
AD\890078FI.doc PE478.349v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2011/0187(COD)

8.2.2012

LAUSUNTO
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
verkkovierailuista yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella 
(uudelleenlaadittu toisinto)
(COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

Valmistelija: Eija-Riitta Korhola



PE478.349v02-00 2/53 AD\890078FI.doc

FI

PA_Legam



AD\890078FI.doc 3/53 PE478.349v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Nykyinen verkkovierailuasetus (vuodelta 2007, muutettu vuonna 2009) sisältää 
verkkovierailupuhelujen ja -tekstiviestien säännellyt hinnat, ja sen voimassaoloaika päättyy 
30. kesäkuuta 2012. Asetus on ollut tehokas, koska se on laskenut huomattavasti puhelujen ja 
tekstiviestien verkkovierailumaksujen hintoja. Vähittäishinnat liikkuvat kuitenkin edelleen 
lähellä EU:n asettamia enimmäishintoja ja kilpailu on edelleen puutteellista.

Valmistelilja haluaa muistuttaa, että komissio on sisällyttänyt Euroopan digitaalistrategian 
tavoitteisiin verkkovierailumaksujen ja kansallisten maksujen välisten erojen lähes täydellisen 
poistamisen vuoteen 2015 mennessä. Valmistelija katsoo, että mainitun tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää ratkaisua, joka takaa verkkovierailumarkkinoiden kilpailun ja 
tehokkaan toiminnan myös määräajan jälkeen. Valmistelija muistuttaa myös, että 
laajakaistaverkkojen käyttöönotolla voitaisiin edistää verkkovierailupalveluja korvaavien 
välineiden käyttöönottoa.

Uusi asetusehdotus (kolmas verkkovierailuasetus) jatkaa puhelujen ja tekstiviestien 
verkkovierailumaksujen sääntelyä ja ottaa käyttöön uuden merkittävän välineen:
vähittäismyynnin datapalvelujen verkkovierailujen eurodatatariffin. Ehdotus sisältää myös 
rakenteelliset toimet, joilla lisätään kilpailua samalla kun hintakatot säilytetään kuluttajien 
väliaikaisena "turvaverkkona" siihen saakka, kun kilpailu laskee hintoja.

Asiakkaat voivat 1. heinäkuuta 2014 lähtien tehdä verkkovierailusopimuksia, jotka ovat 
erillään kansallisista matkaviestinpalvelusopimuksista. Tämä edistää kilpailua 
verkkovierailumarkkinoilla ja alan kehitystä. Vähittäishintojen sääntelyä jatketaan 
1. kesäkuuta 2016 saakka, mutta sitä voidaan jatkaa, kunnes siihen sisältyvät rakenteelliset 
toimet saavuttavat täyden tehonsa.

Hintakatot ja rakenteelliset toimet

Valmistelija haluaa korostaa, että hintakattoja voidaan alentaa komission ehdottamasta 
tasosta. Korkeat hinnat johtuvat kuitenkin kilpailun puuttumisesta 
verkkovierailumarkkinoilla, mikä puolestaan johtuu markkinoiden rakenteellisista ongelmista.
Tästä syystä nykyistä tilannetta voidaan muuttaa vain väliaikaisella hintasääntelyllä tuetuilla 
rakenteellisilla toimilla. Myös (tukkutason ja vähittäistason) hintakatoilla olisi edistettävä 
uusien palvelujen tarjoajien pääsyä markkinoille, mikä lisää myös kilpailua.

Koska teknologia kuitenkin kehittyy nopeasti ja koska tähän saakka käsitellyt palvelujen 
erottamista koskevat tekniset ratkaisut sisältävät suuria etuja mutta myös haitta- ja 
epävarmuustekijöitä, valmistelija katsoo, että asetuksella ei pitäisi edistää vain yhtä teknistä 
ratkaisua. Sen sijaan olisi yksilöitävä ja säilytettävä teknisen ratkaisun tärkeimmät osatekijät 
(saman matkapuhelinnumeron säilyttämisen mahdollisuus mukaan luettuna) ja toisaalta 
teknistä ratkaisua koskeva lopullinen päätös olisi jätettävä alan teknisille asiantuntijoille.
Tämä takaa uuden asetuksen tehokkaan toimivuuden ja toisaalta kuluttajia ei rasiteta liian 
monimutkaisilla uusilla palveluilla. Tämä estää myös antamasta lainsäädäntöä, joka on 
vanhentunutta jo sitä täytäntöön pantaessa.
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Kuluttajansuoja ja avoimuus

Useissa raporteissa on pantu merkille, että aikaisempien verkkovierailuasetusten 
täytäntöönpano on parantunut huomattavasti hintojen avoimuutta. Valmistelija muistuttaa 
kuitenkin, että edistymistä on jatkettava.

Ehdotetut rakenteelliset muutokset on suunniteltava siten, että kuluttajaystävällisyys ja 
avoimuus otetaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. On varmistettava, että kuluttajat 
saavat tietoja selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa siten, että se edistää hintavertailua ja
verkkovierailupalvelun tarjoajan mahdollista vaihtamista.

Ehdotuksen mukaisesti kuluttajat saavat verkkovierailuhintoja koskevan yksityiskohtaisen 
tekstiviestin saapuessaan toiseen maahan sekä EU:n alueella että sen ulkopuolella. Lisäksi 
myös jättihintoja torjuva 50 euron turvaraja tai muun määrähinnan mukainen 
henkilökohtainen turvaraja ulotetaan koskemaan verkkovierailuja kolmansissa valtioissa.
Lisäksi kuluttajan olisi saatava operaattorilta ilmoitus siitä, että verkkovierailun "turvaraja" on 
lähestymässä.

Valmistelija korostaa yleisenä huomiona, että komission olisi pitänyt käyttää hyväkseen sitä 
mahdollisuutta, että tällä uudelleenlaatimisella olisi voitu selkeyttää asetuksen rakennetta 
tehostamalla kuluttajansuojaa (jättilaskut mukaan luettuina) ja verkkovierailupalveluja 
koskevia avoimuusvaatimuksia sekä äänipuheluja, tekstiviestejä, multimediaviestejä ja muita 
datapalveluja koskevilla erityisillä toimilla. Edellä mainitulla kuluttajat olisivat saaneet 
selkeämmän käsityksen oikeuksistaan ja toisaalta edellä mainittu olisi edistänyt asetuksen 
selkeyttämistä ja parempaa säädöskäytäntöä.
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TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Verkkovierailuhintojen ja 
kansallisten hintojen eron supistamista 
koskeva tavoite sisältyy komission vuosien 
2011–2015 vertailuarviointikehykseen1, 
jonka jäsenvaltiot hyväksyivät 
marraskuussa 2009 ja joka sisältyy myös 
komission tiedonantoon "Euroopan 
digitaalistrategia"2, ja se olisi säilytettävä 
myös tämän asetuksen tavoitteena. 
Suunnitellulla verkkovierailupalvelujen ja 
kotimaisten palvelujen myymisellä 
erikseen olisi lisättävä kilpailua ja siten 
alennettava kuluttajahintoja ja luotava 
unioniin yhteiset 
verkkovierailumarkkinat, joissa 
kansallisten hintojen ja 
verkkovierailuhintojen välillä ei ole 
merkittäviä eroja.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 COM(2010)0245.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Verkkovierailuhintojen korkea taso 
on huomattava este kansalaisten 
opiskelulle ja työskentelylle muussa kuin 
kotijäsenvaltiossa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tiedot unionin laajuisten puhelu-, 
tekstiviesti- ja datapalvelujen 
verkkovierailuhintojen kehittymisestä 
asetuksen (EY) N:o 717/2007 ja sitä 
muuttavan asetuksen (EY) N:o 
544/2009 voimaantulon jälkeen –
erityisesti kansallisten 
sääntelyviranomaisten keräämät ja 
neljännesvuosittain BERECin kautta 
toimittamat tiedot – eivät osoita, että 
kilpailu vähittäis- ja tukkutasolla olisi 
kehittynyt kohtuullisesti ja jatkuisi 
kesäkuusta 2012 eteenpäin ilman 
sääntelytoimia. Tiedot osoittavat, että 
vähittäis- ja tukkuhinnat asettuvat
edelleen asetuksessa (EY) N:o 717/2007,
sellaisena kuin se on muutettuna 

(16) Tiedot unionin laajuisten puhelu-, 
tekstiviesti- ja datapalvelujen 
verkkovierailuhintojen kehittymisestä 
asetuksen (EY) N:o 717/2007 ja sitä 
muuttavan asetuksen (EY) N:o 
544/2009 voimaantulon jälkeen –
erityisesti kansallisten 
sääntelyviranomaisten keräämät ja 
neljännesvuosittain BERECin kautta 
toimittamat tiedot – eivät osoita, että 
kilpailu vähittäis- ja tukkutasolla olisi 
kehittynyt kohtuullisesti ja jatkuisi 
kesäkuusta 2012 eteenpäin ilman 
sääntelytoimia. Tiedot osoittavat, että 
vähittäis- ja tukkuhinnat ovat edelleen 
kotimaanhintoja paljon korkeammat ja
asettuvat edelleen asetuksessa (EY) N:o 
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asetuksella (EY) N:o 
544/2009, säädettyjen rajoitusten tasolle tai 
lähelle niitä, eikä rajoitusten alapuolella 
esiinny juurikaan kilpailua.

717/2007, sellaisena kuin se on muutettuna 
asetuksella (EY) N:o 544/2009, säädettyjen 
rajoitusten tasolle tai lähelle niitä, eikä 
rajoitusten alapuolella esiinny juurikaan 
kilpailua.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Koska asetuksen (EY) N:o 717/2009, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
asetuksella (EY) N:o 544/2009, tuoma 
sääntelyllinen turva unionin 
laajuisten verkkovierailupalvelujen osalta 
sekä tukku- että vähittäistasolla loppuu 
kesäkuussa 2012, on olemassa huomattava 
riski, että kilpailuvoimien puuttuminen 
verkkovierailumarkkinoilta ja 
matkaviestintäoperaattoreiden houkutus 
maksimoida verkkovierailutulonsa johtavat 
unionin laajuisissa verkkovierailuissa 
paluuseen sellaisiin vähittäis- ja 
tukkuhintoihin, jotka eivät heijasta 
kohtuullisesti palvelun tarjonnasta 
aiheutuvia kustannuksia, mikä vaarantaisi 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamisen. Matkapuhelinten 
verkkovierailupalvelujen markkinoiden
sääntelyä olisi sen vuoksi jatkettava 30 
päivän kesäkuuta 2012 jälkeen
sisämarkkinoiden asianmukaisen 
toimivuuden varmistamiseksi, jotta 
kilpailu voi kehittyä ja jotta kuluttajat 
saavat jatkossakin takeet siitä, että heiltä 
ei laskuteta kansallisiin kilpailukykyisiin 
hintoihin verrattuna kohtuutonta hintaa.

(17) Koska asetuksen (EY) N:o 717/2009,
sellaisena kuin se on muutettuna 
asetuksella (EY) N:o 544/2009, tuoma 
sääntelyllinen turva unionin 
laajuisten verkkovierailupalvelujen osalta 
sekä tukku- että vähittäistasolla loppuu 
kesäkuussa 2012, on olemassa huomattava 
riski, että kilpailuvoimien puuttuminen 
verkkovierailumarkkinoilta ja 
matkaviestintäoperaattoreiden houkutus 
maksimoida verkkovierailutulonsa johtavat 
unionin laajuisissa verkkovierailuissa 
paluuseen sellaisiin vähittäis- ja 
tukkuhintoihin, jotka eivät heijasta 
kohtuullisesti palvelun tarjonnasta 
aiheutuvia kustannuksia, mikä vaarantaisi 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamisen. Matkapuhelinten 
verkkovierailupalvelujen markkinoiden
sääntelyä olisi sen vuoksi jatkettava 30 
päivän kesäkuuta 2012 jälkeen sen
varmistamiseksi, että hinnat laskevat 
huomattavasti niin, että vuonna 2015 
saavutetaan tilanne, jossa kansallisten 
hintojen ja verkkovierailuhintojen välillä 
ei ole eroja, kuten Euroopan 
digitaalistrategiassa esitetään.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Kun luodaan digitaaliset 
sisämarkkinat varsinkin 
verkkovierailupalvelujen avulla, olisi 
oltava yhä tärkeämpää, että suojellaan 
internetin neutraaliuden ja avoimuuden 
periaatteita ja loppukäyttäjien 
mahdollisuuksia saada ja jakaa tietoa 
sekä käyttää haluamiaan sovelluksia ja 
palveluja.

