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Tarkistus 30
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Louis Grech, Sylvana Rapti, 
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Televiestinnän sisämarkkinoita ei 
voida pitää todellisina, kun samaan 
aikaan kotimaan hintojen ja 
verkkovierailuhintojen välillä on 
merkittäviä eroja. Siksi tämän asetuksen 
lopullisena tavoitteena olisi oltava 
verkkovierailumaksujen poistaminen 
kokonaan ja siten yleiseurooppalaisten 
matkaviestintämarkkinoiden luominen.

Or. en

Tarkistus 31
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Televiestinnän sisämarkkinoita ei 
voida pitää todellisina, kun samaan 
aikaan kotimaan hintojen ja 
verkkovierailuhintojen välillä on 
merkittäviä eroja. Siksi tämän asetuksen 
lopullisena tavoitteena olisi oltava 
verkkovierailumaksujen poistaminen 
kokonaan ja siten yleiseurooppalaisten 
matkaviestintämarkkinoiden luominen.

Or. en

Tarkistus 32
Anna Hedh
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Komissio ehdotti vuosien 2011–2015 
vertailuarviointikehyksessä, jonka 
jäsenvaltiot hyväksyivät marraskuussa 
20091, tavoitetta vähentää 
verkkovierailuhintojen ja kansallisten 
hintojen eroa siten, että se lähestyisi 
nollaa vuoteen 2015 mennessä. Tavoite 
sisältyy myös komission tiedonantoon 
"Euroopan digitaalistrategia"2.
__________________
1 http://ec.europa.eu/information_society/
eeurope/i2010/docs/benchmarking/bench
marking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 COM(2010)0245.

Or. en

Tarkistus 33
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Verkkovierailuhintoja korkeammat 
kotimaan puhelu- tekstiviesti- ja 
tiedonsiirtohinnat (myös muualle kuin 
kotimaahan menevän viestinnän osalta) 
eivät ole eduksi kuluttajalle. Ne myös 
vääristävät markkinoita. Vuodesta 2012 
kotimaanhinnat eivät siten saa ylittää 
verkkovierailuhinnoille asetettuja 
vähittäishintarajoja.

Or. en
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Tarkistus 34
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Televiestinnän sisämarkkinoiden 
saavuttamiseksi samaan ryhmään 
kuuluvia televiestintäyhtiötä olisi 
kannustettava liittämään kansalliset 
toimilupansa yhteen yhden 
eurooppalaisen operaattorin alaisuudessa. 
Tulevaisuudessa nykyisten 
televiestintätoimilupien ja uusien 
matkapuhelinverkkojen olisi katettava 
unionin koko alue eikä pelkästään yhtä 
jäsenvaltiota.

Or. en

Tarkistus 35
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 36
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) Verkkovierailumarkkinoiden 
puutteellinen kilpailu estää televiestinnän 
sisämarkkinoiden kehittymistä.

Or. en

Tarkistus 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 38
Cornelis de Jong

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 

(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 
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sääntelytoimia. Tiedot osoittavat, että 
vähittäis- ja tukkuhinnat asettuvat edelleen 
asetuksessa (EY) N:o 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.

sääntelytoimia. Tiedot osoittavat, että 
vähittäis- ja tukkuhinnat asettuvat edelleen 
asetuksessa (EY) N:o 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, 
mikä johtaa palveluntarjoajien 
kohtuuttomiin voittoihin unionin 
kuluttajien kustannuksella.

Or. nl

Tarkistus 39
Christian Engström, Emilie Turunen

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 asetuksella (EY) 
N:o 544/2009, säädettyjen rajoitusten 
tasolle tai lähelle niitä, eikä rajoitusten 
alapuolella esiinny juurikaan kilpailua.

(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 
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.

Or. en
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Tarkistus 40
Cornelis de Jong

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.

Or. nl

Tarkistus 41
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(17 a) Kun luodaan digitaaliset 
sisämarkkinat varsinkin verkkovierailun 
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.

Or. en

Tarkistus 42
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta verkkovierailupalvelujen 
markkinoiden kilpailu voisi kehittyä ja 
toiminta tehostua, markkinoilla ei saisi olla 
rajoituksia, jotka estävät yrityksiä 
neuvottelemasta tuloksekkaasti tukkutason 
käyttöoikeuksista verkkovierailupalvelujen 
tarjoamiseksi. Tällä hetkellä tällaisia 
tukkutason käyttöoikeusjärjestelyjä 
haittaavat kuitenkin esteet, jotka johtuvat 
eroista yritysten neuvotteluasemien 
vahvuudessa ja infrastruktuurin 
omistusosuuksissa. Näiden esteiden 
poistaminen helpottaisi vaihtoehtoisten ja 
innovatiivisten verkkovierailupalvelujen 
kehittymistä ja tarjoamista kuluttajille
erityisesti virtuaaliverkko-operaattoreiden 
taholta. Se helpottaisi myös 
yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittymistä.

(18) Jotta verkkovierailupalvelujen 
markkinoiden kilpailu voisi kehittyä ja 
toiminta tehostua, markkinoilla ei saisi olla 
rajoituksia, jotka estävät yrityksiä 
neuvottelemasta tuloksekkaasti tukkutason 
käyttöoikeuksista verkkovierailupalvelujen 
tarjoamiseksi. Tällä hetkellä tällaisia 
tukkutason käyttöoikeusjärjestelyjä 
haittaavat kuitenkin esteet, jotka johtuvat 
eroista yritysten neuvotteluasemien 
vahvuudessa ja infrastruktuurin 
omistusosuuksissa. Näiden esteiden 
poistaminen helpottaisi vaihtoehtoisten ja 
innovatiivisten verkkovierailupalvelujen 
kehittymistä ja tarjoamista kuluttajille. Se 
helpottaisi myös yleiseurooppalaisten 
palvelujen kehittymistä.

Or. en
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Tarkistus 43
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

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.

Or. en

Tarkistus 44
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Matkaviestintäpalveluja myydään 
paketteina, jotka sisältävät sekä kotimaan-
että verkkovierailupalvelut, mikä rajoittaa 
kuluttajien valinnanvaraa 
verkkovierailupalveluissa. Tällaiset paketit 
vähentävät läpinäkyvyyttä 
verkkovierailupalveluissa, koska paketin 
yksittäisten osien välinen hintavertailu on 
vaikeaa. Tästä johtuu, ettei operaattoreiden 
välillä toistaiseksi ole 
verkkovierailuelementtiin perustuvaa 
kilpailua. Verkkovierailupalvelujen 
helpompi saatavuus erillisenä palveluna 
auttaisi ratkaisemaan rakenteellisia 
ongelmia lisäämällä kuluttajien 
tietoisuutta verkkovierailuhinnoista, 
mahdollistamalla 
verkkovierailupalveluihin liittyvät selkeät 
kuluttajavalinnat ja siten lisäämällä 
kilpailupainetta kysyntäpuolella. Tämä 
edistäisi sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa eurooppalaisissa 
verkkovierailupalveluissa.

(21) Matkaviestintäpalveluja myydään 
paketteina, jotka sisältävät sekä kotimaan-
että verkkovierailupalvelut, mikä rajoittaa 
kuluttajien valinnanvaraa 
verkkovierailupalveluissa. Tällaiset paketit 
vähentävät läpinäkyvyyttä 
verkkovierailupalveluissa, koska paketin 
yksittäisten osien välinen hintavertailu on 
vaikeaa. Tästä johtuu, ettei operaattoreiden 
välillä toistaiseksi ole 
verkkovierailuelementtiin perustuvaa 
kilpailua.

Or. nl

Perustelu

Ei vaadita kotimaanmaksuja ja verkkovierailumaksuja varten erillisiä järjestelmiä, koska 
niihin liittyvät erittäin korkeat kustannukset, jotka arvioidaan 300 miljoonaksi euroksi, 
siirretään kuluttajille. Tällaiset erilliset järjestelmät eivät myöskään edistä avoimuutta. Olisi 
laadittava strategia, jossa operaattoreilta edellytetään aina hintoja koskevaa avoimuutta.

Tarkistus 45
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus 
hankkia verkkovierailupalvelut kotimaan 

Poistetaan.
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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.

Or. nl

Tarkistus 46
Christian Engström, Emilie Turunen

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.
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 lyhyen ajan 
kuluessa huolehdittava siitä, että 
verkkovierailupalveluja tarjotaan samalla 
laatutasolla kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 47
Damien Abad
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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.
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.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään määrittelemään täsmällisesti, missä verkkovierailupalvelut on 
erotettava kotimaan paketeista. Tämä on siis tehtävä Euroopan unionissa.

Tarkistus 48
Robert Rochefort

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 

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

palveluntarjoajalta tarvitsematta vaihtaa 
numeroaan, jolloin olisi varmistettava 
palvelujen yhteentoimivuus ja 
huolehdittava siitä, että 
verkkovierailupalveluja tarjotaan samalla 
laatutasolla kaikkialla unionissa.
Kuluttajilla, jotka päättävät pitää saman 
operaattorin verkkovierailupalveluja 
varten, olisi voitava valita järjestely, jossa 
heidän verkkovierailupalvelunsa 
vähennetään suoraan kansallisen 
viestinnän saldosta, niin että heitä 
veloitetaan ainoastaan normaalin 
pakettimaksunsa ylimenevästä osasta 
sitten kun kansallinen saldo on käytetty.

Or. fr

Tarkistus 49
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Matkapuhelinoperaattoreiden välistä 
yhteistyötä ja koordinointia olisi lisättävä, 
jotta verkkovierailupalvelujen 
tarjoaminen erillisenä palveluna olisi 
teknisesti mahdollista ja jotta 
verkkovierailupalvelujen erillinen myynti 
kehittyisi koordinoidusti ja teknisesti 
järkevällä tavalla unionissa. Siksi olisi 
laadittava suuntaviivat ja määriteltävä 
niissä yksityiskohtaisemmin tarvittavat 
perusperiaatteet ja menetelmät, jotta 
voidaan mukautua nopeasti muuttuviin 
olosuhteisiin ja teknologian kehitykseen. 
BERECin olisi komission koordinoimana 
ja yhdessä asianomaisten sidosryhmien 
kanssa vahvistettava suuntaviivat 
verkkovierailupalvelujen erillisen 
myynnin mahdollistavan toiminnon 
teknisten elementtien kehittämiseksi. 
Komissio voi antaa eurooppalaiselle 

Poistetaan.
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standardointielimelle toimeksiannon 
tehdä asianomaisiin standardeihin 
muutokset, joita toiminnon 
yhdenmukaistettu toteutus edellyttää.

Or. nl

Tarkistus 50
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Matkapuhelinoperaattoreiden välistä 
yhteistyötä ja koordinointia olisi lisättävä, 
jotta verkkovierailupalvelujen tarjoaminen 
erillisenä palveluna olisi teknisesti 
mahdollista ja jotta 
verkkovierailupalvelujen erillinen myynti 
kehittyisi koordinoidusti ja teknisesti 
järkevällä tavalla unionissa. Siksi olisi 
laadittava suuntaviivat ja määriteltävä 
niissä yksityiskohtaisemmin tarvittavat 
perusperiaatteet ja menetelmät, jotta 
voidaan mukautua nopeasti muuttuviin 
olosuhteisiin ja teknologian kehitykseen.
BERECin olisi komission koordinoimana 
ja yhdessä asianomaisten sidosryhmien 
kanssa vahvistettava suuntaviivat 
verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin 
mahdollistavan toiminnon teknisten 
elementtien kehittämiseksi. Komissio voi 
antaa eurooppalaiselle 
standardointielimelle toimeksiannon tehdä 
asianomaisiin standardeihin muutokset, 
joita toiminnon yhdenmukaistettu toteutus 
edellyttää.

(23) Matkapuhelinoperaattoreiden välistä 
yhteistyötä ja koordinointia olisi lisättävä, 
jotta verkkovierailupalvelujen tarjoaminen 
erillisenä palveluna ja paikallisten 
verkkovierailudatapalvelujen käyttö olisi 
teknisesti mahdollista ja jotta 
verkkovierailupalvelujen erillinen myynti 
kehittyisi koordinoidusti ja teknisesti 
järkevällä tavalla unionissa. Siksi olisi 
laadittava suuntaviivat ja määriteltävä 
niissä yksityiskohtaisemmin tarvittavat 
perusperiaatteet ja menetelmät, jotta 
voidaan mukautua nopeasti muuttuviin 
olosuhteisiin ja teknologian kehitykseen.
BERECin olisi komission koordinoimana 
ja yhdessä asianomaisten sidosryhmien 
kanssa vahvistettava suuntaviivat 
verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin
ja paikallisten 
verkkovierailudatapalvelujen käytön
mahdollistavan toiminnon teknisten 
elementtien kehittämiseksi. Komissio voi 
antaa eurooppalaiselle 
standardointielimelle toimeksiannon tehdä 
asianomaisiin standardeihin muutokset, 
joita toiminnon yhdenmukaistettu toteutus 
edellyttää.

Or. en
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Tarkistus 51
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
lähestymisestä 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 
heidän olisi voitava myös peruuttaa 
poikkeus, jos sääntöjä rikotaan. Tämä 
järjestely antaisi myös mahdollisuuden 
innovatiivisempiin tarjouksiin, kuten 
"vieraile verkossa kuin kotonasi" tai 
kuukausimaksuun perustuviin 
tarjouksiin, jotka olisivat läpinäkyvämpiä 
kuluttajille eivätkä edellyttäisi tältä 
mitään toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 52
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(25) Tilapäistä hintasääntelyä jatkettaessa 
tulisi verkkovierailuasiakkaiden etujen 
suojaamiseksi asettaa sääntelyvelvoitteita 
niin vähittäis- kuin tukkutasollakin, koska 
kokemus on osoittanut, että unionin 
laajuisten verkkovierailupalvelujen 
tukkuhintojen alennukset eivät välttämättä 
näy verkkovierailujen vähittäishintojen 
alentumisena, koska siihen ei ole 
kannustimia. Toisaalta toimet 
vähittäishintojen alentamiseksi ilman että 
puututaan näiden palvelujen tarjontaan 
liittyvien tukkutason kustannusten tasoon, 
voisivat haitata unionin laajuisten 
verkkovierailumarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa eivätkä johtaisi kilpailun 
lisääntymiseen.

(25) Jatkettaessa vaiheittaisia 
hinnanalennuksia, joiden olisi johdettava 
siihen, että vuonna 2015 saavutetaan 
Euroopan digitaalistrategiassa asetettu 
tavoite kotimaan hintojen ja 
verkkovierailuhintojen saattamisesta 
samoiksi, tulisi verkkovierailuasiakkaiden 
etujen suojaamiseksi asettaa 
sääntelyvelvoitteita niin vähittäis- kuin 
tukkutasollakin, koska kokemus on 
osoittanut, että unionin laajuisten 
verkkovierailupalvelujen tukkuhintojen 
alennukset eivät välttämättä näy 
verkkovierailujen vähittäishintojen 
alentumisena, koska siihen ei ole 
kannustimia. Toisaalta toimet 
vähittäishintojen alentamiseksi ilman että 
puututaan näiden palvelujen tarjontaan 
liittyvien tukkutason kustannusten tasoon, 
voisivat haitata unionin laajuisten 
verkkovierailumarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa eivätkä johtaisi kilpailun 
lisääntymiseen.

Or. nl

Tarkistus 53
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Siihen asti kun rakenteellisilla 
ratkaisuilla on saatu aikaan riittävästi 
kilpailua verkkovierailumarkkinoille,
tehokkain ja oikeasuhteisin lähestymistapa 
unionin sisäisten verkkovierailupuhelujen 
soittamisen ja vastaanottamisen hintatason 
sääntelemiseksi on unionin laajuisen 
keskimääräisen minuuttihinnan 
enimmäismäärän vahvistaminen 

(26) Tehokkain ja oikeasuhteisin 
lähestymistapa unionin sisäisten 
verkkovierailupuhelujen soittamisen ja 
vastaanottamisen hintatason 
sääntelemiseksi on unionin laajuisen 
keskimääräisen minuuttihinnan 
enimmäismäärän vahvistaminen 
tukkutasolla sekä maksujen rajoittaminen 
vähittäistasolla ottamalla käyttöön 
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tukkutasolla sekä maksujen rajoittaminen 
vähittäistasolla ottamalla käyttöön 
asetuksen (EY) N:o 717/2007 mukainen 
eurotariffi. Keskimääräistä tukkuhintaa 
olisi sovellettava minkä tahansa unionissa 
olevan operaattoriparin välillä määrätyn 
ajanjakson ajan.

asetuksen (EY) N:o 717/2007 mukainen 
eurotariffi. Keskimääräistä tukkuhintaa 
olisi sovellettava minkä tahansa unionissa 
olevan operaattoriparin välillä määrätyn 
ajanjakson ajan.

Or. nl

Tarkistus 54
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Tilapäinen eurotariffi olisi 
vahvistettava turvatasolle, joka takaa, että 
nykyiset kuluttajahyödyt säilyvät 
rakenteellisten ratkaisujen toteutuksen 
edellyttämän siirtymäkauden aikana, ja 
samalla turvaa operaattoreille riittävän 
katteen ja kannustaa tarjoamaan 
kilpailukykyisiä verkkovierailupalveluita 
alemmin maksuin. Siirtymäkauden aikana 
operaattoreiden olisi tarjottava eurotariffia 
aktiivisesti ja maksutta sekä selvällä ja 
avoimella tavalla kaikille 
verkkovierailuasiakkailleen.

(27) Tilapäisen eurotariffin olisi asteittain 
johdettava tilanteeseen, jossa vuonna 
2015 verkkovierailumaksu on sama kuin 
kotimaanmaksu, samalla kun annetaan 
operaattoreille riittävä toimintamarginaali 
niin, että nykyiset kuluttajahyödyt säilyvät 
rakenteellisten ratkaisujen toteutuksen 
edellyttämän siirtymäkauden aikana.
Siirtymäkauden aikana operaattoreiden 
olisi tarjottava eurotariffia aktiivisesti ja 
maksutta sekä selvällä ja avoimella tavalla
kaikille verkkovierailuasiakkailleen.

Or. nl

Tarkistus 55
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Verkkovierailuasiakkaille tarjottavan 
tilapäisen eurotariffin olisi vastattava 

(28) Verkkovierailuasiakkaille tarjottavan 
tilapäisen eurotariffin olisi vastattava 
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kohtuullista katetta, joka ylittää 
verkkovierailupalvelujen tarjoamisen 
tukkukustannukset, samalla kun 
operaattorit säilyttävät vapauden kilpailla 
eriyttämällä tarjontaansa ja mukauttamalla 
hinnoittelurakennettaan 
markkinaolosuhteiden ja kuluttajien 
mieltymysten mukaan. Tällaiset turvarajat
olisi asetettava sellaiselle tasolle, etteivät 
ne vääristä rakenteellisten ratkaisujen
etuja kilpailun kannalta, ja ne voitaisiin 
poistaa sen jälkeen, kun rakenteelliset 
ratkaisut ovat tuottaneet konkreettisia 
hyötyjä asiakkaille. Tätä sääntelyyn 
perustuvaa lähestymistapaa ei tulisi 
soveltaa lisäarvopalveluihin.

kohtuullista katetta, joka ylittää 
verkkovierailupalvelujen tarjoamisen 
tukkukustannukset, samalla kun 
operaattorit säilyttävät vapauden kilpailla 
eriyttämällä tarjontaansa ja mukauttamalla 
hinnoittelurakennettaan 
markkinaolosuhteiden ja kuluttajien 
mieltymysten mukaan. Tällaisten 
turvarajojen päämääränä olisi oltava
rakenteellisten ratkaisujen kilpailuun 
liittyvät tulokset ja lopullisena 
päämääränä todelliset edut kuluttajille. 
Vähittäis- ja tukkuhintakattojen välisen 
eron olisi oltava riittävä suuri, jotta uudet 
kilpailijat voivat tulla markkinoille. 
Hintakatot voitaisiin poistaa sen jälkeen, 
kun rakenteelliset ratkaisut ovat tuottaneet 
konkreettisia hyötyjä asiakkaille. Tätä 
sääntelyyn perustuvaa lähestymistapaa ei 
tulisi soveltaa lisäarvopalveluihin.

