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Tarkistus 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Komissio ehdotti vuosien 2011–2015 
vertailuarviointikehyksessä, jonka EU:n 
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/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle "Euroopan digitaalistrategia" 
(COM(2010)0245).

Or. en

Tarkistus 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Komissio ehdotti vuosien 2011–2015 
vertailuarviointikehyksessä, jonka EU:n 
jäsenvaltiot hyväksyivät marraskuussa 
20091, tavoitetta vähentää 
verkkovierailuhintojen ja kansallisten 
hintojen eroa siten, että se lähestyisi 
nollaa vuoteen 2015 mennessä. Tavoite 
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sisältyy myös komission tiedonantoon 
"Euroopan digitaalistrategia"2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle "Euroopan digitaalistrategia" 
(COM(2010)0245).

Or. en

Tarkistus 60
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Asetuksen (EY) N:o 717/2007 olisi 
oltava väliaikainen ja voimassa 
ainoastaan siihen asti kun komissio 
ehdottaa tarpeellista lainsäädäntöä, jolla 
luodaan todelliset EU:n sisämarkkinat 
yleisiä matkaviestintäverkkoja varten ja 
poistetaan siten kaikki 
verkkovierailumaksut keskipitkällä 
aikavälillä.f

Or. en

Tarkistus 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yleisten matkapuhelinverkkojen 
käyttäjiltä, kuten opiskelijoilta sekä 
liikematkailijoilta ja turisteilta, 

(2) Yleisten matkapuhelinverkkojen 
käyttäjiltä, kuten opiskelijoilta sekä 
liikematkailijoilta ja turisteilta, 
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matkapuhelimien käytöstä ulkomailla 
unionin alueella matkustettaessa 
laskutettavien puhelu-, tekstiviesti- ja 
datapalvelujen verkkovierailuhintojen 
korkea taso huolestuttaa kuluttajia, 
kansallisia sääntelyviranomaisia ja unionin 
toimielimiä. Liian korkeat vähittäishinnat 
johtuvat sekä ulkomaisen isäntäverkon 
operaattorin perimistä korkeista 
tukkuhinnoista että – monissa tapauksissa –
asiakkaan oman verkko-operaattorin 
perimistä korkeista vähittäistason 
voittomarginaaleista. Tukkuhinnoista 
saatuja alennuksia ei useinkaan siirretä 
vähittäisasiakkaalle. Vaikka jotkut 
operaattorit ovat äskettäin ottaneet 
käyttöön hintajärjestelmiä, joissa 
asiakkaille tarjotaan edullisempia ehtoja ja 
jonkin verran alhaisempia hintoja, on 
edelleen näyttöä siitä, että kustannusten ja 
hintojen välinen suhde ei ole läheskään 
sellainen kuin kilpailluilla markkinoilla 
vallitsisi.

matkapuhelimien käytöstä ulkomailla 
unionin alueella matkustettaessa 
laskutettavien puhelu-, tekstiviesti- ja 
datapalvelujen verkkovierailuhintojen 
korkea taso huolestuttaa kuluttajia, 
kansallisia sääntelyviranomaisia ja unionin 
toimielimiä. Liian korkeat vähittäishinnat 
johtuvat sekä ulkomaisen isäntäverkon 
operaattorin perimistä korkeista 
tukkuhinnoista että – monissa tapauksissa –
asiakkaan oman verkko-operaattorin 
perimistä korkeista vähittäistason 
voittomarginaaleista. Kilpailun puuttuessa 
tukkuhinnoista saatuja alennuksia ei 
useinkaan siirretä vähittäisasiakkaalle. 
Vaikka jotkut operaattorit ovat äskettäin 
ottaneet käyttöön hintajärjestelmiä, joissa 
asiakkaille tarjotaan edullisempia ehtoja ja 
jonkin verran alhaisempia hintoja, on 
edelleen näyttöä siitä, että kustannusten ja 
hintojen välinen suhde ei ole läheskään 
sellainen kuin kilpailluilla markkinoilla 
vallitsisi.

Or. en

Tarkistus 64
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yleisten matkapuhelinverkkojen 
käyttäjiltä, kuten opiskelijoilta sekä 
liikematkailijoilta ja turisteilta, 
matkapuhelimien käytöstä ulkomailla 
unionin alueella matkustettaessa 
laskutettavien puhelu-, tekstiviesti- ja 
datapalvelujen verkkovierailuhintojen 
korkea taso huolestuttaa kuluttajia, 
kansallisia sääntelyviranomaisia ja unionin 
toimielimiä. Liian korkeat vähittäishinnat 
johtuvat sekä ulkomaisen isäntäverkon 
operaattorin perimistä korkeista 

(2) Yleisten matkapuhelinverkkojen 
käyttäjiltä, kuten opiskelijoilta sekä 
liikematkailijoilta ja turisteilta, 
matkapuhelimien ja kannettavien 
laitteiden käytöstä ulkomailla unionin 
alueella matkustettaessa laskutettavien 
puhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelujen 
verkkovierailuhintojen korkea taso 
huolestuttaa kuluttajia, kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja unionin 
toimielimiä. Liian korkeat vähittäishinnat 
johtuvat sekä ulkomaisen isäntäverkon 
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tukkuhinnoista että – monissa tapauksissa –
asiakkaan oman verkko-operaattorin 
perimistä korkeista vähittäistason 
voittomarginaaleista. Tukkuhinnoista 
saatuja alennuksia ei useinkaan siirretä 
vähittäisasiakkaalle. Vaikka jotkut 
operaattorit ovat äskettäin ottaneet 
käyttöön hintajärjestelmiä, joissa 
asiakkaille tarjotaan edullisempia ehtoja ja 
jonkin verran alhaisempia hintoja, on 
edelleen näyttöä siitä, että kustannusten ja 
hintojen välinen suhde ei ole läheskään 
sellainen kuin kilpailluilla markkinoilla 
vallitsisi.

operaattorin perimistä korkeista 
tukkuhinnoista että – monissa tapauksissa –
asiakkaan oman verkko-operaattorin 
perimistä korkeista vähittäistason 
voittomarginaaleista. Tukkuhinnoista 
saatuja alennuksia ei useinkaan siirretä 
vähittäisasiakkaalle. Vaikka jotkut 
operaattorit ovat äskettäin ottaneet 
käyttöön hintajärjestelmiä, joissa 
asiakkaille tarjotaan edullisempia ehtoja ja 
jonkin verran alhaisempia hintoja, on 
edelleen näyttöä siitä, että kustannusten ja 
hintojen välinen suhde ei ole läheskään 
sellainen kuin kilpailluilla markkinoilla 
vallitsisi.

Or. en

Tarkistus 65
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Verkkovierailumaksut muodostavat 
vakavan esteen Euroopan pyrkimyksille 
kehittyä tietoon perustuvaksi taloudeksi ja 
luoda 500 miljoonan ihmisen 
kulutusmarkkinat. Mobiilidataliikenteen 
eksponentiaalista kasvua on edistettävä 
varaamalla riittävästi radiotaajuuksia, 
jotta kuluttajat ja yritykset voivat käyttää 
puhelu-, tekstiviesti- ja datapalveluja 
kaikkialla Euroopassa lähes samaan 
hintaan kuin kotimaassa.

Or. en

Tarkistus 66
Matthias Groote
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Internet-yhteyden mahdollistavien 
matkapuhelinten ja taulutietokoneiden 
yleisen käytön vuoksi 
verkkovierailudatapalveluilla on erittäin 
suuri taloudellinen merkitys keskipitkällä 
aikavälillä. Tämä on ratkaiseva peruste 
niin sovellusten ja sisällön käyttäjille kuin 
tarjoajillekin. Näiden markkinoiden 
kehittämiseksi tiedonsiirtomaksut eivät 
saisi jarruttaa kasvua.

Or. de

Tarkistus 67
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Kun otetaan huomioon 
mobiilidataliikenteen nopea kehittyminen 
ja ulkomailla verkkovierailupuheluja, 
-tekstiviestejä ja -datapalveluja käyttävien 
kuluttajien määrän lisääntyminen, on 
tarpeen lisätä kilpailupainetta, kehittää 
uusia liiketoimintamalleja ja teknologioita 
sekä lisätä käytettävissä olevien 
langattomille palveluille tarkoitettujen 
radiotaajuuksien määrää. 
Verkkovierailuhintoja on säänneltävä 
siten, että kilpailua ei tukahduteta 
alemmillakaan hintatasoilla.

Or. en

Tarkistus 68
Ioannis A. Tsoukalas
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Yksilöiden liikkuvuuteen perustuvan 
Euroopan sosiaalisen, koulutuksellisen ja
kulttuurisen alueen luomisen olisi 
helpotettava kansalaisten viestintää, jotta 
voidaan rakentaa todellinen "kansalaisten 
Eurooppa".

(3) Yksilöiden liikkuvuuteen ja 
digitaaliseen tietoon perustuvan Euroopan 
sosiaalisen, koulutuksellisen, kulttuurisen 
ja yritysystävällisen alueen luomisen olisi 
helpotettava kansalaisten viestintää, jotta 
voidaan rakentaa todellinen "kansalaisten 
Eurooppa".

Or. en

Tarkistus 69
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Olisi noudatettava yhteistä 
lähestymistapaa, jotta varmistetaan, että 
maanpäällisten yleisten 
matkaviestintäverkkojen käyttäjät eivät 
unionin alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan unionin laajuisista 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja puheluja soittaessaan tai 
vastaanottaessaan, ja jotta siten tehostetaan 
matkapuhelinoperaattoreiden välistä 
kilpailua verkkovierailupalveluissa, 
saavutetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja 
ja säilytetään sekä innovointikannustimet 
että kuluttajien valintamahdollisuudet. Tätä 
yhteistä lähestymistapaa tarvitaan 
palvelujen valtion rajat ylittävän luonteen 
vuoksi, jotta matkapuhelinoperaattorit 
voivat toimia yhden yhteisen ja 
johdonmukaisen sekä objektiivisiin 
kriteereihin perustuvan 
sääntelyjärjestelmän puitteissa.

(14) Olisi noudatettava yhteistä ja 
yhdenmukaista lähestymistapaa, jotta 
varmistetaan, että maanpäällisten yleisten 
matkaviestintäverkkojen käyttäjät eivät 
unionin alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan unionin laajuisista 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja puheluja soittaessaan tai 
vastaanottaessaan, tekstiviestejä 
lähettäessään tai Internetiä käyttäessään, 
ja jotta siten tehostetaan 
matkapuhelinoperaattoreiden välistä 
kilpailua verkkovierailupalveluissa, 
saavutetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja 
ja säilytetään sekä innovointikannustimet 
että kuluttajien valintamahdollisuudet. Tätä 
yhteistä lähestymistapaa tarvitaan 
palvelujen valtion rajat ylittävän luonteen 
vuoksi, jotta matkapuhelinoperaattorit 
voivat toimia yhden yhteisen ja 
johdonmukaisen sekä objektiivisiin 
kriteereihin perustuvan 
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sääntelyjärjestelmän puitteissa.

Or. en

Tarkistus 70
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Olisi noudatettava yhteistä 
lähestymistapaa, jotta varmistetaan, että 
maanpäällisten yleisten 
matkaviestintäverkkojen käyttäjät eivät 
unionin alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan unionin laajuisista 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja puheluja soittaessaan tai 
vastaanottaessaan, ja jotta siten tehostetaan 
matkapuhelinoperaattoreiden välistä 
kilpailua verkkovierailupalveluissa, 
saavutetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja 
ja säilytetään sekä innovointikannustimet 
että kuluttajien valintamahdollisuudet. Tätä 
yhteistä lähestymistapaa tarvitaan 
palvelujen valtion rajat ylittävän luonteen 
vuoksi, jotta matkapuhelinoperaattorit 
voivat toimia yhden yhteisen ja 
johdonmukaisen sekä objektiivisiin 
kriteereihin perustuvan 
sääntelyjärjestelmän puitteissa.

(14) Olisi noudatettava yhteistä 
lähestymistapaa, jotta varmistetaan, että 
maanpäällisten yleisten 
matkaviestintäverkkojen käyttäjät eivät 
unionin alueella matkustaessaan joudu 
maksamaan unionin laajuisista 
verkkovierailupalveluista kohtuuttomia 
hintoja puheluja soittaessaan tai 
vastaanottaessaan ja datayhteyksiä 
käyttäessään, ja jotta siten tehostetaan 
matkapuhelinoperaattoreiden välistä 
kilpailua verkkovierailupalveluissa, 
saavutetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja 
ja säilytetään sekä innovointikannustimet 
että kuluttajien valintamahdollisuudet. Tätä 
yhteistä lähestymistapaa tarvitaan 
palvelujen valtion rajat ylittävän luonteen 
vuoksi, jotta matkapuhelinoperaattorit 
voivat toimia yhden yhteisen ja 
johdonmukaisen sekä objektiivisiin 
kriteereihin perustuvan 
sääntelyjärjestelmän puitteissa.