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Euroopan digitaalistrategiaa 
koskevan komission tiedonannon 
tavoitteisiin sisältyy peruslaajakaistan 
ulottaminen koskemaan kaikkia unionin 
kansalaisia vuoteen 2013 mennessä. Sen 
lisäksi komissio esittää tiedonannossaan 
"Laajakaista Euroopassa: investointi 
digitaalivetoiseen kasvuun"1, miten 
voidaan parhaiten edistää nopeiden ja 
erittäin nopeiden laajakaistaverkkojen 
yleistä käyttöönottoa unionissa, jotta 
voidaan edistää digitaalisen talouden 
kehittymistä ja uusien palvelujen 
käyttöönottoa.
_____________
1 COM(2010)0472.
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Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 c) Verkkopalvelujen ja muiden 
innovatiivisten sovellusten käytön 
mahdollistavien langattomien 
laajakaistojen kehittäminen on unionin 
keskeinen tavoite, ja siihen liittyvän 
[Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksellä N:o.../.../EU] perustettavan 
ensimmäisen monivuotisen 
radiotaajuuspolitiikan toimintaohjelman 
tarkoituksena on jakaa ajoissa riittävä ja 
asianmukainen taajuusalue unionin 
tavoitteiden tukemiseksi, jotta voidaan 
parhaalla mahdollisella tavalla vastata 
langattoman tietoliikenteen jatkuvasti 
kasvavaan kysyntään. Euroopan 
parlamentti kehotti 6 päivänä heinäkuuta 
2011 antamassaan päätöslauselmassa 
"Laajakaista Euroopassa: investointi 
digitaalivetoiseen kasvuun"1 komissiota 
koordinoimaan jäsenvaltioiden parhaita 
käytäntöjä julkisissa liikennevälineissä 
yleisesti käytettävissä olevien ilmaisten 
nopeiden WiFi-verkkojen alalla.
_____________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0322.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 d) Komissio toteaa tiedonannossaan 
verkkovierailupalvelujen kehitystilannetta 
Euroopan unionissa koskevasta 
väliraportista1, että teknologian 
kehittyminen ja/tai 
verkkovierailupalvelujen vaihtoehdot 
(esimerkiksi VoIP-tekniikka tai WiFi) 
saattavat lisätä kilpailua unionin 
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verkkovierailumarkkinoilla; vaikka näitä 
vaihtoehtoja, erityisesti VoIP-tekniikkaa, 
käytetään yhä enemmän kotimaassa, 
niiden verkkovierailukäyttö ei ole 
kasvanut merkittävässä määrin.
_____________
1 COM(2010)0356.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Siksi olisi otettava käyttöön säännöt, 
joiden nojalla voidaan velvoittaa 
toteuttamaan yleisten 
matkaviestintäverkkojen tukkutason 
käyttöoikeuksia koskevat kohtuulliset 
pyynnöt verkkovierailupalvelujen 
tarjoamista varten. Tällaiset pyynnöt 
saataisiin evätä ainoastaan objektiivisista ja 
asianmukaisesti perustelluista syistä, jotka 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
määritettävä tapauskohtaisesti 17 artiklassa 
tarkoitettua riitojenratkaisumenettelyä 
noudattaen. Tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi 
verkkovierailupalvelujen tarjoamiseen 
myönnettävät tukkutason käyttöoikeudet 
olisi myönnettävä tässä asetuksessa 
vahvistettujen, tukkutasolla sovellettavien 
sääntelyllisten velvoitteiden mukaisesti ja 
niissä olisi otettava huomioon 
käyttöoikeuksien tarjoamiseen liittyvät eri 
kustannustekijät. Verkkovierailupalvelujen 
tukkutason käyttöoikeuksien 
johdonmukaisen sääntelyn myötä 
vältettäisiin vääristymät jäsenvaltioiden 
välillä.

(19) Siksi olisi otettava käyttöön säännöt, 
joiden nojalla voidaan velvoittaa 
toteuttamaan yleisten 
matkaviestintäverkkojen tukkutason 
käyttöoikeuksia koskevat kohtuulliset 
pyynnöt verkkovierailupalvelujen 
tarjoamista varten. Tällaiset pyynnöt 
saataisiin evätä ainoastaan objektiivisista ja 
asianmukaisesti perustelluista syistä, jotka 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
määritettävä tapauskohtaisesti 17 artiklassa 
tarkoitettua riitojenratkaisumenettelyä 
noudattaen. Tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi 
verkkovierailupalvelujen tarjoamiseen 
myönnettävät tukkutason käyttöoikeudet
olisi myönnettävä tässä asetuksessa 
vahvistettujen, tukkutasolla sovellettavien 
sääntelyllisten velvoitteiden ja direktiivin 
2002/19/EY asiaa koskevien säännösten, 
myös syrjimättömyyttä ja 
yhteentoimivuutta koskevien sääntöjen,
mukaisesti ja niissä olisi otettava huomioon 
käyttöoikeuksien tarjoamiseen liittyvät eri 
kustannustekijät. Verkkovierailupalvelujen 
tukkutason käyttöoikeuksien 
johdonmukaisen sääntelyn myötä 
vältettäisiin vääristymät jäsenvaltioiden 
välillä.



AD\890078FI.doc 11/53 PE478.349v02-00

FI

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus hankkia 
verkkovierailupalvelut kotimaan 
mobiilipaketistaan erillisenä palveluna.
Verkkovierailupalvelujen erilliselle 
myynnille olisi vahvistettava 
perusperiaatteet, ja erilliseen myyntiin olisi 
siirryttävä koordinoidusti koko unionissa.
Kuluttajien olisi voitava hankkia 
verkkovierailupalvelunsa valitsemaltaan eri 
palveluntarjoajalta tarvitsematta vaihtaa 
numeroaan, jolloin olisi varmistettava 
palvelujen yhteentoimivuus ja 
huolehdittava siitä, että 
verkkovierailupalveluja tarjotaan samalla 
laatutasolla kaikkialla unionissa.

(22) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus hankkia 
verkkovierailupalvelut kotimaan 
mobiilipaketistaan erillisenä palveluna
unionissa. Verkkovierailupalvelujen 
erilliselle myynnille olisi vahvistettava 
perusperiaatteet, ja erilliseen myyntiin olisi 
siirryttävä koordinoidusti koko unionissa.
Asiakkaiden olisi voitava verrata 
vaivattomasti kotioperaattoreiden 
tarjoamien verkkovierailupalvelujen 
ehtoja. Sitä tarkoitusta varten komission 
olisi ehdotettava mainittujen tietojen 
antamista koskevia yhdenmukaisia 
vaatimuksia. Tätä tarkoitusta varten 
komissiolle olisi annettava valtuudet 
antaa säädöksiä Euroopan unionin 
toimintaa koskevan sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
kuulee BERECiä ja sidosryhmiä myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti. Mainittujen vaatimusten 
hyväksymiseen saakka kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi edistettävä 
vertailukelpoisten tietojen tarjoamista 
esimerkiksi oppaissa, joissa 
vertailuarvona käytetään asianmukaisiin 
verkkovierailupalveluihin sovellettavia 
säänneltyjä hintoja. Kuluttajien olisi 
voitava hankkia verkkovierailupalvelunsa 
valitsemaltaan eri palveluntarjoajalta 
tarvitsematta vaihtaa numeroaan, jolloin 
olisi varmistettava palvelujen 
yhteentoimivuus ja lyhyen ajan kuluessa
huolehdittava siitä, että 
verkkovierailupalveluja tarjotaan samalla 
laatutasolla kaikkialla unionissa.
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Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Asiakkaiden olisi voitava siirtyä 
käyttämään vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin tai 
vaihtoehtoisten 
verkkovierailuoperaattorien palveluja 
vaivattomasti, mahdollisimman nopeasti, 
ilman seuraamuksia ja maksutta.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Operaattoreita olisi kannustettava 
saavuttamaan Euroopan 
digitaalistrategian tavoitteet vielä 
nopeammin. Erityisesti olisi edistettävä 
tavoitetta kansallisten hintojen ja 
verkkovierailuhintojen eron lähestymistä 
nollaa vuoteen 2015 mennessä. Tämän 
kannustamiseksi operaattorit, jotka ovat 
valmiita tarjoamaan verkkovierailua 
samaan tai vain hieman korkeampaan 
hintaan kuin kansallisia palveluita, olisi 
vapautettava velvoitteesta panna 
täytäntöön verkkovierailupalvelujen 
erillistä myyntiä koskevia rakenteellisia 
toimenpiteitä. Kansallisten televiestinnän 
sääntelyviranomaisten olisi myönnettävä 
tällaisia poikkeuksia tiukoin ehdoin, ja 
niiden olisi voitava myös peruuttaa 
poikkeus, jos sääntöjä rikotaan. Tämä 
järjestely antaisi myös mahdollisuuden 
innovatiivisempiin tarjouksiin, kuten 
"vieraile verkossa kuin kotonasi" tai 
kuukausimaksuun perustuviin 
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tarjouksiin, jotka olisivat läpinäkyvämpiä 
kuluttajille eivätkä edellyttäisi tältä 
mitään toimenpiteitä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Turvarajojen tilapäisen voimassaolon
aikana uusien verkkovierailuasiakkaiden
olisi oltava täysin perillä 
unionissa sovellettavien verkkovierailun 
hintojen valikoimasta, mukaan lukien
tilapäisen eurotariffin mukaiset hinnat.
Nykyisille verkkovierailuasiakkaille olisi 
tarjottava mahdollisuus valita uusi 
tilapäisen eurotariffin mukainen hinta tai 
muu verkkovierailuhinta tietyn ajan 
kuluessa. Nykyiset 
verkkovierailuasiakkaat, jotka eivät ole 
tehneet kyseistä valintaa määräajassa, 
jaotellaan niihin, jotka ovat jo 
vapaaehtoisesti siirtyneet erityiseen 
verkkovierailuhintaan tai -pakettiin 
kyseisen ajan kuluessa, sekä niihin, jotka 
eivät ole tehneet niin. Jälkimmäiseen 
ryhmään olisi automaattisesti sovellettava 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
vaatimusten mukaista hintaa.
Verkkovierailuasiakkaisiin, jotka hyötyvät 
jo yksilöllisten vaatimustensa mukaisista ja 
niiden perusteella valitsemistaan erityisistä 
verkkovierailuhinnoista tai -paketeista, 
olisi sovellettava edelleen heidän aiemmin 
valitsemaansa hintaa tai pakettia, mikäli he
eivät ilmoita valintaansa määräajassa sen 
jälkeen, kun heitä on muistutettu nykyisistä 
hintaehdoista. Tällaisiin erityisiin 
verkkovierailuhintoihin ja -paketteihin 
voisivat kuulua esimerkiksi kiinteät 
verkkovierailumaksut, muut kuin julkiset 
hinnat, hinnat, joihin sisältyy ylimääräisiä 
kiinteitä verkkovierailumaksuja, 
eurotariffin enimmäistasoa alempia 

(33) Turvarajojen tilapäisen voimassaolon
aikana uusille verkkovierailuasiakkaille
olisi tiedotettava perusteellisesti selvällä ja 
ymmärrettävällä tavalla unionissa
sovellettavien verkkovierailun hintojen 
valikoimasta, mukaan lukien tilapäisen 
eurotariffin mukaiset hinnat. Nykyisille 
verkkovierailuasiakkaille olisi tarjottava 
mahdollisuus valita uusi 
tilapäisen eurotariffin mukainen hinta tai 
muu verkkovierailuhinta tietyn ajan 
kuluessa. Nykyiset 
verkkovierailuasiakkaat, jotka eivät ole 
tehneet kyseistä valintaa määräajassa, 
jaotellaan niihin, jotka ovat jo 
vapaaehtoisesti siirtyneet erityiseen 
verkkovierailuhintaan tai -pakettiin 
kyseisen ajan kuluessa, sekä niihin, jotka 
eivät ole tehneet niin. Jälkimmäiseen 
ryhmään olisi automaattisesti sovellettava 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
vaatimusten mukaista hintaa.
Verkkovierailuasiakkaisiin, jotka hyötyvät 
jo yksilöllisten vaatimustensa mukaisista ja 
niiden perusteella valitsemistaan erityisistä 
verkkovierailuhinnoista tai -paketeista, 
olisi sovellettava edelleen heidän aiemmin 
valitsemaansa hintaa tai pakettia, mikäli he
ilmoittavat valintansa operaattorilleen sen 
jälkeen, kun heitä on muistutettu nykyisistä 
hintaehdoista ja sovellettavista 
eurotariffeista. Tällaisiin erityisiin 
verkkovierailuhintoihin ja -paketteihin 
voisivat kuulua esimerkiksi kiinteät 
verkkovierailumaksut, muut kuin julkiset 
hinnat, hinnat, joihin sisältyy ylimääräisiä 
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minuuttikohtaisia maksuja koskevat 
hinnastot tai puhelun muodostamisesta 
perittäviä maksuja koskevat hinnastot.

kiinteitä verkkovierailumaksuja, 
eurotariffin enimmäistasoa alempia 
minuuttikohtaisia maksuja koskevat 
hinnastot tai puhelun muodostamisesta 
perittäviä maksuja koskevat hinnastot.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Koska tässä asetuksessa säädetään, 
että vuoden 2002 sähköisen viestinnän 
sääntelyjärjestelmän muodostavat 
direktiivit eivät rajoita erityistoimia, jotka 
toteutetaan matkapuhelujen 
unionin laajuisten verkkovierailuhintojen 
sääntelemiseksi, ja koska unionin laajuisten 
verkkovierailupalvelujen tarjoajat voidaan 
tässä asetuksessa velvoittaa tekemään 
muutoksia verkkovierailun 
vähittäishintoihin tämän asetuksen 
vaatimusten täyttämiseksi, tällaisten 
muutosten ei pitäisi antaa 
matkapuhelinasiakkaille oikeutta vetäytyä 
sopimuksesta vuoden 2002 sähköisen 
viestinnän sääntelyjärjestelmän 
toteuttamisesta annettujen kansallisten 
säännösten mukaisesti.

(34) Koska tässä asetuksessa säädetään, 
että vuoden 2002 sähköisen viestinnän 
sääntelyjärjestelmän muodostavat 
direktiivit eivät rajoita erityistoimia, jotka 
toteutetaan matkapuhelujen 
unionin laajuisten verkkovierailuhintojen 
sääntelemiseksi, ja koska unionin laajuisten 
verkkovierailupalvelujen tarjoajat voidaan 
tässä asetuksessa velvoittaa tekemään 
muutoksia verkkovierailun 
vähittäishintoihin tämän asetuksen 
vaatimusten täyttämiseksi, tällaisten 
muutosten ei pitäisi antaa 
matkapuhelinasiakkaille oikeutta vetäytyä 
sopimuksesta vuoden 2002 sähköisen 
viestinnän sääntelyjärjestelmän 
toteuttamisesta annettujen kansallisten 
säännösten mukaisesti. Vapaus vaihtaa 
verkkovierailun tarjoaja ei myöskään 
vaikuta oikeuksiin ja velvollisuuksiin, 
joita sovelletaan sääntelyllisiin tai 
sopimuksellisiin velvoitteisiin perustuviin 
kansallisiin palveluihin. 