Or. en

Perustelu

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin totesi äskettäisessä 
lausunnossaan (heinäkuussa 2011), että tämän asetuksen turvarajojen olisi jätettävä 
riittävästi tilaa vähittäis- ja tukkuhintojen välille, että kilpailijat voivat tulla markkinoille. 
Tämä auttaisi edistämään kilpailua ja toisi tuloksenaan edullisemmat hinnat kuluttajille.

Tarkistus 56
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Turvarajojen tilapäisen voimassaolon 
aikana kaikkien kuluttajien olisi voitava 
lisämaksuitta tai ennakkoehdoitta valita 
yksinkertainen verkkovierailuhinta, joka ei 
ylitä säänneltyjä hintoja.
Tukkukustannusten ja vähittäishintojen 
välisen kohtuullisen katteen olisi annettava 
operaattoreille takeet kaikkien 

(32) Turvarajojen tilapäisen voimassaolon, 
joka päättyy vuonna 2015, aikana, jolloin 
verkkovierailumaksut saattavat 
tilapäisesti olla korkeammat kuin 
kotimaan hinnat, kaikkien kuluttajien olisi 
voitava lisämaksuitta tai ennakkoehdoitta 
valita yksinkertainen verkkovierailuhinta, 
joka ei ylitä säänneltyjä hintoja.
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vähittäistason erityisten 
verkkovierailukustannusten kattamisesta, 
asianmukaiset markkinointikulut ja 
laitetuet mukaan lukien, ja mahdollistettava 
myös kohtuullinen voitto. Tilapäinen 
eurotariffi on asianmukainen keino 
mahdollistaa suojan kuluttajille ja 
joustavuuden operaattoreille. Eurotariffin 
olisi laskettava vuosittain tukkutason 
enimmäismäärien mukaisesti.

Tukkukustannusten ja vähittäishintojen 
välisen kohtuullisen katteen olisi annettava 
operaattoreille takeet kaikkien 
vähittäistason erityisten 
verkkovierailukustannusten kattamisesta, 
asianmukaiset markkinointikulut ja 
laitetuet mukaan lukien, ja mahdollistettava 
myös kohtuullinen voitto. Tilapäinen 
eurotariffi on asianmukainen keino 
mahdollistaa suojan kuluttajille ja 
joustavuuden operaattoreille. Eurotariffin 
olisi laskettava vuosittain tukkutason 
enimmäismäärien mukaisesti ja riittävästi, 
jotta se olisi vuonna 2105 samalla tasolla 
kuin kotimaan hinnat.

Or. nl

Tarkistus 57
Christian Engström, Emilie Turunen

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.

(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 
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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 
minuuttikohtaisia maksuja koskevat 
hinnastot tai puhelun muodostamisesta 
perittäviä maksuja koskevat hinnastot.

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 
minuuttikohtaisia maksuja koskevat 
hinnastot tai puhelun muodostamisesta 
perittäviä maksuja koskevat hinnastot.

Or. en

Tarkistus 58
Robert Rochefort

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 

(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 
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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 
minuuttikohtaisia maksuja koskevat 
hinnastot tai puhelun muodostamisesta 
perittäviä maksuja koskevat hinnastot.

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

Or. fr

Tarkistus 59
Damien Abad

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 

(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 
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muutosten ei pitäisi antaa 
matkapuhelinasiakkaille oikeutta vetäytyä 
sopimuksesta vuoden 2002 sähköisen 
viestinnän sääntelyjärjestelmän 
toteuttamisesta annettujen kansallisten 
säännösten mukaisesti.

muutosten ei pitäisi antaa 
matkapuhelinasiakkaille oikeutta vetäytyä 
sopimuksesta vuoden 2002 sähköisen 
viestinnän sääntelyjärjestelmän 
toteuttamisesta annettujen kansallisten 
säännösten mukaisesti. Vapaus vaihtaa 
verkkovierailupalvelun tarjoaja ei 
myöskään vaikuta oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin, joita sovelletaan 
sääntelyllisiin tai sopimuksellisiin 
velvoitteisiin perustuviin kansallisiin 
palveluihin.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 60
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

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.

Or. fr

Perustelu

Uusien sääntöjen on annettava korkea kuluttajansuojan taso Euroopan unionissa eikä 
pelkästään yhteinen kuluttajansuojan taso.
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Tarkistus 61
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
vähittäistason tarjoajia olisi sen vuoksi 
vaadittava laskuttamaan asiakkaitaan 
sekuntiperiaatteella kaikista eurotariffin 
alaisista puheluista, lukuun ottamatta 
mahdollisuutta soveltaa enintään 30 
sekunnin pituista 
vähimmäislaskutusaikaa soitetuista 
puheluista. Tämän ansiosta operaattorit 
voivat kattaa kaikki kohtuulliset puhelun 
aloituskustannukset ja kilpailla 
joustavasti tarjoamalla lyhyempiä 
vähimmäislaskutusaikoja.
Vähimmäislaskutusaika ei kuitenkaan ole 
perusteltu vastaanotettavissa 
eurotariffipuheluissa, koska tarjonnasta 
muodostuva tukkukustannus laskutetaan 
sekuntipohjaisesti ja kaikki 
aloituskustannukset sisältyvät jo 
matkapuheluiden kohdeverkkomaksuihin.

(41) Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
vähittäistason tarjoajia olisi sen vuoksi 
vaadittava laskuttamaan asiakkaitaan 
sekuntiperiaatteella eurotariffin alaisista 
puheluista. Vähimmäislaskutusaika ei ole 
perusteltu vastaanotettavissa 
eurotariffipuheluissa, koska tarjonnasta 
muodostuva tukkukustannus laskutetaan 
sekuntipohjaisesti ja kaikki 
aloituskustannukset sisältyvät jo 
matkapuheluiden kohdeverkkomaksuihin.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 62
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
vähittäistason tarjoajia olisi sen vuoksi 

(41) Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
vähittäistason tarjoajia olisi sen vuoksi 
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vaadittava laskuttamaan asiakkaitaan 
sekuntiperiaatteella kaikista eurotariffin 
alaisista puheluista, lukuun ottamatta 
mahdollisuutta soveltaa enintään 30 
sekunnin pituista 
vähimmäislaskutusaikaa soitetuista 
puheluista. Tämän ansiosta operaattorit 
voivat kattaa kaikki kohtuulliset puhelun 
aloituskustannukset ja kilpailla joustavasti 
tarjoamalla lyhyempiä 
vähimmäislaskutusaikoja.
Vähimmäislaskutusaika ei kuitenkaan ole 
perusteltu vastaanotettavissa 
eurotariffipuheluissa, koska tarjonnasta 
muodostuva tukkukustannus laskutetaan 
sekuntipohjaisesti ja kaikki 
aloituskustannukset sisältyvät jo 
matkapuheluiden kohdeverkkomaksuihin.

vaadittava laskuttamaan asiakkaitaan 
sekuntiperiaatteella eurotariffin alaisista 
puheluista. Tämän ansiosta operaattorit 
voivat kattaa kaikki kohtuulliset puhelun 
aloituskustannukset ja kilpailla joustavasti 
tarjoamalla lyhyempiä 
vähimmäislaskutusaikoja.
Vähimmäislaskutusaika ei kuitenkaan ole 
perusteltu vastaanotettavissa 
eurotariffipuheluissa, koska tarjonnasta 
muodostuva tukkukustannus laskutetaan 
sekuntipohjaisesti ja kaikki 
aloituskustannukset sisältyvät jo 
matkapuheluiden kohdeverkkomaksuihin.

Or. nl

Tarkistus 63
Christian Engström, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
vähittäistason tarjoajia olisi sen vuoksi 
vaadittava laskuttamaan asiakkaitaan 
sekuntiperiaatteella kaikista eurotariffin 
alaisista puheluista, lukuun ottamatta 
mahdollisuutta soveltaa enintään 30 
sekunnin pituista 
vähimmäislaskutusaikaa soitetuista 
puheluista. Tämän ansiosta operaattorit 
voivat kattaa kaikki kohtuulliset puhelun 
aloituskustannukset ja kilpailla joustavasti 
tarjoamalla lyhyempiä 
vähimmäislaskutusaikoja.
Vähimmäislaskutusaika ei kuitenkaan ole 
perusteltu vastaanotettavissa 
eurotariffipuheluissa, koska tarjonnasta 
muodostuva tukkukustannus laskutetaan 

(41) Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
vähittäistason tarjoajia olisi sen vuoksi 
vaadittava laskuttamaan asiakkaitaan 
sekuntiperiaatteella eurotariffin alaisista 
puheluista. Tämän ansiosta operaattorit 
voivat kattaa kaikki kohtuulliset puhelun 
aloituskustannukset ja kilpailla joustavasti 
tarjoamalla lyhyempiä 
vähimmäislaskutusaikoja.
Vähimmäislaskutusaika ei kuitenkaan ole 
perusteltu vastaanotettavissa 
eurotariffipuheluissa, koska tarjonnasta 
muodostuva tukkukustannus laskutetaan 
sekuntipohjaisesti ja kaikki 
aloituskustannukset sisältyvät jo 
matkapuheluiden kohdeverkkomaksuihin.
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sekuntipohjaisesti ja kaikki 
aloituskustannukset sisältyvät jo 
matkapuheluiden kohdeverkkomaksuihin.

Or. en

Tarkistus 64
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
vähittäistason tarjoajia olisi sen vuoksi 
vaadittava laskuttamaan asiakkaitaan 
sekuntiperiaatteella kaikista eurotariffin 
alaisista puheluista, lukuun ottamatta 
mahdollisuutta soveltaa enintään 30 
sekunnin pituista 
vähimmäislaskutusaikaa soitetuista 
puheluista. Tämän ansiosta operaattorit 
voivat kattaa kaikki kohtuulliset puhelun 
aloituskustannukset ja kilpailla 
joustavasti tarjoamalla lyhyempiä 
vähimmäislaskutusaikoja. 
Vähimmäislaskutusaika ei kuitenkaan ole 
perusteltu vastaanotettavissa 
eurotariffipuheluissa, koska tarjonnasta 
muodostuva tukkukustannus laskutetaan 
sekuntipohjaisesti ja kaikki 
aloituskustannukset sisältyvät jo 
matkapuheluiden kohdeverkkomaksuihin.

(41) Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
vähittäistason tarjoajia olisi sen vuoksi 
vaadittava laskuttamaan asiakkaitaan 
sekuntiperiaatteella alkaen ensimmäisestä 
sekunnista eurotariffin alaisista soitetuista
tai vastaanotetuista puheluista.

Or. fr

Tarkistus 65
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)
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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.

Or. en

Tarkistus 66
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Siihen asti kun rakenteellisilla 
ratkaisuilla on saatu aikaan riittävästi 
kilpailua verkkovierailumarkkinoilla, 
tehokkain ja oikeasuhteisin lähestymistapa 
tekstiviestien säänneltyjen 
verkkovierailujen hintatason 
sääntelemiseksi tukkutasolla on unionin 
laajuisen keskimääräisen enimmäishinnan 
vahvistaminen vierailuverkosta 
lähetettävälle tekstiviestille.
Keskimääräistä tukkuhintaa olisi 
sovellettava minkä tahansa unionissa 
olevan matkaviestintäoperaattoriparin 
välillä määrättynä ajanjaksona.

(46) Siihen asti kun kotimaan ja 
verkkovierailun maksut on vaiheittaisilla 
muutoksilla saatu samalle tasolle vuonna 
2015, tehokkain ja oikeasuhteisin 
lähestymistapa tekstiviestien säänneltyjen 
verkkovierailujen hintatason 
sääntelemiseksi tukkutasolla on unionin 
laajuisen keskimääräisen enimmäishinnan 
vahvistaminen vierailuverkosta 
lähetettävälle tekstiviestille.
Keskimääräistä tukkuhintaa olisi 
sovellettava minkä tahansa unionissa 
olevan matkaviestintäoperaattoriparin 
välillä määrättynä ajanjaksona.

Or. nl

Tarkistus 67
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(50) Siihen asti kun rakenteelliset 
ratkaisut toimivat käytännössä, tilapäinen 
eurotekstiviestitariffi olisi säilytettävä 
turvatasolla, joka takaa nykyisten 
kuluttajahyötyjen säilymisen ja turvaa 
operaattoreille riittävän katteen, mutta 
heijastaa kohtuullisemmin palvelun 
tarjonnasta aiheutuvia kustannuksia.

(50) Vuoteen 2015 asti, jolloin kotimaan 
maksun on oltava sama kuin 
verkkovierailumaksu, tilapäinen 
eurotekstiviestitariffi olisi säilytettävä 
turvatasolla joka takaa nykyisten 
kuluttajahyötyjen säilymisen ja turvaa 
operaattoreille riittävän katteen, mutta 
heijastaa kohtuullisemmin palvelun 
tarjonnasta aiheutuvia kustannuksia.

Or. nl

Tarkistus 68
Cornelis de Jong

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 
tasolla, vaikka nämä 
tukkuhinnat näyttävät olevan 
laskusuunnassa.

(55) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
keräämät tiedot osoittavat, että 
keskimääräiset tukkuhinnat, joita 
vierailuverkon operaattorit perivät 
datapalvelujen verkkovierailusta 
verkkovierailuasiakkaiden 
kotioperaattoreilta, ovat edelleen aivan 
liian korkealla tasolla, mikä ei heijastu 
verkkovierailupalvelujen hintarakenteessa 
ja johtaa kohtuuttomiin voittoihin.

Or. nl

Tarkistus 69
Christian Engström, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(55) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
keräämät tiedot osoittavat, että 
keskimääräiset tukkuhinnat, joita 
vierailuverkon operaattorit perivät 
datapalvelujen verkkovierailusta 
verkkovierailuasiakkaiden 
kotioperaattoreilta, ovat edelleen korkealla 
tasolla. Vaikka nämä tukkuhinnat näyttävät 
olevan laskusuunnassa, ne ovat edelleen 
aivan liian korkeita ja suhteettomia 
todellisiin tuotantokustannuksiin
verrattuna.

Or. en

Tarkistus 70
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Verkkovierailupalvelujen tarjoajat 
eivät saisi periä verkkovierailuasiakkaalta 
maksua säännellystä 
verkkovierailupalvelusta, ellei 
verkkovierailuasiakas hyväksy palvelun 
tarjoamista.

(57) Verkkovierailupalvelujen tarjoajat 
eivät saisi periä verkkovierailuasiakkaalta 
maksua säännellystä 
verkkovierailupalvelusta, ellei 
verkkovierailuasiakas hyväksy palvelun 
tarjoamista. Kuluttajille, jotka hyväksyvät 
tällaisten palvelujen tarjoamisen, olisi 
myös kerrottava, että älypuhelimet 
saattavat verkkovierailussa siirtää dataa 
käyttäjän tietämättä. Heille olisi 
korvauksetta kerrottava, miten tällainen 
siirto voidaan estää.

Or. fr

Perustelu

Monet kuluttajat eivät tiedä, että heidän älypuhelimensa ottaa yhteyden verkkoon 
omatoimisesti päivityksiä varten tai vain siksi, että tietyt matkapuhelinsovellukset voisivat 
toimia. Tämä saattaa johtaa siihen, että puhelulasku on satoja euroja. Kuluttajia olisi 
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suojeltava paremmin tältä vaaralta ja heille olisi kerrottava paremmin, miten se torjutaan.

Tarkistus 71
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Puhelu- ja tekstiviestipalvelujen osalta 
jo käytössä olevien sääntelyllisten 
toimenpiteiden tapaan tehokkain ja 
oikeasuhteisin lähestymistapa unionin 
laajuisten datapalvelujen verkkovierailujen 
hintatason sääntelemiseksi vähittäistasolla
siirtymäkauden aikana, kunnes 
rakenteellisilla ratkaisuilla on saatu aikaan 
riittävästi kilpailua, on vaatia 
matkaviestintäoperaattoreita tarjoamaan 
verkkovierailuasiakkailleen tilapäistä 
eurodatatariffia, joka ei ylitä määritettyä 
enimmäishintarajaa. Eurodatatariffi olisi 
vahvistettava turvatasolle, joka takaa 
kuluttajansuojan siihen asti kun
rakenteelliset ratkaisut toimivat 
käytännössä, ja turvaa operaattoreille 
riittävän katteen, mutta heijastaa 
kohtuullisemmin palvelun tarjonnasta 
aiheutuvia kustannuksia.

(59) Puhelu- ja tekstiviestipalvelujen osalta 
jo käytössä olevien sääntelyllisten 
toimenpiteiden tapaan tehokkain ja 
oikeasuhteisin lähestymistapa unionin 
laajuisten datapalvelujen verkkovierailujen 
hintatason sääntelemiseksi vähittäistasolla 
siirtymäkauden aikana, kunnes 
rakenteellisilla ratkaisuilla on saatu aikaan 
riittävästi kilpailua, on vaatia 
matkaviestintäoperaattoreita tarjoamaan 
verkkovierailuasiakkailleen tilapäistä 
eurodatatariffia, joka ei ylitä määritettyä 
enimmäishintarajaa. Eurodatatariffi olisi 
vahvistettava turvatasolle, joka turvaa 
operaattoreille todellisiin kustannuksiin 
suhteutetun riittävän katteen siihen asti 
kun vuonna 2015 verkkovierailumaksu on 
saatettu kotimaan maksun kanssa samalle 
tasolle, mutta heijastaa kohtuullisemmin 
palvelun tarjonnasta aiheutuvia 
kustannuksia.

Or. nl

Tarkistus 72
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Verkkovierailuasiakkaille tarjottavan 
tilapäisen eurodatatariffin olisi siten 

(60) Verkkovierailuasiakkaille tarjottavan 
tilapäisen eurodatatariffin olisi siten 
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vastattava kohtuullista katetta, joka ylittää 
säänneltyjen dataverkkovierailupalvelujen 
tarjoamisen kustannukset, samalla kun 
operaattorit säilyttävät vapauden kilpailla 
eriyttämällä tarjontaansa ja 
mukauttamalla hinnoittelurakennettaan 
markkinaolosuhteiden ja kuluttajien 
mieltymysten mukaan. Tällainen 
turvaraja olisi asetettava sellaiselle 
tasolle, ettei se vääristä rakenteellisten 
ratkaisujen etuja kilpailun kannalta, ja se 
voitaisiin poistaa sen jälkeen, kun 
rakenteelliset ratkaisut ovat tuottaneet 
konkreettisia hyötyjä asiakkaille. Puhelu-
ja tekstiviestipalvelujen osalta noudatetun 
lähestymistavan malliin tilapäisen 
eurodatatariffin säänneltyjen 
enimmäishintojen kehityksen tulisi olla 
laskeva ottaen huomioon, että 
datapalvelujen verkkovierailujen 
vähittäistason tarjoamisesta aiheutuvien 
kustannusten ennakoidaan vähenevän.

vastattava kohtuullista katetta, joka ylittää 
säänneltyjen dataverkkovierailupalvelujen 
tarjoamisen kustannukset. Puhelu- ja 
tekstiviestipalvelujen osalta noudatetun 
lähestymistavan malliin tilapäisen 
eurodatatariffin säänneltyjen 
enimmäishintojen kehityksen tulisi olla 
laskeva ottaen huomioon, että 
datapalvelujen verkkovierailujen 
vähittäistason tarjoamisesta aiheutuvien 
kustannusten ennakoidaan laskevan kohti 
vuoden 2015 yhtenäistariffia.