Or. en

Tarkistus 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 a) Raja-alueilla asuville asiakkaille ei 
saisi aiheutua tarpeettoman suuria 
puhelinlaskuja tahattomien 
verkkovierailumaksujen vuoksi. Olisi siksi 
toteutettava toimia, joilla luodaan raja-
alueille siirtymävyöhyke, jolla kuluttajat 
maksavat vakiohinnan riippumatta siitä, 
minkä maalainen verkko on. Näiden 
vyöhykkeiden olisi oltava kymmenen 
kilometrin levyisiä molemmin puolin 
rajaa.

Or. en

Tarkistus 72
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) On myös tärkeää varmistaa, että 
matkapuhelinoperaattorit eivät heikennä 
alan työoloja tällaisen sääntelyn 
seurauksena.

Or. cs

Tarkistus 73
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) [Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksellä N:o.../.../EU] 
perustettava ensimmäinen monivuotinen 
radiotaajuuspolitiikan toimintaohjelma 
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viitoittaa tietä kehitykselle, jonka myötä 
unioni voi ottaa maailmanlaajuinen 
johtoaseman laajakaistanopeuksissa, 
liikkuvuudessa, kattavuudessa ja 
kapasiteetissa, jolloin edistetään uusien 
liiketoimintamallien ja teknologioiden 
syntyä sekä vähentää verkkovierailujen 
rakenteellisia perusteita.

Or. en

Tarkistus 74
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Yleiseurooppalainen 
lisenssihuutokauppa voi piristää sellaisten 
EU:n televiestinnän sisämarkkinoiden 
kehittämistä, joihin ei sisälly 
verkkovierailua.

Or. en

Tarkistus 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Jotta vältettäisiin tahattomat 
verkkovierailumaksut, kotioperaattorit 
olisi velvoitettava tarjoamaan riittävän 
voimakas signaali alueilla, joissa 
kattavuus on heikko.

Or. en
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Tarkistus 76
Ioan Enciu

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, 
markkinat yhdentyä ja niiden 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.

Or. en

Tarkistus 77
Francesco De Angelis

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 

(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 



PE478.630v01-00 14/103 AM\887960FI.doc

FI

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.

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. Sähköisen viestinnän 
kehykseen sisältyvien sääntöjen, erityisesti 
direktiivin 2002/21/EY ja direktiivin 
2002/19/EY, vuoksi tätä ongelmaa ei 
voida ratkaista asettamalla velvoitteita 
operaattoreille, joilla on huomattava 
markkinavoima.

Or. en

Tarkistus 78
Jens Rohde

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 

(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 syrjimättömällä tavalla 
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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.

samoin säännöin ja ehdoin sekä 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.

Or. en

Tarkistus 79
Francesco De Angelis

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 

(19) Siksi olisi otettava käyttöön säännöt, 
joiden nojalla voidaan velvoittaa 
toteuttamaan yleisten 
matkaviestintäverkkojen tukkutason 
käyttöoikeuksia koskevat kohtuulliset 
pyynnöt verkkovierailupalvelujen 
tarjoamista varten syrjimättömin ehdoin 
myös direktiiveistä 2002/21/EY ja 
2002/19/EY poiketen. 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 
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välillä. johdonmukaisen sääntelyn myötä 
vältettäisiin vääristymät jäsenvaltioiden 
välillä.

Or. en

Tarkistus 80
Jean-Pierre Audy

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. Tällaisten pyyntöjen 
olisi oltava suhteellisia ja vastattava 
käyttöoikeuksia pyytävien tarpeita, olipa 
kyseessä matkaviestintäverkon 
operaattori, virtuaalisen 
matkaviestintäverkon operaattori tai 
jälleenmyyjä. Ne 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 
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välillä.

Or. fr

Perustelu

Käyttöoikeuksien on pysyttävä kohtuullisina ja suhteellisina. Jälleenmyyjälle ei voida antaa 
samoja verkkoresursseja kuin virtuaalisen matkaviestintäverkon operaattorille (full MVNO). 
Pyyntöjä tarkasteltaessa olisi siksi otettava huomioon erilaiset pyyntöjen esittäjät. 

Tarkistus 81
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksia koskevan velvoitteen olisi 
katettava kaikki elementit ja toiminnot, 
joita verkkovierailupalvelujen tarjoaminen 
edellyttää, muun muassa seuraavat 
elementit: verkkoelementtien ja niihin 
liittyvien toimintojen käyttöoikeus; asiaan 
liittyvien ohjelmistojen käyttöoikeus, 
mukaan lukien käyttötukijärjestelmät; 
ennakkotilauksia, palvelun toimittamista, 
tilauksia, ylläpitoa, korjauspyyntöjä ja 
laskutusta koskevien tietojärjestelmien tai 
tietokantojen käyttöoikeus; 
numeronmuuntoa tai vastaavia toimintoja 
tarjoavien järjestelmien käyttöoikeus sekä 
matkaviestintäverkkojen käyttöoikeus ja 
virtuaaliverkkopalvelujen käyttöoikeus.

(20) Verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksia koskevan velvoitteen olisi 
katettava syrjimättömin ehdoin kaikki 
elementit ja toiminnot, joita 
verkkovierailupalvelujen tarjoaminen 
edellyttää, myös direktiivistä 2002/19/EY 
poiketen, muun muassa seuraavat 
elementit: verkkoelementtien ja niihin 
liittyvien toimintojen käyttöoikeus; asiaan 
liittyvien ohjelmistojen käyttöoikeus, 
mukaan lukien käyttötukijärjestelmät; 
ennakkotilauksia, palvelun toimittamista, 
tilauksia, ylläpitoa, korjauspyyntöjä ja 
laskutusta koskevien tietojärjestelmien tai 
tietokantojen käyttöoikeus; 
numeronmuuntoa tai vastaavia toimintoja 
tarjoavien järjestelmien käyttöoikeus sekä 
matkaviestintäverkkojen käyttöoikeus ja 
virtuaaliverkkopalvelujen käyttöoikeus.

Or. en

Tarkistus 82
András Gyürk
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

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. 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. Tässä 
asiakirjassa luetellut rakenteelliset 
ratkaisut voisivat tarjota ratkaisun 
kilpailun puuttumiseen 
verkkovierailumarkkinoilta. Ennen 
kuluttajaystävällisten rakenteellisten 
ratkaisujen täytäntöönpanoa komission 
olisi tarkasteltava huolellisesti näitä 
toimenpiteitä varmistaakseen, että 
markkinoilla perusteellisten muutosten 
aikaan saamiseksi tarvittava kriittinen 
massa on valmiiksi olemassa, sillä näiden 
ratkaisujen ei pitäisi olla houkuttelevia 
ainoastaan useiden valikoitujen käyttäjien 
kannalta vaan pikemminkin 
markkinoiden enemmistön kannalta.

Or. en
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Tarkistus 83
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 
vähittäistason verkkovierailupalvelut 
kotimaan mobiilipaketistaan erillisenä 
palveluna jäsenvaltioissa, joissa he ovat 
tehneet sopimuksen kotimaan 
matkaviestintäpalveluista. Kuluttajien olisi 
voitava hankkia vähittäistason 
verkkovierailupalvelunsa valitsemaltaan eri 
palveluntarjoajalta tarvitsematta vaihtaa 
numeroaan, jolloin olisi varmistettava 
palvelujen yhteentoimivuus ja 
huolehdittava siitä, että vähittäistason 
verkkovierailupalveluja tarjotaan kaikkialla 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 84
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Kuluttajat käyttävät Euroopan 
unionissa yhä enemmän matkaviestinnän 
datapalveluja kotimaassaan. 
Datapalvelujen korkeat 
verkkovierailuhinnat estävät kuitenkin 
asiakkaita käyttämästä matkaviestinnän 
datapalveluja heidän matkustaessaan 
unionissa. Siksi olisi toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että vaihtoehtoisten 
verkkovierailudatapalvelujen käytölle ei 
ole esteitä, erityisesti paikallisten 
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verkkovierailudatapalvelujen erillisen 
myynnin tai väliaikaisen käytön avulla. 
Paikallisten verkkovierailudatapalvelujen 
väliaikaista käyttöä varten 
matkaviestinten käyttäjillä olisi oltava 
mahdollisuus käyttää paikallisesti 
tarjottuja matkaviestinnän datapalveluja 
kotimaan matkaviestintäpalvelut 
tarjoavan operaattorin kanssa tehdyistä 
verkkovierailusopimuksista tai 
-järjestelyistä huolimatta ja ilman niistä 
perittäviä lisämaksuja.

Or. en

Tarkistus 85
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Kuluttajien ja yritysten käyttämien 
matkaviestinnän datapalvelujen kysyntä 
on kasvanut räjähdysmäisesti viime 
vuosina. Verkkovierailudatapalvelujen 
korkeat hinnat rajoittavat kuitenkin 
suuresti kuluttajien ja rajojen yli 
toimivien yritysten mahdollisuuksia 
käyttää niitä unionissa. Kun otetaan 
huomioon, että markkinat ovat 
kehittymättömät ja kuluttajien käyttämien 
verkkovierailudatapalvelujen kysyntä 
kasvaa nopeasti, kuluttajahintojen 
sääntely voisi pitää hinnat ehdotettujen 
hintakattojen tasolla, kuten nykyinen 
sääntely on osoittanut, eikä laskisi niitä 
edelleen, ja näin ollen tarvittaisiin lisää 
uudistuksia.

Or. en
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Tarkistus 86
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) On olemassa useita tapoja, joilla 
verkkovierailupalvelujen erillisen 
myynnin ja väliaikaisen käytön 
mahdollistavat toiminnot voitaisiin 
toteuttaa. Tässä asetuksessa ei pitäisi 
säätää mistään tietystä teknisestä 
ratkaisusta näiden toimintojen 
toteuttamiseksi, mutta siinä olisi 
vahvistettava keskeiset vaatimukset, jotka 
näiden toimintojen olisi täytettävä, jotta 
mahdollistettaisiin tehokkaimmat ja 
toimivimmat ratkaisut tai ratkaisujen 
yhdistelmä. Näillä vaatimuksilla olisi 
varmistettava erityisesti todellinen kilpailu 
eurooppalaisten kuluttajien hyväksi,
datapalvelujen tehokäyttäjät mukaan 
lukien.

Or. en

Tarkistus 87
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) WiFi-liityntäpisteiden kasvavan 
käytön vuoksi olisi toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä, joilla 
edistetään paikallisten 
verkkovierailudatapalvelujen erillistä 
myyntiä tai väliaikaista käyttöä. Kotimaan 
matkaviestintäpalvelut tarjoavan 
operaattorin olisi sallittava asiakkaidensa 
käyttää väliaikaisesti ilman lisämaksua 
minkä tahansa vaihtoehtoisia paikallisia 
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verkkovierailudatapalveluja tarjoavan 
operaattorin paikallisia datapalveluja ja 
jatkettava samalla 
verkkovierailupuhelujen ja -tekstiviestien 
tarjoamista. Tämän pitäisi olla 
mahdollista kotimaan 
matkaviestintäpalvelut tarjoavan 
operaattorin kanssa tehdystä 
sopimuksesta huolimatta. Vierailumaassa 
paikallisia verkkovierailudatapalveluja
tarjoava operaattori ei saisi syrjiä 
ulkomaalaisia asiakkaita, vaan sen olisi 
tarjottava datapalveluja samoin säännöin 
ja ehdoin kuin kotimaan asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 88
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

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 

(23) Matkapuhelinoperaattoreiden välistä 
yhteistyötä ja koordinointia olisi lisättävä, 
jotta verkkovierailupalvelujen tarjoaminen 
erillisenä palveluna ja paikallisten 
verkkovierailudatapalvelujen käyttö olisi 
teknisesti mahdollista ja jotta ne 
kehittyisivät 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 
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asianomaisiin standardeihin muutokset, 
joita toiminnon yhdenmukaistettu toteutus 
edellyttää.

antaa eurooppalaiselle 
standardointielimelle toimeksiannon tehdä 
asianomaisiin standardeihin muutokset, 
joita näiden toimintojen yhdenmukaistettu 
toteutus edellyttää.

