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Tarkistus 207
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
asiakkaan kotioperaattorilta 
vierailuverkosta soitetun säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nousevan 
liikenteen, välityksen ja laskevan liikenteen 
kustannukset, ei saa 1 päivästä heinäkuuta 
2012 ylittää 0,15 euroa minuutilta.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottamilla rakennetoimenpiteillä pyritään parantamaan 
verkkovierailumarkkinoiden kilpailutilannetta. Tämä onnistuu kuitenkin vain, jos 
markkinoilletulo on tehty houkuttelevaksi uusille toimijoille. Siksi enimmäishinnat on 
asetettava niin, että myös uudet markkinatoimijat voivat kattaa kustannuksensa ja tehdä 
voittoa.

Tarkistus 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
asiakkaan kotioperaattorilta 
vierailuverkosta soitetun säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nousevan 
liikenteen, välityksen ja laskevan liikenteen 
kustannukset, ei saa 1 päivästä heinäkuuta 
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2012 ylittää 0,14 euroa minuutilta. 2012 ylittää 0,11 euroa minuutilta.

Or. en

Tarkistus 209
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
asiakkaan kotioperaattorilta 
vierailuverkosta soitetun säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nousevan 
liikenteen, välityksen ja laskevan liikenteen 
kustannukset, ei saa 1 päivästä heinäkuuta 
2012 ylittää 0,13 euroa minuutilta.

Or. en

Tarkistus 210
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 211
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
asiakkaan kotioperaattorilta 
vierailuverkosta soitetun säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nousevan 
liikenteen, välityksen ja laskevan liikenteen 
kustannukset, ei saa 1 päivästä heinäkuuta 
2012 ylittää 0,13 euroa minuutilta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 212
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
asiakkaan kotioperaattorilta 
vierailuverkosta soitetun säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, 
mukaan luettuna muun muassa nousevan 
liikenteen, välityksen ja laskevan liikenteen 
kustannukset, ei saa 1 päivästä heinäkuuta 
2012 ylittää 0,13 euroa minuutilta.
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Or. en

Tarkistus 213
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 214
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Kaikkiin operaattoripareihin 
sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua 
keskimääräistä tukkuhintaa, jota koskevat 
laskelmat tehdään 12 kuukauden jaksolle 
tai lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla 
jäljellä ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä.
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,10 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,06 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 

(2) Kaikkiin operaattoripareihin 
sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua 
keskimääräistä tukkuhintaa, jota koskevat 
laskelmat tehdään 12 kuukauden jaksolle 
tai lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla 
jäljellä ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,11 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,07 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
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0,06 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

0,07 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottamilla rakennetoimenpiteillä pyritään parantamaan 
verkkovierailumarkkinoiden kilpailutilannetta. Tämä onnistuu kuitenkin vain, jos 
markkinoilletulo on tehty houkuttelevaksi uusille toimijoille. Siksi enimmäishinnat on 
asetettava niin, että myös uudet markkinatoimijat voivat kattaa kustannuksensa ja tehdä 
voittoa.

Tarkistus 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,10 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,06 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista. 

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,08 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,05 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,04 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 216
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,10 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,06 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,10 euroon, 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,07 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2015 
0,06 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 217
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
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asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,10 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,06 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,06 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,04 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,04 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 218
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,10 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,06 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,10 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,07 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,07 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 19 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 219
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,10 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,06 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,07 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,04 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,04 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 220
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
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ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,10 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,06 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,10 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,07 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,07 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 19 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 221
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä.
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,10 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,06 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,10 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,06 euroon.

Or. ro
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Tarkistus 222
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,10 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,06 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista. 

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,05 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,03 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,03 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 19 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 223
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolle tai 
lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän 
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asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,10 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,06 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

asetuksen voimassaolon päättymistä. 
Keskimääräinen enimmäistukkuhinta 
alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 
0,04 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 
0,03 euroon. Keskimääräinen 
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,03 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 19 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 224
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 225
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 226
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kotioperaattoreiden on saatettava 
2 kohdassa tarkoitettu eurotariffi kaikkien 
verkkovierailuasiakkaidensa saataville ja 
tarjottava sitä selkeästi ja avoimesti. 
Eurotariffiin ei saa sisältyä mitään 
tilausmaksua tai muuta kiinteää tai 
toistuvaa maksua, ja se voidaan yhdistää 
minkä tahansa muun vähittäistason 
hinnaston kanssa.