Or. nl

Tarkistus 73
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Jotta kaikki matkapuhelimien käyttäjät 
hyötyisivät tämän asetuksen säännöksistä,
tilapäisiä vähittäishinnoitteluvaatimuksia 
olisi sovellettava riippumatta siitä, onko 
verkkovierailuasiakkailla 
kotioperaattoreidensa kanssa 
etukäteismaksuun vai 
jälkikäteislaskutukseen perustuva sopimus 
ja riippumatta siitä, onko kotioperaattorilla 
oma verkosto vai onko hän virtuaalisen 
matkapuhelinverkon operaattori vai
matkapuhelinpalvelujen jälleenmyyjä.

(64) Jotta kaikki matkapuhelimien käyttäjät 
hyötyisivät tämän asetuksen säännöksistä,
tilapäisiä vähittäishinnoitteluvaatimuksia 
olisi sovellettava riippumatta siitä, onko 
verkkovierailuasiakkailla 
kotioperaattoreidensa kanssa 
etukäteismaksuun vai 
jälkikäteislaskutukseen perustuva sopimus 
ja riippumatta siitä, onko kotioperaattorilla 
oma verkosto tai onko se
matkapuhelinpalvelujen jälleenmyyjä.
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Or. en

Tarkistus 74
Cornelis de Jong

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).

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

On todettava, että tässä artiklassa asetettu hintataso on liian korkea ja johtaa pysyvästi 
kohtuuttomiin operaattorien voittoihin. Se puolestaan estää halutun kilpailun syntymisen, 
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joka on välttämätöntä etenkin innovatiivisten palvelujen alalla, ja johtaa nopeasti kehittyvien 
datasiirtomarkkinoiden osuuden kasvuun. Tällä tavalla ala hinnoittelee itsensä ulos 
markkinoilta.

Tarkistus 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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).

Or. en
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Tarkistus 76
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 sekä unionin 
alueella että sen ulkopuolella soitettavien 
ja vastaanotettavien 
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
vierailumaassa heihin sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista puheluja 
soitettaessa ja vastaanotettaessa. Lisäksi 
palveluntarjoajien olisi annettava 
asiakkailleen pyynnöstä ja maksutta 
lisätietoja minuutti- tai yksikkökohtaisista 
datamaksuista (alv mukaan lukien), joita
vierailumaissa 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.

Or. en

Perustelu

Avoimuutta koskevia toimenpiteitä olisi sovellettava verkkovierailupalveluihin myös unionin 
ulkopuolella.
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Tarkistus 77
Robert Rochefort

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 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. Tämän 
uloskirjautumispyynnön olisi kuitenkin 
koskettava ainoastaan 
vierailujäsenvaltiota eikä sitä saisi 
automaattisesti soveltaa kaikkialla 
unionissa, ellei kuluttaja ole sitä 
nimenomaisesti pyytänyt.

Or. fr
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Tarkistus 78
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(68) Avoimuus edellyttää lisäksi, että 
palveluntarjoajat antavat tietoja 
verkkovierailumaksuista, erityisesti 
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 
selkeässä, ymmärrettävässä, vertailtavassa 
ja avoimessa muodossa. 
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). 
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.

_____________
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Or. en

Tarkistus 79
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(68) Avoimuus edellyttää lisäksi, että 
palveluntarjoajat antavat tietoja 
verkkovierailumaksuista, erityisesti 
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 kirjallinen viesti, jossa 
mainitaan eurotariffia koskevat ehdot sekä 
oikeus siirtyä eurotariffiin tai luopua siitä.

Or. fr

Tarkistus 80
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 69 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(69) Olisi lisäksi ryhdyttävä toimiin
datapalvelujen verkkovierailun
vähittäishintojen avoimuuden 
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.

(69) Olisi lisäksi ryhdyttävä toimiin
kaikkien verkkovierailujen
vähittäishintojen avoimuuden 
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.

Or. en

Tarkistus 81
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti Tarkistus

(69) Olisi lisäksi ryhdyttävä toimiin 
datapalvelujen verkkovierailun 
vähittäishintojen avoimuuden 
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 

(69) Olisi lisäksi ryhdyttävä toimiin 
datapalvelujen verkkovierailun 
vähittäishintojen avoimuuden 
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 
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korvata, kuten WiFi, tai jotka voivat tarjota 
niille vaihtoehdon. Kuluttajien tulisi saada 
tällaiset tiedot, jotta he voisivat tehdä 
tietoon perustuvia valintoja.

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.

Or. en

Tarkistus 82
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Or. en

Perustelu

Avoimuutta koskevia toimenpiteitä olisi sovellettava verkkovierailupalveluihin myös unionin 
ulkopuolella.

Tarkistus 83
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale
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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 jäsenvaltioon. Nämä tiedot olisi 
toimitettava heidän matkapuhelimeensa tai 
muuhun mobiililaitteeseen helpon 
vastaanottamisen ja ymmärrettävyyden 
kannalta sopivimmalla tavalla ja siten, että 
tietoja on helppo käyttää myöhemmin.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 84
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 annettava 
esimerkkejä sähköpostin, kuvien ja 
Internet-selauksen kaltaisista 
verkkovierailudatasovelluksista esittämällä 
niiden arvioidut tiedonsiirron koot.

Or. en
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Tarkistus 85
Robert Rochefort

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 säänneltyjen 
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.

Or. fr

Tarkistus 86
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

(72) Lisäksi matkaviestintäoperaattoreiden 
olisi datapalvelujen verkkovierailuja sekä 
unionin sisällä että sen ulkopuolella 
koskevien 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 
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eivät enää vastaanottaisi näitä palveluita 
eikä heitä laskutettaisi niistä, paitsi jos 
asiakkaat nimenomaisesti pyytävät 
palveluiden jatkamista ilmoituksessa 
määritettyjen ehtojen ja edellytysten 
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.

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 
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.

Or. en

Perustelu

Avoimuutta koskevia toimenpiteitä olisi sovellettava verkkovierailupalveluihin myös unionin 
ulkopuolella.

Tarkistus 87
Robert Rochefort

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 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 
eivät enää vastaanottaisi näitä palveluita 
eikä heitä laskutettaisi niistä, paitsi jos 
asiakkaat nimenomaisesti pyytävät 
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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.

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.

Or. fr

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 
kuluttajan 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 88
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 72 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(72 a) Koska EU:n nykyisessä 
lainsäädännössä ei ole määräyksiä, 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.

Or. da
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Tarkistus 89
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

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.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 90
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

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 

(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 
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kuluttajille lisäsuojan kyseisten palvelujen 
korkeilta hinnoilta. Näistä syistä 
katkaisurajasäännöksiä ei tulisi soveltaa 
asiakkaisiin, joilla on 
etukäteismaksusopimus.

kuluttajille lisäsuojan kyseisten palvelujen 
korkeilta hinnoilta. Näistä syistä 
katkaisurajasäännöksiä ei tulisi soveltaa 
asiakkaisiin, joilla on 
etukäteismaksusopimus, paitsi 
tapauksissa, joissa kuluttajat ovat 
valinneet järjestelmän, joka 
automaattisesti täydentää saldoa.

Or. en

Tarkistus 91
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

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.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 92
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(80) Vähittäistason turvarajat olisi 
asetettava riittävän korkealle tasolle, jotta 
ne eivät vääristäisi rakenteellisten 
ratkaisujen potentiaalisia etuja kilpailun 
kannalta, ja turvarajat voitaisiin poistaa 
kokonaan sen jälkeen, kun rakenteelliset 
lähestymistavat toimivat käytännössä ja 
ovat mahdollistaneet aitojen 
sisämarkkinoiden kehityksen.
Turvarajojen kehityksen olisi sen vuoksi 
oltava aleneva, ja ne pitäisi lopulta poistaa.

(80) Pitäisi olla mahdollista poistaa
vähittäiskaupan turvarajat kokonaan sen 
jälkeen, kun sääntelyyn perustuva 
lähestymistapa on vuonna 2015 saattanut 
kotimaan hinnat ja verkkovierailun 
hinnat samalle tasolle. Turvarajojen 
kehityksen olisi sen vuoksi oltava aleneva, 
ja ne pitäisi lopulta poistaa.

Or. nl

Tarkistus 93
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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, 
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 ) 

(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, 
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 
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saatavuutta ja laatua. paikallisen jakamisen (local breakout) 
mekanismien) saatavuutta ja laatua.

Or. en

Tarkistus 94
Christian Engström, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 81 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(81 a) Tämän asetuksen tarkistuksella 
olisi pyrittävä luomaan entistä 
yhtenäisemmät televiestintäpalvelujen 
markkinat Eurooppaan ja parantamaan 
operaattorien kykyä tarjota 
televiestintäpalveluja sekä asiakkaiden 
kykyä käyttää niitä ja siten poistamaan 
jäljellä olevat esteet. 
Verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksia koskevien sääntöjen 
täydentämiseksi komission ja BEREC:in 
olisi toteutettava tarvittavia toimenpiteitä 
kansallisten televiestintäsäännösten 
yhdenmukaistamiseksi entisestään, 
parannettava operaattorien 
markkinoillepääsyn edellytyksiä kaikissa 
jäsenvaltioissa ja yhdenmukaistettava 
terminointimaksuja kaikkialla unionin 
alueella. Aidosti rajattomien 
televiestintäpalvelujen sisämarkkinoiden 
tukemiseksi komission ja BEREC:in olisi 
esitettävä ehdotus uusiksi säännöiksi 
uusien 4G/LTE-verkkojen 
käyttöoikeuksille, jotta matkaviestimillä 
voidaan ottaa yhteys minkä tahansa 
operaattorin verkkoon, joka voi tarjota 
sopimuksen mukaisen signaalitason, jos 
sopimuksen tehnyt palveluntarjoaja ei voi 
sitä tarjota. Asiakkaalta ei saa periä 
lisämaksua, jos käytetään toisen 
operaattorin verkkoa. Asetuksen 
täydentämiseksi komission olisi esitettävä 
samanlainen lainsäädäntöehdotus 
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rajatylittävien soitettujen puhelujen ja 
lähetettyjen tekstiviestien hinnoista niiden 
jäsenvaltioiden välillä, jotka eivät kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Komission olisi myös aktiivisesti pyrittävä 
laajentamaan tämän asetuksen 
säännösten soveltamista unionin 
ulkopuolisissa maissa, erityisesti unionin 
rajavaltioissa ja ehdokasvaltioissa, 
tekemällä kahdenvälisiä tai monenvälisiä 
sopimuksia.

Or. en

Tarkistus 95
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhteinen 
lähestymistapa, jolla varmistetaan, että 
yleisten matkaviestintäverkkojen käyttäjät 
eivät unionin alueella matkustaessaan 
joudu maksamaan unionin laajuisista 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja kilpailukykyisiin kansallisiin 
hintoihin verrattuna puheluja soittaessaan 
ja vastaanottaessaan, tekstiviestejä 
lähettäessään ja vastaanottaessaan sekä 
pakettikytkentäisiä dataviestintäpalveluja 
käyttäessään, jotta edistetään 
sisämarkkinoiden asianmukaista 
toimivuutta ja saavutetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja 
edistetään kilpailua ja avoimuutta 
markkinoilla sekä tarjotaan 
innovointikannustimia ja 
valintamahdollisuuksia kuluttajille.

Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhteinen 
lähestymistapa, jolla luodaan todelliset 
matkaviestinnän sisämarkkinat. 
Ensimmäisessä vaiheessa otetaan 
käyttöön siirtymäaika, jolla varmistetaan, 
että yleisten matkaviestintäverkkojen 
käyttäjät eivät unionin alueella 
matkustaessaan joudu maksamaan unionin 
laajuisista verkkovierailupalveluista 
kohtuuttomia hintoja kilpailukykyisiin 
kansallisiin hintoihin verrattuna puheluja 
soittaessaan ja vastaanottaessaan, 
tekstiviestejä lähettäessään ja 
vastaanottaessaan sekä pakettikytkentäisiä 
dataviestintäpalveluja käyttäessään.
Toisessa vaiheessa toteutetaan tarvittavat 
toimenpiteet, joilla mahdollistetaan 
verkkovierailun käsitteen poistaminen 
koko unionin alueelta varmistamalla 
samat hinnat kaikkialla unionissa.

Or. en
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Tarkistus 96
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhteinen 
lähestymistapa, jolla varmistetaan, että 
yleisten matkaviestintäverkkojen käyttäjät 
eivät unionin alueella matkustaessaan 
joudu maksamaan unionin laajuisista 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja kilpailukykyisiin kansallisiin 
hintoihin verrattuna puheluja soittaessaan 
ja vastaanottaessaan, tekstiviestejä 
lähettäessään ja vastaanottaessaan sekä 
pakettikytkentäisiä dataviestintäpalveluja 
käyttäessään, jotta edistetään 
sisämarkkinoiden asianmukaista 
toimivuutta ja saavutetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja 
edistetään kilpailua ja avoimuutta 
markkinoilla sekä tarjotaan 
innovointikannustimia ja 
valintamahdollisuuksia kuluttajille.

Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhteinen 
lähestymistapa, jolla luodaan todelliset 
matkaviestinnän sisämarkkinat. 
Ensimmäisessä vaiheessa otetaan 
käyttöön siirtymäaika, jolla varmistetaan, 
että yleisten matkaviestintäverkkojen 
käyttäjät eivät unionin alueella 
matkustaessaan joudu maksamaan unionin 
laajuisista verkkovierailupalveluista 
kohtuuttomia hintoja kilpailukykyisiin 
kansallisiin hintoihin verrattuna puheluja 
soittaessaan ja vastaanottaessaan, 
tekstiviestejä lähettäessään ja 
vastaanottaessaan sekä pakettikytkentäisiä 
dataviestintäpalveluja käyttäessään.
Toisessa vaiheessa toteutetaan tarvittavat 
tekniset ja rakenteelliset toimenpiteet, 
joilla mahdollistetaan verkkovierailun 
käsitteen poistaminen koko unionin 
alueelta varmistamalla samat hinnat 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 97
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
joilla taataan verkkovierailupalvelujen 
myynti kotimaisista 
matkaviestintäpalveluista erillisenä 

Tämän asetuksen tarkoituksena 
hintakattojen asteittainen alentaminen 
niin, että puhelujen, tekstiviestien ja 
dataviestinnän kotimaan hinnat ja 
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palveluna, sekä ehdot yleisten 
matkaviestinverkkojen tukkutason 
käyttöoikeuksien myöntämiselle 
verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi.
Siinä säädetään myös tilapäisistä 
säännöistä hinnoille, joita 
matkaviestintäoperaattorit voivat periä 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevassa 
matkaviestintäverkossa vierailevilta 
verkkovierailuasiakkailta unionin alueella 
lähtevien ja saapuvien puhelujen ja 
tekstiviestien sekä pakettikytkentäisten 
dataviestintäpalvelujen unionin laajuisten 
verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta.
Sitä sovelletaan sekä verkko-
operaattoreiden toisiltaan perimiin 
tukkutason hintoihin että kotioperaattorien 
vähittäistasolla perimiin hintoihin.

verkkovierailuhinnat voidaan saattaa 
samalle tasolle vuonna 2015 Euroopan 
digitaalistrategian mukaisesti. Siinä 
säädetään myös tilapäisistä säännöistä 
hinnoille, joita matkaviestintäoperaattorit 
voivat periä toisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevassa matkaviestintäverkossa 
vierailevilta verkkovierailuasiakkailta 
unionin alueella lähtevien ja saapuvien 
puhelujen ja tekstiviestien sekä 
pakettikytkentäisten 
dataviestintäpalvelujen unionin laajuisten 
verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta. 
Sitä sovelletaan sekä verkko-
operaattoreiden toisiltaan perimiin 
tukkutason hintoihin että kotioperaattorien 
vähittäistasolla perimiin hintoihin.

Or. nl

Tarkistus 98
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
joilla taataan verkkovierailupalvelujen 
myynti kotimaisista 
matkaviestintäpalveluista erillisenä 
palveluna, sekä ehdot yleisten 
matkaviestinverkkojen tukkutason 
käyttöoikeuksien myöntämiselle 
verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi. 
Siinä säädetään myös tilapäisistä 
säännöistä hinnoille, joita 
matkaviestintäoperaattorit voivat periä 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevassa 
matkaviestintäverkossa vierailevilta 
verkkovierailuasiakkailta unionin alueella 
lähtevien ja saapuvien puhelujen ja 
tekstiviestien sekä pakettikytkentäisten 
dataviestintäpalvelujen unionin laajuisten 

Tässä asetuksessa säädetään tilapäisistä 
säännöistä hinnoille, joita 
matkaviestintäoperaattorit voivat periä 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevassa 
matkaviestintäverkossa vierailevilta 
verkkovierailuasiakkailta unionin alueella 
lähtevien ja saapuvien puhelujen ja 
tekstiviestien sekä pakettikytkentäisten 
dataviestintäpalvelujen unionin laajuisten 
verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta.
Sitä sovelletaan sekä verkko-
operaattoreiden toisiltaan perimiin 
tukkutason hintoihin että kotioperaattorien 
vähittäistasolla perimiin hintoihin.



AM\888019FI.doc 51/187 PE478.641v01-00

FI

verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta.
Sitä sovelletaan sekä verkko-
operaattoreiden toisiltaan perimiin 
tukkutason hintoihin että kotioperaattorien 
vähittäistasolla perimiin hintoihin.

Or. en

Tarkistus 99
Anna Hedh

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

Komission teksti Tarkistus

Verkkovierailupalvelujen ja kotimaisten 
matkaviestintäpalvelujen myynti erillisinä 
palveluina on tilapäinen ja väliaikainen 
vaihe, jolla lisätään kilpailua kuluttajilta 
perittävien verkkovierailuhintojen 
laskemiseksi, jotta voidaan saavuttaa 
eurooppalaiset matkaviestinnän 
sisämarkkinat, joilla ei tehdä eroa 
kansallisten hintojen ja 
verkkovierailuhintojen välillä.

Or. en

Tarkistus 100
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 sen ulkopuolella.
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Or. en

Tarkistus 101
Anna Hedh

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 unionin laajuisten 
verkkovierailupalvelujen käyttäjille sekä 
unionissa että sen ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 102
Małgorzata Handzlik

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

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 103
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’eurotariffilla’ tarkoitetaan tariffia, joka 
ei ylitä 7 artiklassa tarkoitettua 
enimmäismaksua, jonka kotioperaattori voi 
periä säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
tarjoamisesta mainitun artiklan mukaisesti;

a) ’eurotariffilla’ tarkoitetaan tariffia, joka 
ei ylitä 7 artiklassa tarkoitettua 
enimmäismaksua, jonka kotioperaattori voi 
periä säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
tarjoamisesta mainitun artiklan mukaisesti
ja joka vuonna 2015 tulee olemaan sama 
kuin tariffi kotimaisilla markkinoilla;

Or. nl

Tarkistus 104
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 yritystä, 
joka tarjoaa asiakkaalle unionin laajuisia 
verkkovierailupalveluja joko oman 
verkkonsa välityksellä tai jälleenmyyjänä;

Or. en
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Tarkistus 105
Damien Abad

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.

Or. fr

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 106
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – k alakohta
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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 eikä multimediaviestien
lähettämistä tai vastaanottamista;

Or. en

Perustelu

Vähittäismultimediaviesteistä veloitetaan lukumäärän perusteella (samoin kuin 
tekstiviesteistä) eikä koon perusteella. Siksi multimediaviestit olisi jätettävä verkkovierailun 
datapalvelujen soveltamisen ulkopuolelle.

Tarkistus 107
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

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, -
tekstiviestien tai -multimediaviestien
lähettämistä tai vastaanottamista;
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multimediaviestien lähettämisen tai 
vastaanottamisen;

Or. en

Perustelu

Multimediaviesteistä veloitetaan tavallisesti lukumäärän perusteella eikä syntyneen 
dataliikenteen perusteella. Siksi niitä kohdellaan samalla tavalla kuin tekstiviestejä, jolloin 
niitä ei oteta mukaan dataverkkovierailun määritelmään.

Tarkistus 108
Amalia Sartori, Lara Comi

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.