Perustelu

Oikeus vaihtaa verkkovierailupalvelun tarjoaja ei anna asiakkaalle oikeutta sanoa irti 
kansallisia sopimuksia. Asiaankuuluvien kansallisten määräysten on jäätävä voimaan.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(40) Tämän vuoksi olisi otettava käyttöön 
yhteiset säännöt eurotariffien 
laskutusyksiköistä vähittäistasolla, jotta 
yhtenäismarkkinoita voitaisiin lujittaa ja 
taata kaikkialla unionissa yhteinen
kuluttajansuojan taso unionin laajuisten 
verkkovierailupalvelujen käyttäjille.

(40) Tämän vuoksi olisi otettava käyttöön 
yhteiset säännöt eurotariffien 
laskutusyksiköistä vähittäistasolla, jotta 
yhtenäismarkkinoita voitaisiin lujittaa ja 
taata kaikkialla unionissa sama
kuluttajansuojan korkea taso unionin 
laajuisten verkkovierailupalvelujen 
käyttäjille.

Perustelu

Uusien sääntöjen on annettava korkea kuluttajansuojan taso Euroopan unionissa eikä 
pelkästään yhteinen kuluttajansuojan taso.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Operaattorien olisi toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että raja-alueiden 
kuluttajilla ei ole sijainnistaan johtuvia 
ongelmia kuten verkkovierailumaksuja, 
vaikka he ovat edelleen omassa 
maassaan.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
keräämät tiedot osoittavat, että 
keskimääräiset tukkuhinnat, joita 
vierailuverkon operaattorit perivät 
datapalvelujen verkkovierailusta 
verkkovierailuasiakkaiden 
kotioperaattoreilta, ovat edelleen korkealla 

(55) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
keräämät tiedot osoittavat, että 
keskimääräiset tukkuhinnat, joita 
vierailuverkon operaattorit perivät 
datapalvelujen verkkovierailusta 
verkkovierailuasiakkaiden 
kotioperaattoreilta, ovat edelleen korkealla 
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tasolla, vaikka nämä tukkuhinnat näyttävät 
olevan laskusuunnassa.

tasolla. Vaikka nämä tukkuhinnat näyttävät 
olevan laskusuunnassa, ne ovat edelleen 
aivan liian korkeita ja suhteettomia 
todellisiin tuotantokustannuksiin 
verrattuna.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Jotta puhelu-, tekstiviesti- ja 
datapalvelujen verkkovierailujen tukku- ja 
vähittäishintoihin ei sovellettaisi 
sääntelyllisiä velvoitteita pitempään kuin 
on tarpeen sen jälkeen, kun rakenteelliset 
ratkaisut on täysin toteutettu ja kilpailu on 
riittävästi kehittynyt
verkkovierailumarkkinoilla, olisi 
määriteltävä ehdot enimmäistukku- ja 
vähittäishintojen soveltamisen 
lopettamiselle jo ennen asetettuja 
määräaikoja. Tällaisten ehtojen perusteena 
olisi käytettävä hintakattojen ja 
tosiasiallisten hintatasojen välistä 
merkittävää eroa. Merkittävänä erona 
pidetään sitä, että hintojen keskitaso on 
unionissa laskenut 75 prosenttiin
hintakatosta. Tukkuhintakattojen osalta 75 
prosentin peruste perustuu tilanteeseen, 
jossa vallitsee liikenteen määrän 
epätasapaino sellaisten operaattorien 
välillä, jotka eivät kuulu samaan 
yritysryhmään. Jäsenvaltioiden välisten 
vääristymien rajoittamiseksi 
vähittäishintakaton 75 prosentin peruste 
lasketaan kansallisten keskiarvojen 
pohjalta unionin keskiarvona erikseen 
kullekin verkkovierailupalvelulle (puhelu-, 
tekstiviesti- ja datapalvelulle).

(65) Jotta puhelu-, tekstiviesti- ja 
datapalvelujen verkkovierailujen tukku- ja 
vähittäishintoihin ei sovellettaisi 
sääntelyllisiä velvoitteita pitempään kuin 
on tarpeen sen jälkeen, kun rakenteelliset 
ratkaisut on täysin toteutettu ja kilpailu on 
riittävästi kehittynyt 
verkkovierailumarkkinoilla, olisi 
määriteltävä ehdot enimmäistukku- ja 
vähittäishintojen soveltamisen 
lopettamiselle jo ennen asetettuja 
määräaikoja. Tällaisten ehtojen perusteena 
olisi käytettävä hintakattojen ja 
tosiasiallisten hintatasojen välistä 
merkittävää eroa. Merkittävänä erona 
pidetään sitä, että hintojen keskitaso on 
unionissa laskenut 50 prosenttiin
hintakatosta. Tukkuhintakattojen osalta 
50 prosentin peruste perustuu tilanteeseen, 
jossa vallitsee liikenteen määrän 
epätasapaino sellaisten operaattorien 
välillä, jotka eivät kuulu samaan 
yritysryhmään. Jäsenvaltioiden välisten 
vääristymien rajoittamiseksi 
vähittäishintakaton 50 prosentin peruste 
lasketaan kansallisten keskiarvojen 
pohjalta unionin keskiarvona erikseen 
kullekin verkkovierailupalvelulle (puhelu-, 
tekstiviesti- ja datapalvelulle).
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Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Jotta parannettaisiin unionin alueella 
soitettavien ja vastaanotettavien 
säänneltyjen verkkovierailupuhelujen
vähittäishintojen avoimuutta ja jotta 
verkkovierailuasiakkaiden olisi ulkomailla
oleskellessaan helpompi tehdä 
matkapuhelimen käyttöä koskevat 
päätöksensä, matkapuhelinpalvelujen 
tarjoajien olisi annettava 
verkkovierailuasiakkailleen mahdollisuus 
saada helposti ja maksutta tietoa 
vierailujäsenvaltiossa heihin sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista puheluja 
soitettaessa ja vastaanotettaessa. Lisäksi 
palveluntarjoajien olisi annettava 
asiakkailleen pyynnöstä ja maksutta 
lisätietoja minuutti- tai yksikkökohtaisista 
datamaksuista (alv mukaan lukien), joita 
vierailujäsenvaltiossa peritään puhelujen 
soittamisesta ja vastaanottamisesta sekä 
tekstiviestien ja multimediaviestien 
lähettämisestä ja vastaanottamisesta ja 
muista datapalveluista. Koska tietyt 
asiakasryhmät voivat olla hyvin perillä 
verkkovierailuhinnoista, operaattoreiden 
olisi tarjottava mahdollisuus kirjautua 
helposti pois tästä automaattisesta 
viestipalvelusta.

(67) Jotta parannettaisiin
verkkovierailupalvelujen vähittäishintojen 
avoimuutta ja jotta 
verkkovierailuasiakkaiden olisi Euroopan 
unionin alueella ja sen ulkopuolella
oleskellessaan helpompi tehdä 
matkapuhelimen käyttöä koskevat 
päätöksensä, matkapuhelinpalvelujen 
tarjoajien olisi annettava 
verkkovierailuasiakkailleen mahdollisuus 
saada helposti ja maksutta tietoa 
vierailujäsenvaltiossa heihin sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista heidän 
käyttäessään vierailumaan 
verkkovierailupalveluja. Lisäksi 
palveluntarjoajien olisi annettava unionin 
alueelta oleville asiakkailleen pyynnöstä ja 
maksutta lisätietoja minuutti- tai 
yksikkökohtaisista datamaksuista (alv 
mukaan lukien), joita vierailujäsenvaltiossa 
peritään puhelujen soittamisesta ja 
vastaanottamisesta sekä tekstiviestien ja 
multimediaviestien lähettämisestä ja
vastaanottamisesta ja muista 
datapalveluista Koska tietyt asiakasryhmät 
voivat olla hyvin perillä 
verkkovierailuhinnoista, operaattoreiden 
olisi tarjottava mahdollisuus kirjautua 
helposti pois tästä automaattisesta 
viestipalvelusta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 kappale

Komission teksti Tarkistus

(68) Avoimuus edellyttää lisäksi, että 
palveluntarjoajat antavat tietoja 
verkkovierailumaksuista, erityisesti 

(68) Avoimuus edellyttää lisäksi, että 
palveluntarjoajat antavat tietoja 
verkkovierailumaksuista, erityisesti 
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eurotariffista sekä kaikenkattavasta 
kiinteästä hinnasta, mikäli ne sellaista 
tarjoavat, liittymäsopimuksia tehtäessä ja 
joka kerta, kun verkkovierailumaksuihin 
tehdään muutoksia. Kotioperaattoreiden 
olisi annettava verkkovierailumaksuja 
koskevat tiedot asianmukaisin tavoin, 
kuten laskutuksen, Internetin, 
televisiomainosten tai suoramainontapostin 
avulla. Kotioperaattoreiden olisi lisäksi 
varmistettava, että kaikki niiden 
verkkovierailuasiakkaat ovat tietoisia 
säänneltyjen hintojen käytettävyydestä 
niiden voimassaoloaikana, ja niiden olisi 
lähetettävä näille asiakkaille selkeä ja 
puolueeton viesti, jossa mainitaan 
eurotariffia koskevat ehdot sekä oikeus 
siirtyä eurotariffiin tai luopua siitä.

eurotariffista sekä kaikenkattavasta 
kiinteästä hinnasta, mikäli ne sellaista 
tarjoavat, liittymäsopimuksia tehtäessä ja 
joka kerta, kun verkkovierailumaksuihin 
tehdään muutoksia. Kotioperaattoreiden 
olisi annettava verkkovierailumaksuja 
koskevat tiedot asianmukaisin tavoin, 
kuten laskutuksen, Internetin, 
televisiomainosten tai suoramainontapostin 
avulla. Kaikki hintatiedot ja tarjottujen 
palveluiden ehdot olisi esitettävä selkeästi, 
ymmärrettävästi, vertailtavasti ja 
avoimesti. Verkkovierailutarjousten 
kuluttajille suunnatussa mainonnassa ja 
markkinoinnissa olisi täysimääräisesti 
noudatettava 
kuluttajansuojalainsäädäntöä, erityisesti 
sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien välisistä kaupallisista 
menettelyistä sisämarkkinoilla 11 päivänä 
toukokuuta 2005 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2005/29/EY [1] (sopimattomia kaupallisia 
menettelyjä koskeva direktiivi)1.
Kotioperaattoreiden olisi lisäksi 
varmistettava, että kaikki niiden 
verkkovierailuasiakkaat ovat tietoisia 
säänneltyjen hintojen käytettävyydestä 
niiden voimassaoloaikana, ja niiden olisi 
lähetettävä näille asiakkaille selkeä ja 
puolueeton kirjallinen viesti, jossa 
mainitaan eurotariffia koskevat ehdot sekä 
oikeus siirtyä eurotariffiin tai luopua siitä.

_____________
1 EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti Tarkistus

(69) Olisi lisäksi ryhdyttävä toimiin
datapalvelujen verkkovierailun
vähittäishintojen avoimuuden 

(69) Olisi lisäksi ryhdyttävä toimiin
kaikkien verkkovierailujen
vähittäishintojen avoimuuden 
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parantamiseksi erityisesti ”jättilaskujen” 
välttämiseksi, jotka muodostavat esteen 
sisämarkkinoiden asianmukaiselle 
toimivuudelle, ja 
verkkovierailuasiakkaiden varustamiseksi 
välineillä, joita he tarvitsevat 
datapalvelujen verkkovierailukulujensa 
seuraamiseksi ja hallitsemiseksi. Samoin ei 
pitäisi olla mitään esteitä sellaisten 
sovellusten ja tekniikan kehittämiselle, 
joilla verkkovierailupalveluja voidaan 
korvata, kuten WiFi, tai jotka voivat tarjota 
niille vaihtoehdon. Kuluttajien tulisi saada 
tällaiset tiedot, jotta he voisivat tehdä 
tietoon perustuvia valintoja.

parantamiseksi erityisesti ”jättilaskujen” 
välttämiseksi, jotka muodostavat esteen 
sisämarkkinoiden asianmukaiselle 
toimivuudelle, ja 
verkkovierailuasiakkaiden varustamiseksi 
välineillä, joita he tarvitsevat 
datapalvelujen verkkovierailukulujensa 
seuraamiseksi ja hallitsemiseksi. Samoin ei 
pitäisi olla mitään esteitä sellaisten 
sovellusten ja tekniikan kehittämiselle, 
joilla verkkovierailupalveluja voidaan 
korvata, kuten WiFi tai paikallisen 
jakamisen (local breakout) mekanismit, 
tai jotka voivat tarjota niille vaihtoehdon.
Kuluttajien tulisi saada tällaiset tiedot, jotta 
he voisivat tehdä tietoon perustuvia 
valintoja.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) Matkaviestintäoperaattoreiden olisi 
erityisesti tarjottava 
verkkovierailuasiakkailleen yksilölliset 
hintatiedot maksuista, joita näiltä 
asiakkailta laskutetaan datapalvelujen 
verkkovierailusta, aina kun tällaiset 
asiakkaat ottavat ensimmäisen kerran 
datapalvelun käyttöön saapuessaan toiseen
jäsenvaltioon. Nämä tiedot olisi 
toimitettava heidän matkapuhelimeensa tai 
muuhun mobiililaitteeseen helpon 
vastaanottamisen ja ymmärrettävyyden 
kannalta sopivimmalla tavalla.