1. Kotioperaattorit eivät saa syrjiä 
verkkovierailuasiakkaita kotimaisiin 
asiakkaisiin verrattuna huomattavasti 
korkeammilla katteilla ja korkeammilla 
hinnoilla, ja niiden on saatettava 
2 kohdassa tarkoitettu eurotariffi kaikkien 
verkkovierailuasiakkaidensa saataville ja 
tarjottava sitä selkeästi ja avoimesti. 
Eurotariffiin ei saa sisältyä mitään 
tilausmaksua tai muuta kiinteää tai 
toistuvaa maksua, ja se voidaan yhdistää 
minkä tahansa muun vähittäistason 
hinnaston kanssa.

Or. en
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Tarkistus 227
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä 
– jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään 
0,20 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,04 euroa
minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,15 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,10 euroon 
1 päivänä tammikuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,03 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013. 
Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2014, jolloin 
kotimaan- ja verkkovierailupuhelujen 
hintojen eriyttäminen ei enää ole 
mahdollista.

Or. en

Tarkistus 228
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 229
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä 
– jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään 
0,30 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,10 euroa
minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,25 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013, 0,21 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2014 ja edelleen 0,18 euroon 
1 päivänä heinäkuuta 2015 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,08 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013, 
0,07 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
edelleen 0,06 euroon 1 päivänä 
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kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

heinäkuuta 2015. Nämä eurotariffin 
säännellyt enimmäisvähittäishinnat ovat 
voimassa 30 päivään kesäkuuta 2016, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 
19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 230
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Eurotariffin vähittäishinta – ilman 
alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään 
0,33 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,12 euroa
minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,29 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,25 euroon
1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,11 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013. 
Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2016, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottamilla rakennetoimenpiteillä pyritään parantamaan 
verkkovierailumarkkinoiden kilpailutilannetta. Tämä onnistuu kuitenkin vain, jos 
markkinoilletulo on tehty houkuttelevaksi uusille toimijoille. Siksi enimmäishinnat on 
asetettava niin, että myös uudet markkinatoimijat voivat kattaa kustannuksensa ja tehdä 
voittoa.
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Tarkistus 231
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä 
– jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään 
0,28 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,10 euroa
minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,24 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,20 euroon
1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,06 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013. 
Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2016, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 232
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään 
0,35 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,11 euroa 
minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,25 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,15 euroon
1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,08 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,06 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. 
Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2016, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 233
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 234
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 235
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä 
– jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään 
0,20 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,06 euroa
minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,15 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,10 euroon
1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013. 
Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2017, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan
säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 236
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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olla soitettujen puhelujen osalta enintään 
0,32 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,11 euroa 
minuutilta. Soitettujen puhelujen 
hintarajat alenevat ensin 0,28 euroon 
1 päivänä heinäkuuta 2013 ja edelleen 
0,24 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,10 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013. 
Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2016, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 237
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Vastaanotettavien verkkovierailupuhelujen maksut olisi poistettava tai ainakin niitä olisi 
laskettava jyrkästi, sillä kotimaan puhelujen vastaanottamisesta ei peritä maksuja. 
Maksutonta on myös sekä kotimaan- että verkkovierailutekstiviestien vastaanottaminen.

Tarkistus 238
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä 
– jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään 
0,32 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,11 euroa 
minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,28 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,18 euroon
1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,10 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,08 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. 
Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2017, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan
säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

As regards caps on voice, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
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justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retail caps for call received should be maintained at the level proposed by the 
European Commission for 2012 and 2013, and should be further decreased in 2014, the 
objective is for the retail caps for calls made and received in 2014 to match the BEREC 
proposals for 2014. Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission 
has enough time to carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals 
as stated in Article 19.

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

Tarkistus 239
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä 
– jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään 
0,32 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,11 euroa 
minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,28 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,24 euroon 
1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat 
0,10 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013.