Or. en

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).
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Tarkistus 109
Damien Abad

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 eikä M2M-palveluja tai 
multimediaviestejä;

Or. fr

Perustelu

La régulation proposée pour les données en itinérance n’est pas pertinente pour des trafics 
spécifiques tels que les services de type « machines à machines », où il n’y a pas d’utilisateur 
final au sens légal du terme. Il n’est donc ni pertinent ni applicable d’imposer une obligation 
visant à mettre en place des mécanismes préventifs pour ce type de trafic (cf. également le 
rapport de l’ORECE daté d’août 2011, p 32). En ce qui concerne les MMS, il n’est pas 
possible de leur appliquer ces mécanismes préventifs car, contrairement aux données, ils ne 
sont généralement pas facturés en fonction du volume de trafic. Il serait donc justifié de les 
exclure du mécanisme de coupure des transferts de données (cf. également le rapport de 
l’ORECE daté d’août 2011, p 33). Les mêmes arguments sont valables pour ce qui est de la 
régulation tarifaire.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 110
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 111
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

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.
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Tarkistus 112
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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;

Or. en

Tarkistus 113
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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.

Or. en

Perustelu

Asetuksen olisi säilyttävä teknologian kannalta neutraalina sen välttämiseksi, että 
lainsäädäntö on vanhentunutta jo täytäntöönpanovaiheessa.

Tarkistus 114
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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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.

Or. en

Perustelu

Asetuksen on säilyttävä rakenteellisten toimenpiteiden teknologisen ratkaisun kannalta 
neutraalina ja jätettävä suuntaviivojen täytäntöönpano komissiolle ja BERECille yhteistyössä 
teollisuuden kanssa. EU:n verkkovierailun esikonfiguroitu profiili viittaa epäsuorasti 
tekniseen ratkaisuun.

Tarkistus 115
Lara Comi

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.

Or. it

Perustelu

Tämä kappale on poistettava, jotta voidaan poistaa viittaus lisäprofiiliin. Operaattoreiden 
olisi voitava tarjota saman profiilin sisällä omia verkkovierailupalvelujaan.



AM\888019FI.doc 61/187 PE478.641v01-00

FI

Tarkistus 116
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 jälleenmyyjien 
esittämät pyynnöt.
Verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksien tarjontaan sovelletaan 6, 
8 ja 11 artiklassa vahvistettuja säänneltyjä 
tukkutason verkkovierailutariffeja.

Or. en

Tarkistus 117
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
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ei saa vaikuttaa matkaviestintäverkon 
operaattorin myöntämiin 
verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksiin liittyvien muiden 
kustannusten perintään.

Or. en

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 118
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksiin on sisällyttävä kaikkien 
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.

Or. en

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.
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Tarkistus 119
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Verkkovierailupalvelujen tukkutason
käyttöoikeuksia koskeva pyyntö on 
hyväksyttävä kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun verkko-operaattori on sen 
vastaanottanut.

3. Verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksia koskeva pyyntö on 
hyväksyttävä kuuden kuukauden kuluessa 
siitä, kun verkko-operaattori on sen 
vastaanottanut.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen mukainen kahden kuukauden määräaika verkkovierailupalvelujen 
tukkutason käyttöoikeuksien myöntämiselle on liian rajoittava, koska tekniset ongelmat voivat 
estää toteutuksen ajoissa ilman että syy on operaattoreiden.

Tarkistus 120
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

4 artikla Poistetaan.
Verkkovierailupalvelujen erillinen myynti
1. Kotioperaattoreiden on tarjottava 
tilaajilleen mahdollisuus käyttää minkä 
hyvänsä yhteenliitetyn, vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin puhelu-, 
tekstiviesti- ja 
dataverkkovierailupalveluja.
2. Kotioperaattorien on 1 päivästä 
heinäkuuta 2014 alkaen ilmoitettava 
kaikille verkkovierailuasiakkailleen 
mahdollisuudesta peruuttaa nykyiset 
verkkovierailupalvelunsa ja valita 
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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.
3. Jos asiakas valitsee vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin, 
kotioperaattori ei saa periä tästä mitään 
tilausmaksua tai muuta kiinteää tai 
toistuvaa maksua ja sen on oltava 
mahdollista missä tahansa vähittäistason 
hinnoittelumallissa.
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.
5. Matkaviestintäpalvelujen sopimusta 
tehtäessä tai uusittaessa 
kotioperaattoreiden on annettava kaikille 
asiakkailleen henkilökohtaisesti täydet 
tiedot mahdollisuudesta valita 
vaihtoehtoinen verkkovierailuoperaattori 
ja helpotettava sopimuksen tekemistä 
vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin 
kanssa. Asiakkaiden, jotka tekevät 
sopimuksen verkkovierailupalveluista 
kotioperaattorin kanssa, on 
nimenomaisesti vahvistettava, että heille 
on ilmoitettu tällaisesta mahdollisuudesta. 
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Matkaviestintäpalvelujen tarjoajat eivät 
saa estää myyntipisteinään toimivia 
vähittäismyyjiä tarjoamasta sopimuksia 
vaihtoehtoisilta 
verkkovierailuoperaattoreilta tilattavista 
erillisistä verkkovierailupalveluista.
6. Kotioperaattori tai vierailuverkon 
operaattori ei saa muuttaa vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin tarjoamien 
verkkovierailupalvelujen teknisiä 
ominaisuuksia tavalla, joka saa ne 
poikkeamaan kotimaan 
matkaviestintäpalvelut tarjoavan 
operaattorin verkkovierailupalvelujen 
teknisistä ominaisuuksista, kuten 
laatuparametreista.

Or. en

Tarkistus 121
Cornelis de Jong

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.

Poistetaan.

Or. nl
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Tarkistus 122
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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. Kotioperaattorien on 1 päivästä
maaliskuuta 2014 alkaen ja siitä neljän 
kuukauden kuluessa 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.

Or. en

Perustelu

Muutos auttaa näkemään tulokset markkinoilla jo ennen lomia.

Tarkistus 123
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kotioperaattorien on 1 päivästä
heinäkuuta 2014 alkaen ilmoitettava 
kaikille verkkovierailuasiakkailleen 
mahdollisuudesta peruuttaa nykyiset 

2. Verkkovierailuasiakkailla on 1 päivästä
kesäkuuta 2014 alkaen oikeus peruuttaa 
nykyiset verkkovierailupalvelunsa ja valita
vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin 
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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.

palvelut milloin tahansa myöhemmin 3 ja
4 kohdan mukaisesti. Kotioperaattorien on 
1 päivään kesäkuuta 2014 mennessä 
ilmoitettava kaikille nykyisille 
asiakkailleen tästä oikeudesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on korostaa, että asiakkaalla on nimenomainen oikeus muuttaa 
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 124
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos asiakas valitsee vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin, 
kotioperaattori ei saa periä tästä mitään 
tilausmaksua tai muuta kiinteää tai 
toistuvaa maksua ja sen on oltava 
mahdollista missä tahansa vähittäistason 
hinnoittelumallissa.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 125
Cornelis de Jong
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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.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 126
Christel Schaldemose

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 

4. Vaihto vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin palveluihin tai 
pois niistä on toteutettava maksutta yhden
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 
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ajan, joka voi olla enintään kolme 
kuukautta.

ajan, joka voi olla enintään kolme 
kuukautta.

Or. en

Perustelu

Ei ole perusteltua ehdottaa viiden päivän siirtymäaikaa vaihtamiseen vaihtoehtoiseen 
verkkovierailupalveluun.

Tarkistus 127
Christian Engström, Emilie Turunen

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 on toteutettava maksutta kolmen
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 kaksi
kuukautta.

Or. en

Tarkistus 128
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta



PE478.641v01-00 70/187 AM\888019FI.doc

FI

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 on toteutettava maksutta kahden
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.

Or. en

Perustelu

Lyhyempi aika verkkovierailupalvelujen tarjoajan vaihtamiseen lisää kilpailua ja on 
kuluttajan edun mukaista.

Tarkistus 129
George Lyon

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 

4. Vaihto vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin palveluihin tai 
pois niistä tai vaihtoehtoisten 
verkkovierailuoperaattorien välillä on 
toteutettava maksutta mahdollisimman 
lyhyessä määräajassa BERECin 
määrittelemien suuntaviivojen mukaisesti
ilman ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät 
liittymäsopimuksen muihin kuin 
verkkovierailua koskeviin osiin, paitsi jos 
verkkovierailuasiakas, joka on tilannut 
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verkkovierailuhintoja, kotioperaattori voi 
viivästyttää uusiin 
verkkovierailupalveluihin vaihtoa tietyn 
ajan, joka voi olla enintään kolme
kuukautta.

kotimaan palvelupaketin, joka sisältää 
eurotariffista, eurotekstiviestitariffista tai 
eurodatatariffista poikkeavia 
verkkovierailuhintoja, kotioperaattori voi 
viivästyttää uusiin 
verkkovierailupalveluihin vaihtoa tietyn 
ajan, joka voi olla enintään kaksi
kuukautta.

Or. en

Perustelu

Mitä tulee määräaikoihin, jotka koskevat vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin 
palveluihin vaihtamista, ehdotamme, että asetuksessa viitattaisiin "mahdollisimman lyhyeen 
määräaikaan". Siten vähimmäisaika voidaan vahvistaa BERECin suuntaviivoista, mikä on 
parasta erityisten teknisten täytäntöönpanokriteerien kannalta. Samaa muotoilua käytetään 
yleispalveludirektiivissä matkapuhelinnumerojen siirrettävyyden yhteydessä.

Tarkistus 130
Adam Bielan, Malcolm Harbour

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 määräajassa 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 kaksi
kuukautta.
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Or. en

Tarkistus 131
Morten Løkkegaard

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 on toteutettava maksutta yhden
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.

Or. en

Tarkistus 132
Robert Rochefort

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 

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 
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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.

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 
päivästä, jolloin vaihtoa koskeva pyyntö 
on esitetty.

Or. fr

Perustelu

Kolme kuukautta tuntuu kohtuuttoman pitkältä ajalta eikä sovellu kuluttajan tarpeisiin, joka 
haluaa valita operaattorin, jonka verkkovierailutarjous tuntuu kuluttajan kannalta parhaalta 
maastalähdön ajankohtana. Harvat heistä kykenevät ennakoimaan tätä kolme kuukautta 
etukäteen.

Tarkistus 133
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
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 

5. Matkaviestintäpalvelujen sopimusta 
tehtäessä tai uusittaessa kotioperaattoreiden 
on annettava kaikille asiakkailleen 
henkilökohtaisesti selkeällä ja 
ymmärrettävällä tavalla täydet tiedot 
mahdollisuudesta valita vaihtoehtoinen 
verkkovierailuoperaattori ja helpotettava 
sopimuksen tekemistä vaihtoehtoisen 
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 
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erillisistä verkkovierailupalveluista. verkkovierailuoperaattoreilta tilattavista 
erillisistä verkkovierailupalveluista.

Or. en

Tarkistus 134
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
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.

5. Matkaviestintäpalvelujen sopimusta 
tehtäessä tai uusittaessa kotioperaattoreiden 
on annettava kaikille asiakkailleen 
henkilökohtaisesti täydet tiedot 
mahdollisuudesta valita vaihtoehtoinen 
verkkovierailuoperaattori eivätkä ne saa 
estää sopimuksen tekemistä vaihtoehtoisen 
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.

Or. en

Perustelu

Kuluttajille olisi ilmoitettava vaihtoehtoisista verkkovierailupalvelujen tarjoajista, mutta 
operaattoreita ei saa velvoittaa helpottamaan tällaisten sopimusten tekemistä kilpailijoiden 
kanssa. Operaattorit eivät saisi myöskään estää tällaisia sopimuksia.

Tarkistus 135
Robert Rochefort
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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 
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.

5. Matkaviestintäpalvelujen sopimusta 
tehtäessä tai uusittaessa kotioperaattoreiden 
on annettava kaikille asiakkailleen 
henkilökohtaisesti kestävää mediamuotoa 
käyttäen täydet tiedot mahdollisuudesta 
valita vaihtoehtoinen 
verkkovierailuoperaattori eivätkä ne saa
estää sopimuksen tekemistä vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin kanssa.
Asiakkaiden, jotka tekevät sopimuksen 
verkkovierailupalveluista kotioperaattorin 
kanssa, on nimenomaisesti vahvistettava, 
että heille on ilmoitettu tällaisesta 
mahdollisuudesta.
Matkaviestintäpalvelujen tarjoajat eivät saa
rajoittaa tai estää myyntipisteinään 
toimivia vähittäismyyjiä tarjoamasta 
sopimuksia vaihtoehtoisilta 
verkkovierailuoperaattoreilta tilattavista 
erillisistä verkkovierailupalveluista.

Or. fr

Tarkistus 136
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Ennen 1 päivää kesäkuuta 2013 
operaattorit voivat anoa kansalliselta 
sääntelyviranomaiseltaan poikkeusta 
velvollisuudesta myydä 
verkkovierailupalveluja erillisinä. 
Poikkeus myönnetään, jos operaattori 
sitoutuu tarjoamaan kaikille 
asiakkailleen 1 päivästä kesäkuuta 2014 
alkaen verkkovierailuhintoja, jotka ovat 
samat tai enintään 10 prosenttia 
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korkeammat kuin operaattorin vastaavat 
kansalliset hinnat. Operaattorit voivat 
vaihtoehtoisesti tarjota kuukausittaisesta 
lisäperusmaksusta koostuvaa hintaa, joka 
kattaa kaikki verkkovierailupalvelut, jos 
ne voivat osittaa, että verkkovierailun 
keskimääräiset kustannukset vastaavalle 
asiakasryhmälle (yritykset, etu- tai 
jälkikäteismaksua käyttävät asiakkaat) 
nousevat enintään 10 prosenttia. Jos 
kansallinen sääntelyviranomainen 
myöntää poikkeuksen, 1–5 kohtaa ei 
sovelleta operaattoriin ja sen asiakkaisiin. 
Poikkeuksen saatuaan operaattorien on 
ilmoitettava kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle tarjouksiin 
tekemistään muutoksista. Kansallinen 
sääntelyviranomainen peruuttaa 
poikkeuksen, jos muutetut tarjoukset eivät 
enää täytä tässä kohdassa asetettuja 
vaatimuksia. Mahdollisesta poikkeuksen 
peruuttamisesta on ilmoitettava 
operaattorille ja annettava sille kolme 
kuukautta aikaa mukauttaa tarjouksensa. 
Operaattorin, jonka poikkeus 
peruutetaan, on noudatettava 1-5 kohtien 
säännöksiä yhden vuoden ajan 
peruuttamisen jälkeen. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on ilmoitettava 
Euroopan komissiolle mahdollisesti 
myönnetyistä tai peruutetuista 
poikkeuksista.

Or. en

Perustelu

Operaattoreille olisi annettava mahdollisuus soveltaa tässä asetuksessa säädettyjä 
hintakattoja reilusti alempia hintoja. Siinä tapauksessa Euroopan digitaalistrategian tavoite 
saavutettaisiin eikä kyseistä operaattoria määrättäisi kantamaan verkkovierailupalvelujen 
erillismyynnistä aiheutuvia kustannuksia ja hallinnollista rasitusta.

Tarkistus 137
Lara Comi
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tämän artiklan 1–6 kohdassa ja 
5 artiklassa tarkoitettuja velvoitteita ei 
1 päivästä heinäkuuta 2014 lähtien 
sovelleta kotioperaattoreihin, jotka 
tarjoavat kaikille tilaajilleen sellaiset 
verkkovierailuhinnat, jotka ovat 
huomattavan lähellä 
verkkovierailuasiakkailta kotimaan 
puheluista, tekstiviesteistä ja 
datapalveluista veloitettuja hintoja.
BEREC vahvistaa sidosryhmiä kuultuaan 
ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
kohtuullisessa määräajassa ja vähintään 
kolme kuukautta tämän asetuksen 
hyväksymisen jälkeen suuntaviivat 
kotimaan hintoja huomattavan lähellä 
olevien verkkovierailuhintojen 
määrittelemiseksi.

Or. en

Perustelu

Tämä auttaisi alentamaan huomattavasti verkkovierailuhintoja ilman investointeja 
rakenteelliseen ratkaisuun. Poikkeus yleiseen sääntöön on perusteltu niin kauan kuin sen 
avulla saadaan alemmat kuluttajahinnat.

Tarkistus 138
Damien Abad

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos kotioperaattori tarjoaa 
asiakkaalleen verkkovierailuhintoja, jotka 
ovat huomattavan lähellä tältä kotimaan 
puheluista, tekstiviesteistä ja 
datapalveluista veloitettavia hintoja, 
kyseistä operaattoria ei koske tämän 
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artiklan 1–6 kohdan ja 5 artiklan 
mukainen velvoite tarjota asiakkaalleen 
mahdollisuutta käyttää minkä hyvänsä 
sellaisen vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin puhelu-, 
tekstiviesti- ja 
dataverkkovierailupalveluja, jolle on 
annettu oikeus tarjota erillisiä 
verkkovierailupalveluja. BEREC 
vahvistaa sidosryhmiä kuultuaan ja 
tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
kohtuullisessa määräajassa ja vähintään 
kolme kuukautta tämän asetuksen 
hyväksymisen jälkeen suuntaviivat 
kotimaan hintoja huomattavan lähellä 
olevien verkkovierailuhintojen 
määrittelemiseksi.

Or. en

Perustelu

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In concrete 
terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national services 
included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate additional 
cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. This 
exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 139
Christian Engström, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos kotioperaattori tarjoaa 
asiakkaalle verkkovierailuhintoja, jotka 
ovat riittävän lähellä tältä kotimaan 
puheluista, tekstiviesteistä ja 
datapalveluista veloitettavia hintoja, 
kyseistä operaattoria ei velvoiteta 
tarjoamaan asiakkaalleen mahdollisuutta 
käyttää minkä hyvänsä vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin puhelu-, 
tekstiviesti- ja 
dataverkkovierailupalveluja. BEREC 
vahvistaa sidosryhmiä kuultuaan ja 
tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
kohtuullisessa määräajassa ja vähintään 
kolme kuukautta tämän asetuksen 
hyväksymisen jälkeen suuntaviivat 
kotimaan hintoja lähellä olevien 
verkkovierailuhintojen määrittelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 140
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Puhelujen, tekstiviestien ja datapalvelujen 
vähittäishintojen on 1 päivästä 
heinäkuuta 2014 alkaen oltavat samat 
riippumatta siitä, käyttääkö asiakas 
verkkovierailupalvelua.
30 päivään kesäkuuta 2016 saakka 
noudatetaan 7, 9 ja 12 artiklassa 
säädettyjä vähittäishintarajoja.

Or. en
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Tarkistus 141
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Puhelujen, tekstiviestien ja datapalvelujen 
vähittäishintojen on 1 päivästä 
heinäkuuta 2014 alkaen oltavat samat 
riippumatta siitä, käyttääkö asiakas 
verkkovierailupalvelua.
30 päivään kesäkuuta 2014 saakka 
noudatetaan 7, 9 ja 12 artiklassa 
vahvistettuja vähittäishintarajoja.

Or. en

Tarkistus 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Tämän artiklan 4 artiklan 1–6 kohdassa 
ja 5 artiklassa tarkoitettuja velvoitteita ei 
1 päivästä heinäkuuta 2014 lähtien 
sovelleta kotioperaattoreihin, jotka 
tarjoavat kaikille tilaajilleen sellaiset 
verkkovierailuhinnat, jotka ovat 
huomattavan lähellä 
verkkovierailuasiakkailta kotimaan 
puheluista, tekstiviesteistä ja 
datapalveluista veloitettuja hintoja.
BEREC vahvistaa sidosryhmiä kuultuaan 
ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
kohtuullisessa määräajassa ja vähintään 
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kolme kuukautta tämän asetuksen 
hyväksymisen jälkeen suuntaviivat 
kotimaan hintoja huomattavan lähellä 
olevien verkkovierailuhintojen 
määrittelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 143
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Toiminto verkkovierailupalvelujen 
erillistä myyntiä varten
Sisämarkkinoiden kehityksen 
varmistamiseksi tekniset ratkaisut 
verkkovierailupalvelujen erillisen 
myynnin toimintoa varten on toteutettava 
samanaikaisesti kaikkialla unionissa.
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 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.
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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.
Komissio voi tarvittaessa antaa 
eurooppalaiselle standardointielimelle 
toimeksiannon tehdä asianomaisiin 
standardeihin mukautukset, joita 
toiminnon yhdenmukaistettu toteutus 
edellyttää.

