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LYHYET PERUSTELUT

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

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

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

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

Hintakatot ja rakenteelliset toimet

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

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

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

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

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

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

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

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Tavoite, jonka mukaan 
verkkovierailuhintojen ja kansallisten 
hintojen eron olisi lähestyttävä nollaa 
vuoteen 2015 mennessä, sisältyy 
Euroopan digitaalistrategiaa koskevan 
komission tiedonannon1. keskeisiin 
suoritustavoitteisiin.
_____________
1KOM (2010)0245.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Euroopan digitaalistrategiaa 
koskevan komission tiedonannon 
tavoitteisiin sisältyy peruslaajakaistan 
ulottaminen koskemaan kaikkia unionin 
kansalaisia vuoteen 2013 mennessä. Sen 
lisäksi komissio ilmoittaa 
tiedonannossaan "Laajakaista 
Euroopassa: investointi digitaalivetoiseen 
kasvuun"1, miten voidaan parhaiten 
edistää nopeiden ja erittäin nopeiden 
laajakaistaverkkojen yleistä käyttöönottoa 
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unionissa, jotta voidaan edistää 
digitaalisen talouden kehittymistä ja 
uusien palvelujen käyttöönottoa.
_____________
1KOM (2010)0472.

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 c) Verkkopalvelujen ja innovatiivisten 
sovellusten käytön mahdollistavien 
langattomien laajakaistojen kehittäminen 
on unionin keskeinen tavoite ja siihen 
sisältyvän [Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksellä N:o.../.../EU] 
perustettavan ensimmäisen monivuotisen 
radiotaajuuspolitiikan toimintaohjelman 
tarkoituksena on jakaa ajoissa riittävä ja 
asianmukainen taajuusalue unionin 
tavoitteiden tukemiseksi, jotta voidaan 
parhaalla mahdollisella tavalla vastata 
langattoman tietoliikenteen jatkuvasti 
kasvavaan kysyntään. Euroopan 
parlamentti kehotti 6. heinäkuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa 
"Laajakaista Euroopassa: investointi 
digitaalivetoiseen kasvuun"1 komissiota 
koordinoimaan jäsenvaltioiden parhaita 
käytäntöjä julkisissa liikennevälineissä 
yleisesti käytettävissä olevien ilmaisten 
Wi-Fi-verkkojen alalla.
_____________
1 Hyväksytyt tekstit, 
P7_TA(2011)0322P7._

Or. en
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Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 5
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) ) Asiakkailla pitäisi olla oikeus 
hankkia verkkovierailupalvelut kotimaan 
mobiilipaketistaan erillisenä palveluna 
Verkkovierailupalvelujen erilliselle 
myynnille olisi vahvistettava 
perusperiaatteet, ja erilliseen myyntiin olisi 
siirryttävä koordinoidusti koko unionissa. 
Asiakkaiden olisi voitava verrata 
vaivattomasti kotioperaattoreiden 
tarjoamien verkkovierailupalvelujen 
ehtoja. Sitä tarkoitusta varten komission 
olisi ehdotettava mainittujen tietojen 
antamista koskevia yhdenmukaisia 
vaatimuksia. Tätä tarkoitusta varten 
komissiolle olisi annettava valtuudet 
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antaa säädöksiä Euroopan unionin 
toimintaa koskevan sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
kuulee BERECiä ja sidosryhmiä myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että tarvittavat 
asiakirjat välitetään Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, oikea-aikaisesti ja 
asianmukaisesti. Mainittujen vaatimusten 
hyväksymiseen saakka kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi edistettävä 
vertailukelpoisten tietojen tarjoamista 
esimerkiksi oppaissa, joissa viitteellisenä 
ohjeena käytetään asianmukaisiin 
verkkovierailupalveluihin sovellettavia 
säänneltyjä hintoja. Asiakkaiden 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. en

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) Matkaviestintäoperaattoreiden olisi (70) Matkaviestintäoperaattoreiden olisi 
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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.