(70) Matkaviestintäoperaattoreiden olisi 
erityisesti tarjottava 
verkkovierailuasiakkailleen maksutta
yksilölliset hintatiedot maksuista, joita 
näiltä asiakkailta laskutetaan 
datapalvelujen verkkovierailusta, aina kun 
tällaiset asiakkaat ottavat ensimmäisen 
kerran datapalvelun käyttöön saapuessaan 
toiseen maahan; tätä vaatimusta olisi 
sovellettava vasta 1 päivästä tammikuuta 
2013 unionin ulkopuolisiin maihin. Nämä 
tiedot olisi toimitettava heidän 
matkapuhelimeensa tai muuhun 
mobiililaitteeseen helpon vastaanottamisen 
ja ymmärrettävyyden kannalta 
sopivimmalla tavalla ja siten, että tietoja 
on helppo käyttää myöhemmin.

Perustelu

Ponnahdusikkunat eivät ole tehokas tapa hinnoista tiedottamiseen kuluttajille, sillä kiireiset 
kuluttajat todennäköisesti sulkevat ponnahdusikkunat niiden saapuessa ja jatkavat sitä, mitä 
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olivat tekemässä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti Tarkistus

(71) Jotta asiakkaat pystyisivät paremmin 
ymmärtämään säänneltyjen
verkkovierailupalveluiden taloudelliset 
seuraukset ja jotta he pystyisivät 
seuraamaan ja hallitsemaan kulujaan, 
kotioperaattorien olisi annettava 
esimerkkejä sähköpostin, kuvien ja 
Internet-selauksen kaltaisista 
verkkovierailudatasovelluksista esittämällä 
niiden arvioidut tiedonsiirron koot.

(71) Jotta asiakkaat pystyisivät paremmin 
ymmärtämään verkkovierailupalveluiden 
taloudelliset seuraukset ja jotta he 
pystyisivät seuraamaan ja hallitsemaan 
kulujaan, kotioperaattorien olisi
sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä 
ja milloin tahansa sen jälkeen asiakkaan 
pyynnöstä annettava maksuttomia
esimerkkejä sähköpostin, kuvien ja 
Internet-selauksen kaltaisista 
verkkovierailudatasovelluksista esittämällä 
niiden arvioidut tiedonsiirron koot.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti Tarkistus

(72) Lisäksi matkaviestintäoperaattoreiden 
olisi jättilaskujen välttämiseksi 
määritettävä yksi tai useampi maksu- ja/tai 
käyttöraja datapalvelujen 
verkkovierailuista kertyneille 
laskuttamattomille kuluilleen, ilmaistuina 
verkkovierailuasiakkaan 
laskutusvaluuttana, tarjottava niitä kaikille 
verkkovierailuasiakkailleen korvauksetta ja 
lähetettävä asianmukainen varoitusviesti 
siitä, kun tätä rajaa aletaan lähestyä. Kun 
tämä enimmäisraja on saavutettu, asiakkaat 
eivät enää vastaanottaisi näitä palveluita 
eikä heitä laskutettaisi niistä, paitsi jos 
asiakkaat nimenomaisesti pyytävät 
palveluiden jatkamista ilmoituksessa 
määritettyjen ehtojen ja edellytysten 

(72) Lisäksi matkaviestintäoperaattoreiden 
olisi datapalvelujen verkkovierailuja sekä 
unionin sisällä että 1 päivästä 
tammikuuta 2013 sen ulkopuolella 
koskevien jättilaskujen välttämiseksi 
määritettävä yksi tai useampi maksu- ja/tai 
käyttöraja datapalvelujen 
verkkovierailuista kertyneille 
laskuttamattomille kuluilleen, ilmaistuina 
verkkovierailuasiakkaan 
laskutusvaluuttana, tarjottava niitä
myöhemmin uudelleen käytettävässä 
mediamuodossa kaikille 
verkkovierailuasiakkailleen korvauksetta ja 
lähetettävä asianmukainen varoitusviesti 
siitä, kun tätä rajaa aletaan lähestyä. Kun 
tämä enimmäisraja on saavutettu, asiakkaat 
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mukaisesti. Verkkovierailuasiakkaille olisi 
annettava mahdollisuus valita kohtuullisen 
ajan kuluessa jokin saldo- tai käyttörajoista 
tai olla ottamatta sellaista. Asiakkaisiin 
olisi sovellettava oletusrajoitusta, jolleivät 
he toisin pyydä.

eivät enää vastaanottaisi näitä palveluita 
eikä heitä laskutettaisi niistä, paitsi jos 
asiakkaat nimenomaisesti pyytävät 
palveluiden jatkamista ilmoituksessa 
määritettyjen ehtojen ja edellytysten 
mukaisesti. Tässä tapauksessa 
asiakkaiden olisi saatava ilmainen 
vahvistus mediamuodossa, jota voidaan 
käyttää uudelleen. 
Verkkovierailuasiakkaille olisi annettava 
mahdollisuus valita kohtuullisen ajan 
kuluessa jokin saldo- tai käyttörajoista tai 
olla ottamatta sellaista. Asiakkaisiin olisi 
sovellettava oletusrajoitusta, jolleivät he 
toisin pyydä.

Perustelu

Ponnahdusikkunat eivät ole hyvä tapa ilmoittaa asiakkaille siitä, että he ovat 
saavuttamaisillaan rajoitukset, koska jos he saavat ilmoituksen kiireessä ollessaan, he 
yrittävät sulkea ikkunan ja jatkaa sitä mitä olivat tekemässä. Lisäksi näyttäisi siltä, että 
kuluttajien on tärkeää saada vahvistus siitä, että he ovat suostuneet jatkamaan tarjotun 
palvelun käyttämistä rajoituksen saavuttamisesta huolimatta. Tämän tarkoituksena on estää 
kuluttajia jatkamasta, elleivät he ole tietoisia seurauksista.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 72 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(72 a) Koska unionin nykyisessä 
lainsäädännössä ei ole säännöksiä, joilla 
rajoitettaisiin unionin ulkopuolisesta 
verkkovierailusta aiheutuvia jättilaskuja, 
jatkossa unionin ulkopuolisen 
verkkovierailun yhteydessä kuluttajille 
olisi ilmoitettava sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista ja keinoista, joilla 
voidaan estää verkkovierailuun 
mahdollisesti liittyvät jättilaskut.

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(74) Asetukseen (EY) N:o 544/2009 
tehtyjen muutosten voimaantulon jälkeen 
on kuitenkin havaittu, että ennakkoon 
maksettavien tariffien tapauksessa on 
epätodennäköisempää, että asiakkaat
saavat jättilaskuja datapalvelujen 
verkkovierailuista, koska käytettävissä 
oleva saldo on valittu jo etukäteen. Lisäksi
tilapäinen eurodatatariffi ja sen 
sisältämät säännellyt datapalvelujen 
verkkovierailuhinnat antavat näille 
kuluttajille lisäsuojan kyseisten palvelujen 
korkeilta hinnoilta. Näistä syistä 
katkaisurajasäännöksiä ei tulisi soveltaa 
asiakkaisiin, joilla on 
etukäteismaksusopimus.

(74) Myös ennakkoon maksettavien 
tariffien tapauksessa asiakkaat saattavat 
saada jättilaskuja datapalvelujen 
verkkovierailuista. Tästä syystä 
katkaisurajasäännöksiä olisi sovellettava 
myös tällaisiin asiakkaisiin. Lisäksi
asiakkaille, joilla on 
etukäteismaksusopimus, olisi annettava 
ajoissa varoitus siitä, että he ovat 
lähestymässä luottorajaansa.

Perustelu

Ennakkoon maksaneet kuluttajat tarvitsevat saman suojelun tason kuin muut asiakkaat 
erityisesti tapauksissa, joissa etukäteismaksusopimus mahdollistaa luottorajan ylittämisen tai 
sisältää "luottorajan automaattisen korottamisen datapalvelujen käytön yhteydessä". Lisäksi 
siitä syystä, että verkkovierailupalvelujen käyttö saattaa aiheuttaa suuria luottokustannuksia, 
palveluntarjoajat lähettävät kuluttajille ennakkovaroituksen luottorajan äkillisen ja 
odottamattoman täyttymisen ehkäisemiseksi.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 81 kappale

Komission teksti Tarkistus

(81) Komission olisi tarkasteltava 
tämän asetuksen vaikutusta ottaen 
huomioon sen tavoitteet sekä tapa, jolla se 
edistää sääntelykehyksen toteutusta ja 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.
Komission olisi tässä yhteydessä 
tarkasteltava vaikutusta, joka kohdistuu 
erikokoisiin ja eri osissa unionia toimiviin 
matkaviestintäpalveluiden tarjoajiin, 
vähittäis- ja tukkuhintojen kehitystä, 

(81) Komission olisi tarkasteltava 
tämän asetuksen vaikutusta ottaen 
huomioon sen tavoitteet sekä tapa, jolla se 
edistää sääntelykehyksen toteutusta ja 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.
Komission olisi tässä yhteydessä 
tarkasteltava vaikutusta, joka kohdistuu 
erikokoisiin ja eri osissa unionia toimiviin 
matkaviestintäpalveluiden tarjoajiin, 
vähittäis- ja tukkuhintojen kehitystä, 
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suuntauksia ja avoimuutta, niiden suhdetta 
todellisiin kustannuksiin ja sitä, missä 
määrin tämän asetuksen yhteydessä tehdyn 
vaikutustenarvioinnin olettamuksille on 
saatu vahvistusta, sekä noudattamisesta 
operaattoreille aiheutuvia kustannuksia 
samoin kuin vaikutusta sijoituksiin.
Komission olisi myös tarkasteltava 
teknisen kehityksen valossa 
verkkovierailupalveluille vaihtoehtoisten 
palvelujen (kuten WiFi-pääsyn) saatavuutta 
ja laatua.

suuntauksia ja avoimuutta, niiden suhdetta 
todellisiin kustannuksiin ja sitä, missä 
määrin tämän asetuksen yhteydessä tehdyn 
vaikutustenarvioinnin olettamuksille on 
saatu vahvistusta, sekä noudattamisesta 
operaattoreille aiheutuvia kustannuksia 
samoin kuin vaikutusta sijoituksiin.
Komission olisi myös tarkasteltava 
teknisen kehityksen valossa 
verkkovierailupalveluille vaihtoehtoisten 
palvelujen (kuten WiFi-pääsyn tai 
paikallisen jakamisen (local breakout)
mekanismien) saatavuutta ja laatua.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällä asetuksella vahvistetaan myös 
säännöt, joilla pyritään lisäämään 
hinnoittelun avoimuutta ja parantamaan 
maksuista tiedottamista unionin laajuisten
verkkovierailupalvelujen käyttäjille.

2. Tällä asetuksella vahvistetaan myös 
säännöt, joilla pyritään lisäämään 
hinnoittelun avoimuutta ja parantamaan 
maksuista tiedottamista 
verkkovierailupalvelujen käyttäjille
unionissa ja 1 päivästä tammikuuta 2013 
sen ulkopuolella.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetut hintarajat 
ilmaistaan euroina. Kun 6, 7, 8 9, 11 ja 
12 artiklassa tarkoitetut maksut ilmaistaan 
muuna valuuttana, mainittujen artiklojen 
mukaiset alkuperäiset rajat määritetään 
kyseisenä valuuttana 30 päivänä 
toukokuuta 2012 julkaissut Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tässä asetuksessa vahvistetut hintarajat 
ilmaistaan euroina. Kun 6, 7, 8, 9, 11 ja 
12 artiklassa tarkoitetut maksut ilmaistaan 
muuna valuuttana, mainittujen artiklojen 
mukaiset alkuperäiset rajat määritetään 
kyseisenä valuuttana soveltaen Euroopan 
keskuspankin 30 päivänä toukokuuta 2012 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä
julkaisemia viitekursseja tai Euroopan 
keskuspankin kuusi kuukautta ennen 



PE478.349v02-00 24/53 AD\890078FI.doc

FI

tämän asetuksen voimaantuloa Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä julkaisemia 
keskimääräisiä viitekursseja riippuen 
siitä, kumpi näistä alkuperäisistä 
hintarajoista on alempi sen jälkeen, kun 
on tehty muunnos muihin valuuttoihin 
kuin euroon.

Perustelu

Tämän muutoksen tarkoituksena on vähentää sellaisen tilanteen vaaraa, jossa kurssi laskee 
tähän asetukseen tehtyjen tarkistusten ansiosta, mutta siitä huolimatta maksut eivät 
kurssivaihteluiden takia laske niissä maissa, jotka eivät käytä euroa. Ehdotus ei poista tätä 
riskiä, vaan tarjoaa ainoastaan vaihtoehtoisen menetelmän eurojen muuttamiselle muiksi 
valuutoiksi.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'kotioperaattorilla' tarkoitetaan yritystä, 
joka tarjoaa asiakkaalle unionin laajuisia
verkkovierailupalveluja joko oman 
verkkonsa välityksellä taikka virtuaalisen 
matkaviestintäverkon operaattorina tai 
jälleenmyyjänä;

b) 'kotioperaattorilla' tarkoitetaan
operaattoria, joka tarjoaa
verkkovierailuasiakkaalle unionin 
laajuisia verkkovierailupalveluja joko 
oman verkkonsa välityksellä taikka 
virtuaalisen matkaviestintäverkon 
operaattorina tai jälleenmyyjänä tai minä 
tahansa muuna verkkovierailupalvelujen 
tarjoajana.