Or. en

Tarkistus 89
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta verkkovierailupalvelujen 
erillinen myynti toteutuisi täysin, siihen on 
tarpeen yhdistää velvoite myöntää 
tukkutason käyttöoikeudet 
verkkovierailupalvelujen tarjoamista 
varten, jotta voidaan helpottaa nykyisten ja 
uusien toimijoiden pääsyä markkinoille, 
mukaan lukien rajat ylittäviä 
verkkovierailupalveluja tarjoavat toimijat. 
Tämä ratkaisu estää vääristymät 
jäsenvaltioiden välillä varmistamalla 
johdonmukaisen sääntelyllisen 
lähestymistavan ja edistämällä 
sisämarkkinoiden kehitystä. Tämä
verkkovierailupalvelujen ratkaisu
edellyttää kuitenkin, että operaattoreille 
jätetään kohtuullinen aika mukauttaa 
toimintaansa teknisellä tasolla, minkä 
vuoksi se johtaa aitoihin sisämarkkinoihin 
ja riittävään kilpailuun vasta tietyn ajan 
jälkeen. Tästä syystä olisi pidettävä 
voimassa puhelu-, tekstiviesti- ja 
datapalvelujen verkkovierailun 
tukkuhintakattoja ja samojen palvelujen 
osalta myös vähittäishintojen turvarajoja 
tilapäiseltä pohjalta ja asianmukaisella 
tasolla, jotta nykyiset kuluttajahyödyt 
säilyisivät tällaisten rakenteellisten 
ratkaisujen toteutuksen edellyttämän 
siirtymäkauden aikana, minkä jälkeen 

(24) Jotta verkkovierailupalvelujen 
erillinen myynti toteutuisi täysin, siihen on 
tarpeen yhdistää velvoite myöntää 
tukkutason käyttöoikeudet 
verkkovierailupalvelujen tarjoamista 
varten, jotta voidaan helpottaa nykyisten ja 
uusien toimijoiden pääsyä markkinoille, 
mukaan lukien rajat ylittäviä 
verkkovierailupalveluja tarjoavat toimijat. 
Tämä ratkaisu estää vääristymät 
jäsenvaltioiden välillä varmistamalla 
johdonmukaisen sääntelyllisen 
lähestymistavan ja edistämällä 
sisämarkkinoiden kehitystä. 
Verkkovierailupalvelujen erillisen 
myynnin mahdollistavien toimintojen 
luominen edellyttää kuitenkin, että 
operaattoreille jätetään kohtuullinen aika 
mukauttaa toimintaansa teknisellä tasolla, 
minkä vuoksi verkkovierailupalvelujen
erillisen myynnin mahdollistava toiminto
johtaa aitoihin sisämarkkinoihin ja 
riittävään kilpailuun vasta tietyn ajan 
jälkeen. Tästä syystä olisi pidettävä 
voimassa puhelu-, tekstiviesti- ja 
datapalvelujen verkkovierailun 
tukkuhintakattoja ja samojen palvelujen 
osalta myös vähittäishintojen turvarajoja 
tilapäiseltä pohjalta ja asianmukaisella 
tasolla, jotta nykyiset kuluttajahyödyt 
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hintakatot voitaisiin poistaa. säilyisivät tällaisten rakenteellisten 
ratkaisujen toteutuksen edellyttämän 
siirtymäkauden aikana, minkä jälkeen 
hintakatot voitaisiin poistaa.

Or. en

Tarkistus 90
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta verkkovierailupalvelujen 
erillinen myynti toteutuisi täysin, siihen on 
tarpeen yhdistää velvoite myöntää 
tukkutason käyttöoikeudet 
verkkovierailupalvelujen tarjoamista 
varten, jotta voidaan helpottaa nykyisten ja 
uusien toimijoiden pääsyä markkinoille, 
mukaan lukien rajat ylittäviä 
verkkovierailupalveluja tarjoavat toimijat. 
Tämä ratkaisu estää vääristymät 
jäsenvaltioiden välillä varmistamalla 
johdonmukaisen sääntelyllisen 
lähestymistavan ja edistämällä 
sisämarkkinoiden kehitystä. Tämä 
verkkovierailupalvelujen ratkaisu 
edellyttää kuitenkin, että operaattoreille 
jätetään kohtuullinen aika mukauttaa 
toimintaansa teknisellä tasolla, minkä 
vuoksi se johtaa aitoihin sisämarkkinoihin 
ja riittävään kilpailuun vasta tietyn ajan 
jälkeen. Tästä syystä olisi pidettävä 
voimassa puhelu-, tekstiviesti- ja 
datapalvelujen verkkovierailun 
tukkuhintakattoja ja samojen palvelujen 
osalta myös vähittäishintojen turvarajoja 
tilapäiseltä pohjalta ja asianmukaisella 
tasolla, jotta nykyiset kuluttajahyödyt 
säilyisivät tällaisten rakenteellisten 
ratkaisujen toteutuksen edellyttämän 
siirtymäkauden aikana, minkä jälkeen 
hintakatot voitaisiin poistaa.

(24) Jotta verkkovierailupalvelujen 
erillinen myynti toteutuisi täysin, siihen on 
tarpeen yhdistää velvoite myöntää 
tukkutason käyttöoikeudet 
verkkovierailupalvelujen tarjoamista 
varten, jotta voidaan helpottaa nykyisten ja 
uusien toimijoiden pääsyä markkinoille, 
mukaan lukien rajat ylittäviä 
verkkovierailupalveluja tarjoavat toimijat. 
Tämä ratkaisu estää vääristymät 
jäsenvaltioiden välillä varmistamalla 
johdonmukaisen sääntelyllisen 
lähestymistavan ja edistämällä 
sisämarkkinoiden kehitystä. Tämä 
verkkovierailupalvelujen ratkaisu 
edellyttää kuitenkin, että operaattoreille 
jätetään kohtuullinen aika mukauttaa 
toimintaansa teknisellä tasolla, minkä 
vuoksi se johtaa aitoihin sisämarkkinoihin 
ja riittävään kilpailuun vasta tietyn ajan 
jälkeen. Tästä syystä olisi pidettävä 
voimassa puhelu-, tekstiviesti- ja 
datapalvelujen verkkovierailun
tukkuhintakattoja ja samojen palvelujen 
osalta myös vähittäishintojen turvarajoja 
tilapäiseltä pohjalta ja asianmukaisella 
tasolla, jotta nykyiset kuluttajahyödyt 
säilyisivät tällaisten rakenteellisten 
ratkaisujen toteutuksen edellyttämän 
siirtymäkauden aikana, minkä jälkeen 
hintakatot voitaisiin poistaa. Samasta 
syystä verkkovierailupalvelujen erillistä 
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myyntiä koskevaa velvoitetta olisi 
sovellettava ensimmäisen 
12 voimassaolokuukauden aikana 
ainoastaan virtuaalisen 
matkaviestintäverkon operaattoreihin.

Or. en

Tarkistus 91
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta verkkovierailupalvelujen 
erillinen myynti toteutuisi täysin, siihen on 
tarpeen yhdistää velvoite myöntää 
tukkutason käyttöoikeudet 
verkkovierailupalvelujen tarjoamista 
varten, jotta voidaan helpottaa nykyisten ja 
uusien toimijoiden pääsyä markkinoille, 
mukaan lukien rajat ylittäviä 
verkkovierailupalveluja tarjoavat toimijat. 
Tämä ratkaisu estää vääristymät 
jäsenvaltioiden välillä varmistamalla 
johdonmukaisen sääntelyllisen 
lähestymistavan ja edistämällä 
sisämarkkinoiden kehitystä. Tämä 
verkkovierailupalvelujen ratkaisu 
edellyttää kuitenkin, että operaattoreille 
jätetään kohtuullinen aika mukauttaa 
toimintaansa teknisellä tasolla, minkä 
vuoksi se johtaa aitoihin sisämarkkinoihin 
ja riittävään kilpailuun vasta tietyn ajan 
jälkeen. Tästä syystä olisi pidettävä 
voimassa puhelu-, tekstiviesti- ja 
datapalvelujen verkkovierailun 
tukkuhintakattoja ja samojen palvelujen 
osalta myös vähittäishintojen turvarajoja 
tilapäiseltä pohjalta ja asianmukaisella 
tasolla, jotta nykyiset kuluttajahyödyt 
säilyisivät tällaisten rakenteellisten 
ratkaisujen toteutuksen edellyttämän 
siirtymäkauden aikana, minkä jälkeen 
hintakatot voitaisiin poistaa.

(24) Jotta verkkovierailupalvelujen 
erillinen myynti toteutuisi täysin, siihen on 
tarpeen yhdistää velvoite myöntää 
tukkutason käyttöoikeudet 
verkkovierailupalvelujen tarjoamista 
varten, jotta voidaan helpottaa nykyisten ja 
uusien toimijoiden pääsyä markkinoille, 
mukaan lukien rajat ylittäviä 
verkkovierailupalveluja tarjoavat toimijat. 
Tämä ratkaisu estää vääristymät 
jäsenvaltioiden välillä varmistamalla 
johdonmukaisen sääntelyllisen 
lähestymistavan ja edistämällä 
sisämarkkinoiden kehitystä. Tämä 
verkkovierailupalvelujen ratkaisu 
edellyttää kuitenkin, että operaattoreille 
jätetään kohtuullinen aika mukauttaa 
toimintaansa teknisellä tasolla, minkä 
vuoksi se johtaa aitoihin sisämarkkinoihin 
ja riittävään kilpailuun vasta tietyn ajan 
jälkeen. Tästä syystä olisi pidettävä 
voimassa puhelu-, tekstiviesti- ja 
datapalvelujen verkkovierailun 
tukkuhintakattoja ja samojen palvelujen 
osalta myös vähittäishintojen turvarajoja 
tilapäiseltä pohjalta ja asianmukaisella 
tasolla, jotta nykyiset kuluttajahyödyt 
säilyisivät tällaisten rakenteellisten 
ratkaisujen toteutuksen edellyttämän 
siirtymäkauden aikana. Näissä 
hintakatoissa oli otettava myös huomioon 
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puitedirektiivin 8 artiklassa asetetut 
tavoitteet, erityisesti tarve edistää 
tehokkaita investointeja ja innovointia, 
sekä tavoitteet, jotka on asetettu 
26 päivänä lokakuuta 2010 annetussa 
komission tiedonannossa "Euroopan 
digitaalistrategia" (COM(2010)0245), 
erityisesti laajakaistan kattavuus ja 
matkaviestintäverkkojen mahdollinen 
myötävaikutus siihen. Tämän jälkeen 
hintakatot voitaisiin poistaa.

Or. fr

Perustelu

Tariffeilla olisi voitava varmistaa operaattoreille riittävät tulot, jotta ne voivat täyttää 
jäsenvaltioiden niille asettamat kattavuutta koskevat velvoitteet.

Tarkistus 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Kun otetaan huomioon, että 
verkkovierailuhintoja voidaan edelleen 
pitää televiestinnän sisämarkkinoiden 
esteenä ja että Euroopan 
digitaalistrategiassa asetetaan tavoitteeksi, 
että verkkovierailuhintojen ja kansallisten 
matkaviestinnän hintojen eron olisi 
lähestyttävä nollaa vuoteen 2015 
mennessä, operaattoreiden olisi voitava 
pyrkiä tämän tavoitteen saavuttamiseen 
vapaaehtoisesti. Tästä syystä operaattorit, 
jotka tarjoavat kaikille asiakkailleen 
kaikissa tarjouksissaan 
verkkovierailuhintoja, jotka ovat 
huomattavan lähellä kotimaan 
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puheluista, tekstiviesteistä ja 
datapalveluista veloitettavia hintoja 
1 päivään heinäkuuta 2014 mennessä, 
olisi vapautettava velvoitteesta panna 
täytäntöön verkkovierailupalvelujen 
erillistä myyntiä koskevia teknisiä 
toimenpiteitä. Komission olisi 
määriteltävä vapautukseen vaadittavat 
hintatasot delegoiduin säädöksin 
BERECin lausunnon perusteella 
asiaankuuluvia sidosryhmiä kuultuaan.

Or. en

Tarkistus 93
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Operaattorit, jotka tarjoavat 
verkkovierailuhintoja, jotka ovat 
huomattavan lähellä kotimaan hintoja, 
olisi vapautettava velvoitteesta panna 
täytäntöön verkkovierailupalvelujen 
erillistä myyntiä koskevia toimenpiteitä. 
Vapautuksessa olisi otettava huomion 
jäsenvaltioiden asettamat 
matkapuhelinverkon kattavuutta koskevat 
velvoitteet. 

Or. fr

Perustelu

Tariffeilla olisi voitava varmistaa operaattoreille riittävät tulot, jotta ne voivat täyttää 
jäsenvaltioiden niille asettamat kattavuutta koskevat velvoitteet.

Tarkistus 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen
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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 
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.

(26) Siihen asti kun rakenteellisilla 
ratkaisuilla on saatu aikaan riittävästi 
kilpailua verkkovierailumarkkinoille, mikä 
johtaisi tukkuhintojen laskuun, joka 
puolestaan siirrettäisiin 
kuluttajahintoihin, 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 
asetuksen (EY) N:o 717/2007 mukainen 
eurotariffi. Keskimääräistä tukkuhintaa 
olisi sovellettava minkä tahansa unionissa 
olevan operaattoriparin välillä määrätyn 
ajanjakson ajan.

Or. en

Tarkistus 95
Ioannis A. Tsoukalas

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 
tukkutasolla sekä maksujen rajoittaminen 
vähittäistasolla ottamalla käyttöön 

(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 tai 
gigatavun hinnan enimmäismäärän 
vahvistaminen tukkutasolla sekä maksujen 
rajoittaminen vähittäistasolla ottamalla 
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asetuksen (EY) N:o 717/2007 mukainen 
eurotariffi. Keskimääräistä tukkuhintaa 
olisi sovellettava minkä tahansa unionissa 
olevan operaattoriparin välillä määrätyn 
ajanjakson ajan.

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

Or. en

Tarkistus 96
Ioan Enciu

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) 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 annettava kuluttajille 
aktiivisesti tietoa eurotariffista ja 
tarjottava eurotariffia aktiivisesti ja 
maksutta sekä selvällä ja avoimella tavalla 
kaikille verkkovierailuasiakkailleen.