Or. ro
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Tarkistus 240
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 241
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 242
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kotioperaattoreiden on sovellettava 
eurotariffia automaattisesti kaikkiin 

Kotioperaattoreiden on sovellettava 
eurotariffia automaattisesti kaikkiin 
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nykyisiin verkkovierailuasiakkaisiin 
lukuun ottamatta sellaisia 
verkkovierailuasiakkaita, jotka ovat jo 
tehneet tietoisen valinnan tietystä 
verkkovierailuhinnastosta tai paketista, 
jonka ansiosta he hyötyvät eri hinnastosta 
säännellyille verkkovierailupuheluille kuin 
siitä, jota muutoin sovellettaisiin, ellei 
kyseistä valintaa olisi tehty.

nykyisiin verkkovierailuasiakkaisiin 
lukuun ottamatta sellaisia 
verkkovierailuasiakkaita, jotka ovat jo
tehneet tietoisen valinnan 4 artiklan 
6 a kohdan ehdot täyttävästä tarjouksesta 
tai tietystä verkkovierailuhinnastosta tai 
paketista, jonka ansiosta he hyötyvät eri 
hinnastosta säännellyille 
verkkovierailupuheluille kuin siitä, jota 
muutoin sovellettaisiin, ellei kyseistä 
valintaa olisi tehty.

Or. en

Tarkistus 243
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 244
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 245
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Raja-alueella toimivien 
kotioperaattoreiden on 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen perustettava 
siirtymätariffivyöhyke, jolla kuluttajat 
maksavat puheluista vakiohinnan 
riippumatta siitä, minkä maalainen 
saatavilla oleva verkko on. 
Siirtymävyöhykkeen puhelutariffit eivät 
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saa olla korkeampia kuin 
kotimaanhinnat. Näiden vyöhykkeiden on 
oltava kymmenen kilometrin levyisiä 
molemmin puolin rajaa.

Or. en

Tarkistus 246
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kotioperaattorit voivat rajoittaa 
verkkovierailupuheluja vain silloin, kun 
kuluttaja nimenomaisesti vaatii tätä tai 
kun määritelty laskuraja on saavutettu. 

Or. de

Tarkistus 247
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
asiakkaan kotioperaattorilta 
vierailuverkosta lähetettävästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, ei 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen saa ylittää 
0,03 euroa tekstiviestiltä. Säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä perittävän 
keskimääräisen enimmäistukkuhinnan on 
laskettava 0,02 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja 0,01 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2014. Säännellyistä 
verkkovierailutekstiviesteistä perittävä 
säännelty tukkuhinta on tämän jälkeen 
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voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

0,01 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 248
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
asiakkaan kotioperaattorilta 
vierailuverkosta lähetettävästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, ei 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen saa ylittää 
0,03 euroa tekstiviestiltä, ja sen on 
laskettava 0,02 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja 0,01 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2014. Säännellyistä 
verkkovierailutekstiviesteistä perittävä 
säännelty tukkuhinta on tämän jälkeen 
0,01 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 19 artiklan säännösten 
soveltamista. 

Or. en

Perustelu

BERECin varovainen kustannusarvio on 0,3–1,39 senttiä/minuutti ja keskimäärin 
0,41 senttiä. Kahden sentin maksu tuntuu vaikealta perustella, ja yksi sentti olisi 
asianmukaisempi hinta.

Tarkistus 249
Lena Kolarska-Bobińska



PE478.645v01-00 30/96 AM\888051FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
asiakkaan kotioperaattorilta 
vierailuverkosta lähetettävästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, ei 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen saa ylittää 
0,02 euroa tekstiviestiltä. Säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä perittävän 
keskimääräisen enimmäistukkuhinnan on 
laskettava 0,01 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2014. Säännellyistä 
verkkovierailutekstiviesteistä perittävä 
säännelty tukkuhinta on tämän jälkeen 
0,01 euroa tämän asetuksen
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 250
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
asiakkaan kotioperaattorilta 
vierailuverkosta lähetettävästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, ei 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen saa ylittää 
0,03 euroa tekstiviestiltä. Säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä perittävän 
keskimääräisen enimmäistukkuhinnan on 
laskettava 0,02 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2014. Säännellyistä 

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
asiakkaan kotioperaattorilta 
vierailuverkosta lähetettävästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, ei 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen saa ylittää 
0,03 euroa tekstiviestiltä, ja sen on 
laskettava 0,02 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja 0,01 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2014. Säännellyistä 
verkkovierailutekstiviesteistä perittävä 
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verkkovierailutekstiviesteistä perittävä 
säännelty tukkuhinta on tämän jälkeen 
0,02 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

säännelty tukkuhinta on tämän jälkeen 
0,01 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 251
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kotioperaattoreiden on saatettava 
2 kohdassa tarkoitettu eurotekstiviestitariffi 
selkeästi ja avoimesti kaikkien 
verkkovierailuasiakkaidensa saataville. 
Eurotekstiviestitariffiin ei saa sisältyä 
mitään tilausmaksua tai muuta kiinteää tai 
toistuvaa maksua, ja se voidaan yhdistää 
minkä tahansa muun vähittäishinnaston 
kanssa, jollei tämän artiklan muista 
säännöksistä muuta johdu.