Perustelu

Tout fournisseur d'origine devrait être déclaré en tant qu'opérateur, tel que défini par le 
paquet 'communications électroniques', directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s'appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d'itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs 
d'origine, l'article 2 m) n'étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d'origine »). Il convient de s'assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) 'säännellyllä 
verkkovierailudatapalvelulla' tarkoitetaan 
verkkovierailupalvelua, jonka avulla 
verkkovierailuasiakas voi käyttää 
pakettikytkentäistä dataa 
matkapuhelimellaan tai muulla 
mobiililaitteella silloin, kun se on 
yhteydessä vierailuverkkoon. Säännelty 
verkkovierailudatapalvelu ei sisällä 
säänneltyjen verkkovierailupuhelujen tai 
verkkovierailutekstiviestien lähettämistä tai 
vastaanottamista, mutta se sisältää
multimediaviestien lähettämisen tai 
vastaanottamisen;

k) 'säännellyllä 
verkkovierailudatapalvelulla' tarkoitetaan 
verkkovierailupalvelua, jonka avulla 
verkkovierailuasiakas voi käyttää 
pakettikytkentäistä dataa 
matkapuhelimellaan tai muulla 
mobiililaitteella silloin, kun se on 
yhteydessä vierailuverkkoon. Säännelty 
verkkovierailudatapalvelu ei sisällä 
säänneltyjen verkkovierailupuhelujen tai 
verkkovierailutekstiviestien lähettämistä tai 
vastaanottamista, multimediaviestien
lähettämistä tai vastaanottamista tai 
M2M-laitteiden välistä dataviestintää.

Perustelu

Multimediaviestit olisi suljettava säännellyn verkkovierailudatapalvelun määritelmän 
ulkopuolelle, kuten on toimittu tekstiviestien suhteen, koska niitä ei voida verrata muihin 
datapalveluihin. M2M-laitteiden välinen viestintä olisi suljettava säännellyn 
verkkovierailudatapalvelun määritelmän ulkopuolelle, koska se on erilainen palvelu: a) Sitä 
ei ole suunnattu suoraan suurille kulutusmarkkinoille (kun taas verkkovierailun sääntelyn 
tavoitteena on suojella suuria kulutusmarkkinoita liian korkealta hinnoittelulta). b) Se on 
yleensä yhdistetty palvelu, joka edellyttää matkaviestintäoperaattorilta tilapäistä kehittämistä 
ja jota myydään yrityksille tai parhaille asiakkaille (yhtiöille).

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) 'vaihtoehtoisella 
verkkovierailuoperaattorilla' tarkoitetaan
kotioperaattoria, joka on eri kuin kotimaan 
matkaviestintäpalvelut tarjoava operaattori 

m) 'vaihtoehtoisella 
verkkovierailuoperaattorilla' tarkoitetaan
operaattoria, joka on eri kuin kotimaan 
matkaviestintäpalvelut tarjoava operaattori 
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ja joka tarjoaa verkkovierailuasiakkaalle 
verkkovierailupalveluja joko oman 
verkkonsa välityksellä taikka virtuaalisen 
matkaviestintäverkon operaattorina tai 
jälleenmyyjänä;

ja joka tarjoaa verkkovierailuasiakkaalle 
verkkovierailupalveluja joko oman 
verkkonsa välityksellä taikka virtuaalisen 
matkaviestintäverkon operaattorina tai 
jälleenmyyjänä;

Perustelu

Kuten BERECkin on todennut, asetuksen sanamuodon olisi oltava riittävän joustava, jotta se 
mahdollistaa yksittäiset ratkaisut eri vaihtoehtojen joukosta sulkematta pois mitään 
mahdollisuutta. Kuten asetuksessa todetaan, BERECin tehtävänä on määritellä paras 
täytäntöönpanoratkaisu.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) 'verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeudella' tarkoitetaan järjestelmien 
ja/tai palvelujen asettamista toisen 
yrityksen saataville määritellyin ehdoin 
verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi 
vähittäisasiakkaille;

n) 'verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeudella' tarkoitetaan järjestelmien 
ja/tai palvelujen asettamista ketään 
syrjimättä toisen yrityksen saataville 
määritellyin ehdoin 
verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi 
vähittäisasiakkaille;

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) 'Euroopan unionin (EU) 
verkkovierailuprofiililla' tarkoitetaan 
esikonfiguroitua profiilia, joka sisältyy 
erillisten verkkovierailupalvelujen 
tarjoamista varten samalle SIM-kortille 
kuin kotimaisten mobiilipalvelujen 
tarjoamiseen tarkoitettu profiili.

Poistetaan.

Perustelu

Asetuksen olisi oltava teknologian kannalta neutraali sen välttämiseksi, että lainsäädäntö on 
vanhentunutta jo täytäntöönpanovaiheessa. Tämä viittaa kahden SIM-kortin käyttämiseen, 
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mitä komission ehdottaa tekniseksi ratkaisuksi.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Matkaviestintäverkkojen operaattorien 
on hyväksyttävä kaikki 
verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksia koskevat kohtuulliset 
pyynnöt, mukaan lukien virtuaalisen 
matkaviestintäverkon operaattorien ja 
jälleenmyyjien esittämät pyynnöt.
Verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksien tarjontaan sovelletaan 6, 
8 ja 11 artiklassa vahvistettuja säänneltyjä 
tukkutason verkkovierailutariffeja.

1. Matkaviestintäverkkojen operaattorien 
on hyväksyttävä kaikki 
verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksia koskevat kohtuulliset 
pyynnöt, mukaan lukien virtuaalisen 
matkaviestintäverkon operaattorien ja 
jälleenmyyjien esittämät pyynnöt.
Verkkovierailupalvelujen tukkutason
käyttöoikeuksia koskevien pyyntöjen on 
pysyttävä suhteellisina ja niiden olisi 
vastattava käyttöoikeuksia pyytävien 
tarpeita. Verkkovierailupalvelujen 
tukkutason käyttöoikeuksien tarjontaan 
sovelletaan 6, 8 ja 11 artiklassa 
vahvistettuja säänneltyjä tukkutason 
verkkovierailutariffeja. Kyseinen sääntely 
ei saa vaikuttaa matkaviestintäverkon 
operaattorin myöntämiin 
verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksiin liittyvien muiden 
kustannusten perintään.

Perustelu

Käyttöoikeudet eivät voi olla samat operaattorille, joka hoitaa yksinomaan virtuaalista 
matkaviestintäverkkoa, ja jälleenmyyjälle. Matkaviestintäverkon operaattorin olisi katettava 
muut kyseisten käyttöoikeuksien antamiseen liittyvät kustannukset.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksiin on sisällyttävä kaikkien 

2. Verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksiin on sisällyttävä kaikkien 
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sellaisten verkkoelementtien ja niihin 
liittyvien toimintojen, palvelujen, 
ohjelmistojen ja tietojärjestelmien 
käyttöoikeudet, joita tarvitaan 
verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi 
asiakkaille.

sellaisten verkkoelementtien ja niihin 
liittyvien toimintojen, palvelujen, 
ohjelmistojen ja tietojärjestelmien 
käyttöoikeudet, joita tarvitaan 
verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi 
asiakkaille, edellyttäen, että varmistetaan 
suhteellisuuden säilyttäminen. 
Verkkovierailupalvelujen tukkutason 
peruskäyttöoikeuksiin liittyvät 
lisäpalvelut, kuten laskutus- tai 
asiakaspalvelu, olisi korvattava.

Perustelu

On varmistettava, että ketkä tahansa käyttöoikeuksien pyytäjät eivät saa lupaa pyytää mitä 
tahansa käyttöoikeuksia. Jälleenmyyjät, joilla ei ole omia laskutuspalveluja, voivat pyytää 
kotiverkko-operaattoreilta laskutusjärjestelmää lisänä pelkille tukkutason käyttöoikeuksille 
säänneltyyn hintaan. Kotiverkko-operaattoreiden olisi saatava korvaus tällaisista 
lisäpalveluista.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kotioperaattorien on 1 päivästä
heinäkuuta 2014 alkaen ilmoitettava 
kaikille verkkovierailuasiakkailleen 
mahdollisuudesta peruuttaa nykyiset 
verkkovierailupalvelunsa ja valita
verkkovierailupalvelut vaihtoehtoiselta 
verkkovierailuoperaattorilta. 
Verkkovierailuasiakkaille on annettava 
kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa 
valinnastaan kotioperaattorilleen. 
Verkkovierailuasiakkailla, jotka eivät ole 
ilmaisseet valintaansa kyseisen 
ajanjakson kuluessa, on oikeus valita 
vaihtoehtoinen verkkovierailuoperaattori
milloin tahansa myöhemmin 3 ja 4 kohdan
mukaisesti.

2. Verkkovierailuasiakkailla on 1 päivästä
toukokuuta 2014 alkaen oikeus peruuttaa 
nykyiset verkkovierailupalvelunsa ja valita
vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin 
palvelut milloin tahansa myöhemmin 3 ja
4 kohdan mukaisesti. Kotioperaattorien on 
1 päivään toukokuuta 2014 mennessä 
ilmoitettava kaikille nykyisille 
asiakkailleen tästä oikeudesta.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on korostaa, että asiakkaalla on nimenomainen oikeus muuttaa 
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verkkovierailupalvelujen tarjoajaa, minkä olisi oltava keskeistä tässä kappaleessa. Tästä 
johtuu palveluntarjoajan velvollisuus ilmoittaa asiasta asiakkaalle. Jotta rakenteellisen 
toimenpiteen vaikutus olisi nopea, se on toteutettava ennen vuoden 2014 kesälomakautta. 
Lisäksi nykyisille asiakkaille olisi ilmoitettava muutoksista etukäteen.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vaihto vaihtoehtoisen
verkkovierailuoperaattorin palveluihin tai 
pois niistä on toteutettava maksutta viiden 
työpäivän kuluessa ilman ehtoja tai 
rajoituksia, jotka liittyvät 
liittymäsopimuksen muihin kuin 
verkkovierailua koskeviin osiin, paitsi jos 
verkkovierailuasiakas, joka on tilannut 
kotimaan palvelupaketin, joka sisältää 
eurotariffista, eurotekstiviestitariffista tai 
eurodatatariffista poikkeavia 
verkkovierailuhintoja, kotioperaattori voi 
viivästyttää uusiin 
verkkovierailupalveluihin vaihtoa tietyn 
ajan, joka voi olla enintään kolme 
kuukautta.

4. Vaihto vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin palveluihin tai 
pois niistä tai vaihtoehtoisten 
verkkovierailuoperaattorien välillä on 
toteutettava maksutta mahdollisimman 
lyhyessä ajassa, mutta enintään kolmessa 
päivässä, BERECin määrittelemien 
suuntaviivojen mukaisesti ilman ehtoja tai 
rajoituksia, jotka liittyvät 
liittymäsopimuksen muihin kuin 
verkkovierailua koskeviin osiin, paitsi jos 
verkkovierailuasiakas, joka on tilannut 
kotimaan palvelupaketin, joka sisältää 
eurotariffista, eurotekstiviestitariffista tai 
eurodatatariffista poikkeavia 
verkkovierailuhintoja, kotioperaattori voi 
viivästyttää uusiin 
verkkovierailupalveluihin vaihtoa tietyn 
ajan, joka voi olla enintään yksi kuukausi.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Matkaviestintäpalvelujen sopimusta 
tehtäessä tai uusittaessa kotioperaattoreiden 
on annettava kaikille asiakkailleen 
henkilökohtaisesti täydet tiedot 
mahdollisuudesta valita vaihtoehtoinen 
verkkovierailuoperaattori ja helpotettava
sopimuksen tekemistä vaihtoehtoisen 

5. Matkaviestintäpalvelujen sopimusta 
tehtäessä tai uusittaessa kotioperaattoreiden 
on annettava kaikille asiakkailleen 
henkilökohtaisesti selkeällä ja 
ymmärrettävällä tavalla ja pysyvällä 
välineellä täydet tiedot mahdollisuudesta 
valita vaihtoehtoinen 
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verkkovierailuoperaattorin kanssa.
Asiakkaiden, jotka tekevät sopimuksen 
verkkovierailupalveluista kotioperaattorin 
kanssa, on nimenomaisesti vahvistettava, 
että heille on ilmoitettu tällaisesta 
mahdollisuudesta.
Matkaviestintäpalvelujen tarjoajat eivät saa 
estää myyntipisteinään toimivia 
vähittäismyyjiä tarjoamasta sopimuksia 
vaihtoehtoisilta 
verkkovierailuoperaattoreilta tilattavista 
erillisistä verkkovierailupalveluista.

verkkovierailuoperaattori eivätkä ne saa 
estää sopimuksen tekemistä vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin kanssa.
Asiakkaille, jotka tekevät sopimuksen 
verkkovierailupalveluista kotioperaattorin 
kanssa, on ilmoitettava tällaisesta 
mahdollisuudesta.
Matkaviestintäpalvelujen tarjoajat eivät saa
estää myyntipisteinään toimivia 
vähittäismyyjiä tarjoamasta sopimuksia 
vaihtoehtoisilta 
verkkovierailuoperaattoreilta tilattavista 
erillisistä verkkovierailupalveluista tai 
asettaa tarjoamista koskevia rajoituksia.

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Palvelujen tarjoajat tiedottavat 
asiakkaille selkeällä ja ymmärrettävällä 
tavalla verkkovierailupalvelujen 
maksuista ja tarjouksista. Komissiolle 
annetaan valta BERECiä ja sidosryhmiä 
kuultuaan antaa 17 a artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, jotta 
voidaan ottaa käyttöön yhdenmukaiset 
vaatimukset, jotka koskevat mainittujen 
tietojen antamista vertailukelpoisuuden 
varmistamiseksi. Mainittujen vaatimusten 
hyväksymiseen saakka kansallisten 
sääntelyviranomaisten on edistettävä 
vertailukelpoisten tietojen tarjoamista 
esimerkiksi oppaissa, joissa 
vertailuarvona käytetään asianmukaisiin 
verkkovierailupalveluihin sovellettavia 
säänneltyjä hintoja.