Or. en

Tarkistus 97
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Verkkovierailuasiakkaille tarjottavan 
tilapäisen eurotariffin olisi vastattava 
kohtuullista katetta, joka ylittää 

(28) Verkkovierailuasiakkaille tarjottavan 
tilapäisen eurotariffin olisi vastattava 
kohtuullista katetta, joka ylittää 
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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.

verkkovierailupalvelujen tarjoamisen 
tukkukustannukset, samalla kun 
operaattorit säilyttävät vapauden kilpailla 
eriyttämällä tarjontaansa ja mukauttamalla 
hinnoittelurakennettaan 
markkinaolosuhteiden ja kuluttajien 
mieltymysten mukaan. Tällaisilla 
turvarajoilla olisi maksimoitava 
rakenteellisten ratkaisujen tulokset 
kilpailun kannalta kuluttajien hyödyksi. 
Siksi vähittäismyynnin hintakatot olisi 
asetettava tasolle, joka on 
kolminkertainen tukkuhintaan nähden, 
jotta olisi riittävästi liikkumavaraa uusien 
toimijoiden houkuttelemiseksi uusille 
verkkovierailumarkkinoille. Hintakatot 
voitaisiin poistaa sen jälkeen, kun 
rakenteelliset ratkaisut ovat tuottaneet 
konkreettisia hyötyjä asiakkaille. Tätä 
sääntelyyn perustuvaa lähestymistapaa ei 
tulisi soveltaa lisäarvopalveluihin.

Or. en

Tarkistus 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Verkkovierailuasiakkaille tarjottavan 
tilapäisen eurotariffin olisi vastattava 
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 

(28) Verkkovierailuasiakkaille tarjottavan 
tilapäisen eurotariffin olisi vastattava 
kohtuullista katetta, joka ylittää 
verkkovierailupalvelujen tarjoamisen 
tukkukustannukset, samalla kun 
operaattorit säilyttävät vapauden kilpailla 
eriyttämällä tarjontaansa ja mukauttamalla 
hinnoittelurakennettaan 
markkinaolosuhteiden ja kuluttajien 
mieltymysten mukaan. BERECin 
laskentamenetelmän mukaisesti, jossa 
vähittäismyynnin hintakatto on 
kolminkertainen tukkuhintaan nähden, 
200 prosentin marginaali mahdollistaisi 
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ovat tuottaneet konkreettisia hyötyjä 
asiakkaille. Tätä sääntelyyn perustuvaa 
lähestymistapaa ei tulisi soveltaa 
lisäarvopalveluihin.

markkinoille pääsyn ja kilpailun 
kehittymisen. Siksi turvarajat olisi 
asetettava sen mukaisesti, jotta ne eivät
vääristäisi 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.

Or. en

Tarkistus 99
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Verkkovierailuasiakkaille tarjottavan 
tilapäisen eurotariffin olisi vastattava 
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.

(28) Verkkovierailuasiakkaille tarjottavan 
tilapäisen eurotariffin olisi vastattava 
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 siihen 
tariffin osaan, joka peritään 
lisäarvopalvelujen tarjoamisesta.

Or. en

Perustelu

European consumers travelling in another Member State may find themselves in situations 
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where they are forced to call value-added services with free numbers or premium rate (e.g. 
services to change train tickets, phone calls to insurance companies in case of accident, to 
banks in case of fraudulent use of a credit card, etc.). Therefore, these numbers should be 
better reflected in the scope of the text. The current wording of recital 28 can be understood 
as excluding from the scope of the regulation only the price charged for the value-added 
service provided, not the tariff paid for the communication (excluding surcharge) which is 
covered by the regulation. This being the case, a call to a normal free number could not be 
charged more than the Eurotariff. It is proposed to clarify the recital to that effect.

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

Tarkistus 100
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Verkkovierailuasiakkaille tarjottavan 
tilapäisen eurotariffin olisi vastattava 
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.

(28) Verkkovierailuasiakkaille tarjottavan 
tilapäisen eurotariffin olisi vastattava 
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 siihen 
tariffin osaan, joka peritään 
lisäarvopalvelujen tarjoamisesta, vaan 
ainoastaan tällaisten palvelujen käytöstä 
perittävään tariffiin.

Or. en

Perustelu

Tällä selvennetään, että lisäarvopalveluja koskevaan viestintään sovellettavat tariffit 
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sisältyvät asetukseen, mutta itse palveluista perittävät maksut eivät sisälly asetukseen.

Tarkistus 101
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Tämän sääntelyllisen lähestymistavan 
pitäisi olla helposti toteutettavissa ja 
valvottavissa, jotta toimenpiteiden 
kohteeksi joutuville operaattoreille ja 
mekanismin täytäntöönpanon valvonnasta 
vastaaville kansallisille 
sääntelyviranomaisille aiheutuva 
hallinnollinen taakka voidaan minimoida. 
Sen olisi myös oltava avoin ja välittömästi 
unionin kaikkien matkapuhelinasiakkaiden 
ymmärrettävissä. Lisäksi sen olisi luotava 
varmuutta ja ennakoitavuutta 
verkkovierailupalveluja tukku- ja 
vähittäistasolla tarjoaville operaattoreille. 
Siksi minuuttikohtaiset enimmäishinnat 
sekä tukku- että vähittäistasolla olisi 
eriteltävä rahamääräisesti tässä 
asetuksessa.

(29) Tämän sääntelyllisen lähestymistavan 
pitäisi olla helposti toteutettavissa ja 
valvottavissa, jotta toimenpiteiden 
kohteeksi joutuville operaattoreille ja 
mekanismin täytäntöönpanon valvonnasta 
vastaaville kansallisille 
sääntelyviranomaisille aiheutuva 
hallinnollinen taakka voidaan minimoida. 
Sen olisi myös oltava avoin ja välittömästi 
unionin kaikkien matkapuhelinasiakkaiden 
ymmärrettävissä. Lisäksi sen olisi luotava 
varmuutta ja ennakoitavuutta 
verkkovierailupalveluja tukku- ja 
vähittäistasolla tarjoaville operaattoreille. 
Siksi minuutti- tai gigatavukohtaiset 
enimmäishinnat sekä tukku- että 
vähittäistasolla olisi eriteltävä 
rahamääräisesti tässä asetuksessa.

Or. en

Tarkistus 102
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Täten yksilöidyssä suurimmassa 
sallitussa tukkutason minuuttikohtaisessa
keskimääräisessä hinnassa olisi otettava 
huomioon unionin laajuisen 
verkkovierailupuhelun eri osatekijät, 

(30) Täten yksilöidyssä suurimmassa 
sallitussa tukkutason minuutti- tai 
gigatavukohtaisessa keskimääräisessä 
hinnassa olisi otettava huomioon unionin 
laajuisen verkkovierailupuhelun eri 
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erityisesti matkapuhelinverkossa puhelujen 
soittamisesta ja vastaanottamisesta 
aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien 
yleiskustannukset, merkinanto ja välitys. 
Puhelujen soittamisen ja vastaanottamisen 
soveltuvimpana vertailukohtana on unionin 
toimivien matkapuhelinoperaattoreiden 
keskimääräinen puhelujen 
vastaanottamisesta perimä maksu, joka 
perustuu kansallisten 
sääntelyviranomaisten antamiin tietoihin, 
jotka komissio julkaisee. Tässä asetuksessa 
vahvistettu suurin sallittu 
minuuttikohtainen keskimääräinen hinta 
olisi siksi määritettävä ottaen huomioon 
keskimääräinen matkapuhelun 
vastaanottamisesta perittävä maksu, joka 
toimii vertailukohtana kyseisille 
kustannuksille. Tukkutason suurimman 
sallitun hinnan olisi laskettava vuosittain, 
jotta otettaisiin huomioon kansallisten 
sääntelyviranomaisten ajoittain toteuttamat 
matkapuhelujen vastaanottamisesta 
perittävien maksujen alentamiset.

osatekijät, erityisesti matkapuhelinverkossa 
puhelujen soittamisesta ja 
vastaanottamisesta aiheutuvat 
kustannukset, mukaan lukien 
yleiskustannukset, merkinanto ja välitys. 
Puhelujen soittamisen ja vastaanottamisen 
soveltuvimpana vertailukohtana on unionin 
toimivien matkapuhelinoperaattoreiden 
keskimääräinen puhelujen 
vastaanottamisesta perimä maksu, joka 
perustuu kansallisten 
sääntelyviranomaisten antamiin tietoihin, 
jotka komissio julkaisee. Tässä asetuksessa 
vahvistettu suurin sallittu minuutti- tai 
gigatavukohtainen keskimääräinen hinta 
olisi siksi määritettävä ottaen huomioon 
keskimääräinen matkapuhelun 
vastaanottamisesta perittävä maksu, joka 
toimii vertailukohtana kyseisille 
kustannuksille. Tukkutason suurimman 
sallitun minuutti- tai gigatavukohtaisen 
hinnan olisi laskettava vuosittain, jotta 
otettaisiin huomioon kansallisten 
sääntelyviranomaisten ajoittain toteuttamat 
matkapuhelujen vastaanottamisesta 
perittävien maksujen alentamiset.

Or. en

Tarkistus 103
Ioan Enciu

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 
vähittäistason erityisten 

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

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.

Or. en

Tarkistus 104
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Turvarajojen tilapäisen voimassaolon 
aikana uusien verkkovierailuasiakkaiden 
olisi oltava täysin perillä unionissa 
sovellettavien verkkovierailun hintojen 
valikoimasta, mukaan lukien tilapäisen 
eurotariffin mukaiset hinnat. Nykyisille 
verkkovierailuasiakkaille olisi tarjottava 
mahdollisuus valita uusi tilapäisen 
eurotariffin mukainen hinta tai muu 
verkkovierailuhinta tietyn ajan kuluessa. 
Nykyiset verkkovierailuasiakkaat, jotka 
eivät ole tehneet kyseistä valintaa 
määräajassa, jaotellaan niihin, jotka ovat jo 
vapaaehtoisesti siirtyneet erityiseen 
verkkovierailuhintaan tai -pakettiin 
kyseisen ajan kuluessa, sekä niihin, jotka 
eivät ole tehneet niin. Jälkimmäiseen 
ryhmään olisi automaattisesti sovellettava 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
vaatimusten mukaista hintaa. 
Verkkovierailuasiakkaisiin, jotka hyötyvät 
jo yksilöllisten vaatimustensa mukaisista ja 
niiden perusteella valitsemistaan erityisistä 
verkkovierailuhinnoista tai -paketeista, 
olisi sovellettava edelleen heidän aiemmin 
valitsemaansa hintaa tai pakettia, mikäli he 

(33) Turvarajojen tilapäisen voimassaolon 
aikana uusien verkkovierailuasiakkaiden 
olisi oltava täysin ja aktiivisesti perillä 
unionissa sovellettavien verkkovierailun 
hintojen valikoimasta, mukaan lukien 
tilapäisen eurotariffin mukaiset hinnat. 
Nykyisille verkkovierailuasiakkaille olisi 
tarjottava mahdollisuus valita uusi 
tilapäisen eurotariffin mukainen hinta tai 
muu verkkovierailuhinta tietyn ajan 
kuluessa. Nykyiset 
verkkovierailuasiakkaat, jotka eivät ole 
tehneet kyseistä valintaa määräajassa, 
jaotellaan niihin, jotka ovat jo 
vapaaehtoisesti siirtyneet erityiseen 
verkkovierailuhintaan tai -pakettiin 
kyseisen ajan kuluessa, sekä niihin, jotka 
eivät ole tehneet niin. Jälkimmäiseen 
ryhmään olisi automaattisesti sovellettava 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
vaatimusten mukaista hintaa. 
Verkkovierailuasiakkaisiin, jotka hyötyvät 
jo yksilöllisten vaatimustensa mukaisista ja 
niiden perusteella valitsemistaan erityisistä 
verkkovierailuhinnoista tai -paketeista, 
olisi sovellettava edelleen heidän aiemmin 
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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.

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 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Muutaman hallitsevan operaattorin 
markkinoilla pienempien operaattoreiden 
voi olla vaikea päästä markkinoille, sillä 
kilpaileminen voi olla niille vaikeaa, 
koska ne eivät pysty sisällyttämään 
hintoihin verkkovierailukustannusten 
tukkuhintoja. Jäsenvaltioiden olisi siksi 
harkittava sääntelyä varmistaakseen 
pienempien operaattoreiden markkinoille 
pääsyn. Toisaalta jäsenvaltiot eivät saisi 
ottaa käyttöön sääntelyä, joka rajoittaa 
pienempien operaattoreiden 
mahdollisuuksia liittoutua.

Or. en

Tarkistus 106
András Gyürk
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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

Tarkistus 107
András Gyürk

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 

(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 
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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).

lopettamiselle jo ennen asetettuja 
määräaikoja. Tällaisten ehtojen perusteena 
olisi käytettävä hintakattojen ja 
tosiasiallisten hintatasojen välistä 
merkittävää eroa. Merkittävänä erona 
pidetään sitä, että hinnat laskisivat koko 
unionissa 75 prosenttiin hintakatosta. 
Tukkuhintakattojen osalta 75 prosentin 
peruste perustuu tilanteeseen, jossa 
vallitsee liikenteen määrän epätasapaino 
sellaisten operaattorien välillä, jotka eivät 
kuulu samaan yritysryhmään. 
Vähittäishintakaton 75 prosentin peruste 
lasketaan erikseen kullekin 
verkkovierailupalvelulle (puhelu-, 
tekstiviesti- ja datapalvelulle).

