiset 
televiestinnän sisämarkkinat. Dynaamista kilpailua estävät maantieteelliset esteet on 
poistettava. Avoimuutta on lisättävä kuluttajiin ja alaan päin, ja se voi osaltaan auttaa 
yleistavoitteen saavuttamista.
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5. Tukkuhintojen sääntely

Hintojen sääntely tukkutasolla on avaintekijä edellä mainittujen tavoitteiden 
saavuttamiselle. Hintojen sääntelyllä olisi luotava yhtäläiset ehdot suurille ja pienille, 
vanhoille ja uusille (markkinoille pääsy), pohjoisille ja eteläisille (turismi) sekä itäisille ja 
läntisille (toimeentulotaso) operaattoreille kilpailun turvaamiseksi. Reilun kilpailun 
varmistamiseksi kaikkien operaattoreiden on esitettävä siirtovelvollisuus 
verkkovierailupalveluille tukkutasolla.

Tukkuhintojen sääntelyn perustan on oltava avoin, se ei saa olla altis manipuloinnille, sen on 
oltava yhtäläisesti sovellettavissa kaikissa jäsenvaltioissa ja se ei saisi aiheuttaa kohtuutonta 
hallintotaakkaa sääntelyviranomaisille.

Tukkuhintojen sääntelyn olisi perustuttava kohdeverkkomaksuihin, jotka lasketaan kaikkien 
27 jäsenvaltion keskiarvona. Tukkutason ehdoton hintakatto lasketaan kertomalla 
kohdeverkkomaksun keskiarvo yhtenäisellä kertoimella. Yksikään 
matkaviestinoperaattori ei saa periä toiselta operaattorilta tämän rajan ylittävää hintaa.

Tukkuhintojen sääntelyn olisi tultava voimaan välittömästi.

6. Raukeamislauseke

Jos kyseisellä alalla perustettaisiin pörssi, joka kattaa koko Euroopan 
verkkovierailumarkkinat (tulevat ja lähtevät puhelut), operaattoreita, jotka kauppaavat 
verkkovierailuminuuttien koko määrän pörssissä, ei enää säänneltäisi tukkutasolla.

7. Vähittäishintojen sääntely

Vähittäishintojen sääntelyllä olisi ennen kaikkea varmistettava, että operaattoreiden 
tukkutasolla myöntämät hintojen alennukset siirretään kuluttajille ja samalla operaattoreille 
jätetään tarpeeksi tilaa uusien palveluiden ja hintapakettien innovointiin.

Vähittäistason ehdotonta hintakattoa sovelletaan ainoastaan säänneltyyn vähittäishintaan 
("euro-hintaan"), jota on kaikkien operaattoreiden on pakko tarjota. Tämän hinnan olisi 
koostuttava kaiken kattavasta puhelukohtaisesta tai aikayksikkökohtaisesta hinnasta, jota 
Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto voivat mukauttaa tarvittaessa. Operaattorit ovat 
velvollisia antamaan täydelliset tiedot tämän hinnan ehdoista ja sallimaan kuluttajien valita 
helposti "euro-hinnan" käytön.

Kilpailun lisäämiseksi langattoman tiedonsiirron markkinoilla ja 
verkkovierailupalveluhintojen Euroopan laajuisen vertailtavuuden luomiseksi operaattorit on 
myös velvoitettava tarjoamaan kansainvälistä, kaiken kattavaa kiinteää kuukausimaksua. 
Kiinteän maksun on sisällettävä perusmaksu, kansalliset ja kansainväliset 
verkkovierailupuhelumaksut, langattoman tiedonsiirron maksut (tekstiviesti- ja 
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multimediaviestipalvelut, mobiili-TV jne.) sekä maksut muista palveluista, joita kuluttajille 
tarjotaan myöhemmin. Kiinteään maksuun ei sovelleta hintojen sääntelyä. 

Jos operaattorit täyttävät molemmat vaatimukset ("euro-hinta" ja kaiken kattava kiinteä 
maksu), kaikkiin muihin olemassa oleviin tai uusiin kansainvälisiin 
verkkovierailuhintamalleihin ei sovelleta sääntelyä, jolloin operaattoreille jää vapaus 
räätälöidä palvelupakettejaan.
Vähimmäishintojen sääntelyn olisi tultava voimaan välittömästi ja sen voimassaolo lakkaa, 
kun maantieteelliset hintaesteet on poistettu ja hyvin toimivat sisämarkkinat on luotu.

8. Avoimuus

Aktiivinen "push"-järjestelmä on suositeltavampi kuin hintatietojen toimittaminen pyynnöstä 
("pull"-järjestelmä). Roskapostin välttämiseksi tiedot on rajoitettava hintojen ilmaisuun, ja 
kuluttajille on annettava mahdollisuus vaihtaa halutessaan "pull"-järjestelmään.

Kuluttajille on tiedotettava reaaliaikaisesti kustannuksista, joita heille koituu 
verkkovierailujen aikana.

Kuluttajille tiedottamisesta aiheutuvien kustannusten suhteellisuus on varmistettava. 

Jotta tukkutasolla myönnetyt hintojen alennukset voidaan siirtää edelleen, on lisättävä 
operaattoreiden toisiltaan perimien hintojen avoimuutta. Niin kauan kuin Euroopan 
sääntelyviranomaista ei ole olemassa, kansallisia sääntelyviranomaisia pyydetään 
varmistamaan avoimuus.

9. Jatkotoimet

Euroopan parlamentti pyytää komissiota seuraamaan tiiviisti kansainvälisen langattoman 
tiedonsiirron hintakehitystä ja arvioimaan lisäsääntelyn tarpeen tällä alalla. Esittelijä 
korostaa kohtuuttomasta hinnoittelusta aiheutuvaa suurta riskiä tämän alan uusien 
tekniikoiden ja palveluiden innovoinnille. 

C. Saavutettavat tavoitteet 

Asetusehdotuksella on päästävä tasapainoiseen lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon 
sekä asiakkaan edut että matkaviestintäalan edut. Näin tavoitteena olisi alentaa 
huomattavasti verkkovierailuhintoja ja säilyttää matkaviestinoperaattoreiden yhtenäiset edut 
kilpailukykyisinä.