Or. nl

Tarkistus 144
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.

Toiminto verkkovierailupalvelujen 
erillistä myyntiä varten
Sisämarkkinoiden kehityksen 
varmistamiseksi tekniset ratkaisut 
verkkovierailupalvelujen erillisen 
myynnin toimintoa varten on toteutettava 
samanaikaisesti kaikkialla unionissa.
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 
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erillisiä verkkovierailupalveluja säilyttäen 
matkapuhelinnumeronsa. 
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.
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.
Komissio voi tarvittaessa antaa 
eurooppalaiselle standardointielimelle 
toimeksiannon tehdä asianomaisiin 
standardeihin mukautukset, joita 
toiminnon yhdenmukaistettu toteutus 
edellyttää.

Or. en

Tarkistus 145
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sisämarkkinoiden kehityksen 
varmistamiseksi tekniset ratkaisut 
verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin 

Väliaikaisten verkkovierailupalvelujen
sisämarkkinoiden kehityksen 
varmistamiseksi tekniset ratkaisut 
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toimintoa varten on toteutettava 
samanaikaisesti kaikkialla unionissa.

verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin 
toimintoa varten on toteutettava 
samanaikaisesti kaikkialla unionissa ja 
niiden on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:
a) teknisten ratkaisujen on oltava 
kustannustehokkaita;
b) suunnittelun on oltava 
asiakasystävällistä;
c) niiden avulla on päästävä 
mahdollisimman suureen 
yhteentoimivuuteen;
d) niiden on annettava mahdollisuus 
paikalliseen jakamiseen (local break-out), 
jotta tiedonsiirrot toteutettaisiin 
kuluttajaystävällisesti;
e) niillä on varmistettava, että verkon 
riippumattomuutta kunnioitetaan 
kaikessa tiedonsiirrossa, etenkin 
käytettäessä VoIP-tekniikkaa ja muita 
samankaltaisia palveluja;
f) asiakkaiden on voitava siirtyä 
vaivattomasti ja nopeasti käyttämään 
vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin 
tai vaihtoehtoisten 
verkkovierailuoperaattorien palveluja 
siten, että he säilyttävät oman 
matkapuhelinnumeronsa;
g) unionin kansalaisen verkkovierailua 
kolmansissa maissa ja kolmannen maan 
kansalaisen verkkovierailua unionissa ei 
estetä.

Or. en

Tarkistus 146
Sylvana Rapti, Bernadette Vergnaud

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.

Väliaikaisten verkkovierailupalvelujen
sisämarkkinoiden kehityksen 
varmistamiseksi tekniset ratkaisut 
verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin 
toimintoa varten on toteutettava 
samanaikaisesti kaikkialla unionissa ja 
niiden on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:
a) teknisten ratkaisujen on oltava 
kustannustehokkaita;
b) suunnittelun on oltava 
asiakasystävällistä;
c) niiden avulla on päästävä 
mahdollisimman suureen 
yhteentoimivuuteen;
d) niillä on varmistettava, että verkon 
riippumattomuutta kunnioitetaan 
kaikessa tiedonsiirrossa, etenkin 
käytettäessä VoIP-tekniikkaa ja muita 
samankaltaisia palveluja;
e) asiakkaiden on voitava siirtyä 
vaivattomasti ja nopeasti käyttämään 
vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin 
tai vaihtoehtoisten 
verkkovierailuoperaattorien palveluja 
siten, että he säilyttävät oman 
matkapuhelinnumeronsa;
f) unionin kansalaisten verkkovierailua 
kolmansissa maissa ei estetä.

Or. en

Tarkistus 147
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
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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 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.

Verkkovierailupalvelujen erillistä myyntiä 
varten operaattoreiden on varmistettava, 
että toiminnot 1 kohdan vaatimusten 
täyttämiseksi ovat käytössä viimeistään
1 päivänä maaliskuuta 2014, jotta asiakas 
voi käyttää kotimaan 
matkaviestintäpalveluja ja vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin tarjoamia 
erillisiä verkkovierailupalveluja säilyttäen 
matkapuhelinnumeronsa. Tämän toiminnon 
tarjoamiseen liittyvän yhteenliittämisen 
hinnoittelun on oltava kustannuslähtöistä, 
eikä asiakkaille saa aiheutua välittömiä 
kustannuksia tämän toiminnon käytöstä.

Or. en

Tarkistus 148
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 erillisen 
myynnin mahdollistamiseksi operaattorit 
voivat erityisesti sallia ”EU:n 

Verkkovierailupalvelujen erillistä myyntiä 
varten operaattoreiden on varmistettava, 
että toiminnot ovat käytössä viimeistään
1 päivänä kesäkuuta 2014, jotta asiakas 
voi käyttää kotimaan 
matkaviestintäpalveluja ja vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin tarjoamia 
erillisiä verkkovierailupalveluja säilyttäen 
matkapuhelinnumeronsa. Tämän toiminnon 
tarjoamiseen liittyvän yhteenliittämisen 
hinnoittelun on oltava kustannuslähtöistä, 
eikä asiakkaille saa aiheutua välittömiä 
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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.

kustannuksia tämän toiminnon käytöstä.

Or. en

Perustelu

Asetuksen on oltava rakenteellisen toimenpiteen täytäntöönpanossa käytettävän teknologisen 
ratkaisun kannalta neutraali. Jotta rakenteellisen toimenpiteen vaikutus olisi nopea, se on 
toteutettava ennen vuoden 2014 kesälomakautta.

Tarkistus 149
Lara Comi

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 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.

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 erillisen 
myynnin mahdollistamiseksi operaattorit 
voivat erityisesti sallia 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.
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Or. it

Perustelu

Tämän lauseen poistamien antaa operaattoreille mahdollisuuden saavuttaa samat tulokset 
muilla teknologioilla.

Tarkistus 150
Christel Schaldemose

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.

Or. en

Tarkistus 151
Christian Engström, Emilie Turunen

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.
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Or. en

Tarkistus 152
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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.

Or. en

Tarkistus 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 0,11 euroa minuutilta.

Or. en
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Tarkistus 154
Amalia Sartori, Lara Comi

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 0,13 euroa minuutilta.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen turvarajojen olisi jätettävä sen verran tilaa vähittäis- ja tukkuhintojen 
välille, että kilpailijat voivat tulla uusille verkkovierailumarkkinoille, mikä lisää kilpailua ja 
tuo lisäarvoa kuluttajille.

Tarkistus 155
Małgorzata Handzlik

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.

Or. pl
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Perustelu

Muutos on seurausta BERECin analyysista tukkuhintakäyttöoikeuksista.

Tarkistus 156
Konstantinos Poupakis

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.

Or. el

Tarkistus 157
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

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 0,13 euroa minuutilta.

Or. en
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Tarkistus 158
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kotioperaattorit, kuten virtuaalisen 
matkaviestintäverkon operaattorit ja 
jälleenmyyjät, voivat 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti ostaa tukkutason 
verkkovierailupalveluja kotiverkkojen 
operaattoreilta, jotka saavat ja 
jälleenmyyvät vierailuverkon operaattorin 
tukkutason verkkovierailupalveluja 
6 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tässä 
tapauksessa keskimääräisessä 
tukkuhinnassa, jonka operaattori voi 
periä, sallitaan enintään 0,20 euron 
lisämaksu minuutilta kotioperaattorin 
kohtuullisten kustannusten kattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Isäntäverkolla olisi oltava oikeus periä oikeudenmukainen ja kohtuullinen maksu 
jälleenmyyntiin liittyvien lisäkulujen kattamiseksi, kuten BEREC toteaa (BERECin analyysi 
6. heinäkuuta 2011 julkaistusta komission ehdotuksesta asetukseksi verkkovierailuista 
(KOM(2011)0402), 30 kohta).

Tarkistus 159
Christel Schaldemose

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 

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
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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 2014 0,06 
euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 0,06
euroa tämän asetuksen voimassaoloajan, 
sanotun kuitenkin rajoittamatta 13 artiklan 
säännösten soveltamista.

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
0,06 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014
0,04 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen
0,04 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 160
Christian Engström, Emilie Turunen

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 2014 0,06 
euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 0,06 
euroa tämän asetuksen voimassaoloajan, 
sanotun kuitenkin rajoittamatta 13 artiklan 
säännösten soveltamista.

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 
0,05 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,03 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,03 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 161
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 2014 0,06 
euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 0,06 
euroa tämän asetuksen voimassaoloajan, 
sanotun kuitenkin rajoittamatta 13 artiklan 
säännösten soveltamista.

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 
0,07 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,04 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,04 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 162
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 

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 
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soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 0,10 
euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 0,06 
euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 0,06 
euroa tämän asetuksen voimassaoloajan, 
sanotun kuitenkin rajoittamatta 13 artiklan 
säännösten soveltamista.

soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,08 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,05 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,05 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 163
Amalia Sartori, Lara Comi

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 2014 
0,06 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

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 2014 
0,07 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,07 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 19 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen turvarajojen olisi jätettävä sen verran tilaa vähittäis- ja tukkuhintojen 
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välille, että kilpailijat voivat tulla uusille verkkovierailumarkkinoille, mikä lisää kilpailua ja 
tuo lisäarvoa kuluttajille.

Tarkistus 164
Małgorzata Handzlik

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 2014 
0,06 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

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 
0,09 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,06 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. pl

Tarkistus 165
Konstantinos Poupakis

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 

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
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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 2014 
0,06 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

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 
0,07 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,04 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,04 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 19 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. el

Tarkistus 166
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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 2014 
0,06 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

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, 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,07 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2015 
0,06 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 167
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 

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

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.

Or. en

Tarkistus 169
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 
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 

Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään 
0,20 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,04 euroa
minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,15 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,10 euroon 
1 päivänä tammikuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,03 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013. 
Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2016. Kotimaan- ja 
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kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

verkkovierailupuhelujen hintojen 
eriyttäminen ei enää ole mahdollista 
1 päivästä heinäkuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 170
Christel Schaldemose

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 
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.

Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään 
0,13 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,06 euroa
minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,12 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,10 euroon
1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,03 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. 
Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2016, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Kokemus osoittaa, että verkkovierailujen hintakatot yleensä sanelevat vähittäishintojen tason. 
Kun otetaan huomioon, että pyrkimyksenä on tasoittaa kotimaan- ja verkkovierailuhinnat, 
ehdotuksen mukaiset hintakatot ovat liian korkeita alhaisten verkkovierailuhintojen 
takaamiseksi.
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Tarkistus 171
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
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.

Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään 
0,15 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,05 euroa
minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,13 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,10 euroon
1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,03 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013. 
Kotioperaattorit eivät saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2014 periä 
verkkovierailuasiakkailtaan erillistä 
maksua vastaanotetuista puheluista.
Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2016, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 172
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 

Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 



PE478.641v01-00 102/187 AM\888019FI.doc

FI

verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
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.

verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään 
0,30 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,10 euroa
minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,25 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,21 euroon
1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 0,18 euroon 
1 päivänä heinäkuuta 2015 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,08 euroon 1 päivänä heinäkuuta 
2013, 0,07 euroon 1 päivänä heinäkuuta 
2014 ja 0,06 euroon 1 päivänä heinäkuuta 
2015. Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2016, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Hintojen olisi oltava alempia kuin komission ehdotuksessa, niin että ne vastaisivat paremmin 
todellisia kustannuksia. Hintakattoja olisi asetettava myös vuodeksi 2015, jotta hintoja 
voitaisiin alentaa lisää, ennen kuin rakenteelliset toimenpiteet voivat vaikuttaa markkinoihin.

Tarkistus 173
Cornelis de Jong

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 
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

Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään 
0,15 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,07 euroa
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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.

minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,13 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,10 euroon
1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,03 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014, 
minkä jälkeen verkkovierailuhinnat 
mukautetaan 1 päivään heinäkuuta 2015
mennessä kotimaanhintoihin, jotka eivät 
saa ylittää tässä vahvistettua määrää.

Or. nl

Tarkistus 174
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
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.

Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään 
0,30 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,10 euroa
minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,25 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,21 euroon
1 päivänä heinäkuuta 2014 ja
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,08 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,07 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. 
Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2016, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en
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Perustelu

Tämän asetuksen turvarajojen olisi jätettävä sen verran tilaa vähittäis- ja tukkuhintojen 
välille, että kilpailijat voivat tulla uusille verkkovierailumarkkinoille, mikä lisää kilpailua ja 
tuo lisäarvoa kuluttajille.

Tarkistus 175
Małgorzata Handzlik

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 
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.

Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään 
0,20 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,06 euroa
minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,18 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,12 euroon
1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013.
Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2016, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. pl

Perustelu

Vähittäishintarajat, jotka tarjoavat operaattoreille kohtuuttomia katteita (300–
400 prosenttia), eivät ole perusteltuja eivätkä kuluttajien etujen mukaisia. Puhelujen 
hintakatot eivät saisi olla yli kaksinkertaisia verrattuna tukkuhintoihin, jotka yhä tarjoavat 
operaattoreille tuntuvan katteen verkkovierailupalvelujen markkinoilla, ja niiden pitäisi 
kannustaa uusia operaattoreita tulemaan markkinoille.
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Tarkistus 176
Eija-Riitta Korhola

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 
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.

Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
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 0,20 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 2018, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 177
Konstantinos Poupakis

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 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään 

Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään 
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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.

0,20 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,07 euroa
minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,15 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,10 euroon
1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,06 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. 
Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2017, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan
säännösten soveltamista.

Or. el

Tarkistus 178
Philippe Juvin, Damien Abad

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 
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 

Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
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 0,18 euroon
1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,10 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,08 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. 
Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 



AM\888019FI.doc 107/187 PE478.641v01-00

FI

kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan
säännösten soveltamista.

30 päivään kesäkuuta 2017, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan
säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

BERECin mukaan pienten erojen (vähittäishinnat enintään kolminkertaisia tukkuhintoihin 
verrattuna) pitäisi mahdollistaa uusien tulokkaiden pääsy markkinoille ja vähittäiskilpailun 
kehittyminen. Tukkutason hintakatot olisi säilytettävä komission ehdottamalla tasolla. 
Vastaanotettujen puhelujen vähittäistason hintakatot olisi säilytettävä komission ehdottamalla 
tasolla vuosina 2012 ja 2013, ja niitä olisi alennettava edelleen vuonna 2014. Vuonna 2014 
soitettujen ja vastaanotettujen puhelujen vähittäistason hintakattojen olisi vastattava 
BERECin ehdotuksia vuoteen 2014 mennessä. Tällaiset hintakatot olisi säilytettävä 
kesäkuuhun 2017 saakka, jotta komissiolla on riittävästi aikaa toteuttaa perusteellinen 
uudelleentarkastelu ja tarvittaessa tehdä asianmukaisia ehdotuksia (19 artikla).

Tarkistus 179
Robert Rochefort

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 
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.

Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
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 0,25 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,18 euroon
1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,10 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,08 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. 
Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2016, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
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säännösten soveltamista.

Or. fr

Tarkistus 180
Christian Engström, Emilie Turunen

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.

Or. en

Tarkistus 181
Cornelis de Jong

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.

Kotioperaattori ei saa soveltaa mitään
vähimmäislaskutusaikaa soitetuista 
puheluista, joihin sovelletaan eurotariffia.

Or. nl

Tarkistus 182
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 183
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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, 
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.

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, 
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.

Or. en
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Tarkistus 184
Christian Engström, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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. 
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.

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 
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.

Or. en
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Tarkistus 186
Konstantinos Poupakis

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. 
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.

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 
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 19 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. el

Tarkistus 187
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kotioperaattorit, kuten virtuaalisen 
matkaviestintäverkon operaattorit ja 
jälleenmyyjät, voivat 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti ostaa tukkutason 
verkkovierailupalveluja kotiverkkojen 
operaattoreilta, jotka saavat ja 
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jälleenmyyvät vierailuverkon operaattorin 
tukkutason verkkovierailupalveluja 
8 artiklan 1 kohdan nojalla. Tässä 
tapauksessa keskimääräisessä 
tukkuhinnassa, jonka operaattori voi 
periä, sallitaan enintään 0,050 euron 
lisämaksu tekstiviestiltä kotioperaattorin 
kohtuullisten kustannusten kattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Isäntäverkolla olisi oltava oikeus periä oikeudenmukainen ja kohtuullinen maksu 
jälleenmyyntiin liittyvien lisäkulujen kattamiseksi, kuten BEREC toteaa (BERECin analyysi 
6. heinäkuuta 2011 julkaistusta komission ehdotuksesta asetukseksi verkkovierailuista 
(KOM(2011)0402), 30 kohta).

Tarkistus 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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, alennetaan 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen 
0,09 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2012, 
0,07 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. 
Eurotekstiviestitariffin säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,05 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 13 ja 19 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 189
Cornelis de Jong

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 0,07 eurosta 
1 päivänä heinäkuuta 2012 aina 
0,03 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014, 
minkä jälkeen tekstiviestin 
verkkovierailuhinta on 1 päivään 
heinäkuuta 2015 mennessä mukautettava 
kotimaanhintaan.

Or. nl

Perustelu

BERECin mukaan tekstiviestin kustannukset ovat mitättömät, arviolta 0,081 euroa 
tekstiviestiltä.

Tarkistus 190
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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. 

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 0,07 euroa. 
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Eurotekstiviestitariffin säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,10 euroa 30 päivään kesäkuuta 2016 asti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 
19 artiklan säännösten soveltamista. 

Hintarajat alenevat ensin 0,06 euroon 
1 päivänä heinäkuuta 2013 ja edelleen 
0,05 euroon 1 päivänä tammikuuta 2014. 
Eurotekstiviestitariffin säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,05 euroa 30 päivään kesäkuuta 2016 asti.
Kotimaan- ja verkkovierailupuhelujen 
hintojen eriyttäminen ei enää ole 
mahdollista 1 päivästä heinäkuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 191
Christel Schaldemose

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 saa olla enintään 0,07 euroa. 
Lähetettyjen tekstiviestien hintarajat 
alenevat 0,05 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2014. Eurotekstiviestitariffin 
säännelty enimmäisvähittäishinta on tämän 
jälkeen 0,05 euroa 30 päivään kesäkuuta 
2016 asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
13 ja 19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 192
Christian Engström, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
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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 saa olla enintään 0,07 euroa, ja se 
saa olla enintään 0,05 euroa 1 päivästä 
heinäkuuta 2014. Eurotekstiviestitariffin 
säännelty enimmäisvähittäishinta on tämän 
jälkeen 0,05 euroa 30 päivään kesäkuuta 
2016 asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
13 ja 19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 193
Amalia Sartori, Lara Comi

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, alennetaan 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
0,09 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2012, 
0,07 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,06 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. 
Eurotekstiviestitariffin säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa 30 päivään kesäkuuta 2016 asti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 
19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en
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Perustelu

Tämän asetuksen turvarajojen olisi jätettävä sen verran tilaa vähittäis- ja tukkuhintojen 
välille, että kilpailijat voivat tulla uusille verkkovierailumarkkinoille, mikä lisää kilpailua ja 
tuo lisäarvoa kuluttajille.