Or. en

Tarkistus 108
Ioan Enciu

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 

(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 tarjottava
verkkovierailuasiakkailleen maksutta tietoa 
vierailujäsenvaltiossa heihin sovellettavista 
verkkovierailuhinnoista puheluja 
soitettaessa ja vastaanotettaessa. Lisäksi 
palveluntarjoajien olisi annettava 
asiakkailleen aktiivisesti maksutta 
lisätietoja minuutti- tai yksikkökohtaisista 
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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.

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 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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 

(67) Jotta parannettaisiin unionin alueella 
soitettavien ja vastaanotettavien 
säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
vähittäishintojen avoimuutta, jotta 
verkkovierailuasiakkaiden olisi ulkomailla 
oleskellessaan helpompi tehdä 
matkapuhelimen käyttöä koskevat 
päätöksensä ja jotta varmistettaisiin, että 
he ovat tietoisia verkkovierailumaksuista, 
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 
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asiakasryhmät voivat olla hyvin perillä 
verkkovierailuhinnoista, operaattoreiden 
olisi tarjottava mahdollisuus kirjautua 
helposti pois tästä automaattisesta 
viestipalvelusta.

muista datapalveluista. Koska tietyt 
asiakasryhmät voivat olla hyvin perillä 
verkkovierailuhinnoista, operaattoreiden 
olisi tarjottava mahdollisuus kirjautua 
helposti pois tästä automaattisesta 
viestipalvelusta.

Or. en

Tarkistus 110
Ioannis A. Tsoukalas

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. Kaikki hintatiedot ja 
tarjottujen palvelujen ehdot olisi esitettävä 
selkeässä, kattavassa, helposti saatavilla 
olevassa ja helposti ymmärrettävässä 
muodossa. Kotioperaattoreiden olisi 
annettava verkkovierailumaksuja koskevat 
tiedot asianmukaisin tavoin, kuten 
tekstiviestien, 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.

Or. en



AM\887960FI.doc 41/103 PE478.630v01-00

FI

Tarkistus 111
András Gyürk

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 
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
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, vaan kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi yhdessä 
sidosryhmien kanssa tuettava WiFi-
liityntäpisteiden kehittämistä 
verkkovierailudatapalvelujen edullisena 
tai maksuttomana vaihtoehtona ja 
tarjottava asiakkaille asianmukaista 
tietoa. Kuluttajien tulisi saada tällaiset 
tiedot, jotta he voisivat tehdä tietoon 
perustuvia valintoja.

Or. en

Tarkistus 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(70 a) Raja-alueilla 
matkaviestintäoperaattoreiden olisi 
tarjottava asiakkailleen enemmän tietoa 
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siitä, miten vältetään tahattomat 
verkkovierailumaksut.

Or. en

Tarkistus 113
Matthias Groote

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 annettava 
esimerkkejä sähköpostin, kuvien ja 
Internet-selauksen kaltaisista 
verkkovierailudatasovelluksista esittämällä 
niiden arvioidut tiedonsiirron koot. 
Asiakkaiden olisi myös voitava tutustua 
käyttämiään verkkovierailupalveluja 
koskeviin tietoihin vähintään 
päiväkohtaisesti. Tämä voitaisiin toteuttaa 
verkkosivuston, puhelinpalvelun tai 
mobiililaitteessa olevan ohjelman avulla.

Or. de

Tarkistus 114
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti Tarkistus

(71) Jotta asiakkaat pystyisivät paremmin 
ymmärtämään säänneltyjen
verkkovierailupalveluiden taloudelliset 
seuraukset ja jotta he pystyisivät 

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

kulujaan, kotioperaattorien olisi annettava 
esimerkkejä sähköpostin, kuvien ja 
Internet-selauksen sekä mobiilisovellusten 
käytön kaltaisista 
verkkovierailudatasovelluksista esittämällä 
niiden arvioidut tiedonsiirron koot.

Or. en

Tarkistus 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. 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.

1. 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 
kokonaan EU:ssa varmistamalla samat 
hinnat koko EU:ssa.

Or. en

Tarkistus 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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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 
verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta. 
Sitä sovelletaan sekä verkko-
operaattoreiden toisiltaan perimiin 
tukkutason hintoihin että kotioperaattorien 
vähittäistasolla perimiin hintoihin.

Siinä 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.

Or. en

Tarkistus 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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

Komission teksti Tarkistus

Verkkovierailupalvelujen myynti 
kotimaisista matkaviestintäpalveluista 
erillisenä palveluna 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.
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Or. en

Tarkistus 118
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus on väliaikainen ja voimassa 
ainoastaan siihen asti kun komissio 
ehdottaa tarpeellista lainsäädäntöä, jolla 
luodaan todelliset EU:n sisämarkkinat 
yleisiä matkaviestintäverkkoja varten ja 
poistetaan siten kaikki 
verkkovierailumaksut keskipitkällä 
aikavälillä.s

Or. en

Tarkistus 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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 sekä 
unionissa että sen ulkopuolella.

Or. en

Perustelu

Tiettyjä turvatoimenpiteitä, esimerkiksi jättilaskun välttäminen ja verkkovierailumaksuista 
tiedottaminen, olisi laajennettava kattamaan myös verkkovierailupalvelut unionin 
ulkopuolella.
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Tarkistus 120
Jean-Pierre Audy

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 asiakkaalle 
unionin laajuisia verkkovierailupalveluja
joko oman verkkonsa välityksellä taikka 
virtuaalisen matkaviestintäverkon 
operaattorina tai jälleenmyyjänä. Tähän 
sisältyvät kaikki muut 
verkkovierailupalveluoperaattorit; 

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.

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

Tarkistus 121
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'unionin laajuisella verkkovierailulla' 
tarkoitetaan matkapuhelimen tai muun

d) 'unionin laajuisella verkkovierailulla' 
tarkoitetaan laitteen käyttöä unionin 
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laitteen käyttöä unionin sisäisten puhelujen 
soittamiseen tai vastaanottamiseen tai 
tekstiviestien lähettämiseen tai 
vastaanottamiseen tai pakettikytkentäisen 
datan käyttöön silloin, kun 
verkkovierailuasiakas on muussa 
jäsenvaltiossa kuin oman kotiverkkonsa 
sijaintivaltiossa, kotiverkon ja 
vierailuverkon operaattorin välisin 
järjestelyin;

sisäisten puhelujen soittamiseen tai 
vastaanottamiseen tai tekstiviestien 
lähettämiseen tai vastaanottamiseen tai 
pakettikytkentäisen datan käyttöön silloin, 
kun verkkovierailuasiakas on muussa 
jäsenvaltiossa kuin oman kotiverkkonsa 
sijaintivaltiossa, kotiverkon ja 
vierailuverkon operaattorin välisin 
järjestelyin;

Or. fr

Tarkistus 122
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
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tavoitteena on suojella suuria kulutusmarkkinoita liian korkealta hinnoittelulta). b) Se on 
yleensä yhdistetty palvelu, joka edellyttää matkaviestintäoperaattorilta tilapäistä kehittämistä 
ja jota myydään yrityksille tai parhaille asiakkaille (yhtiöille).

Tarkistus 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 124
Teresa Riera Madurell

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 
kotioperaattoria, joka on eri kuin kotimaan 
matkaviestintäpalvelut tarjoava operaattori 
ja joka tarjoaa verkkovierailuasiakkaalle 
verkkovierailupalveluja;

Or. en
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Tarkistus 125
Patrizia Toia

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

Tarkistus 126
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 
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mahdollisuutta. Kuten asetuksessa todetaan, BERECin tehtävänä on määritellä paras 
täytäntöönpanoratkaisu.

Tarkistus 127
Jean-Pierre Audy

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) 'suoralla verkkovierailupalvelujen 
tukkutason käyttöoikeudella' tarkoitetaan 
järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista 
operaattorin saataville vierailuverkon 
operaattorin toimesta määritellyin ehdoin 
verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi 
vähittäisasiakkaille;

Or. en

Perustelu

Käyttöoikeuden myöntämistä koskevan velvoitteen olisi katettava sekä suorat 
verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeudet että tukkutason verkkovierailuoikeuksien 
jälleenmyynti eli käyttöoikeuden myöntäminen virtuaalisen matkaviestintäverkon 
operaattoreille sekä matkaviestintäoperaattoreiden ja vähittäismyyjien välikäsinä toimiville 
tahoille (esim. välittäjät). Siksi tarvitaan kaksi määritelmää: yksi 'suoria 
verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia' ja toinen 'tukkutason käyttöoikeuksien 
jälleenmyyntiä' varten, joka kattaa virtuaalisen matkaviestintäverkon operaattorit ja kaikki 
matkaviestintäoperaattoreiden ja vähittäismyyjien välikäsinä toimivat tahot (esim. 
välittäjät).Tällä tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus 3 artiklan 1 kohtaan ehdotetun 
tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 128
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) 'Euroopan unionin (EU) 
verkkovierailuprofiililla' tarkoitetaan 
esikonfiguroitua profiilia, joka sisältyy 

Poistetaan.
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erillisten verkkovierailupalvelujen 
tarjoamista varten samalle SIM-kortille 
kuin kotimaisten mobiilipalvelujen 
tarjoamiseen tarkoitettu profiili.

Or. it

Tarkistus 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Tarkistus 130
Teresa Riera Madurell

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
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Tarkistus 131
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Tarkistus 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Tarkistus 133
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – o alakohta
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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

Asetus olisi pidettävä neutraalina, kun on kyse teknisen ratkaisun löytämisestä 
verkkovierailupalvelujen irrottamiseen.

Tarkistus 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

o a) 'paikallisella 
verkkovierailudatapalvelulla' tarkoitetaan 
verkkovierailudatapalvelua, jonka 
matkaviestintäverkon operaattori, 
virtuaalisen matkaviestintäverkon 
operaattori tai jälleenmyyjä tarjoaa 
asiakkaalle suoraan vierailuverkossa;

Or. en

Tarkistus 135
Gunnar Hökmark

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

o a) 'paikallisella 
verkkovierailudatapalvelulla' tarkoitetaan 
verkkovierailudatapalvelua, jonka 
matkaviestintäoperaattori, virtuaalisen 
matkaviestintäverkon operaattori tai 
jälleenmyyjä tarjoaa asiakkaalle suoraan 
vierailuverkossa;

Or. en

Tarkistus 136
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

o a) 'tukkutason verkkovierailuoikeuksien 
jälleenmyynnillä' tarkoitetaan sitä, että 
verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksia myy muu kuin 
vierailuverkon operaattori, joka kattaa 
yleensä useita vierailuverkkoja useissa 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Perustelu

Käyttöoikeuksia koskevan velvoitteen olisi katettava sekä suorat verkkovierailupalvelujen 
tukkutason käyttöoikeudet että tukkutason verkkovierailuoikeuksien jälleenmyynti eli 
käyttöoikeuden myöntäminen virtuaalisen matkaviestintäverkon operaattoreille sekä 
matkaviestintäoperaattoreiden ja vähittäismyyjien välikäsinä toimiville tahoille (esim. 
välittäjät). Siksi tarvitaan kaksi määritelmää: yksi 'suoria verkkovierailupalvelujen 
tukkutason käyttöoikeuksia' ja toinen 'tukkutason käyttöoikeuksien jälleenmyyntiä' varten, 
joka kattaa virtuaalisen matkaviestintäverkon operaattorit ja kaikki 
matkaviestintäoperaattoreiden ja vähittäismyyjien välikäsinä toimivat tahot (esim. välittäjät). 
Tällä tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus 3 artiklan 1 kohtaan ehdotetun 
tarkistuksen kanssa.
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Tarkistus 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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

Komission teksti Tarkistus

o a) 'yhtenäisellä tariffilla' tarkoitetaan 
tariffia, joka sitoo kaikkia operaattoreita 
ja jossa puhelujen, tekstiviestien ja 
tiedonsiirron hinnat ovat samat koko 
unionissa riippumatta siitä, käyttääkö 
asiakas verkkovierailupalvelua;

Or. en

Tarkistus 138
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 olisi 
pysyttävä suhteellisina ja niiden olisi 
vastattava käyttöoikeuksia pyytävien 
tarpeita. Verkkovierailupalvelujen 
tukkutason käyttöoikeuksien tarjontaan 
sovelletaan 6, 8 ja 11 artiklassa 
vahvistettuja säänneltyjä tukkutason 
verkkovierailutariffeja. Kyseinen sääntely 
ei vaikuta matkaviestintäverkon 
operaattorin myöntämiin 
verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksiin liittyvien muiden 
kustannusten perintään.
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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 139
Gunnar Hökmark

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 
käyttöoikeudet on tarjottava syrjimättömin 
ehdoin erottelematta toisistaan kotimaisia 
ja ulkomaisia operaattoreita. Tämä 
koskee myös kotimaan 
matkaviestintäpalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksiin sovellettavia ehtoja ja 
edellytyksiä. Verkkovierailupalvelujen 
tukkutason käyttöoikeuksien tarjontaan 
sovelletaan 6, 8 ja 11 artiklassa 
vahvistettuja säänneltyjä tukkutason 
verkkovierailutariffeja.