1. Kotioperaattorit eivät saa syrjiä 
verkkovierailuasiakkaita kotimaisiin 
asiakkaisiin verrattuna huomattavasti 
korkeammilla katteilla ja korkeammilla 
hinnoilla, ja niiden on saatettava 
2 kohdassa tarkoitettu eurotekstiviestitariffi 
selkeästi ja avoimesti kaikkien 
verkkovierailuasiakkaidensa saataville. 
Eurotekstiviestitariffiin ei saa sisältyä 
mitään tilausmaksua tai muuta kiinteää tai 
toistuvaa maksua, ja se voidaan yhdistää 
minkä tahansa muun vähittäishinnaston 
kanssa, jollei tämän artiklan muista 
säännöksistä muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 252
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen vaihdella 
verkkovierailutekstiviesteittäin, mutta se 
saa olla enintään 0,07 euroa. Hintarajat 
alenevat ensin 0,06 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,05 euroon 
1 päivänä tammikuuta 2014. 
Eurotekstiviestitariffin säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,05 euroa 30 päivään kesäkuuta 2014
asti, jolloin kotimaan- ja 
verkkovierailutekstiviestien hintojen 
eriyttäminen ei enää ole mahdollista.

Or. en

Tarkistus 253
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinnan
– ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi 
periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, on laskettava 
0,09 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2012, 
0,07 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014.
Eurotekstiviestitariffin säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen
0,05 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 13 ja 19 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en



AM\888051FI.doc 33/96 PE478.645v01-00

FI

Tarkistus 254
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinnan
– ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi 
periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, on laskettava 
0,09 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2012, 
0,07 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,06 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. 
Eurotekstiviestitariffin säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa 30 päivään kesäkuuta 2016 asti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 
19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 255
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta –
ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi 
periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen vaihdella 
verkkovierailutekstiviesteittäin, mutta se 
saa olla enintään 0,06 euroa. 
Eurotekstiviestitariffin säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa 30 päivään kesäkuuta 2016 asti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 
19 artiklan säännösten soveltamista.
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Or. en

Tarkistus 256
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta –
ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi 
periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 
0,08 euroa. Eurotekstiviestitariffin 
säännelty enimmäisvähittäishinta on tämän 
jälkeen 0,08 euroa 30 päivään kesäkuuta 
2016 asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
13 ja 19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 257
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta –
ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi 
periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, saa 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen 
vaihdella verkkovierailutekstiviesteittäin, 
mutta se saa olla enintään 0,10 euroa. 
Eurotekstiviestitariffin säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinnan
– ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi 
periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, on laskettava 
0,09 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2012, 
0,07 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,06 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. 
Eurotekstiviestitariffin säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
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0,10 euroa 30 päivään kesäkuuta 2016 asti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 
19 artiklan säännösten soveltamista.

0,06 euroa 30 päivään kesäkuuta 2016 asti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 
19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 258
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinnan
– ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi 
periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, on laskettava 
0,09 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2012, 
0,07 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,06 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. 
Eurotekstiviestitariffin säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa 30 päivään kesäkuuta 2016 asti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 
19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 259
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta –
ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi 
periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen vaihdella 
verkkovierailutekstiviesteittäin, mutta se 
saa olla enintään 0,07 euroa. Hintarajat 
alenevat ensin 0,06 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,05 euroon 
1 päivänä heinäkuuta 2014.
Eurotekstiviestitariffin säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,05 euroa 30 päivään kesäkuuta 2017
asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 260
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 261
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta –
ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi 
periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen vaihdella 
verkkovierailutekstiviesteittäin, mutta se 
saa olla enintään 0,07 euroa. Hintarajat 
alenevat ensin 0,06 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,05 euroon 
1 päivänä heinäkuuta 2014.
Eurotekstiviestitariffin säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,05 euroa 30 päivään kesäkuuta 2016 asti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 
19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 262
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta –
ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi 
periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen vaihdella 
verkkovierailutekstiviesteittäin, mutta se 
saa olla enintään 0,10 euroa. 
Eurotekstiviestitariffin säännelty 