Tarkistus 194
Małgorzata Handzlik

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 saa olla enintään 0,07 euroa 
tekstiviestiltä. Tekstiviestin säännelty 
enimmäisvähittäishinta alennetaan 
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 2016 asti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 
19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. pl

Perustelu

Tekstiviestien vähittäishintarajat, jotka tarjoavat operaattoreille kohtuuttomia katteita (300–
400 prosenttia), eivät ole perusteltuja eivätkä kuluttajien etujen mukaisia. Tekstiviestien 
vähittäishintarajat eivät saisi olla yli kaksinkertaisia verrattuna tukkuhintoihin, jotka yhä 
tarjoavat operaattoreille tuntuvan katteen verkkovierailupalvelujen markkinoilla, ja niiden 
pitäisi kannustaa uusia operaattoreita tulemaan markkinoille.

Tarkistus 195
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard
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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 saa olla enintään 0,09 euroa. 
Säännellyn verkkovierailutekstiviestin 
hinta alennetaan 0,07 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja 0,06 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2014. Eurotekstiviestitariffin 
säännelty enimmäisvähittäishinta on tämän 
jälkeen 0,06 euroa 30 päivään kesäkuuta 
2016 asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
13 ja 19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Hintojen olisi oltava alempia kuin komission ehdotuksessa, niin että ne vastaisivat paremmin 
todellisia kustannuksia. Olisi säädettävä muistakin hinnanalennuksista.

Tarkistus 196
Eija-Riitta Korhola

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 

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 0,10 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2012, 0,08 euroon 1 päivänä 
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enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,10 euroa 30 päivään kesäkuuta 2016 
asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 
19 artiklan säännösten soveltamista.

heinäkuuta 2013 ja 0,06 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2014. Eurotekstiviestitariffin 
säännelty enimmäisvähittäishinta on tämän 
jälkeen 0,06 euroa 30 päivään kesäkuuta 
2018 asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
13 ja 19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 197
Konstantinos Poupakis

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, alennetaan 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
0,07 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 2017
asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. el

Tarkistus 198
Philippe Juvin, Damien Abad

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta –
ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi 

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta –
ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi 
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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.

periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, alennetaan 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
0,09 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,06 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. 
Eurotekstiviestitariffin säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa 30 päivään kesäkuuta 2017
asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

BERECin mukaan pienten erojen (vähittäishinnat enintään kolminkertaisia tukkuhintoihin 
verrattuna) pitäisi mahdollistaa uusien tulokkaiden pääsy markkinoille ja vähittäiskilpailun 
kehittyminen. Tukkutason hintakatot olisi säilytettävä komission ehdottamalla tasolla. 
Vastaanotettujen puhelujen vähittäistason hintakatot olisi säilytettävä komission ehdottamalla 
tasolla vuosina 2012 ja 2013, ja niitä olisi alennettava edelleen vuonna 2014. Vuonna 2014 
soitettujen ja vastaanotettujen puhelujen vähittäistason hintakattojen olisi vastattava 
BERECin ehdotuksia vuoteen 2014 mennessä. Tällaiset hintakatot olisi säilytettävä 
kesäkuuhun 2017 saakka, jotta komissiolla on riittävästi aikaa toteuttaa perusteellinen 
uudelleentarkastelu ja tarvittaessa tehdä asianmukaisia ehdotuksia (19 artikla).

Tarkistus 199
Robert Rochefort

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 

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. 
Kyseinen hinta saa 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen olla enintään 0,06 euroa.
Eurotekstiviestitariffin säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
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19 artiklan säännösten soveltamista. 0,06 euroa 30 päivään kesäkuuta 2016 asti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 
19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. fr

Tarkistus 200
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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 
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.

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

Or. en

Tarkistus 201
Christian Engström, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kotioperaattorit eivät saa deaktivoida, 
kieltää tai muuten estää tekstiviestien 
lähettämistä tai vastaanottamista 
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verkkovierailujen yhteydessä uusien 
asiakkaiden tai nykyisten 
eurotariffiasiakkaiden kohdalla, paitsi jos 
kyseiset asiakkaat sitä nimenomaisesti 
pyytävät tai ovat ylittäneet katkaisurajan.

Or. en

Tarkistus 202
Christel Schaldemose

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

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 
0,05 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,04 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,03 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
keskimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,03 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen mukaisissa rajoissa liioitellaan suuresti tukkutason dataverkkovierailujen 
todellisia kustannuksia. BERECin mukaan tukkutason dataverkkovierailujen kustannukset 
vaihtelivat 0,0163 eurosta 0,1499 euroon megatavua kohden vuonna 2009. Näiden 
kustannusten odotetaan lisäksi vuonna 2012 olevan hintahaarukan alemmassa päässä. 
BEREC laski myös, että keskimääräinen kotimaanvähittäishinta datamegatavua kohden oli 
0,048 euroa.
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Tarkistus 203
Christian Engström, Emilie Turunen

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

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 
10 euroa siirrettyä datagigatavua kohden. 
Säännellyistä verkkovierailudatapalveluista 
perittävä keskimääräinen
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
tämän asetuksen voimassaoloajan 10 euroa
siirrettyä datagigatavua kohden, sanotun 
kuitenkin rajoittamatta 13 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tosiasiallisista hinnoista on helpompi saada realistinen käsitys, kun tariffit ilmaistaan 
gigatavuina. Komission ehdottamat hintakatot ovat sitä paitsi vielä aivan liian korkeita ja 
suhteettomia todellisiin tuotantokustannuksiin verrattuna.

Tarkistus 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
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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 
kesimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen 
200 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 150 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 100 euroa siirrettyä 
datagigatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
keskimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 100 euroa siirrettyä 
datagigatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 205
Anna Hedh

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

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 
0,05 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,04 euroa ja 1 päivästä 
tammikuuta 2014 alkaen 0,03 euroa
siirrettyä datamegatavua kohden. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen 0,03 euroa käytettyä
megatavua kohden 1 päivään 
heinäkuuta 2014, jolloin kotimaan- ja 
verkkovierailudatan hintojen eriyttäminen 
ei enää ole mahdollista.
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säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 206
Amalia Sartori, Lara Comi

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

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 
0,23 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,17 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
keskimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen turvarajojen olisi jätettävä sen verran tilaa vähittäis- ja tukkuhintojen 
välille, että kilpailijat voivat tulla uusille verkkovierailumarkkinoille, mikä lisää kilpailua ja
tuo lisäarvoa kuluttajille.

Tarkistus 207
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
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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 
kesimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

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 
0,22 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,15 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
keskimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. pl

Perustelu

Datasiirron hintakatot eivät ole riittävän kunnianhimoisia. Muutokset ovat tarpeen 
älypuhelinten ja muiden matkaviestinlaitteiden käytön jatkuvan lisääntymisen takia.

Tarkistus 208
Konstantinos Poupakis

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 

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 
0,25 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,15 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
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2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
kesimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
keskimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 19 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. el

Tarkistus 209
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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

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 
0,23 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,17 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa ja 1 päivästä 
heinäkuuta 2015 alkaen 0,08 euroa 
siirrettyä datamegatavua kohden. 
Säännellyistä verkkovierailudatapalveluista 
perittävä keskimääräinen
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
tämän asetuksen voimassaoloajan 
0,08 euroa siirrettyä datamegatavua 
kohden, sanotun kuitenkin rajoittamatta 
13 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 210
Laurence J.A.J. Stassen
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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 kesimääräinen
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
tämän asetuksen voimassaoloajan 
0,10 euroa siirrettyä datamegatavua 
kohden, sanotun kuitenkin rajoittamatta 
13 artiklan säännösten soveltamista.

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 
0,03 euroa siirrettyä datamegatavua 
kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
keskimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,03 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. nl

Perustelu

Verkkovierailudatapalvelujen keskimääräiset kustannukset ovat tuntuvasti alhaisemmat kuin 
nykyisin perittävät tukkuhinnat. Joidenkin arvioiden mukaan kustannukset ovat alle sentin 
megatavua kohden. BEREC arvioi, että dataverkkovierailujen kustannukset tukkutasolla ovat 
noin 1,63 senttiä megatavua kohden. Näin ollen 3 sentin verkkovierailuraja megatavua 
kohden tukkuhintoihin on realistinen, sillä se jättää varaa alemman vähittäishintarajan 
asettamiseen kuluttajalle.

Tarkistus 211
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kotioperaattorit, kuten virtuaalisen 
matkaviestintäverkon operaattorit ja 
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jälleenmyyjät, voivat 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti ostaa tukkutason 
verkkovierailupalveluja kotiverkkojen 
operaattoreilta, jotka saavat ja 
jälleenmyyvät vierailuverkon operaattorin 
tukkutason verkkovierailupalveluja 
1 kohdan nojalla. Tässä tapauksessa 
keskimääräisessä tukkuhinnassa, jonka 
operaattori voi periä, sallitaan 
kotioperaattorin kohtuullisten 
kustannusten kattamiseksi lisämaksu, 
joka on 1 päivästä heinäkuuta 2012 
alkaen enintään 0,30 euroa megatavua 
kohden, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen enintään 0,20 euroa megatavua 
kohden ja 1 päivästä heinäkuuta 2014 
alkaen enintään 0,10 euroa megatavua 
kohden.

Or. en

Perustelu

Isäntäverkolla olisi oltava oikeus periä oikeudenmukainen ja kohtuullinen maksu 
jälleenmyyntiin liittyvien lisäkulujen kattamiseksi, kuten BEREC toteaa (BERECin analyysi 
6. heinäkuuta 2011 julkaistusta komission ehdotuksesta asetukseksi verkkovierailuista 
(KOM(2011)0402), 30 kohta).

Tarkistus 212
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
keskimääräistä tukkuhintaa koskevat 
laskelmat tehdään jakamalla yhteenlasketut 
tukkutason tulot, jotka vierailuverkon 
operaattori saa kultakin 
verkkovierailuoperaattorilta säänneltyjen 
verkkovierailudatapalvelujen tarjoamisesta 
kyseisenä ajanjaksona, näiden palvelujen 
tarjonnan kautta tosiasiallisesti kulutettujen 
datamegatavujen kokonaismäärällä 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
keskimääräistä tukkuhintaa koskevat 
laskelmat tehdään jakamalla yhteenlasketut 
tukkutason tulot, jotka vierailuverkon 
operaattori saa kultakin 
verkkovierailuoperaattorilta säänneltyjen 
verkkovierailudatapalvelujen tarjoamisesta 
kyseisenä ajanjaksona, näiden palvelujen 
tarjonnan kautta tosiasiallisesti kulutettujen 
datagigatavujen kokonaismäärällä 
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mainittuna ajanjaksona kilotavukohtaisesti 
määritettynä.

mainittuna ajanjaksona kilotavukohtaisesti 
määritettynä.

Or. en

Tarkistus 213
Cornelis de Jong

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 
0,10 euroon 1 päivästä heinäkuuta 2014 
käytettyä megatavua kohden, minkä 
jälkeen datan verkkovierailuhinnat 
mukautetaan 1 päivään heinäkuuta 2015
mennessä kotimaanhintoihin, jotka eivät 
saa ylittää tässä vahvistettua eurotariffia.

Or. nl

Perustelu

Innovatiivisten käsitteiden avulla ja siten, että kilpaillaan markkinaosuuksien kasvattamisesta 
nopeasti kasvavilla dataliikenteen markkinoilla, kyseinen hinta tarjoaa operaattoreille 
riittävän katteen ilman, että tämä johtaa joko operaattoreiden kohtuuttomiin katteisiin tai 
peiteltyihin markkinasopimuksiin.

Tarkistus 214
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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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 tammikuuta 2014
käytettyä megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,20 euroa käytettyä megatavua kohden 
30 päivään kesäkuuta 2016 asti. Kotimaan-
ja verkkovierailupuhelujen hintojen 
eriyttäminen ei enää ole mahdollista 
1 päivästä heinäkuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 215
Christel Schaldemose

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 
0,10 euroon 1 päivästä heinäkuuta 2014 
käytettyä megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,10 euroa käytettyä megatavua kohden 
30 päivään kesäkuuta 2016 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.
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Or. en

Tarkistus 216
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
20 euroa gigatavua kohden. Kun 
tarjottavan verkkovierailudatan määrä jää 
alle yhden gigatavun, 
enimmäisvähittäishinta suhteutetaan 
gigatavun hintaan, joka on 20 euroa.
Säännelty enimmäisvähittäishinta on tämän 
jälkeen 20 euroa käytettyä gigatavua
kohden 30 päivään kesäkuuta 2016 asti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 
19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien on helpompi saada realistinen käsitys tosiasiallisista hinnoista, kun tariffit 
ilmaistaan gigatavuina. Komission ehdottamat hintakatot ovat sitä paitsi vielä aivan liian 
korkeita ja suhteettomia todellisiin tuotantokustannuksiin verrattuna.

Tarkistus 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 

Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
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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.

verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 
500 euroa gigatavua kohden. Datan 
hintarajat alenevat ensin 300 euroon
1 päivästä heinäkuuta 2013 ja edelleen 
200 euroon 1 päivästä heinäkuuta 2014 
käytettyä gigatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
200 euroa käytettyä gigatavua kohden 
tämän asetuksen voimassaoloajan, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 
19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 218
Anna Hedh

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 
0,15 euroa megatavua kohden. Datan 
hintarajat alenevat ensin 0,12 euroon
1 päivästä heinäkuuta 2013 ja edelleen 
0,09 euroon 1 päivästä tammikuuta 2014
käytettyä megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,09 euroa käytettyä megatavua kohden
1 päivään heinäkuuta 2014, jolloin 
kotimaan- ja verkkovierailudatan hintojen 
eriyttäminen ei enää ole mahdollista.

Or. en

Tarkistus 219
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard
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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 
0,70 euroa megatavua kohden. Datan 
hintarajat alenevat ensin 0,50 euroon
1 päivästä heinäkuuta 2013 ja edelleen 
0,30 euroon 1 päivästä heinäkuuta 2014 ja 
0,25 euroon 1 päivästä heinäkuuta 2015
käytettyä megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,25 euroa käytettyä megatavua kohden 
30 päivään kesäkuuta 2016 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Hintojen olisi oltava alempia kuin komission ehdotuksessa, niin että ne vastaisivat paremmin 
todellisia kustannuksia. Hintakattoja olisi asetettava myös vuodeksi 2015, jotta hintoja 
voitaisiin alentaa lisää, ennen kuin rakenteelliset toimenpiteet voivat vaikuttaa markkinoihin.

Tarkistus 220
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 
0,70 euroa megatavua kohden. Datan 
hintarajat alenevat ensin 0,50 euroon
1 päivästä heinäkuuta 2013 ja edelleen 
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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.

0,30 euroon 1 päivästä heinäkuuta 2014 
käytettyä megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,30 euroa käytettyä megatavua kohden 
30 päivään kesäkuuta 2016 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen turvarajojen olisi jätettävä sen verran tilaa vähittäis- ja tukkuhintojen 
välille, että kilpailijat voivat tulla uusille verkkovierailumarkkinoille, mikä lisää kilpailua ja 
tuo lisäarvoa kuluttajille.

Tarkistus 221
Małgorzata Handzlik

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 
0,45 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 2016 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. pl

Perustelu

Verkkovierailudatapalvelujen vähittäishintarajat, jotka tarjoavat operaattoreille kohtuuttomia 
katteita (300–400 prosenttia), eivät ole perusteltuja eivätkä kuluttajien etujen mukaisia. 
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Verkkovierailudatapalvelujen enimmäisvähittäishinnat eivät saisi olla yli kaksinkertaisia 
verrattuna tukkuhintoihin, jotka yhä tarjoavat operaattoreille tuntuvan katteen 
verkkovierailupalvelujen markkinoilla, ja niiden pitäisi kannustaa uusia operaattoreita 
tulemaan markkinoille.

Tarkistus 222
Eija-Riitta Korhola

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 
0,60 euroa megatavua kohden. Datan 
hintarajat alenevat ensin 0,45 euroon
1 päivästä heinäkuuta 2013 ja edelleen 
0,30 euroon 1 päivästä heinäkuuta 2014 
käytettyä megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,30 euroa käytettyä megatavua kohden 
30 päivään kesäkuuta 2018 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 223
Konstantinos Poupakis

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 

Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 
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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.

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 2017 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan
säännösten soveltamista.

Or. el

Tarkistus 224
Philippe Juvin, Damien Abad

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 
0,90 euroa megatavua kohden. Datan 
hintarajat alenevat ensin 0,70 euroon 
1 päivästä heinäkuuta 2013 ja edelleen 
0,30 euroon 1 päivästä heinäkuuta 2014 
käytettyä megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,30 euroa käytettyä megatavua kohden 
30 päivään kesäkuuta 2017 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan
säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

BERECin mukaan pienten erojen (vähittäishinnat enintään kolminkertaisia tukkuhintoihin 
verrattuna) pitäisi mahdollistaa uusien tulokkaiden pääsy markkinoille ja vähittäiskilpailun 
kehittyminen. Tukkutason hintakatot olisi säilytettävä komission ehdottamalla tasolla. 
Vastaanotettujen puhelujen vähittäistason hintakatot olisi säilytettävä komission ehdottamalla 
tasolla vuosina 2012 ja 2013, ja niitä olisi alennettava edelleen vuonna 2014. Vuonna 2014 
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soitettujen ja vastaanotettujen puhelujen vähittäistason hintakattojen olisi vastattava 
BERECin ehdotuksia vuoteen 2014 mennessä. Tällaiset hintakatot olisi säilytettävä 
kesäkuuhun 2017 saakka, jotta komissiolla on riittävästi aikaa toteuttaa perusteellinen 
uudelleentarkastelu ja tarvittaessa tehdä asianmukaisia ehdotuksia (19 artikla).

Tarkistus 225
Laurence J.A.J. Stassen

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 
0,10 euroa megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,10 euroa käytettyä megatavua kohden 
30 päivään kesäkuuta 2016 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. nl

Perustelu

10 sentin vähittäishintaraja megatavua kohden on asianmukaisempi älypuhelimen järkevän 
käytön kannalta. Tämä määrä on lisäksi lähempänä mobiilidatakyselyjen kotimaanhintoja, 
joten se pienentää verkkovierailu- ja kotimaanhintojen välisiä eroja. Jos 10 sentin 
enimmäisvähittäishinta megatavua kohden yhdistetään tukkuhintojen rajana olevaan 
3 senttiin megatavua kohden, kilpaileville tarjouksille jää sitä paitsi riittävästi tilaa.

Tarkistus 226
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Tarkistus 227
Robert Rochefort

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 
henkilökohtaisesti ja kestävää 
mediamuotoa käyttäen 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.
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Or. fr

Tarkistus 228
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.

Ehdot enimmäistukku- ja 
vähittäishintojen soveltamisen 
lopettamiselle aikaistetusti
1. Verkkovierailumarkkinoiden kilpailun 
kehityksen arvioimiseksi BEREC kerää 
säännöllisesti tietoja puhelu-, tekstiviesti-
ja datapalvelujen vähittäis- ja 
tukkuhintojen kehityksestä. Nämä tiedot 
toimitetaan komissiolle vähintään 
kahdesti vuodessa. Komissio julkaisee ne.
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 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.
3. Jos 5 artiklassa tarkoitetun 
verkkovierailupalvelujen erillisen 
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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.
4. Kyseisten enimmäishintojen 
soveltaminen lopetetaan sen kuukauden 
ensimmäisenä päivänä, joka seuraa 
niiden tietojen julkaisemista, jotka 
osoittavat 2 tai 3 kohdan mukaisten 
ehtojen täyttyvän.

Or. nl

Tarkistus 229
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.
Ehdot enimmäistukku- ja 
vähittäishintojen soveltamisen 
lopettamiselle aikaistetusti
1. Verkkovierailumarkkinoiden kilpailun 
kehityksen arvioimiseksi BEREC kerää 
säännöllisesti tietoja puhelu-, tekstiviesti-
ja datapalvelujen vähittäis- ja 
tukkuhintojen kehityksestä. Nämä tiedot 
toimitetaan komissiolle vähintään 
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kahdesti vuodessa. Komissio julkaisee ne.
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 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.
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.
4. Kyseisten enimmäishintojen 
soveltaminen lopetetaan sen kuukauden 
ensimmäisenä päivänä, joka seuraa 
niiden tietojen julkaisemista, jotka 
osoittavat 2 tai 3 kohdan mukaisten 
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ehtojen täyttyvän.