Or. en

Tarkistus 140
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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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. 
Virtuaalisen matkaviestintäverkon 
operaattoreille myönnetään samat 
edulliset, syrjimättömät ehdot kuin muille 
verkko-operaattoreille.
Verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksien tarjontaan sovelletaan 6, 
8 ja 11 artiklassa vahvistettuja säänneltyjä 
tukkutason verkkovierailutariffeja.

Or. en

Tarkistus 141
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 1 päivästä heinäkuuta 2014 alkaen
hyväksyttävä kaikki 
verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksia koskevat kohtuulliset 
pyynnöt, mukaan lukien virtuaalisen 
matkaviestintäverkon operaattorien ja 
jälleenmyyjien esittämät pyynnöt.
Verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksien tarjontaan sovelletaan 6 
ja 8 artiklassa sekä 13 artiklan 4 kohdassa
vahvistettuja säänneltyjä tukkutason 
verkkovierailutariffeja.

Or. en
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Tarkistus 142
András Gyürk

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. Matkaviestintäverkon operaattorit eivät 
saa rajoittaa verkkovierailupalvelujen 
tukkutason käyttöoikeuksia omiin 
verkkoihinsa, ellei operaattori osoita 
rajoituksen kohtuullisuutta.
Verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksien tarjontaan sovelletaan 6, 
8 ja 11 artiklassa vahvistettuja säänneltyjä 
tukkutason verkkovierailutariffeja.

Or. en

Tarkistus 143
Jean-Pierre Audy

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 suoria
verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksia koskevat kohtuulliset 
pyynnöt operaattorista riippumatta, 
mukaan lukien virtuaalisen 
matkaviestintäverkon operaattorien ja
tukkutason jälleenmyyjien esittämät 
pyynnöt, sekä kaikki tukkutason 
verkkovierailuoikeuksien jälleenmyyntiä 
koskevat kohtuulliset pyynnöt miltä 
hyvänsä niiden verkkoasemalla toimivalta 
virtuaalisen matkaviestintäverkon 
operaattorilta tai vähittäistason 
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jälleenmyyjältä. Verkkovierailupalvelujen 
tukkutason käyttöoikeuksien tarjontaan 
sovelletaan 6, 8 ja 11 artiklassa 
vahvistettuja säänneltyjä tukkutason 
verkkovierailutariffeja.

Or. en

Perustelu

Tällä pyritään selventämään ensinnäkin sitä, että käyttöoikeuksia koskeva velvoite koskee 
sekä suoria verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia ja tukkutason 
verkkovierailuoikeuksien jälleenmyyntiä eli virtuaalisen matkaviestintäverkon 
operaattoreiden käyttöoikeuksia, sekä sitä että käyttöoikeuksia koskeva velvoite kattaa 
ainoastaan operaattorit, mutta että se koskee niitä kaikkia. Lisäksi pyritään varmistamaan, 
että käyttöoikeuksien tarjoamista ja asianomaisten hintakattojen noudattamista koskeva 
velvoite koskee kaikkia matkaviestintäoperaattoreita ja vähittäismyyjien välikäsinä toimivia 
tahoja (esim. välittäjiä).

Tarkistus 144
Jens Rohde

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.
Matkaviestintäverkkojen operaattoreiden 
on myönnettävä nämä käyttöoikeudet 
syrjimättömällä tavalla yhtäläisin teknisin 
ja organisaatioon liittyvin ehdoin. 
Verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksien tarjontaan sovelletaan 6, 
8 ja 11 artiklassa vahvistettuja säänneltyjä 
tukkutason verkkovierailutariffeja.

Or. en
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Tarkistus 145
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.

Tarkistus 146
Gunnar Hökmark

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 

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

tarvitaan verkkovierailupalvelujen 
tarjoamiseksi asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 147
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Or. en

Tarkistus 148
Francesco De Angelis

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
syrjimättömin ehdoin kaikkien sellaisten 
verkkoelementtien ja niihin liittyvien 
toimintojen, palvelujen, ohjelmistojen ja 
tietojärjestelmien käyttöoikeudet, joita 
tarvitaan verkkovierailupalvelujen 
tarjoamiseksi asiakkaille, myös 
direktiivistä 2002/19/EY poiketen.

Or. en
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Tarkistus 149
Jean-Pierre Audy

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. Suoria verkkovierailupalvelujen 
tukkutason käyttöoikeuksia koskeva 
pyyntö on hyväksyttävä kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun verkko-operaattori on 
sen vastaanottanut. Käyttöoikeudet olisi 
otettava käyttöön kohtuullisen ajan 
kuluessa ja alle kuudessa kuukaudessa.

Or. en

Perustelu

Kahden kuukauden määräaika koskee vain pyynnön huomioon ottamista. "Kohtuullinen 
määräaika" on tärkeä ottaen huomioon verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia 
koskevien neuvottelujen seuraavan vaiheen, jotta varmistettaisiin, ettei tekninen toteutus 
viivästy kohtuuttomasti. Tällä tarkistuksella varmistetaan myös johdonmukaisuus 3 artiklan 
1 kohtaan ehdotetun tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 150
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
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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 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 
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 
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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. 
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. 
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Or. en

Tarkistus 152
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kotioperaattoreiden on tarjottava 
tilaajilleen mahdollisuus käyttää minkä 
hyvänsä yhteenliitetyn, vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin puhelu-, 
tekstiviesti- ja dataverkkovierailupalveluja.

1. Kotioperaattoreiden on tarjottava 
tilaajilleen mahdollisuus käyttää minkä 
hyvänsä vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin puhelu-, 
tekstiviesti- ja dataverkkovierailupalveluja.

Or. en

Tarkistus 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kotioperaattoreiden on tarjottava 
tilaajilleen mahdollisuus käyttää minkä 
hyvänsä yhteenliitetyn, vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin puhelu-, 
tekstiviesti- ja dataverkkovierailupalveluja.

1. Kotimaan matkaviestintäpalvelut 
tarjoavien operaattoreiden on annettava 
asiakkailleen mahdollisuus käyttää minkä 
hyvänsä jäsenvaltiossa
verkkovierailupalveluja tarjoavan
vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin 
puhelu-, tekstiviesti- ja 
dataverkkovierailupalveluja tai paikallisia 
dataverkkovierailupalveluja, jos 
asiakkaan kanssa on tehty sopimus 
kotimaan matkaviestintäpalvelujen 
tarjonnasta tai sovittu tähän liittyvästä 
järjestelystä.

Or. en
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Tarkistus 154
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kotioperaattoreiden on tarjottava
tilaajilleen mahdollisuus käyttää minkä 
hyvänsä yhteenliitetyn, vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin puhelu-, 
tekstiviesti- ja dataverkkovierailupalveluja.

1. Kotimaan matkaviestintäpalvelut 
tarjoavien operaattoreiden on annettava
tilaajilleen mahdollisuus käyttää minkä 
hyvänsä yhteenliitetyn, vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin tarjoamia 
puhelu-, tekstiviesti- ja 
dataverkkovierailupalveluja tai paikallisia 
dataverkkovierailupalveluja.

Or. en

Tarkistus 155
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kotioperaattoreiden on tarjottava
tilaajilleen mahdollisuus käyttää minkä 
hyvänsä yhteenliitetyn, vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin puhelu-, 
tekstiviesti- ja dataverkkovierailupalveluja.

1. Kotioperaattoreiden on 1 päivästä 
maaliskuuta 2014 alkaen tarjottava
asiakkailleen mahdollisuus käyttää minkä 
hyvänsä sellaisen vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin puhelu-, 
tekstiviesti- ja dataverkkovierailupalveluja, 
jolle on annettu 5 artiklan mukaisesti 
oikeus tarjota erillisiä 
verkkovierailupalveluja.

Or. en

Perustelu

The deadline for implementing the structural measures should be brought forward to 1st 
March 2014 instead of 30 June 2014 so that in 2014, the summer period (particularly 
significant for collecting data) is not ‘lost’ owing to possible delays in delivery and gradual 
growth in demand. The term “interconnection” should not be used: it is a different concept 
from “access” and a concept which, legally, implies a whole set of legal obligations that 
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would not be appropriate in the context of the roaming regulation. This amendment also 
ensures consistency with proposed amendment to Article 5, paragraph 2.

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

Tarkistus 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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. Kotimaan matkaviestintäpalvelut 
tarjoavien operaattoreiden on 1 päivästä
kesäkuuta 2014 alkaen ilmoitettava 
kaikille verkkovierailuasiakkailleen 
mahdollisuudesta peruuttaa nykyiset 
verkkovierailupalvelunsa ja valita 
verkkovierailupalvelut vaihtoehtoiselta 
verkkovierailuoperaattorilta 1 kohdan 
mukaisesti. Verkkovierailuasiakkaille on 
annettava kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa 
valinnastaan kotimaan 
matkaviestintäpalvelut tarjoavalle 
operaattorilleen. Jos asiakas valitsee tässä 
määräajassa vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin, vaihto olisi 
suoritettava enintään yhden työpäivän 
kuluessa. Verkkovierailuasiakkailla, jotka 
eivät ole ilmaisseet valintaansa kyseisen 
ajanjakson kuluessa, on oikeus valita 
vaihtoehtoinen verkkovierailuoperaattori 
milloin tahansa myöhemmin 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 157
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
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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
tammikuuta 2014 alkaen ilmoitettava 
kaikille verkkovierailuasiakkailleen 
mahdollisuudesta peruuttaa nykyiset 
verkkovierailupalvelunsa ja valita 
verkkovierailupalvelut vaihtoehtoiselta
virtuaalisen verkon
verkkovierailuoperaattorilta ja 1 päivästä 
tammikuuta 2015 alkaen miltä hyvänsä 
vaihtoehtoiselta virtuaalisen verkon 
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

Tarkistus 158
Jean-Pierre Audy

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 

2. Ennen 1 kohdassa mainittua 
päivämäärää kotioperaattorien on 
ilmoitettava kaikille 
verkkovierailuasiakkailleen selkeässä, 
kattavassa ja helposti saatavissa olevassa 
muodossa mahdollisuudesta valita
väliaikaisesti tai pysyvästi
verkkovierailupalvelut vaihtoehtoiselta 
verkkovierailuoperaattorilta.
Verkkovierailuasiakkailla on oikeus valita 
vaihtoehtoinen verkkovierailuoperaattori 
milloin tahansa myöhemmin 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti väliaikaisesti tai pysyvästi.
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vaihtoehtoinen verkkovierailuoperaattori 
milloin tahansa myöhemmin 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Asetuksen soveltamisalaa ei saisi rajoittaa pelkästään liittymäsopimuksiin. Asiakkailla olisi 
oltava mahdollisuus vaihtaa operaattoria väliaikaisesti, esimerkiksi matkustaessaan lyhyeksi 
aikaa ulkomaille. Kuluttajat eivät yleensä ole kovin halukkaita vaihtamaan toisiin tarjolla 
oleviin palveluihin. Jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen, 
kotioperaattorit olisi velvoitettava tiedottamaan asiakkailleen selkeällä ja ymmärrettävällä 
tavalla muutoksista ja mahdollisuudesta valita vaihtoehtoinen 
verkkovierailupalveluoperaattori.

Tarkistus 159
Silvia-Adriana Ţicău

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 
mahdollisuudesta peruuttaa nykyiset 
verkkovierailupalvelunsa ja valita 
verkkovierailupalvelut vaihtoehtoiselta 
verkkovierailuoperaattorilta.
Verkkovierailuasiakkailla on oltava oikeus 
valita vaihtoehtoinen 
verkkovierailuoperaattori milloin tahansa 
myöhemmin 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

Or. ro
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Tarkistus 160
Jean-Pierre Audy

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 kohtuullisessa 
määräajassa, joka määritellään BERECin 
laatimissa suuntaviivoissa erillisiin 
verkkovierailupalveluihin liittyvästä 
yhdenmukaistetusta ratkaisusta, 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

Perustelu

"Kohtuullinen määräaika" kuluttajien vaihtaessa verkkovierailupalvelun tarjoajaa riippuu 
paljolti teknisistä ratkaisuista. Koska BEREC määrittelee ratkaisun suuntaviivoissaan, 
ehdotetaan, että vaihdon määräaika määritellään niin ikään suuntaviivoissa.

Tarkistus 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
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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 on 
toteutettava maksutta yhden työpäivän 
kuluessa ilman ehtoja tai rajoituksia, jotka 
liittyvät liittymäsopimuksen muihin kuin
vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin 
verkkovierailupalvelua koskeviin osiin, 
paitsi jos verkkovierailuasiakas, joka on 
tilannut kotimaan palvelupaketin, joka 
sisältää eurotariffista, 
eurotekstiviestitariffista tai 
eurodatatariffista poikkeavia 
verkkovierailuhintoja, kotimaan 
matkaviestintäpalvelut tarjoava 
operaattori voi viivästyttää uusiin 
verkkovierailupalveluihin vaihtoa tietyn 
ajan, joka voi olla enintään kaksi
kuukautta.

Or. en

Tarkistus 162
Silvia-Adriana Ţicău

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 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 
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ajan, joka voi olla enintään kolme
kuukautta.

ajan, joka voi olla enintään yksi kuukausi.