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

Or. en

Tarkistus 9
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

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) However, since the entry into force of 
the amendments introduced by Regulation 
(EC) Asetukseen (EY) N:o 544/2009 
tehtyjen muutosten voimaantulon jälkeen 

(74) Myös ennakkoon maksettavien 
tariffien tapauksessa asiakkaat saattavat 
saada jättilaskuja datapalvelujen 
verkkovierailuista. Tästä syystä 
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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.

katkaisurajasäännöksiä olisi sovellettava 
myös mainittuihin asiakkaisiin. Lisäksi
asiakkaille, joilla on 
etukäteismaksusopimus, olisi annettava 
ajoissa varoitus siitä, että he ovat 
lähestymässä luottorajaansa. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 11
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.
15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
avoimuussääntöjä sovelletaan soveltuvin 
osin kotioperaattoreihin unionin 
ulkopuolella käytettävien 
verkkovierailupalvelujen yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 12
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 oltava teknologian kannalta neutraali sen välttämiseksi, että lainsäädäntö on 
vanhentunutta jo täytäntöönpanovaiheessa. Tämä viittaa kahden SIM-kortin käyttämiseen, 
mitä komission ehdottaa tekniseksi ratkaisuksi.

Tarkistus 13
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 
heinäkuuta 2014 alkaen ilmoitettava 
kaikille verkkovierailuasiakkailleen 
selkeästi ja ymmärrettävästi
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
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Tarkistus 14
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 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 15
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 

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. 
Asiakkaille, jotka tekevät sopimuksen 
verkkovierailupalveluista kotioperaattorin 
kanssa, on ilmoitettava tällaisesta 
mahdollisuudesta.
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mahdollisuudesta. 
Matkaviestintäpalvelujen tarjoajat eivät saa 
estää myyntipisteinään toimivia 
vähittäismyyjiä tarjoamasta sopimuksia 
vaihtoehtoisilta 
verkkovierailuoperaattoreilta tilattavista 
erillisistä verkkovierailupalveluista.

Matkaviestintäpalvelujen tarjoajat eivät saa 
estää myyntipisteinään toimivia 
vähittäismyyjiä tarjoamasta sopimuksia 
vaihtoehtoisilta 
verkkovierailuoperaattoreilta tilattavista 
erillisistä verkkovierailupalveluista.

Or. en

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Palvelujen tarjoajat tiedottavat 
asiakkaille selkeällä ja ymmärrettävällä 
tavalla verkkovierailupalvelujen 
maksuista ja tarjouksista. Komissio ottaa 
BERECiä ja sidosryhmiä kuultuaan 
17 a artiklassa tarkoitetulla delegoidulla 
säädöksellä käyttöön yhdenmukaiset 
vaatimukset, jotka koskevat mainittujen 
tietojen antamista vertailukelpoisuuden 
varmistamiseksi.  Mainittujen 
vaatimusten hyväksymiseen saakka 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
edistettävä vertailukelpoisten tietojen 
tarjoamista esimerkiksi oppaissa, joissa 
viitteellisenä ohjeena käytetään 
asianmukaisiin verkkovierailupalveluihin 
sovellettavia säänneltyjä hintoja.

Or. en

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sisämarkkinoiden kehityksen 
varmistamiseksi tekniset ratkaisut 

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

verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin 
toimintoa varten on toteutettava 
samanaikaisesti kaikkialla unionissa ja 
niiden on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:
a) mahdollisen teknisen ratkaisun 
kustannustehokkuus;
b) suunnittelun asiakasystävällisyys;
c) suurin mahdollinen yhteentoimivuus;
d) asiakkaiden on voitava siirtyä 
vaivattomasti ja nopeasti käyttämään 
vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin 
tai vaihtoehtoisten 
verkkovierailuoperaattorien palveluja 
siten, että asiakkaat säilyttävät oman 
matkapuhelinnumeronsa;
e) unionin kansalaisen verkkovierailua 
kolmansissa maissa ja kolmannen maan 
kansalaisen verkkovierailua unionissa ei 
estetä.