Or. en

Tarkistus 230
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 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.

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 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.

Or. en

Tarkistus 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta
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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.

Or. en

Tarkistus 232
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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 

Jokaisen kotioperaattorin on asiakkaan 
saapuessa toisen maan 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 vierailumaassa, 
varoittaakseen verkkovierailuasiakasta 
siitä, että häneltä peritään 
verkkovierailumaksu hänen soittaessaan tai 



PE478.641v01-00 144/187 AM\888019FI.doc

FI

vastaanottaessaan puhelun tai lähettäessään 
tekstiviestin; tämä velvoite ei koske 
tapauksia, joissa asiakas on ilmoittanut 
kotioperaattorille, ettei hän tarvitse tällaista 
palvelua.

vastaanottaessaan puhelun tai lähettäessään 
tekstiviestin; tämä velvoite ei koske 
tapauksia, joissa asiakas on ilmoittanut 
kotioperaattorille, ettei hän tarvitse tällaista 
palvelua.

Or. en

Perustelu

Nämä toimenpiteet on ulotettava myös Euroopan unionin ulkopuolelle.

Tarkistus 233
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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 tai 
kolmannen maan 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 tai 
kolmannessa maassa, 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.

Or. en

Tarkistus 234
Christian Engström, Emilie Turunen
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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 tai 
kolmannen maan 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.

Or. en

Tarkistus 235
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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 

Jokaisen kotioperaattorin on asiakkaan 
saapuessa toisen maan alueelle 
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 
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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.

verkkovierailuasiakasta siitä, että häneltä 
peritään verkkovierailumaksu hänen 
soittaessaan tai vastaanottaessaan puhelun 
tai lähettäessään tekstiviestin; tämä 
velvoite ei koske tapauksia, joissa asiakas 
on vähintään 18-vuotias ja on ilmoittanut 
kotioperaattorille, ettei hän tarvitse tällaista 
palvelua.

Or. en

Perustelu

Asiakkaiden olisi saatava tällainen varoitus, olivatpa he sitten Euroopan unionissa tai sen 
ulkopuolella. Tiedot olisi lisäksi annettava kotilaskun valuuttana eikä vierailumaan 
valuuttana.

Tarkistus 236
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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 maan 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 vierailumaassa, 
varoittaakseen verkkovierailuasiakasta 
siitä, että häneltä peritään 
verkkovierailumaksu hänen soittaessaan tai 
vastaanottaessaan puhelun tai lähettäessään 
tekstiviestin; tämä velvoite ei koske 
tapauksia, joissa asiakas on vähintään 18-
vuotias ja on ilmoittanut kotioperaattorille, 
ettei hän tarvitse tällaista palvelua.

Or. en
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Tarkistus 237
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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 maan 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 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.

Or. en

Perustelu

Avoimuussääntöjä olisi sovellettava myös unionin ulkopuolella.

Tarkistus 238
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitettuihin 
yksilöityihin perushintatietoihin sisältyvät 
enimmäishinnat, joita asiakkaaseen 

Tässä kohdassa tarkoitetut yksilöidyt 
perushintatiedot on lähetettävä 
asiakkaalle verkkovierailujen yhteydessä 
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voidaan soveltaa hänen hintajärjestelmänsä 
mukaisesti hänen:

Euroopan unionin alueella ja sen 
ulkopuolella, ja niihin sisältyvät 
enimmäishinnat, joita asiakkaaseen 
voidaan soveltaa hänen hintajärjestelmänsä 
mukaisesti hänen:

Or. en

Tarkistus 239
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

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 tarkoitettuihin yksilöityihin 
perushintatietoihin sisältyvät tosiasialliset 
arvonlisäverolliset hinnat (asiakkaan 
kotilaskun valuuttana), joita asiakkaaseen 
voidaan soveltaa hänen hintajärjestelmänsä 
mukaisesti hänen:

Or. en

Perustelu

Avoimuuden lisäämiseksi kuluttajan olisi tiedettävä suoraan, paljonko häneltä veloitetaan. 
Tiedot olisi lisäksi annettava kotilaskun valuuttana eikä vierailumaan valuuttana.

Tarkistus 240
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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

Komission teksti Tarkistus

b) lähettäessään säänneltyjä 
verkkovierailutekstiviestejä 
vierailujäsenvaltiossa.

b) lähettäessään säänneltyjä 
verkkovierailutekstiviestejä 
vierailumaassa.
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Or. en

Perustelu

Nämä toimenpiteet on ulotettava myös Euroopan unionin ulkopuolelle.

Tarkistus 241
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

b) lähettäessään säänneltyjä 
verkkovierailutekstiviestejä 
vierailujäsenvaltiossa.

b) lähettäessään säänneltyjä 
verkkovierailutekstiviestejä 
vierailujäsenvaltiossa tai kolmannessa 
maassa.

Or. en

Tarkistus 242
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

b) lähettäessään säänneltyjä 
verkkovierailutekstiviestejä 
vierailujäsenvaltiossa.

b) lähettäessään säänneltyjä 
verkkovierailutekstiviestejä 
vierailumaassa.

Or. en

Tarkistus 243
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) lähettäessään säänneltyjä 
verkkovierailutekstiviestejä 
vierailujäsenvaltiossa.

b) lähettäessään säänneltyjä 
verkkovierailutekstiviestejä 
vierailumaassa.

Or. en

Perustelu

Kuluttajan olisi saatava tietoja veloitetusta hinnasta, olipa hän sitten Euroopan unionissa tai 
sen ulkopuolella.

Tarkistus 244
Anna Hedh

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

Komission teksti Tarkistus

b) lähettäessään säänneltyjä
verkkovierailutekstiviestejä 
vierailujäsenvaltiossa.

b) lähettäessään 
verkkovierailutekstiviestejä 
vierailumaassa.

Or. en

Tarkistus 245
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Komission teksti Tarkistus

b) lähettäessään säänneltyjä
verkkovierailutekstiviestejä 
vierailujäsenvaltiossa.

b) lähettäessään 
verkkovierailutekstiviestejä 
vierailumaassa.

Or. en
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Perustelu

Avoimuutta koskevia toimenpiteitä olisi sovellettava myös unionin ulkopuolella.

Tarkistus 246
Christel Schaldemose

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.

Or. en

Tarkistus 247
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asiakkaalla on jokaisen viestin yhteydessä 
oltava mahdollisuus ilmoittaa 
kotioperaattorille maksutta ja helpolla 
tavalla, että hän ei tarvitse automaattista 
viestipalveluja. Asiakkaalla, joka on 
ilmoittanut, että hän ei tarvitse 
automaattista viestipalvelua, on oikeus 
pyytää milloin tahansa ja maksutta 
kotioperaattoria tarjoamaan jälleen kyseistä 
palvelua.

Vähintään 18-vuotiaalla asiakkaalla on 
jokaisen viestin yhteydessä oltava 
mahdollisuus ilmoittaa kotioperaattorille 
maksutta ja helpolla tavalla, että hän ei 
tarvitse automaattista viestipalvelua. 
Asiakkaalla, joka on ilmoittanut, että hän ei 
tarvitse automaattista viestipalvelua, on 
oikeus pyytää milloin tahansa ja maksutta 
kotioperaattoria tarjoamaan jälleen kyseistä 
palvelua.

Or. en

Tarkistus 248
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asiakkaalla on jokaisen viestin yhteydessä 
oltava mahdollisuus ilmoittaa 
kotioperaattorille maksutta ja helpolla 
tavalla, että hän ei tarvitse automaattista 
viestipalveluja. Asiakkaalla, joka on 
ilmoittanut, että hän ei tarvitse 
automaattista viestipalvelua, on oikeus 
pyytää milloin tahansa ja maksutta 
kotioperaattoria tarjoamaan jälleen kyseistä 
palvelua.

Vähintään 18-vuotiaalla asiakkaalla on 
jokaisen viestin yhteydessä oltava 
mahdollisuus ilmoittaa kotioperaattorille 
maksutta ja helpolla tavalla, että hän ei 
tarvitse automaattista viestipalvelua. 
Asiakkaalla, joka on ilmoittanut, että hän ei 
tarvitse automaattista viestipalvelua, on 
oikeus pyytää milloin tahansa ja maksutta 
kotioperaattoria tarjoamaan jälleen kyseistä 
palvelua.

Or. en

Perustelu

Erityisesti alaikäisiä on suojeltava jättilaskuilta.

Tarkistus 249
Christel Schaldemose

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 
matkapuheluna tai tekstiviestinä. Tällainen 
pyyntö esitetään maksuttomaan numeroon, 
jota kotioperaattori pitää yllä tätä 
tarkoitusta varten. Edellä 1 kohdassa 

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

säädettyjä velvoitteita ei sovelleta M2M-
tyyppiseen laitteiden väliseen viestintään, 
joissa hyödynnetään 
matkaviestintäpalveluja.

Or. en

Tarkistus 250
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
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.

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

Or. en

Tarkistus 251
Christian Engström, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunkin kotioperaattorin on tarjottava 
kaikille verkkovierailuasiakkailleen 
mahdollisuus valita vapaasti ja maksutta 
toiminto, joka antaa tietoja toteutuneesta 
kulutuksesta ilmaistuna käyttömääränä 
tai valuuttana, jolla 
verkkovierailuasiakasta laskutetaan 
säännellyistä verkkovierailupuheluista ja 
-tekstiviesteistä, ja joka takaa, että 
säänneltyjen verkkovierailupuhelujen ja 
-tekstiviestien kokonaiskulutus ei tiettynä 
kautena ylitä määritettyä saldorajaa 
ilman asiakkaan nimenomaista 
suostumusta.
Tätä varten kotioperaattorin on tarjottava 
yhtä tai useampaa saldorajaa tietyille 
käyttökausille edellyttäen, että asiakkaalle 
tiedotetaan etukäteen vastaavista 
käyttömääristä. Yhden näistä rajoista 
(saldorajan oletusarvon) on oltava 
enintään noin 50 euroa laskuttamattomia 
kuluja kuukausittaiselta laskutuskaudelta 
(ilman arvonlisäveroa).
Kotioperaattori voi vaihtoehtoisesti 
määrittää rajoja käyttömäärän mukaan 
edellyttäen, että asiakkaalle ilmoitetaan 
etukäteen vastaavat summat. Yhden 
näistä rajoista (käyttörajan oletusarvon) 
on vastattava enintään 50 euron 
laskuttamattomia kuluja kuukausittaiselta 
laskutuskaudelta (ilman arvonlisäveroa). 
Kotioperaattori voi lisäksi tarjota 
verkkovierailuasiakkailleen muita rajoja, 
joihin liittyy muita korkeampia tai 
matalampia kuukausittaisia saldorajoja. 
Toisessa ja kolmannessa alakohdassa 
tarkoitettua ylärajan oletusarvoa on 
sovellettava kaikkiin asiakkaisiin, jotka 
eivät ole valinneet jotakin muuta rajaa.
Kunkin kotioperaattorin on myös 
varmistettava, että 
verkkovierailuasiakkaan 
matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen 
lähetetään esimerkiksi tekstiviestin, 
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sähköpostiviestin tai laitteen 
ponnahdusikkunan avulla ilmoitus, kun 
80 prosenttia verkkovierailupuhelujen ja 
-tekstiviestien 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.
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 kaikkien muiden 
kuin maksuttomien säänneltyjen 
verkkovierailupuhelujen ja -tekstiviestien 
tarjoaminen verkkovierailuasiakkaalle ja 
niiden veloittaminen 
verkkovierailuasiakkaalta, paitsi jos ja 
kunnes verkkovierailuasiakas pyytää 
näiden palvelujen tarjonnan jatkamista 
tai uusimista. Jos verkkovierailuasiakas 
haluaa valita tai lopettaa saldo- tai 
käyttörajan, muutos on tehtävä maksutta 
yhden työpäivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta, eikä siihen saa 
sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka 
liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin.
Tätä sääntöä sovelletaan asiakkaan 
verkkovierailuihin Euroopan unionin 
alueella ja Euroopan unionin 
ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 252
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kunkin kotioperaattorin on tarjottava 
kaikille verkkovierailuasiakkailleen 
mahdollisuus valita vapaasti ja maksutta 
toiminto, joka antaa tietoja toteutuneesta 
kulutuksesta ilmaistuna valuuttana, jolla 
asiakasta laskutetaan säännellyistä 
verkkovierailupuhelu- ja 
verkkovierailutekstiviestipalveluista 
muissa kuin jäsenvaltioissa, ja joka takaa, 
että verkkovierailupalveluiden 
kokonaiskulutus ei tiettynä kautena ylitä 
määritettyä saldorajaa ilman asiakkaan 
nimenomaista suostumusta.
Tätä varten kotioperaattorin on tarjottava 
yhtä tai useampaa saldorajaa tietyille 
käyttökausille edellyttäen, että asiakkaalle 
tiedotetaan etukäteen vastaavista rajoista. 
Yhden näistä rajoista (saldorajan 
oletusarvon) on oltava enintään noin 
50 euroa laskuttamattomia kuluja 
kuukausittaiselta laskutuskaudelta (ilman 
arvonlisäveroa). Kotioperaattori voi 
lisäksi tarjota asiakkailleen muita rajoja, 
joihin liittyy muita korkeampia tai 
matalampia kuukausittaisia saldorajoja.
Toisessa ja kolmannessa alakohdassa 
tarkoitettua ylärajan oletusarvoa on 
sovellettava kaikkiin asiakkaisiin, jotka 
eivät ole valinneet jotakin muuta rajaa. 
Alle 18-vuotiaiden asiakkaiden kohdalla 
rajan on oltava enintään noin 20 euroa 
laskuttamattomia kuluja kuukausittaiselta 
laskutuskaudelta (ilman arvonlisäveroa).
Kunkin kotioperaattorin on myös 
varmistettava, että 
verkkovierailuasiakkaan 
matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen 
lähetetään esimerkiksi tekstiviestin avulla 
ilmoitus, kun 50 ja 80 prosenttia 
yhdistettyjen verkkovierailutekstiviesti- ja 
verkkovierailupuhelupalvelujen sovitusta 
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enimmäissaldorajasta saavutetaan. 
Vähintään 18-vuotiailla asiakkailla on 
oltava oikeus pyytää operaattoria 
lopettamaan tällaisten ilmoitusten 
lähettäminen ja pyytää milloin tahansa ja 
maksutta kotioperaattoria tarjoamaan 
uudelleen tätä palvelua.
Jos tällainen saldoraja 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 
verkkovierailutekstiviesti- ja 
verkkovierailupuhelupalvelujen 
tarjoaminen verkkovierailuasiakkaalle ja 
niiden veloittaminen 
verkkovierailuasiakkaalta, paitsi jos ja 
kunnes verkkovierailuasiakas pyytää 
näiden palvelujen tarjonnan jatkamista 
tai uusimista.
Jos asiakas haluaa valita tai lopettaa 
saldorajan, muutos on tehtävä maksutta 
yhden työpäivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta, eikä siihen saa 
sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka 
liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin.

Or. en

Tarkistus 253
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kotioperaattoreiden on varmistettava, että Kotioperaattoreiden on varmistettava, että 
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niiden verkkovierailuasiakkaille 
tiedotetaan sekä ennen sopimuksen 
tekemistä että sen jälkeen riittävästi 
maksuista, joita sovelletaan säänneltyjen
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.

niiden verkkovierailuasiakkaille 
tiedotetaan sekä ennen sopimuksen 
tekemistä että sen jälkeen riittävästi 
maksuista, joita sovelletaan säänneltyjen
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.

Or. en

Tarkistus 254
Christian Engström, Emilie Turunen

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 säänneltyjen
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, 
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. Hintatiedot ilmaistaan 
gigatavuina. Jäljempänä 3 kohdassa 
tarkoitettuja turvamekanismeja ei sovelleta 
etukäteismaksua käyttäviin asiakkaisiin.

Or. en
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Tarkistus 255
Anna Hedh

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 säänneltyjen
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 
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 verkkovierailudatapalvelujen 
käytöstä aiheutuvia kulujaan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti. Jäljempänä 3 kohdassa 
tarkoitettuja turvamekanismeja ei sovelleta 
etukäteismaksua käyttäviin asiakkaisiin, 
jotka käyttävät etukäteismaksupalveluja 
ilman automaattista korotusmekanismia.

Or. en

Tarkistus 256
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 säänneltyjen
verkkovierailudatapalvelujen käyttöön, 
tavoilla jotka auttavat asiakasta 
ymmärtämään tällaisen käytön taloudelliset 
seuraukset ja joiden avulla asiakkaat 

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

pystyvät seuraamaan ja hallitsemaan 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
käytöstä aiheutuvia kulujaan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti. Jäljempänä 3 kohdassa 
tarkoitettuja turvamekanismeja ei sovelleta 
M2M-tyyppisiin laitteiden välisiin 
palveluihin eikä etukäteismaksua 
käyttäviin asiakkaisiin, paitsi jos he ovat 
valinneet automaattisen 
korotusmekanismin.

Or. en

Perustelu

M2M-palvelut olisi jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle, sillä niissä ei ole ihmisten välistä 
vuorovaikutusta eikä katkaisua koskevassa ilmoitusviestissä olisi mitään järkeä. Sitä paitsi 
tällaiset palvelut suoritetaan yleensä liiketoimintaympäristössä. Myös etukäteismaksua 
käyttävät asiakkaat olisi jätettävä jättilaskuja koskevien toimenpiteiden ulkopuolelle, sillä 
ennakkoon maksettu luotto koskee yleensä pieniä määriä. Tapauksissa, joissa asiakkaat 
käyttävät automaattisia korotusjärjestelmiä, jättilasku on kuitenkin varsin todennäköinen, 
joten se olisi estettävä.

Tarkistus 257
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

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 säänneltyjen
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 

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 
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etukäteismaksua käyttäviin asiakkaisiin. mukaisesti. Jäljempänä 3 kohdassa 
tarkoitettuja turvamekanismeja ei sovelleta 
etukäteismaksua käyttäviin asiakkaisiin.

Or. en

Tarkistus 258
George Lyon

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 säänneltyjen
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, 
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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 259
Adam Bielan, Malcolm Harbour
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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 säänneltyjen
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, 
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.

Or. en

Tarkistus 260
Robert Rochefort

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 säänneltyjen
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 

Kotioperaattoreiden on varmistettava, että 
niiden verkkovierailuasiakkaille 
tiedotetaan sekä ennen sopimuksen 
tekemistä että sen jälkeen riittävästi 
maksuista, joita sovelletaan säänneltyjen
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 
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mukaisesti. Jäljempänä 3 kohdassa 
tarkoitettuja turvamekanismeja ei 
sovelleta etukäteismaksua käyttäviin 
asiakkaisiin.

mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 261
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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.

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.
Verkkovierailudatapalvelujen tarjoajan 
on annettava verkkovierailuasiakkaalle 
mahdollisuus pyytää, että 
verkkovierailudatapalvelut kytketään pois 
päältä.

Or. en

Tarkistus 262
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa kotioperaattorien on Tarvittaessa kotioperaattorien on 
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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.

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.

Or. fr

Tarkistus 263
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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 säänneltyjen
verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan 
kyseiselle verkkovierailuasiakkaalle 
kyseisessä jäsenvaltiossa, paitsi jos asiakas 
on ilmoittanut kotioperaattorille, ettei hän 
tarvitse tällaisia tietoja.

Kotioperaattorin on tiedotettava 
verkkovierailuasiakkaalle automaattisella 
viestillä, että hän on verkkovierailun 
piirissä, ja annettava yksilölliset 
perushintatiedot maksuista, joita 
sovelletaan säänneltyjen
verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan 
kyseiselle verkkovierailuasiakkaalle 
kyseisessä maassa, paitsi jos asiakas on 
ilmoittanut kotioperaattorille, ettei hän 
tarvitse tällaisia tietoja.