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Sisämarkkinoiden kehityksen 
varmistamiseksi tekniset ratkaisut 
verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin 
toimintoa varten on toteutettava 
samanaikaisesti kaikkialla unionissa.

Sisämarkkinoiden kehityksen 
varmistamiseksi tekniset ratkaisut 
verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin 
toimintoa varten on toteutettava 
samanaikaisesti kaikkialla unionissa ja 
niiden on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:
a) mahdollisen teknisen ratkaisun on 
oltava kustannustehokas;
b) suunnittelun on oltava 
asiakasystävällistä;
c) niiden avulla on päästävä 
mahdollisimman suureen 
yhteentoimivuuteen;
d) asiakkaiden on voitava siirtyä 
vaivattomasti ja nopeasti käyttämään 
vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin 
tai vaihtoehtoisten 
verkkovierailuoperaattorien palveluja 
siten, että he säilyttävät oman 
matkapuhelinnumeronsa;
e) unionin kansalaisen verkkovierailua 
kolmansissa maissa ja kolmannen maan 
kansalaisen verkkovierailua unionissa ei 
estetä.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Verkkovierailupalvelujen erillistä myyntiä 
varten operaattoreiden on varmistettava, 
että toiminnot ovat käytössä viimeistään 1 
päivänä heinäkuuta 2014, jotta asiakas 
voi käyttää kotimaan 
matkaviestintäpalveluja ja vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin tarjoamia 
erillisiä verkkovierailupalveluja säilyttäen 
matkapuhelinnumeronsa.

Verkkovierailupalvelujen erillistä myyntiä 
varten operaattoreiden on varmistettava, 
että toiminnot ovat käytössä viimeistään
1 päivänä toukokuuta 2014 ja että ne 
täyttävät ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitetut vaatimukset. Tämän toiminnon 
tarjoamiseen liittyvän yhteenliittämisen 
hinnoittelun on oltava kustannuslähtöistä, 
eikä loppukäyttäjille saa aiheutua 
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Verkkovierailupalvelujen erillisen 
myynnin mahdollistamiseksi operaattorit 
voivat erityisesti sallia ”EU:n 
verkkovierailuprofiilin” käytön samalla 
SIM-kortilla ja saman päätelaitteen 
käytön kuin kotimaisten mobiilipalvelujen 
osalta. Tämän toiminnon tarjoamiseen 
liittyvän yhteenliittämisen hinnoittelun on 
oltava kustannuslähtöistä, eikä asiakkaille
saa aiheutua välittömiä kustannuksia
tämän toiminnon käytöstä.

välittömiä kustannuksia
verkkovierailupalvelujen erillistä myyntiä 
koskevan toiminnon käytöstä.

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

BEREC vahvistaa sidosryhmiä kuultuaan 
ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa
kohtuullisessa ajassa ja vähintään kolme
kuukautta tämän asetuksen hyväksymisen 
jälkeen suuntaviivat erillisten 
verkkovierailupalvelujen toimintoon 
liittyvistä yhdenmukaistetuista teknisistä 
ratkaisuista ja yhdenmukaistetuista 
menettelyistä verkkovierailupalvelujen 
tarjoajan vaihtamista varten. Komissio voi 
pidentää tätä määräaikaa BERECin 
esittämästä perustellusta pyynnöstä.

BEREC vahvistaa sidosryhmiä kuultuaan 
ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
vähintään kuusi kuukautta tämän asetuksen 
hyväksymisen jälkeen suuntaviivat 
erillisten verkkovierailupalvelujen 
toimintoon liittyvistä yhdenmukaistetuista 
teknisistä ratkaisuista ja 
yhdenmukaistetuista menettelyistä 
verkkovierailupalvelujen tarjoajan 
vaihtamista varten. Tällaiset tekniset 
ratkaisut ja menettelyt määritellään 
ensimmäisessä kohdassa. Komissio voi 
pidentää tätä määräaikaa BERECin 
esittämästä perustellusta pyynnöstä kerran 
ja enintään kuudella kuukaudella.

Perustelu

Tehtävän vaativuuden vuoksi BERECille olisi annettava lisäaikaa verkkovierailupalvelujen 
erillistä myyntiä koskevia keskeisten vaatimusten täytäntöönpanoa koskevien alustavien 
suuntaviivojen laatimiseen. Komissio voi pidentää valmisteluaikaa, mutta vain määräajaksi.

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tarvittaessa antaa 
eurooppalaiselle standardointielimelle 
toimeksiannon tehdä asianomaisiin 
standardeihin mukautukset, joita toiminnon 
yhdenmukaistettu toteutus edellyttää.

Komissio antaa tarvittaessa
eurooppalaiselle standardointielimelle 
toimeksiannon tehdä asianomaisiin 
standardeihin mukautukset, joita toiminnon 
yhdenmukaistettu toteutus edellyttää.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
asiakkaan 
kotioperaattorilta vierailuverkosta soitetun 
säännellyn verkkovierailupuhelun 
tarjoamisesta, mukaan luettuna muun 
muassa nousevan liikenteen, välityksen ja 
laskevan liikenteen kustannukset, ei saa 1 
päivästä heinäkuuta 2012 ylittää 0,14 euroa 
minuutilta.

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
asiakkaan 
kotioperaattorilta vierailuverkosta soitetun 
säännellyn verkkovierailupuhelun 
tarjoamisesta, mukaan luettuna muun 
muassa nousevan liikenteen, välityksen ja 
laskevan liikenteen kustannukset, ei saa 1 
päivästä heinäkuuta 2012 ylittää 0,10 euroa 
minuutilta.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä.
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 
2013 0,10 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä.
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 
2013 0,08 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 
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2014 0,06 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 0,06
euroa tämän asetuksen voimassaoloajan, 
sanotun kuitenkin rajoittamatta 13 artiklan 
säännösten soveltamista.

2014 0,05 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen
0,05 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
keskimääräistä tukkuhintaa koskevat 
laskelmat tehdään jakamalla tukkutason 
yhteenlasketut verkkovierailutulot niiden 
tukkutason verkkovierailuminuuttien 
kokonaislukumäärällä, jotka asianomainen 
operaattori on tosiasiallisesti käyttänyt 
kyseisenä ajanjaksona
unionissa tukkutason 
verkkovierailupuhelujen tarjoamiseen 
laskettuna sekuntien perusteella
mukautettuna niin, että huomioon otetaan 
vierailuverkon operaattorin mahdollisuus 
soveltaa enintään 30 sekunnin pituista 
vähimmäislaskutusaikaa.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
keskimääräistä tukkuhintaa koskevat 
laskelmat tehdään jakamalla tukkutason 
yhteenlasketut verkkovierailutulot niiden 
tukkutason verkkovierailuminuuttien 
kokonaislukumäärällä, jotka asianomainen 
operaattori on tosiasiallisesti käyttänyt 
kyseisenä ajanjaksona unionissa 
tukkutason verkkovierailupuhelujen 
tarjoamiseen laskettuna sekuntien 
perusteella.

Perustelu

30 sekunnin pituista vähimmäislaskutusaikaa ei pitäisi sallia, sillä tällaisille maksuille ei ole 
perustetta.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 

Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
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vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään
0,32 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,11 euroa
minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,28 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,24 euroon 1 
päivänä heinäkuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat
0,10 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013.
Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 30 
päivään kesäkuuta 2016, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään
0,21 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,09 euroa
minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,16 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,11 euroon 
1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat
0,07 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014.
Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat tämän 
jälkeen 0,05 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 13 ja 19 artiklan säännösten 
soveltamista.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä kolmannessa 
alakohdassa säädetään, kotioperaattori 
voi soveltaa enintään 30 sekunnin pituista 
vähimmäislaskutusaikaa soitetuista 
puheluista, joihin sovelletaan eurotariffia.

Poistetaan.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Verkkovierailuasiakas voi pyytää 
eurotariffiin siirtymistä tai eurotariffista 
luopumista. Vaihto on toteutettava 
maksutta yhden työpäivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen 
saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka 
liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin, 

5. Verkkovierailuasiakas voi pyytää 
eurotariffiin siirtymistä tai eurotariffista 
luopumista. Vaihto on toteutettava 
maksutta yhden työpäivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen 
saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka 
liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin, 
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paitsi jos verkkovierailuasiakas, joka on 
tilannut erityisen verkkovierailupaketin, 
johon sisältyy useampi kuin yksi 
verkkovierailupalvelu (puhelut, tekstiviestit 
ja/tai datapalvelut), haluaa siirtyä 
eurotariffiin, kotioperaattori voi vaatia 
vaihtavaa asiakasta luopumaan paketin 
muista osista. Kotioperaattori voi 
viivästyttää vaihdon voimaantuloa, kunnes 
aiempi verkkovierailuhinta on ollut 
voimassa tietyn vähimmäisjakson, joka saa 
olla enintään kolme kuukautta.

paitsi jos verkkovierailuasiakas, joka on 
tilannut erityisen verkkovierailupaketin, 
johon sisältyy useampi kuin yksi 
verkkovierailupalvelu (puhelut, tekstiviestit 
ja/tai datapalvelut), haluaa siirtyä 
eurotariffiin, kotioperaattori voi vaatia 
vaihtavaa asiakasta luopumaan paketin 
muista osista. Kotioperaattori voi 
viivästyttää vaihdon voimaantuloa, kunnes 
aiempi verkkovierailuhinta on ollut 
voimassa tietyn vähimmäisjakson, joka saa 
olla enintään kaksi kuukautta, mahdollinen
sopimusperusteinen ilmoitusaika mukaan 
lukien.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kotioperaattorit eivät saa estää, 
kieltää tai muuten vaikeuttaa uusien 
asiakkaiden tai nykyisten 
eurotariffiasiakkaiden aktiivisia tai 
passiivisia puheluja verkkovierailujen 
yhteydessä, paitsi jos kyseiset asiakkaat 
sitä nimenomaisesti pyytävät tai ovat 
ylittäneet katkaisurajan.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
asiakkaan
kotioperaattorilta vierailuverkosta 
lähetettävästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, ei
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen saa 
ylittää 0,03 euroa tekstiviestiltä. 

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
asiakkaan kotioperaattorilta 
vierailuverkosta lähetettävästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, ei 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen saa ylittää
0,03 euroa tekstiviestiltä, ja sen on 
laskettava 0,02 euroon 1 päivänä 
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Säännellystä verkkovierailutekstiviestistä 
perittävän keskimääräisen 
enimmäistukkuhinnan on laskettava 0,02 
euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014.
Säännellyistä verkkovierailutekstiviesteistä 
perittävä säännelty tukkuhinta on tämän 
jälkeen 0,02 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

heinäkuuta 2013 ja 0,01 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2014. Säännellyistä 
verkkovierailutekstiviesteistä perittävä 
säännelty tukkuhinta on tämän jälkeen 0,01
euroa tämän asetuksen voimassaoloajan, 
sanotun kuitenkin rajoittamatta 13 artiklan 
säännösten soveltamista.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta –
ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi 
periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, saa
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen 
vaihdella verkkovierailutekstiviesteittäin, 
mutta se saa olla enintään 0,10 euroa.
Eurotekstiviestitariffin säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen
0,10 euroa 30 päivään kesäkuuta 2016 asti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 
artiklan säännösten soveltamista.

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta –
ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi 
periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen vaihdella 
verkkovierailutekstiviesteittäin, mutta se
alennetaan 0,09 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2012, 0,06 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja 0,05 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2014. Eurotekstiviestitariffin 
säännelty enimmäisvähittäishinta on tämän 
jälkeen 0,05 euroa 30 päivään kesäkuuta
2018 asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
13 ja 19 artiklan säännösten soveltamista.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Verkkovierailuasiakas voi milloin 
tahansa pyytää eurotekstiviestitariffiin 
siirtymistä tai siitä luopumista. Vaihto on 
toteutettava maksutta yhden työpäivän 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä 

6. Verkkovierailuasiakas voi milloin 
tahansa pyytää eurotekstiviestitariffiin 
siirtymistä tai siitä luopumista. Vaihto on 
toteutettava maksutta yhden työpäivän 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä 
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siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, 
jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin 
osiin kuin verkkovierailuihin.
Kotioperaattori voi viivästyttää tällaisen 
vaihdon voimaantuloa, kunnes aiempi 
verkkovierailuhinta on ollut voimassa 
tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla 
enintään kolme kuukautta.
Eurotekstiviestitariffi voidaan aina yhdistää 
eurotariffiin.

siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, 
jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin 
osiin kuin verkkovierailuihin.
Kotioperaattori voi viivästyttää tällaisen 
vaihdon voimaantuloa, kunnes aiempi 
verkkovierailuhinta on ollut voimassa 
tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla 
enintään kaksi kuukautta, mahdollinen 
sopimusperusteinen ilmoitusaika mukaan 
lukien. Eurotekstiviestitariffi voidaan aina 
yhdistää eurotariffiin.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kotioperaattorit eivät saa estää, 
kieltää tai muuten vaikeuttaa uusien 
asiakkaiden tai nykyisten 
eurotariffiasiakkaiden aktiivisia tai 
passiivisia puheluja verkkovierailujen 
yhteydessä, paitsi jos kyseiset asiakkaat 
sitä nimenomaisesti pyytävät tai ovat 
ylittäneet katkaisurajan.