Or. ro

Tarkistus 163
Giles Chichester

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.

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.
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Tarkistus 164
Ioannis A. Tsoukalas

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 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 yksi kuukausi.

Or. en

Tarkistus 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 

5. Matkaviestintäpalvelujen sopimusta 
tehtäessä tai uusittaessa kotimaan 
matkaviestintäpalvelut tarjoavien 
operaattoreiden on annettava kaikille 
asiakkailleen henkilökohtaisesti täydet 
tiedot mahdollisuudesta valita 
vaihtoehtoinen verkkovierailuoperaattori, 
eikä se saa estää sopimuksen tekemistä 
vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin 
kanssa. Asiakkaiden, jotka tekevät 
sopimuksen kotimaan 
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nimenomaisesti vahvistettava, että heille on 
ilmoitettu tällaisesta mahdollisuudesta.
Matkaviestintäpalvelujen tarjoajat eivät saa 
estää myyntipisteinään toimivia 
vähittäismyyjiä tarjoamasta sopimuksia 
vaihtoehtoisilta 
verkkovierailuoperaattoreilta tilattavista 
erillisistä verkkovierailupalveluista.

matkaviestintäpalvelut tarjoavan 
operaattorin 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

Tarkistus 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

6. Kotimaan matkaviestintäpalvelut 
tarjoava operaattori 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 167
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos kotioperaattori tarjoaa 
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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 olevista 
verkkovierailuhinnoista.

Or. en

Tarkistus 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos asiakas on tilannut paikallisia 
verkkovierailupalveluja vaihtoehtoiselta 
verkkovierailuoperaattorilta 1 kohdan 
mukaisesti, kotimaan 
matkaviestintäpalvelut tarjoavan 
operaattorin on tarjottava edelleen 
sellaisia puhelu- ja 
tekstiviestiverkkovierailupalveluja, joiden 
tekniset ominaisuudet, laatuparametrit 
mukaan luettuina, ovat samanlaiset kuin 
silloin, kun asiakas käyttää kotimaan 
matkaviestintäpalvelut tarjoavan 
operaattorin tarjoamia 
dataverkkovierailupalveluja.

Or. en
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Tarkistus 169
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos asiakas hyväksyy 
kotioperaattorinsa tarjouksen, jossa 
verkkovierailuhinnat ovat käytännössä 
samat kuin häneltä kotimaan puheluista, 
datapalveluista ja tekstiviesteistä 
veloitettavat hinnat, kyseistä operaattoria 
eivät koske 1–6 kohdan mukaiset 
velvoitteet tarjota asiakkaalleen 
mahdollisuutta käyttää minkä hyvänsä 
sellaisen vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin puhelu-, 
tekstiviesti- ja 
dataverkkovierailupalveluja, jolle on 
annettu 5 artiklan mukaisesti oikeus 
tarjota erillisiä verkkovierailupalveluja. 
Julkisen kuulemisen jälkeen BEREC 
vahvistaa tiiviissä yhteistyössä komission 
kanssa kolmen kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen hyväksymisestä 
suuntaviivat edellytyksille, jotka 
verkkovierailuhintojen on täytettävä, jotta 
ne voitaisiin katsoa "käytännössä 
samoiksi". Komissio, joka ottaa 
mahdollisimman laajalti huomioon 
BERECin vahvistamat suuntaviivat ja 
kuulee asianomaisia kansallisia 
sääntelyviranomaisia, päättää viipymättä, 
voidaanko operaattoriin soveltaa 
"käytännössä samoja" hintoja koskevaa 
poikkeuslauseketta. BEREC valvoo, että 
kaikki operaattorit, jotka päättävät käyttää 
tätä poikkeuslauseketta, toimivat 
jatkuvasti vahvistettujen suuntaviivojen 
mukaisesti.

Or. en



AM\887960FI.doc 77/103 PE478.630v01-00

FI

Tarkistus 170
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Edellä 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

Tarkistus 171
Jean-Pierre Audy

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 1–6 kohdan 
mukainen velvoite tarjota asiakkaalleen 
mahdollisuutta käyttää minkä hyvänsä 
sellaisen vaihtoehtoisen 



PE478.630v01-00 78/103 AM\887960FI.doc

FI

verkkovierailuoperaattorin puhelu-, 
tekstiviesti- ja 
dataverkkovierailupalveluja, jolle on 
annettu 5 artiklan mukaisesti 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 
olevista verkkovierailuhinnoista. Tässä 
menettelyssä olisi otettava huomioon 
jäsenvaltioiden asettamat kattavuutta 
koskevat velvoitteet.

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. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 5, paragraph 4b (new).

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

Tarkistus 172
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Edellä 1–6 kohdassa ja 5 artiklassa 
tarkoitettuja puhelu- ja 
tekstiviestiverkkovierailuja koskevia 
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velvoitteita ei sovelleta 1 päivästä 
heinäkuuta 2014 lähtien 
kotioperaattoreihin, jotka tarjoavat 
kaikille tilaajilleen sellaiset puhelu- ja 
tekstiviestiverkkovierailuja koskevat 
hinnat, jotka ovat huomattavan lähellä 
verkkovierailuasiakkailta kotimaan 
puheluista, tekstiviesteistä ja 
datapalveluista veloitettuja hintoja. Jos 
operaattori alentaa hintoja 
vapaaehtoisesti, alennusta on sovellettava 
kaikkiin sen hintataulukoihin. BEREC 
vahvistaa tiiviissä yhteistyössä komission 
kanssa kolmen kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen hyväksymisestä 
suuntaviivat kotimaan hintoja 
huomattavan lähellä olevien 
verkkovierailuhintojen määrittelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Jos kotioperaattori tarjoaa 
asiakkaalleen verkkovierailuhintoja, jotka 
ovat huomattavan 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.

Or. en
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Tarkistus 174
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Kotimaan matkaviestintäpalvelut 
tarjoava operaattori ei saa estää 
asiakkaitaan käyttämästä väliaikaisesti 
minkä hyvänsä vaihtoehtoisen 
matkaviestinnän 
verkkovierailudatapalveluja tarjoavan 
paikallisen operaattorin paikallisia 
datapalveluja. 

Or. en

Tarkistus 175
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 c. Myös silloin, kun asiakas käyttää 
väliaikaisesti paikallisia datapalveluja, 
kotioperaattorin on tarjottava sellaisia 
puhelu- ja 
tekstiviestiverkkovierailupalveluja, joiden 
tekniset ominaisuudet ovat samanlaiset 
kuin silloin, kun asiakas käyttää 
kotimaan matkaviestintäpalvelut 
tarjoavan operaattorin tarjoamia 
verkkovierailudatapalveluja. Kuluttajalta, 
joka päättää käyttää väliaikaisesti minkä 
hyvänsä vaihtoehtoisen palveluntarjoajan 
paikallisia datapalveluja, ei peritä 
ylimääräisiä kuluja.

Or. en
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Tarkistus 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 c. BERECin lausunnon saatuaan ja 
sidosryhmiä kuultuaan komission olisi 
annettava 6 b kohdan määräysten 
täyttämiseksi kohtuullisessa määräajassa 
ja enintään kolmen kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen hyväksymisestä 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
operaattoreiden kotimaan hintojen ja 
verkkovierailuhintojen välisten erojen 
enimmäismäärä. Kun operaattorin kaikki 
verkkovierailutarjoukset täyttävät tässä 
kohdassa säädetyt edellytykset, edellä 1–
6 kohtaa ja 5 artiklaa ei sovelleta.

Or. en

Tarkistus 177
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 d. Operaattoreiden on 
1 päivään heinäkuuta 2014 mennessä 
varmistettava, että asiakkailla on 
tarvittavat valmiudet ottaa väliaikaisesti 
käyttöön minkä hyvänsä tarjoajan 
paikalliset verkkovierailudatapalvelut 
säilyttäen matkapuhelinnumeronsa.

Or. en

Tarkistus 178
Gunnar Hökmark
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 e. Vierailumaassa paikallisia 
verkkovierailudatapalveluja tarjoavat 
operaattorit eivät saa syrjiä 
verkkovierailuasiakkaita, vaan niiden on 
tarjottava näille datapalveluja samoin 
ehdoin kuin kotimaan asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Paikallisten verkkovierailudatapalvelujen 

väliaikainen käyttö
1. Kotimaan matkaviestintäpalvelut 
tarjoava operaattori ei saa estää 
asiakkaitaan käyttämästä väliaikaisesti 
minkä hyvänsä matkaviestinnän 
verkkovierailudatapalveluja tarjoavan 
paikallisen operaattorin paikallisia 
verkkovierailudatapalveluja 
peruuttamatta olemassa olevaa 
verkkovierailusopimustaan tai 
-järjestelyään. 
2. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta, jos asiakas 
on valinnut sopimuksen, johon sisältyy 
4 kohdan mukaisesti vaihtoehtoinen 
verkkovierailuoperaattori.
3. Kun asiakas käyttää paikallisia 
verkkovierailudatapalveluja väliaikaisesti, 
kotimaan matkaviestintäpalvelut tarjoava 
operaattori tarjoaa edelleen puhelu- ja 
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tekstiviestiverkkovierailupalveluja, joiden 
tekniset ominaisuudet, laatuparametrit 
mukaan luettuina, ovat samanlaiset kuin 
silloin, kun asiakas käyttää kotimaan 
matkaviestintäpalvelut tarjoavan 
operaattorin tarjoamia 
verkkovierailudatapalveluja.
4. Jos asiakas valitsee väliaikaisesti minkä 
hyvänsä paikallisen vaihtoehtoisen 
verkkovierailudatapalvelujen tarjoajan 
tarjoamat paikalliset 
verkkovierailudatapalvelut, 
kotioperaattori ei saa periä tästä mitään 
tilausmaksua tai muuta kiinteää tai 
toistuvaa maksua ja sen on oltava 
mahdollista missä tahansa vähittäistason 
hinnoittelumallissa.
5. Väliaikaisen vaihdon paikallisen 
verkkovierailudatapalveluja tarjoavan 
operaattorin palveluihin kotimaan 
matkaviestintäpalvelut tarjoavan 
operaattorin 
verkkovierailudatapalveluista ja vaihto 
takaisin kotimaan matkaviestintäpalvelut 
tarjoavan operaattorin palveluihin on 
oltava maksutonta eikä siihen saa sisältyä 
liittymäsopimuksen osiin liittyviä ehtoja ja 
rajoituksia ja se on toteutettava 
välittömästi.

Or. en

Tarkistus 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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 
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verkkovierailupalvelua.
30 päivään kesäkuuta 2014 saakka 
noudatetaan 7, 9 ja 12 artiklassa 
kuvattuja vähittäishintarajoja.

Or. en

Tarkistus 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Toiminto verkkovierailupalvelujen 
erillistä myyntiä varten

Poistetaan.

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.
BEREC vahvistaa sidosryhmiä kuultuaan 
ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
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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 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 184
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Sisämarkkinoiden kehityksen 
varmistamiseksi tekniset ratkaisut 
verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin 
toimintoa varten ja paikallisten 
verkkovierailudatapalvelujen käytön 
mahdollistamiseksi on toteutettava
kustannustehokkaasti ja samanaikaisesti 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

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 
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niiden on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:
a) teknisten ratkaisujen on oltava 
kustannustehokkaita;
b) ne on suunniteltava 
asiakasystävällisiksi;
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) loppukäyttäjien on voitava 
vaivattomasti ja nopeasti siirtyä 
käyttämään vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin palveluja tai 
vaihtaa vaihtoehtoisten 
verkkovierailuoperaattoreiden välillä 
säilyttäen matkapuhelinnumeronsa;
g) unionin kansalaisten verkkovierailuja 
unionin ulkopuolisissa maissa ja unionin 
ulkopuolisen maan kansalaisten 
verkkovierailuja unionissa ei saa estää.

Or. en

Tarkistus 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Verkkovierailupalvelujen erillistä myyntiä 
varten operaattoreiden on varmistettava, 

Verkkovierailupalvelujen erillistä myyntiä 
varten operaattoreiden on varmistettava, 
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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.

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 187
Teresa Riera Madurell

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 

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 SIM-kortin
ja saman päätelaitteen käytön kuin 
kotimaisten mobiilipalvelujen osalta.
Tämän toiminnon tarjoamiseen liittyvän 
hinnoittelun on oltava kustannuslähtöistä, 
eikä asiakkaille saa aiheutua välittömiä 
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kustannuslähtöistä, eikä asiakkaille saa 
aiheutua välittömiä kustannuksia tämän 
toiminnon käytöstä.

kustannuksia tämän toiminnon käytöstä.

Or. en

Tarkistus 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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.

1. Verkkovierailupalvelujen erillistä 
myyntiä varten 4 artiklan mukaisesti
operaattoreiden on varmistettava, että 
toiminnot ovat käytössä viimeistään
1 päivänä kesäkuuta 2014, jotta niiden 
asiakkaat voivat käyttää kotimaan 
matkaviestintäpalveluja ja vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin tarjoamia 
erillisiä verkkovierailupalveluja säilyttäen 
matkapuhelinnumeronsa ja käyttäen 
samaa päätelaitetta. Näiden toimintojen
tarjoamiseen liittyvän yhteenliittämisen ja 
lisäpalvelujen hinnoittelun on oltava 
kustannuslähtöistä, eikä asiakkaille saa 
aiheutua välittömiä kustannuksia tämän 
toiminnon käytöstä.