Or. en

Perustelu

Nämä toimenpiteet on ulotettava myös Euroopan unionin ulkopuolelle.
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Tarkistus 264
Christel Schaldemose

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 säänneltyjen
verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan 
kyseiselle verkkovierailuasiakkaalle 
kyseisessä jäsenvaltiossa, paitsi jos asiakas 
on ilmoittanut kotioperaattorille, ettei hän 
tarvitse tällaisia tietoja.

Kotioperaattorin on tiedotettava 
verkkovierailuasiakkaalle automaattisella 
viestillä, että hän on verkkovierailun 
piirissä, ja annettava yksilölliset 
perushintatiedot maksuista, joita 
sovelletaan säänneltyjen
verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan 
kyseiselle verkkovierailuasiakkaalle 
kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa 
maassa, paitsi jos asiakas on ilmoittanut 
kotioperaattorille, ettei hän tarvitse tällaisia 
tietoja.

Or. en

Tarkistus 265
Christian Engström, Emilie Turunen

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 säänneltyjen
verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan 
kyseiselle verkkovierailuasiakkaalle 
kyseisessä jäsenvaltiossa, paitsi jos asiakas 
on ilmoittanut kotioperaattorille, ettei hän 
tarvitse tällaisia tietoja.

Kotioperaattorin on tiedotettava 
verkkovierailuasiakkaalle automaattisella 
viestillä, että hän on verkkovierailun 
piirissä, ja annettava yksilölliset 
perushintatiedot maksuista, joita 
sovelletaan säänneltyjen
verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan 
kyseiselle verkkovierailuasiakkaalle 
kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa 
maassa, paitsi jos asiakas on ilmoittanut 
kotioperaattorille, ettei hän tarvitse tällaisia 
tietoja.

Or. en



PE478.641v01-00 166/187 AM\888019FI.doc

FI

Tarkistus 266
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 säänneltyjen
verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan 
kyseiselle verkkovierailuasiakkaalle 
kyseisessä jäsenvaltiossa, paitsi jos asiakas 
on ilmoittanut kotioperaattorille, ettei hän 
tarvitse tällaisia tietoja.

Kotioperaattorin on tiedotettava 
verkkovierailuasiakkaalle automaattisella 
viestillä, että hän on verkkovierailun 
piirissä, ja annettava yksilölliset 
perushintatiedot tosiasiallisista
arvonlisäverollisista maksuista (asiakkaan 
kotilaskun valuuttana), joita sovelletaan 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjontaan kyseiselle 
verkkovierailuasiakkaalle kyseisessä 
maassa, paitsi jos asiakas on vähintään 
18-vuotias ja on ilmoittanut 
kotioperaattorille, ettei hän tarvitse tällaisia 
tietoja. Koska asiakasta laskutetaan 
megatavua kohden, automaattisessa 
viestissä on myös annettava selkeä 
esimerkki siitä, mitä datamegatavu vastaa.

Or. en

Tarkistus 267
Anna Hedh

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 säänneltyjen
verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan 
kyseiselle verkkovierailuasiakkaalle 

Kotioperaattorin on tiedotettava 
verkkovierailuasiakkaalle automaattisella 
viestillä, että hän on verkkovierailun 
piirissä, ja annettava yksilölliset 
perushintatiedot maksuista, joita 
sovelletaan verkkovierailudatapalvelujen
tarjontaan kyseiselle 
verkkovierailuasiakkaalle kyseisessä 
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kyseisessä jäsenvaltiossa, paitsi jos asiakas 
on ilmoittanut kotioperaattorille, ettei hän 
tarvitse tällaisia tietoja.

jäsenvaltiossa, paitsi jos asiakas on 
vähintään 18-vuotias ja on ilmoittanut 
kotioperaattorille, ettei hän tarvitse tällaisia 
tietoja.

Or. en

Tarkistus 268
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 säänneltyjen
verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan 
kyseiselle verkkovierailuasiakkaalle 
kyseisessä jäsenvaltiossa, paitsi jos asiakas 
on ilmoittanut kotioperaattorille, ettei hän 
tarvitse tällaisia tietoja.

Kotioperaattorin on tiedotettava 
verkkovierailuasiakkaalle automaattisella 
viestillä, että hän on verkkovierailun 
piirissä, ja annettava yksilölliset 
perushintatiedot maksuista, joita 
sovelletaan verkkovierailudatapalvelujen 
tarjontaan kyseiselle 
verkkovierailuasiakkaalle kyseisessä 
maassa, paitsi jos asiakas on ilmoittanut 
kotioperaattorille, ettei hän tarvitse tällaisia 
tietoja.

Or. en

Perustelu

Avoimuutta koskevia toimenpiteitä olisi sovellettava verkkovierailupalveluihin myös unionin 
ulkopuolella.

Tarkistus 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaiset yksilölliset perushintatiedot on Tällaiset yksilölliset perushintatiedot on 
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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.

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.

Or. en

Perustelu

Nämä toimenpiteet on ulotettava myös Euroopan unionin ulkopuolelle.

Tarkistus 270
Christel Schaldemose

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 

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

Or. en

Tarkistus 271
Christian Engström, Emilie Turunen

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 jäsenvaltioon tai 
kolmanteen 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.
Yksilölliset hintatiedot on lähetettävä 
asiakkaalle verkkovierailujen yhteydessä 
unionin alueella ja sen ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 272
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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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 
verkkovierailudatapalvelun kyseisessä 
maassa. Ne on toimitettava maksutta sillä 
hetkellä, kun verkkovierailuasiakas ottaa 
käyttöön verkkovierailudatapalvelun, 
tavalla, joka on omiaan helpottamaan 
niiden vastaanottoa ja helppoa 
ymmärtämistä.

Or. en

Tarkistus 273
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

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 
verkkovierailudatapalvelun kyseisessä 
maassa. Ne on toimitettava maksutta sillä 
hetkellä, kun verkkovierailuasiakas ottaa 
käyttöön verkkovierailudatapalvelun, 
tavalla, joka on omiaan helpottamaan 
niiden vastaanottoa ja helppoa 
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niiden vastaanottoa ja helppoa 
ymmärtämistä.

ymmärtämistä.

Or. en

Perustelu

Avoimuutta koskevia toimenpiteitä olisi sovellettava verkkovierailupalveluihin myös unionin 
ulkopuolella.

Tarkistus 274
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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.

Or. en

Tarkistus 275
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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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 tai sähköpostin 
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.

Or. fr

Tarkistus 276
Christel Schaldemose

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 
laskutetaan säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista ja joka 
takaa, että säänneltyjen 
verkkovierailudatapalveluiden
kokonaiskulutus ei tiettynä kautena ylitä 
määritettyä saldorajaa ilman asiakkaan 
nimenomaista suostumusta.

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

Or. en

Tarkistus 277
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
laskutetaan säännellyistä
verkkovierailudatapalveluista ja joka takaa, 
että säänneltyjen
verkkovierailudatapalveluiden 
kokonaiskulutus ei tiettynä kautena ylitä 
määritettyä saldorajaa ilman asiakkaan 
nimenomaista suostumusta.

Kunkin kotioperaattorin on tarjottava 
kaikille verkkovierailuasiakkailleen 
mahdollisuus valita vapaasti ja maksutta 
toiminto, joka antaa tietoja toteutuneesta 
kulutuksesta ilmaistuna käyttömääränä tai 
valuuttana, jolla verkkovierailuasiakasta 
laskutetaan verkkovierailudatapalveluista 
ja joka takaa, että 
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 
asianomaiseen maahan.

Or. en

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.
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Tarkistus 278
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten kotioperaattorin on tarjottava 
yhtä tai useampaa saldorajaa tietyille 
käyttökausille edellyttäen, että asiakkaalle 
tiedotetaan etukäteen vastaavista 
käyttömääristä. Yhden näistä rajoista 
(saldorajan oletusarvon) on oltava enintään 
noin 50 euroa laskuttamattomia kuluja 
kuukausittaiselta laskutuskaudelta (ilman 
arvonlisäveroa).

Tätä varten kotioperaattorin on tarjottava 
yhtä tai useampaa saldorajaa tietyille 
käyttökausille edellyttäen, että vähintään 
18-vuotiaalle asiakkaalle tiedotetaan 
etukäteen vastaavista käyttömääristä. 
Yhden näistä rajoista (saldorajan 
oletusarvon) on oltava enintään noin 
50 euroa laskuttamattomia kuluja 
kuukausittaiselta laskutuskaudelta (ilman 
arvonlisäveroa).

Or. en

Tarkistus 279
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten kotioperaattorin on tarjottava 
yhtä tai useampaa saldorajaa tietyille 
käyttökausille edellyttäen, että asiakkaalle 
tiedotetaan etukäteen vastaavista 
käyttömääristä. Yhden näistä rajoista 
(saldorajan oletusarvon) on oltava enintään 
noin 50 euroa laskuttamattomia kuluja 
kuukausittaiselta laskutuskaudelta (ilman 
arvonlisäveroa).

Tätä varten kotioperaattorin on tarjottava 
yhtä tai useampaa saldorajaa tietyille 
käyttökausille edellyttäen, että vähintään 
18-vuotiaalle asiakkaalle tiedotetaan 
etukäteen vastaavista käyttömääristä. 
Yhden näistä rajoista (saldorajan 
oletusarvon) on oltava enintään noin 
50 euroa laskuttamattomia kuluja 
kuukausittaiselta laskutuskaudelta (ilman 
arvonlisäveroa). Alle 18-vuotiaiden 
asiakkaiden kohdalla rajan on oltava 
enintään noin 20 euroa laskuttamattomia 
kuluja kuukausittaiselta laskutuskaudelta 
(ilman arvonlisäveroa).

Or. en
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Perustelu

Erityisesti alaikäisiä on suojeltava jättilaskuilta.

Tarkistus 280
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kotioperaattori voi vaihtoehtoisesti 
määrittää rajoja käyttömäärän mukaan 
edellyttäen, että asiakkaalle ilmoitetaan 
etukäteen vastaavat summat. Yhden näistä 
rajoista (käyttörajan oletusarvon) on 
vastattava enintään 50 euron 
laskuttamattomia kuluja kuukausittaiselta 
laskutuskaudelta (ilman arvonlisäveroa).

Kotioperaattori voi vaihtoehtoisesti 
määrittää rajoja käyttömäärän mukaan 
edellyttäen, että vähintään 18-vuotiaalle
asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen vastaavat 
summat. Yhden näistä rajoista (käyttörajan 
oletusarvon) on vastattava enintään 
50 euron laskuttamattomia kuluja 
kuukausittaiselta laskutuskaudelta (ilman 
arvonlisäveroa).

Or. en

Tarkistus 281
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kotioperaattori voi vaihtoehtoisesti 
määrittää rajoja käyttömäärän mukaan 
edellyttäen, että asiakkaalle ilmoitetaan 
etukäteen vastaavat summat. Yhden näistä 
rajoista (käyttörajan oletusarvon) on 
vastattava enintään 50 euron 
laskuttamattomia kuluja kuukausittaiselta 
laskutuskaudelta (ilman arvonlisäveroa).

Kotioperaattori voi vaihtoehtoisesti 
määrittää rajoja käyttömäärän mukaan 
edellyttäen, että vähintään 18-vuotiaalle
asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen vastaavat 
summat. Yhden näistä rajoista (käyttörajan 
oletusarvon) on vastattava enintään 
50 euron laskuttamattomia kuluja 
kuukausittaiselta laskutuskaudelta (ilman 
arvonlisäveroa). Alle 18-vuotiaiden 
asiakkaiden kohdalla rajan on oltava 
enintään noin 20 euroa laskuttamattomia 
kuluja kuukausittaiselta laskutuskaudelta 
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(ilman arvonlisäveroa).

Or. en

Tarkistus 282
Christel Schaldemose

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 
tarjoamaan uudelleen tätä palvelua.

Or. en

Tarkistus 283
Anna Hedh

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 

Kunkin kotioperaattorin on myös 
varmistettava, että verkkovierailuasiakkaan 
matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen 
lähetetään esimerkiksi tekstiviestin, 
sähköpostiviestin tai tietokoneen 
ponnahdusikkunan avulla ilmoitus, kun 
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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.

80 prosenttia verkkovierailudatapalvelujen 
sovitusta enimmäissaldo- tai käyttörajasta 
saavutetaan. Vähintään 18-vuotiailla
asiakkailla on oltava oikeus pyytää 
operaattoria lopettamaan tällaisten 
ilmoitusten lähettäminen ja pyytää milloin 
tahansa ja maksutta kotioperaattoria 
tarjoamaan uudelleen tätä palvelua.

Or. en

Tarkistus 284
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 50 
ja 80 prosenttia 
verkkovierailudatapalvelujen sovitusta 
enimmäissaldo- tai käyttörajasta 
saavutetaan. Vähintään 18-vuotiailla
asiakkailla on oltava oikeus pyytää 
operaattoria lopettamaan tällaisten 
ilmoitusten lähettäminen ja pyytää milloin 
tahansa ja maksutta kotioperaattoria 
tarjoamaan uudelleen tätä palvelua.

Or. en

Tarkistus 285
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 6 alakohta
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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 50 
ja 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.

Or. en

Tarkistus 286
Robert Rochefort

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 tai
sähköpostiviestin 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.

Or. fr
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Tarkistus 287
Christel Schaldemose

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.

Or. en

Tarkistus 288
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos verkkovierailuasiakas haluaa valita tai 
lopettaa saldo- tai käyttörajan, muutos on 
tehtävä maksutta yhden työpäivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen 
saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka 
liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin.

Jos verkkovierailuasiakas haluaa valita tai 
lopettaa saldo- tai käyttörajan, muutos on 
tehtävä maksutta yhden työpäivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen 
saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka 
liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin.
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Tätä sääntöä sovelletaan asiakkaan 
verkkovierailuihin unionin alueella ja 
unionin ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 289
Christian Engström, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 290
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 
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vertailla kyseisiä tariffeja, jotta voidaan 
helpottaa päätöksen tekemistä 
operaattorin vaihtamisesta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 291
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 
tilaajille, kun ne viivästyttävät tai 
hankaloittavat tilaajan vaihtoa 
vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin 
palveluihin. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava kyseiset säännökset 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
maaliskuuta 2012 ja ilmoitettava 
viipymättä niihin myöhemmin 
mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Or. en

Tarkistus 292
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Eija-Riitta Korhola
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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:

Or. en

Perustelu

Tarvitaan lisäaikaa sen arvioimiseen, toimiiko rakenteellinen ratkaisu käytännössä ja 
varmistaako se kilpailun markkinoilla.

Tarkistus 293
Marc Tarabella, Catherine Stihler

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. Jotta voidaan saada aikaan 
4 a artiklassa tarkoitetut tarvittavat 
muutokset matkapuhelinviestinnän 
sisämarkkinoita varten, komissio tekee
BERECiä ja muita asianomaisia 
sidosryhmiä kuultuaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä uuden 
lainsäädäntöehdotuksen, johon on 
sisällyttävä myös ehdotus 
tukkuhintarajojen päivittämiseksi 
1 päivän heinäkuuta 2016 ja 30 päivän 
kesäkuuta 2020 väliseksi jaksoksi ottaen 
huomioon tukkuhintojen kehittymisen 
puhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelujen 
tarjoamisessa. Ehdotukseen on myös 
sisällyttävä ehdotus koko unionin 
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kattavien eurooppalaisten operaattoreiden 
ja toimilupien luomiseksi.

Or. en

Tarkistus 294
Anna Hedh

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. Jotta voidaan saada aikaan 
4 a artiklassa tarkoitetut tarvittavat 
muutokset matkapuhelinviestinnän 
sisämarkkinoita varten, komissio tekee
BERECiä ja muita asianomaisia 
sidosryhmiä kuultuaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä uuden 
lainsäädäntöehdotuksen, johon on 
sisällyttävä myös ehdotus 
tukkuhintarajojen päivittämiseksi 
1 päivän heinäkuuta 2016 ja 30 päivän 
kesäkuuta 2020 väliseksi jaksoksi ottaen 
huomioon tukkuhintojen kehittymisen 
puhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelujen 
tarjoamisessa.

Or. en

Tarkistus 295
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

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

viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016. 
Komissio arvioi erityisesti, onko tämän 
asetuksen tavoitteet saavutettu. Tällöin 
komissio arvioi muun muassa:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 296
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tukku- ja vähittäishintojen kehittymistä 
puhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelujen 
tarjoamisessa verkkovierailuasiakkaille ja 
vastaavaa kehitystä 
matkaviestintäpalveluissa kansallisella 
tasolla jäsenvaltioissa sekä 
etukäteismaksua että jälkikäteislaskutusta 
käyttävien asiakkaiden osalta, tällaisten 
palveluiden laatua ja nopeutta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 297
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– palvelujen saatavuutta ja laatua, 
mukaan lukien verkkovierailupalveluille 
vaihtoehtoiset palvelut (puhelut, 
tekstiviestit ja datapalvelut) erityisesti 

Poistetaan.
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tekninen kehitys huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistus 298
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– missä määrin kuluttajat ovat hyötyneet 
verkkovierailupalveluiden hintojen 
todellisen alenemisen johdosta tai muulla 
tavoin verkkovierailupalveluiden 
tarjoamisen kustannusten pienenemisestä 
sekä erilaisista tariffeista ja tuotteista, 
joita on kuluttajien käytettävissä erilaisten 
soittomuotojen yhteydessä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 299
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kilpailun astetta sekä vähittäis- että 
tukkumarkkinoilla ja erityisesti pienten, 
riippumattomien tai vasta vähän aikaa 
toimineiden operaattoreiden 
kilpailutilannetta, samoin kuin 
kaupallisten sopimusten vaikutusta 
kilpailuun ja operaattorien välisten 
keskinäisten yhteyksien astetta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 300
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– missä määrin 3 ja 4 artiklassa säädetyt 
rakenteelliset ratkaisut ovat tuottaneet 
tuloksia kilpailun kehittämisessä 
verkkovierailumarkkinoilla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 301
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kertomus osoittaa, että tässä 
asetuksessa säädetyt rakenteelliset 
toimenpiteet eivät ole riittäviä kilpailun 
edistämiseksi verkkovierailumarkkinoilla 
eurooppalaisten kuluttajien hyödyksi, 
komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle asianmukaisia ehdotuksia 
tilanteen korjaamiseksi. Komissio 
tarkastelee erityisesti, onko rakenteellisia 
toimenpiteitä muutettava tai onko 
minkään 7, 9 ja 12 artiklassa säädetyn 
enimmäisvähittäishinnan 
voimassaoloaikaa pidennettävä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 302
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos kertomus osoittaa, että tässä 
asetuksessa säädetyt rakenteelliset 
toimenpiteet eivät ole riittäviä kilpailun 
edistämiseksi verkkovierailumarkkinoilla
eurooppalaisten kuluttajien hyödyksi,
komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle asianmukaisia ehdotuksia 
tilanteen korjaamiseksi. Komissio 
tarkastelee erityisesti, onko rakenteellisia 
toimenpiteitä muutettava tai onko 
minkään 7, 9 ja 12 artiklassa säädetyn 
enimmäisvähittäishinnan 
voimassaoloaikaa pidennettävä.

2. Kertomuksessa on osoitettava, missä 
määrin Euroopan digitaalistrategiassa 
asetettu tavoite kotimaan- ja 
verkkovierailupalvelujen yhteisestä 
hinnasta on saavutettu, missä määrin 
tämä on johtanut uusiin tuotteisiin 
(innovointiin) ja millaisia vaikutuksia 
kilpailulla on ollut eurooppalaisten 
kuluttajien kasvaviin ja muuttuviin 
viestintämarkkinoihin. Komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
asianmukaisia ehdotuksia havaittujen 
ongelmien korjaamiseksi.

Or. nl

Tarkistus 303
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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.

Or. en