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 1 
päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
0,30 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,20 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
0,20 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,15 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
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kesimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

kesimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 0,90
euroa megatavua kohden. Datan hintarajat 
alenevat ensin 0,70 euroon 1 päivästä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,50 euroon 1 
päivästä heinäkuuta 2014 käytettyä 
megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen
0,50 euroa käytettyä megatavua kohden 30 
päivään kesäkuuta 2016 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 0,50
euroa megatavua kohden. Datan hintarajat 
alenevat ensin 0,30 euroon 1 päivästä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,20 euroon 1 
päivästä heinäkuuta 2014 käytettyä 
megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen
0,20 euroa käytettyä megatavua kohden 
30 päivään kesäkuuta 2018 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Verkkovierailuasiakas voi milloin 
tahansa pyytää eurodatatariffiin siirtymistä 
tai siitä luopumista sopimusehtojensa 
mukaisesti. Vaihto on toteutettava 
maksutta yhden työpäivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen 
saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka 
liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin 
kuin verkkovierailuihin. Kotioperaattori 

5. Verkkovierailuasiakas voi milloin 
tahansa pyytää eurodatatariffiin siirtymistä 
tai siitä luopumista sopimusehtojensa 
mukaisesti. Vaihto on toteutettava 
maksutta yhden työpäivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen 
saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka 
liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin 
kuin verkkovierailuihin. Kotioperaattori 
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voi viivästyttää tällaisen vaihdon 
voimaantuloa, kunnes aiempi 
verkkovierailuhinta on ollut voimassa 
tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla 
enintään kolme kuukautta. Eurodatatariffi 
voidaan aina yhdistää 
eurotekstiviestitariffiin tai eurotariffiin.

voi viivästyttää tällaisen vaihdon 
voimaantuloa, kunnes aiempi 
verkkovierailuhinta on ollut voimassa 
tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla 
enintään kaksi kuukautta, mahdollinen 
sopimusperusteinen ilmoitusaika mukaan 
lukien. Eurodatatariffi voidaan aina 
yhdistää eurotekstiviestitariffiin tai 
eurotariffiin.

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kotioperaattoreiden on viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2012 ilmoitettava 
kaikille verkkovierailuasiakkailleen 
henkilökohtaisesti eurodatatariffista sekä 
siitä, että sitä sovelletaan viimeistään
1 päivästä heinäkuuta 2012 kaikkiin 
verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät ole 
tehneet tietoista valintaa säänneltyihin 
datapalveluihin sovellettavasta erityisestä 
hinnastosta tai paketista, ja heidän 
oikeudestaan siirtyä eurodatatariffiin tai 
luopua siitä 5 kohdan mukaisesti.

6. Kotioperaattoreiden on viimeistään
30 päivänä kesäkuuta 2012 ilmoitettava 
kaikille verkkovierailuasiakkailleen
selkeästi ja ymmärrettävästi ja pysyvällä 
välineellä henkilökohtaisesti 
eurodatatariffista sekä siitä, että sitä 
sovelletaan viimeistään 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 kaikkiin 
verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät ole 
tehneet tietoista valintaa säänneltyihin 
datapalveluihin sovellettavasta erityisestä 
hinnastosta tai paketista, ja heidän 
oikeudestaan siirtyä eurodatatariffiin tai 
luopua siitä 5 kohdan mukaisesti

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jonkin verkkovierailupalvelun
(puhelu-, tekstiviesti- tai datapalvelun) 
keskimääräinen tukkuhinta 30 päivän 
kesäkuuta 2018 jälkeen laskee samaan 
yritysryhmään kuulumattomien 
operaattorien välisessä, määrältään 
epätasapainoisessa liikenteessä 75 
prosenttiin tai sen alle 6 artiklan 2 

2. Jos jonkin verkkovierailupalvelun
(puhelu-, tekstiviesti- tai datapalvelun) 
keskimääräinen tukkuhinta 30 päivän 
kesäkuuta 2018 jälkeen laskee samaan 
yritysryhmään kuulumattomien 
operaattorien välisessä, määrältään 
epätasapainoisessa liikenteessä
50 prosenttiin tai sen alle 6 artiklan 2 



AD\890078FI.doc 41/53 PE478.349v02-00

FI

kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 11 
artiklan 1 kohdassa säädetyistä 
enimmäistukkuhinnoista, kyseisen 
verkkovierailupalvelun 
enimmäistukkuhintoja ei enää sovelleta.
Komissio tarkistaa säännöllisesti BERECin 
keräämien markkinatietojen perusteella, 
täyttyykö tämä ehto, ja jos se täyttyy, 
komissio julkaisee viipymättä Euroopan 
unionin virallisen lehden C-sarjassa tiedot, 
jotka osoittavat, ettei kyseisen palvelun 
enimmäistukkuhintoja enää tarvitse 
soveltaa.

kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 11 
artiklan 1 kohdassa säädetyistä 
enimmäistukkuhinnoista, kyseisen 
verkkovierailupalvelun 
enimmäistukkuhintoja ei enää sovelleta.
Komissio tarkistaa säännöllisesti BERECin 
keräämien markkinatietojen perusteella, 
täyttyykö tämä ehto, ja jos se täyttyy, 
komissio julkaisee viipymättä Euroopan 
unionin virallisen lehden C-sarjassa tiedot, 
jotka osoittavat, ettei kyseisen palvelun 
enimmäistukkuhintoja enää tarvitse 
soveltaa.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 5 artiklassa tarkoitetun 
verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin 
täytäntöönpanon jälkeen ja ennen 1 päivää 
heinäkuuta 2016 unionin tasolla määritetty 
keskimääräinen vähittäishinta laskee 75 
prosenttiin tai sen alle 7 artiklan 2 
kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa ja 12 
artiklan 2 kohdassa säädetyistä 
enimmäisvähittäishinnoista, kyseisten 
verkkovierailupalvelujen 
enimmäisvähittäishintoja ei enää sovelleta.
Komissio tarkistaa säännöllisesti BERECin 
keräämien markkinatietojen perusteella, 
täyttyykö tämä ehto, ja jos se täyttyy, 
komissio julkaisee viipymättä Euroopan 
unionin virallisen lehden C-sarjassa tiedot, 
jotka osoittavat, ettei kyseisen palvelun 
enimmäisvähittäishintoja enää tarvitse 
soveltaa.

3. Jos 5 artiklassa tarkoitetun 
verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin 
täytäntöönpanon jälkeen unionin tasolla 
määritetty keskimääräinen vähittäishinta 
laskee 50 prosenttiin tai sen alle 7 artiklan 
2 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa ja
12 artiklan 2 kohdassa säädetyistä 
enimmäisvähittäishinnoista, kyseisten 
verkkovierailupalvelujen 
enimmäisvähittäishintoja ei enää sovelleta.
Komissio tarkistaa säännöllisesti BERECin 
keräämien markkinatietojen perusteella, 
täyttyykö tämä ehto, ja jos se täyttyy, 
komissio julkaisee viipymättä Euroopan 
unionin virallisen lehden C-sarjassa tiedot, 
jotka osoittavat, ettei kyseisen palvelun 
enimmäisvähittäishintoja enää tarvitse 
soveltaa.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jokaisen kotioperaattorin on asiakkaan 
saapuessa toisen jäsenvaltion alueelle 
toimitettava viestipalvelua käyttäen 
asiakkaalle automaattisesti sekä 
viivytyksettä ja maksutta yksilölliset tiedot 
verkkovierailun arvonlisäverollisista 
perushinnoista, joita asiakkaaseen 
sovelletaan tämän soittaessa tai 
vastaanottaessa puheluja tai lähettäessä 
tekstiviestejä vierailujäsenvaltiossa, 
varoittaakseen verkkovierailuasiakasta 
siitä, että häneltä peritään 
verkkovierailumaksu hänen soittaessaan tai 
vastaanottaessaan puhelun tai lähettäessään 
tekstiviestin; tämä velvoite ei koske 
tapauksia, joissa asiakas on ilmoittanut 
kotioperaattorille, ettei hän tarvitse tällaista 
palvelua.

Jokaisen kotioperaattorin on asiakkaan 
saapuessa toisen jäsenvaltion alueelle, ja 
1 päivästä tammikuuta 2013 lähtien 
asiakkaan saapuessa kolmanteen 
maahan, toimitettava viestipalvelua 
käyttäen asiakkaalle automaattisesti sekä 
viivytyksettä ja maksutta yksilölliset tiedot 
verkkovierailun arvonlisäverollisista 
perushinnoista (asiakkaan kotilaskun 
valuuttana), joita asiakkaaseen sovelletaan 
tämän soittaessa tai vastaanottaessa 
puheluja tai lähettäessä tekstiviestejä
vierailumaassa, varoittaakseen 
verkkovierailuasiakasta siitä, että häneltä 
peritään verkkovierailumaksu hänen 
soittaessaan tai vastaanottaessaan puhelun 
tai lähettäessään tekstiviestin; tämä 
velvoite ei koske tapauksia, joissa asiakas 
on ilmoittanut kotioperaattorille, ettei hän 
tarvitse tällaista palvelua.

Perustelu

Nämä toimenpiteet on ulotettava myös Euroopan unionin ulkopuolelle.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitettuihin 
yksilöityihin perushintatietoihin sisältyvät
enimmäishinnat, joita asiakkaaseen 
voidaan soveltaa hänen hintajärjestelmänsä 
mukaisesti hänen:

Tässä kohdassa tarkoitetut yksilöidyt 
perushintatiedot on lähetettävä 
asiakkaalle verkkovierailujen yhteydessä 
unionin alueella ja sen ulkopuolella, ja 
niihin sisältyvät tosiasialliset 
arvonlisäverolliset hinnat (asiakkaan 
kotilaskun valuuttana), joita asiakkaaseen 
voidaan soveltaa hänen hintajärjestelmänsä 
mukaisesti hänen:
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) lähettäessään säänneltyjä 
verkkovierailutekstiviestejä
vierailujäsenvaltiossa.

b) lähettäessään säänneltyjä 
verkkovierailutekstiviestejä
vierailumaassa.

Perustelu

Nämä toimenpiteet on ulotettava myös Euroopan unionin ulkopuolelle.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) käyttäessään säänneltyjä 
datayhteyspalveluja vierailujäsenvaltiossa 
tai kolmannessa maassa, ilmaistuna 
hintana megatavua kohden.

Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen lisäksi, mitä 1 kohdassa säädetään, 
asiakkailla on oikeus pyytää ja saada 
maksutta ja sijaintipaikastaan
unionin alueella riippumatta 
yksityiskohtaisempia yksilöityjä 
hintatietoja puhelujen, 
tekstiviestipalvelujen, 
multimediaviestipalvelujen ja muiden 
datapalvelujen verkkovierailuhinnoista 
vierailuverkossa sekä tietoja tämän 
asetuksen nojalla sovellettavista 
avoimuustoimenpiteistä joko 

2. Sen lisäksi, mitä 1 kohdassa säädetään, 
asiakkailla on oikeus pyytää ja saada 
maksutta ja sijaintipaikastaan riippumatta, 
mutta vasta 1 päivästä tammikuuta 2013 
lähtien, jos kuluttaja on unionin alueen 
ulkopuolella, yksityiskohtaisempia 
yksilöityjä hintatietoja puhelujen, 
tekstiviestipalvelujen, 
multimediaviestipalvelujen ja muiden 
datapalvelujen verkkovierailuhinnoista 
vierailuverkossa sekä tietoja tämän 
asetuksen nojalla sovellettavista 
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matkapuheluna tai tekstiviestinä. Tällainen 
pyyntö esitetään maksuttomaan numeroon, 
jota kotioperaattori pitää yllä tätä 
tarkoitusta varten. Edellä 1 kohdassa 
säädettyjä velvoitteita ei sovelleta M2M-
tyyppiseen laitteiden väliseen viestintään, 
joissa hyödynnetään 
matkaviestintäpalveluja.

avoimuustoimenpiteistä joko 
matkapuheluna tai tekstiviestinä. Tällainen 
pyyntö esitetään maksuttomaan numeroon, 
jota kotioperaattori pitää yllä tätä 
tarkoitusta varten. Edellä 1 kohdassa 
säädettyjä velvoitteita ei sovelleta M2M-
tyyppiseen laitteiden väliseen viestintään
eikä muihin laitteisiin, jotka eivät tue 
tekstiviestitoimintoa.

Perustelu

Edellä mainittu ei toimi laitteissa, jotka eivät tue SMS-toimintoa.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kotioperaattoreiden on varmistettava, että 
niiden verkkovierailuasiakkaille 
tiedotetaan sekä ennen sopimuksen 
tekemistä että sen jälkeen riittävästi 
maksuista, joita sovelletaan 
verkkovierailudatapalvelujen käyttöön, 
tavoilla jotka auttavat asiakasta 
ymmärtämään tällaisen käytön taloudelliset 
seuraukset ja joiden avulla asiakkaat 
pystyvät seuraamaan ja hallitsemaan 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
käytöstä aiheutuvia kulujaan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti. Jäljempänä 3 kohdassa 
tarkoitettuja turvamekanismeja ei sovelleta 
etukäteismaksua käyttäviin asiakkaisiin.

Kotioperaattoreiden on varmistettava, että 
niiden verkkovierailuasiakkaille 
tiedotetaan sekä ennen sopimuksen 
tekemistä että sen jälkeen riittävästi 
maksuista, joita sovelletaan säänneltyjen
verkkovierailudatapalvelujen käyttöön
Euroopan unionin alueella ja sen 
ulkopuolella, tavoilla jotka auttavat 
asiakasta ymmärtämään tällaisen käytön 
taloudelliset seuraukset ja joiden avulla 
asiakkaat pystyvät seuraamaan ja 
hallitsemaan säänneltyjen 
verkkovierailudatapalvelujen käytöstä 
aiheutuvia kulujaan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti. Jäljempänä 3 kohdassa 
tarkoitettuja turvamekanismeja ei sovelleta 
etukäteismaksua käyttäviin asiakkaisiin, 
paitsi jos he ovat tehneet 
etukäteismaksusopimuksen, johon sisältyy 
automaattinen luottokorotus. Jäljempänä 
3 kohdassa tarkoitettuja 
turvamekanismeja ei sovelleta 
M2M-tyyppisiin laitteiden välisiin 
palveluihin. Lisäksi asiakkaille, joilla on 
etukäteismaksusopimus, olisi annettava 
ajoissa varoitus siitä, että heidän 
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luottorajansa on lähestymässä.