Or. en

Tarkistus 18
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 

Verkkovierailupalvelujen erillistä myyntiä 
varten operaattoreiden on varmistettava, 
että toiminnot ovat käytössä viimeistään 
1 päivänä heinäkuuta 2014 ja että ne 
täyttävät 1 kohdassa tarkoitetut 
vaatimukset.  Asiakkaille ei saa aiheutua 
välittömiä kustannuksia toiminnon käytöstä 
verkkovierailupalvelujen erillisen 
myynnin yhteydessä.
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osalta. Tämän toiminnon tarjoamiseen 
liittyvän yhteenliittämisen hinnoittelun on 
oltava kustannuslähtöistä, eikä
asiakkaille saa aiheutua välittömiä 
kustannuksia tämän toiminnon käytöstä.

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 21
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 2016, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
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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.

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

Or. en

Tarkistus 23
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 2016 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Kotioperaattoreiden on viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2012 ilmoitettava 
kaikille verkkovierailuasiakkailleen 
selkeästi ja ymmärrettävästi
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

Or. en
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Tarkistus 26
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 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 
eikä muihin laitteisiin, jotka eivät tue 
tekstiviestitoimintoa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kotioperaattoreiden on varmistettava, että 
niiden verkkovierailuasiakkaille 
tiedotetaan sekä ennen sopimuksen 
tekemistä että sen jälkeen riittävästi 
maksuista, joita sovelletaan 
verkkovierailudatapalvelujen käyttöön, 
tavoilla jotka auttavat asiakasta 

Kotioperaattoreiden on varmistettava, että 
niiden verkkovierailuasiakkaille 
tiedotetaan sekä ennen sopimuksen 
tekemistä että sen jälkeen riittävästi 
maksuista, joita sovelletaan 
verkkovierailudatapalvelujen käyttöön, 
tavoilla jotka auttavat asiakasta 
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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.

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 sovelletaan
sekä etukäteismaksua käyttäviin 
asiakkaisiin että jälkikäteislaskutusta 
käyttäviin asiakkaisiin. Lisäksi
asiakkaille, joilla on 
etukäteismaksusopimus, olisi annettava 
ajoissa varoitus siitä, että he ovat 
lähestymässä luottorajaansa. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
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 vähittäin tarjotuista
verkkovierailudatapalveluista sekä 
unionissa että unionin ulkopuolella, ja 
joka takaa, että mainittujen vähittäin 
tarjottujen verkkovierailudatapalveluiden 
kokonaiskulutus ei tiettynä kautena ylitä 
määritettyä saldorajaa ilman asiakkaan 
nimenomaista suostumusta.
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Or. en

Perustelu

Avoimet "katkaisuraja"-varoitukset oli ulotettava koskemaan myös Euroopan ulkopuolisia 
matkailukohteita jättihintojen ehkäisemiseksi.

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Toimivallan siirtäminen

1. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan tässä 
artiklassa säädettyjä ehtoja.
2. Edellä 4 artiklan 5 a kohdassa 
tarkoitettu säädösvalta siirretään 
komissiolle ...* alkaen 22 artiklan toisessa 
kohdassa tarkoitettuun päivämäärään 
saakka. 
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 
5 a kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai päätöksessä 
mainittuna myöhempänä päivänä. Päätös 
ei vaikuta aiemmin annettujen 
delegoitujen säädösten voimassaoloon. 
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa sen 
tiedoksi samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Säädösvallan siirron nojalla 4 artiklan 
5a kohdan mukaisesti annettu säädös voi 
tulla voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei vastusta sitä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
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parlamentille ja neuvostolle, tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen tämän määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta sitä. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.
_____________
* EUVL: mainitun asetuksen voimaantulon 
päivämäärä.

Or. en