Or. en

Tarkistus 189
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 ovat käytössä viimeistään 1 
päivänä heinäkuuta 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 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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 1 kohdan vaatimusten 
täyttämiseksi ovat käytössä viimeistään
1 päivänä heinäkuuta 2014, jotta asiakas 
voi käyttää kotimaan
matkaviestintäpalveluja ja vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin tarjoamia 
erillisiä verkkovierailupalveluja säilyttäen 
matkapuhelinnumeronsa. 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

Tarkistus 191
Jean-Pierre Audy

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 maaliskuuta 2014, jotta asiakas 
voi käyttää kotimaan 
matkaviestintäpalveluja ja vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin tarjoamia 
erillisiä verkkovierailupalveluja säilyttäen 
matkapuhelinnumeronsa.
Verkkovierailupalvelujen erillisen 
myynnin mahdollistamiseksi
operaattoreiden on hyväksyttävä 
käyttöoikeuksia koskevat kohtuulliset 
pyynnöt ja sallittava vastaavien erityisten 
verkkotoimintojen ja niihin liittyvien 
toimintojen, kuten saman SIM-kortin tai 
saman päätelaitteen, käyttö kuin 
kotimaisten mobiilipalvelujen osalta.
Tämän toiminnon tarjoamiseen liittyvien 
tukkutason käyttöoikeuksien hinnoittelun 
on oltava kustannuslähtöistä, eikä 
asiakkaille saa aiheutua välittömiä 
kustannuksia tämän toiminnon käytöstä.

Or. en
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Perustelu

In regulatory terms, decoupling constitutes an access obligation on the wholesale roaming 
markets. Introducing this concept in the regulation results in creating a binding obligation on 
operators to allow the separate sale of roaming services, while leaving the technical details 
outside the regulation itself. This brings the regulation closer to well-known regulatory 
processes (e.g. in the framework of the “access” directive) and explicitly empower national 
regulatory authorities (NRAs) to enforce the implementation of this access obligation, in 
particular through dispute resolution procedures between operators linked to the 
implementation of decoupling.

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

Tarkistus 192
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.

Or. it
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Tarkistus 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Kotimaan matkaviestintäpalvelut 
tarjoava operaattori ei saa kieltäytyä 
tekemästä sopimuksia puhelu- ja 
tekstiviestiverkkovierailupalvelujen 
tarjoamiseksi vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin paikallisia 
verkkovierailudatapalveluja käyttäville 
asiakkailleen.

Or. en

Tarkistus 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. Paikallisten 
verkkovierailudatapalvelujen väliaikaisen 
käytön sallimiseksi 4 a artiklan mukaisesti 
operaattoreiden on varmistettava, että 
toiminnot ovat käytössä viimeistään 
1 päivään kesäkuuta 2014 mennessä, jotta 
niiden asiakkaat saavat väliaikaisen 
oikeuden käyttää minkä tahansa 
operaattorin paikallisia 
verkkovierailudatapalveluja säilyttäen 
matkapuhelinnumeronsa ja käyttäen 
samaa päätelaitetta. Käyttäjien 
todentamiseen liittyvistä palveluista ei saa 
periä maksua ja näihin toimintoihin 
liittyvien lisäpalvelujen hinnoittelun on 
oltava kustannuslähtöistä, eikä
asiakkaille saa aiheutua välittömiä 
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kustannuksia tämän toiminnon käytöstä.

Or. en

Tarkistus 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4. Jos kotimaan matkaviestintäpalvelut 
tarjoava operaattori tarjoaa 
verkkovierailupalveluja paikallisia 
verkkovierailudatapalveluja tarjoavan 
operaattorin maassa, kotimaan 
matkaviestintäpalvelut tarjoava 
operaattori ei saa kieltäytyä tekemästä 
sopimuksia puhelu- ja 
tekstiviestiverkkovierailujen tarjoamiseksi 
vierailumaassa paikallisia 
verkkovierailudatapalveluja tarjoavan 
operaattorin asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5. Sisämarkkinoiden kehityksen 
varmistamiseksi 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitetut toiminnot toteutetaan yhden tai 
useamman teknisen ratkaisun avulla 
yhdenmukaistetusti koko unionissa 
seuraavien perusvaatimusten mukaisesti:
– kuluttajaystävällisyys; kuluttajien on 
etenkin voitava siirtyä vaivattomasti ja 
nopeasti käyttämään vaihtoehtoisen 
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verkkovierailuoperaattorin palveluja 
säilyttäen matkapuhelinnumeronsa;
– eri kuluttajaryhmien vaatimusten 
huomioon ottaminen kilpailukykyisin 
ehdoin, datapalvelujen tehokäyttäjät 
mukaan luettuina;
– kilpailun todellinen tehostaminen ottaen 
huomioon operaattoreiden 
mahdollisuudet käyttää 
infrastruktuuriaan tai kaupallisia 
järjestelyitä;
– kustannustehokkuus ottaen huomioon 
kustannusten jakautuminen kotimaan 
matkaviestintäpalvelut tarjoavien 
operaattoreiden ja vaihtoehtoisten 
verkkovierailuoperaattoreiden välillä;
– vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin valintaa 
1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa 
koskevan kuluttajien 
valinnanmahdollisuuden noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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.

6. BEREC vahvistaa sidosryhmiä 
kuultuaan ja tiiviissä yhteistyössä 
komission kanssa kohtuullisessa ajassa ja 
vähintään kolme kuukautta tämän 
asetuksen hyväksymisen jälkeen 
suuntaviivat verkkovierailupalvelujen
erillisen myynnin toimintoon ja 
paikallisten verkkovierailudatapalvelujen 
käyttöoikeutta koskevaan toimintoon 
liittyvistä yhdenmukaistetuista teknisistä 
ratkaisuista ja yhdenmukaistetuista 
menettelyistä verkkovierailupalvelujen 
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tarjoajan vaihtamista varten. Komissio voi 
pidentää tätä määräaikaa BERECin 
esittämästä perustellusta pyynnöstä.
BEREC voi päivittää suuntaviivoja 
tarvittaessa sidosryhmiä kuultuaan ja 
tiiviissä yhteistyössä komission kanssa.

Or. en

Tarkistus 198
Gunnar Hökmark

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 
kohtuullisessa ajassa ja vähintään kolme 
kuukautta tämän asetuksen hyväksymisen 
jälkeen suuntaviivat erillisten 
verkkovierailupalvelujen toimintoon ja 
paikallisten verkkovierailudatapalvelujen 
käyttöoikeutta koskevaan toimintoon 
liittyvistä yhdenmukaistetuista teknisistä 
ratkaisuista ja yhdenmukaistetuista 
menettelyistä verkkovierailupalvelujen 
tarjoajan vaihtamista varten. Komissio voi 
pidentää tätä määräaikaa BERECin 
esittämästä perustellusta pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

BEREC vahvistaa sidosryhmiä kuultuaan 
ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 

BEREC vahvistaa sidosryhmiä kuultuaan 
ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
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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.

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.
Yhdenmukaistettujen teknisten 
ratkaisujen on oltava 1 kohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten mukaisia. 
Komissio voi pidentää tätä määräaikaa 
BERECin esittämästä perustellusta 
pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 200
Jean-Pierre Audy

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 
kohtuullisessa ajassa ja vähintään kolme
kuukautta tämän asetuksen hyväksymisen 
jälkeen suuntaviivat yhdenmukaistetusta 
ratkaisusta verkkovierailupalvelujen
erillistä tarjontaa varten. Tässä 
ratkaisussa noudatetaan puolueettomia 
kriteereitä ja etenkin seuraavia keskeisiä 
vähimmäisvaatimuksia:

– tekniset ratkaisut on pantava täytäntöön 
samanaikaisesti kaikkialla unionissa;
– loppukäyttäjien on voitava säilyttää 
nykyinen puhelinnumeronsa;
– loppukäyttäjien on voitava vaihtaa 
vaivattomasti ja nopeasti vaihtoehtoiseen 
verkkovierailuoperaattoriin tai 
vaihtoehtoisten 
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verkkovierailuoperaattoreiden välillä 
säilyttäen samalla kotimaan 
operaattorinsa;
– unionin kansalaisilla on oltava tekniset 
valmiudet jatkaa verkkovierailuja unionin 
ulkopuolisissa maissa ja unionin 
ulkopuolisten maiden kansalaisilla on 
oltava vastaavat valmiudet jatkaa 
verkkovierailuja unionissa;
– tekninen toteutettavuus;
– kullekin osapuolelle aiheutuneiden 
kulujen suhteellinen jakautuminen;
– kilpailun vaikutus (sekä vähittäis- että 
tukkutasolla);
– verkon toimintakyvyn ylläpitäminen 
(mukaan lukien käyttäjien todentaminen 
ja tunnistaminen) sekä
– operaattorien hallussa olevien 
kaupallisten ja henkilötietojen 
suojaaminen.
BERECin suuntaviivojen olisi erityisesti 
katettava erillisten 
verkkovierailupalvelujen toimintoon 
liittyvät yhdenmukaistetut tekniset 
näkökohdat ja yhdenmukaistetut 
menettelyt verkkovierailupalvelujen 
tarjoajan vaihtamista varten. Komissio 
voi pidentää tätä määräaikaa BERECin 
esittämästä perustellusta pyynnöstä.

BERECin on tarkasteltava suuntaviivoja
ja ottaen huomioon niiden käytännön 
sovelluksen laadittava tarvittaessa 
tarkistettuja suuntaviivoja keskeisten 
vaatimusten täyttämiseksi tehokkaammin 
ja toimivammin.

Or. en

Perustelu

Vaikka on BERECin tehtävä määritellä tekninen ratkaisu suuntaviivoissaan, asetukseen olisi 
sisällytettävä puolueettomia kriteereitä, joiden mukaisesti yhdenmukaistettu 
irrottamisratkaisu olisi saavutettava, BERECin toiminnan ohjaamista varten.
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Tarkistus 201
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Sen jälkeen, kun komissio on kuullut 
BERECiä ja asiaankuuluvia sidosryhmiä, 
sille annetaan valta antaa delegoituja 
säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti, jotta 
voidaan vahvistaa sekä yhdenmukaisia 
teknisiä ratkaisuja 
verkkovierailupalvelujen erillisen 
myynnin toimintoa varten että 
yhdenmukaistettuja menettelyitä 
verkkovierailupalveluoperaattorin 
vaihtamiseksi.

Or. en

Tarkistus 202
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos käyttöoikeus evätään, vahinkoa 
kärsinyt osapuoli voi panna vireille 
direktiivin 2002/21/EY 20 tai 21 artiklassa 
tarkoitetun riitojenratkaisumenettelyn. 
Tällaista riitaa ratkaistessaan kansalliset 
sääntelyviranomaiset ottavat asetuksen 
(EY) N:o 1211/2009 3 artiklan ja 
soveltuvin osin täytäntöönpanosäädösten 
mukaisesti BERECin suuntaviivat 
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mahdollisimman tarkasti huomioon.

Or. en

Perustelu

On tärkeä mainita puitedirektiivin määräykset, koska ne antavat kansallisille 
sääntelyviranomaisille mahdollisuuden valvoa määräysten täytäntöönpanoa, käyttöoikeuksia 
koskeva velvoite mukaan luettuna.

Tarkistus 203
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun operaattorin kaikki tarjoukset 
täyttävät 4 artiklan 6 a kohdassa 
tarkoitetut edellytykset, se voi kieltäytyä 
toisten operaattoreiden esittämistä 
pyynnöistä, jotka koskevat 
käyttöoikeuksia ja vastaavien erityisten 
verkkotoimintojen ja niihin liittyvien 
toimintojen käyttöä 
verkkovierailupalvelujen erillisen 
myynnin tarkoituksessa 1–6 kohdan ja 
4 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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 be met 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. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 4, paragraph 6a (new).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 204
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 3 kohdan yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä 
verkkovierailupalvelujen erillisen 
myynnin mahdollistavien käytännön 
menettelyjen yhdenmukaistamisen 
jatkamiseksi ottaen mahdollisimman 
tarkkaan huomioon BERECin 
suuntaviivat. Nämä mahdolliset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
5 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.

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

Tarkistus 205
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 d kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komissiota avustaa direktiivin 
2002/21/EY 22 artiklalla perustettu 
viestintäkomitea. Tämä komitea on 
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Or. en

Perustelu

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee. This amendment ensures consistency 
with proposed amendment on Article 5, paragraph 4c (new).

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

Tarkistus 206
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Kun operaattorin kaikki tarjoukset 
täyttävät 4 artiklan 6 a kohdassa 
tarkoitetut edellytykset, se voi kieltäytyä 
toisten operaattoreiden esittämistä 
pyynnöistä, jotka koskevat 
käyttöoikeuksia ja vastaavien erityisten 
verkkotoimintojen ja niihin liittyvien 
toimintojen käyttöä 
verkkovierailupalvelujen erillisen 
myynnin tarkoituksessa 1–6 kohdan ja 
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4 artiklan mukaisesti.

Or. en