Perustelu

Tarkistuksella suojellaan jättilaskuilta etukäteismaksua käyttäviä asiakkaita, joiden luotto 
uusitaan automaattisesti. Alun perin ehdotetussa tekstissä tällaiset kuluttajat jätetään 
epähuomiossa soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa kotioperaattorien on 
ilmoitettava asiakkailleen ennen 
sopimuksen tekemistä ja sen jälkeen 
säännöllisesti riskistä, joka koskee 
automaattista ja kontrolloimatonta 
verkkovierailudatayhteyttä ja latausta.
Lisäksi kotioperaattorien on selitettävä
asiakkailleen selkeästi ja ymmärrettävästi, 
miten tällaiset automaattiset 
verkkovierailudatayhteydet voidaan kytkeä 
pois päältä niin, että voidaan välttää 
verkkovierailudatapalveluiden 
kontrolloimaton käyttö.

Tarvittaessa kotioperaattorien on 
ilmoitettava asiakkailleen ennen 
sopimuksen tekemistä ja sen jälkeen 
säännöllisesti riskistä, joka koskee 
automaattista ja kontrolloimatonta 
verkkovierailudatayhteyttä ja latausta.
Lisäksi kotioperaattorien on ilmoitettava
asiakkailleen maksutta sekä selkeästi ja
ymmärrettävästi, miten heidän on 
toimittava, jotta tällaiset automaattiset 
verkkovierailudatayhteydet voidaan kytkeä 
pois päältä niin, että voidaan välttää 
verkkovierailudatapalveluiden 
kontrolloimaton käyttö.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kotioperaattorin on tiedotettava 
verkkovierailuasiakkaalle automaattisella 
viestillä, että hän on verkkovierailun 
piirissä, ja annettava yksilölliset 
perushintatiedot maksuista, joita 
sovelletaan verkkovierailudatapalvelujen 
tarjontaan kyseiselle 
verkkovierailuasiakkaalle kyseisessä
jäsenvaltiossa, paitsi jos asiakas on 

Kotioperaattorin on tiedotettava 
verkkovierailuasiakkaalle automaattisella 
viestillä, että hän on verkkovierailun 
piirissä, ja annettava yksilölliset 
perushintatiedot arvonlisäverollisista
maksuista (asiakkaan kotilaskun 
valuuttana), joita sovelletaan säänneltyjen
verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan 
kyseiselle verkkovierailuasiakkaalle 



PE478.349v02-00 46/53 AD\890078FI.doc

FI

ilmoittanut kotioperaattorille, ettei hän 
tarvitse tällaisia tietoja.

kyseisessä maassa, paitsi jos asiakas on 
ilmoittanut kotioperaattorille, ettei hän 
tarvitse tällaisia tietoja.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaiset yksilölliset perushintatiedot on 
toimitettava verkkovierailuasiakkaan 
matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen 
esimerkiksi tekstiviestin, sähköpostin tai 
tietokoneella näkyvän ponnahdusikkunan 
avulla aina, kun verkkovierailuasiakas 
saapuu muuhun jäsenvaltioon kuin 
kotiverkkonsa sijaintivaltioon ja ottaa 
ensimmäisen kerran käyttöön säännellyn 
verkkovierailudatapalvelun kyseisessä
jäsenvaltiossa. Ne on toimitettava 
maksutta sillä hetkellä, kun 
verkkovierailuasiakas ottaa käyttöön 
säännellyn verkkovierailudatapalvelun, 
tavalla, joka on omiaan helpottamaan 
niiden vastaanottoa ja helppoa 
ymmärtämistä.

Tällaiset yksilölliset perushintatiedot on 
toimitettava verkkovierailuasiakkaan 
matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen 
esimerkiksi tekstiviestin, sähköpostin tai 
tietokoneella näkyvän ponnahdusikkunan 
avulla aina, kun verkkovierailuasiakas 
saapuu muuhun maahan kuin 
kotiverkkonsa sijaintivaltioon ja ottaa 
ensimmäisen kerran käyttöön säännellyn 
verkkovierailudatapalvelun kyseisessä
maassa. Ne on toimitettava maksutta sillä 
hetkellä, kun verkkovierailuasiakas ottaa 
käyttöön säännellyn 
verkkovierailudatapalvelun, tavalla, joka 
on omiaan helpottamaan niiden 
vastaanottoa ja helppoa ymmärtämistä.

Perustelu

Nämä toimenpiteet on ulotettava myös Euroopan unionin ulkopuolelle.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kotioperaattorin on tarjottava 
kaikille verkkovierailuasiakkailleen 
mahdollisuus valita vapaasti ja maksutta 
toiminto, joka antaa tietoja toteutuneesta 
kulutuksesta ilmaistuna käyttömääränä tai 
valuuttana, jolla verkkovierailuasiakasta 

Kunkin kotioperaattorin on tarjottava 
kaikille verkkovierailuasiakkailleen 
mahdollisuus valita vapaasti ja maksutta 
toiminto, joka antaa tietoja toteutuneesta 
kulutuksesta ilmaistuna käyttömääränä tai 
valuuttana, jolla verkkovierailuasiakasta 
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laskutetaan säännellyistä
verkkovierailudatapalveluista ja joka takaa, 
että säänneltyjen
verkkovierailudatapalveluiden 
kokonaiskulutus ei tiettynä kautena ylitä 
määritettyä saldorajaa ilman asiakkaan 
nimenomaista suostumusta.

laskutetaan vähittäistason
verkkovierailudatapalveluista, jotka ovat 
tarjolla sekä unionin alueella että sen 
ulkopuolella, ja joka takaa, että tällaisten 
vähittäistason
verkkovierailudatapalveluiden 
kokonaiskulutus ei tiettynä kautena ylitä 
määritettyä saldorajaa ilman asiakkaan 
nimenomaista suostumusta. Tätä ei 
sovelleta tapauksiin, joissa 
matkaviestintäpalvelujen tarjoaja 
vierailumaassa unionin ulkopuolella ei 
anna kotioperaattorin valvoa 
asiakkaidensa käyttöä tosiaikaisesti. Siinä 
tapauksessa asiakkaalle on ilmoitettava 
asiasta viestipalvelua käyttäen 
viivytyksettä ja maksutta, kun hän saapuu 
tällaiseen maahan.

Perustelu

Avoimuutta ja kuluttajansuojaa koskevia toimenpiteitä olisi sovellettava myös unionin 
ulkopuolella. On kuitenkin edelleen maita, joissa kotioperaattorit eivät teknisistä syistä 
välttämättä pysty jäljittämään asiakkaidensa käyttöä tosiaikaisesti ja saavat käyttötiedot vain 
kuukauden lopussa.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kotioperaattorin on myös 
varmistettava, että verkkovierailuasiakkaan 
matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen 
lähetetään esimerkiksi tekstiviestin, 
sähköpostiviestin tai tietokoneen 
ponnahdusikkunan avulla ilmoitus, kun 
80 prosenttia verkkovierailudatapalvelujen 
sovitusta enimmäissaldo- tai käyttörajasta 
saavutetaan. Asiakkailla on oltava oikeus 
pyytää operaattoria lopettamaan tällaisten 
ilmoitusten lähettäminen ja pyytää milloin 
tahansa ja maksutta kotioperaattoria 
tarjoamaan uudelleen tätä palvelua.

Kunkin kotioperaattorin on myös 
varmistettava, että verkkovierailuasiakkaan 
matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen 
lähetetään esimerkiksi tekstiviestin, 
sähköpostiviestin tai tietokoneen 
ponnahdusikkunan avulla ilmoitus, kun 
80 prosenttia verkkovierailupuhelu-, 
verkkovierailutekstiviesti- ja
verkkovierailudatapalvelujen sovitusta 
enimmäissaldo- tai käyttörajasta 
saavutetaan. Asiakkailla on oltava oikeus 
pyytää operaattoria lopettamaan tällaisten 
ilmoitusten lähettäminen ja pyytää milloin 
tahansa ja maksutta kotioperaattoria 



PE478.349v02-00 48/53 AD\890078FI.doc

FI

tarjoamaan uudelleen tätä palvelua.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tällainen saldo- tai käyttöraja muutoin 
ylittyisi, verkkovierailuasiakkaan 
matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen 
on lähetettävä ilmoitus. Ilmoituksessa on 
kerrottava menettely, jota asiakkaan on 
noudatettava, jos hän haluaa kyseisten 
palvelujen tarjonnan jatkamista, sekä 
kulutettavien lisäyksiköiden kustannukset.
Jos verkkovierailuasiakas ei toimi 
vastaanottamassaan ilmoituksessa 
kehotetulla tavalla, kotioperaattorin on 
viipymättä lopetettava säänneltyjen 
verkkovierailudatapalvelujen tarjoaminen 
verkkovierailuasiakkaalle ja niiden 
veloittaminen verkkovierailuasiakkaalta, 
paitsi jos ja kunnes verkkovierailuasiakas 
pyytää näiden palvelujen tarjonnan 
jatkamista tai uusimista.

Jos tällainen saldo- tai käyttöraja muutoin 
ylittyisi, verkkovierailuasiakkaan 
matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen 
on lähetettävä ilmoitus. Ilmoituksessa on 
kerrottava menettely, jota asiakkaan on 
noudatettava, jos hän haluaa kyseisten 
palvelujen tarjonnan jatkamista, sekä 
kulutettavien lisäyksiköiden kustannukset.
Jos verkkovierailuasiakas ei toimi 
vastaanottamassaan ilmoituksessa 
kehotetulla tavalla, kotioperaattorin on 
viipymättä lopetettava säänneltyjen
verkkovierailupuhelu-, 
verkkovierailutekstiviesti- ja
verkkovierailudatapalvelujen tarjoaminen 
verkkovierailuasiakkaalle ja niiden 
veloittaminen verkkovierailuasiakkaalta, 
paitsi jos ja kunnes verkkovierailuasiakas 
pyytää näiden palvelujen tarjonnan 
jatkamista tai uusimista.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä sääntöä sovelletaan asiakkaan 
verkkovierailuihin unionin alueella ja 
unionin ulkopuolella.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä olevaa 3 kohtaa sovelletaan 
asiakkaan verkkovierailuihin unionin 
alueella ja sen ulkopuolella.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Hintavertailu

Asiakkaille annettavien vähittäistason 
verkkovierailupuhelu-, 
verkkovierailutekstiviesti- ja 
verkkovierailudatapalveluja koskevien 
hintatietojen on oltava arvonlisäverollisia.
Komissio tutkii operaattoreiden 
asiakkailleen ehdottamien eri tariffien 
avoimuuden ja vertailukelpoisuuden ja 
antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tarvittavista 
lisätoimenpiteistä sen varmistamiseksi, 
että kuluttajat voivat vaivattomasti 
vertailla kyseisiä tariffeja, jotta voidaan 
helpottaa päätöksen tekemistä 
operaattorin vaihtamisesta.

Perustelu

Eri operaattoreiden tarjoamia matkapuhelintariffeja ei nykyisin voida vertailla keskenään. 
Komission olisi tutkittava tätä. Avoimuus tarkoittaa myös, että kaikki hintatiedot annetaan 
arvonlisäverollisina.

Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Edellä 4 artiklan 5 a kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä siirretään komissiolle ...* 
alkaen 22 artiklan toisessa kohdassa 
tarkoitettuun päivämäärään saakka. 
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 
5 a kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai päätöksessä 
mainittuna myöhempänä päivänä. Päätös 
ei vaikuta jo voimassa olevien 
delegoitujen säädösten pätevyyteen. 
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Säädösvallan siirron nojalla 4 artiklan 
5a kohdan mukaisesti annettu säädös voi 
tulla voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei vastusta sitä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen tämän määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta sitä. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.
_____________
* EUVL: pyydetään lisäämään tämän 
asetuksen voimaantulopäivä. 
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Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset 
säännökset komissiolle viimeistään 30 
päivänä maaliskuuta 2012 ja ilmoitettava 
viipymättä niihin myöhemmin 
mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Seuraamuksiin on sisällyttävä 
operaattoreiden velvoite tarjota korvaus 
asiakkaille, kun ne viivästyttävät tai 
hankaloittavat asiakkaan vaihtoa 
vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin 
palveluihin. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava kyseiset säännökset 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
maaliskuuta 2012 ja ilmoitettava 
viipymättä niihin myöhemmin 
mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
asetuksen toimivuutta ja antaa julkisen 
kuulemisen jälkeen siitä kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2015. 
Komissio arvioi erityisesti, onko tämän 
asetuksen tavoitteet saavutettu. Tällöin 
komissio arvioi muun muassa:

1. Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
asetuksen toimivuutta ja antaa julkisen 
kuulemisen jälkeen siitä kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016.
Komissio arvioi erityisesti, onko tämän 
asetuksen tavoitteet saavutettu. Tällöin 
komissio arvioi muun muassa:

Perustelu

Uudelleentarkastelu on siirrettävä myöhemmäksi, jotta voidaan arvioida rakenteellisten 
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toimenpiteiden vaikutusta markkinoilla.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen voimassaolo päättyy 30 
päivänä kesäkuuta 1 2022.

Tämän asetuksen voimassaolo päättyy
30 päivänä kesäkuuta 2022.
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