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinnan
– ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi 
periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, on 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen laskettava 
0,09 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,06 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. 
Eurotekstiviestitariffin säännelty 
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enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,10 euroa 30 päivään kesäkuuta 2016
asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 
19 artiklan säännösten soveltamista. 

enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,06 euroa 30 päivään kesäkuuta 2017
asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

As regards caps on SMS, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retails caps should be further decreased after 2012, following the 200% margin 
principle, the objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposals for 2014. 
Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to 
carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 
19.

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

Tarkistus 263
Silvia-Adriana Ţicău

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

3 a. Operaattoreiden on 30 päivään 
kesäkuuta 2012 mennessä asetettava 
verkkovierailutekstiviestipalvelujen 
tarjoamista koskevat 
suorituskykyvaatimukset, jotka ne 
julkistavat. Suorituskykyvaatimukset on 
sisällytettävä kaikkiin tarjouksiin ja 
verkkovierailuasiakkaiden laskuihin. 
Verkkovierailutekstiviestin on kaikissa 
olosuhteissa oltava perillä 
vastaanottajalla viimeistään viiden 
minuutin kuluttua sen lähettämisestä. 
Lähetysmaan operaattorit eivät saa periä 
verkkovierailuasiakkailtaan maksuja 
sellaisista verkkovierailutekstiviesteistä, 
jotka ovat perillä vastaanottajalla 
myöhemmin kuin viiden minuutin 
kuluttua niiden lähettämisestä.

Or. ro

Tarkistus 264
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kotioperaattoreiden on sovellettava 
eurotekstiviestitariffia kaikkiin sellaisiin 
uusiin verkkovierailuasiakkaisiin, jotka 
eivät tee tietoista valintaa erilaisesta 
verkkovierailutekstiviestihinnastosta tai 
verkkovierailupalvelupaketista, joka 
sisältää eri hinnat säännellyille 
verkkovierailutekstiviesteille.

5. Kotioperaattoreiden on sovellettava 
eurotekstiviestitariffia kaikkiin sellaisiin 
uusiin verkkovierailuasiakkaisiin, jotka 
eivät tee tietoista valintaa 4 artiklan 
6 a kohdan ehdot täyttävästä tarjouksesta 
tai erilaisesta 
verkkovierailutekstiviestihinnastosta tai 
verkkovierailupalvelupaketista, joka 
sisältää eri hinnat säännellyille 
verkkovierailutekstiviesteille.

Or. en



PE478.645v01-00 40/96 AM\888051FI.doc

FI

Tarkistus 265
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 266
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Raja-alueella toimivien 
kotioperaattoreiden on 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen perustettava 
siirtymätariffivyöhyke, jolla kuluttajat 
maksavat tekstiviestipalveluista 
vakiohinnan riippumatta siitä, minkä 
maalainen saatavilla oleva verkko on. 
Siirtymävyöhykkeen tekstiviestitariffit 
eivät saa olla korkeampia kuin 
kotimaanhinnat. Näiden vyöhykkeiden on 
oltava kymmenen kilometrin levyisiä 
molemmin puolin rajaa.
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Or. en

Tarkistus 267
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kotioperaattorit voivat rajoittaa 
verkkovierailutekstiviestejä vain silloin, 
kun kuluttaja nimenomaisesti vaatii tätä 
tai kun määritelty laskuraja on 
saavutettu.

Or. de

Tarkistus 268
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen 
0,30 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013
alkaen 0,20 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
kesimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen 
0,25 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,15 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
keskimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.
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Or. en

Tarkistus 269
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen 
0,30 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,20 euroa ja 1 päivästä 
heinäkuuta 2014 alkaen 0,10 euroa
siirrettyä datamegatavua kohden. 
Säännellyistä verkkovierailudatapalveluista 
perittävä kesimääräinen
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
tämän asetuksen voimassaoloajan 
0,10 euroa siirrettyä datamegatavua
kohden, sanotun kuitenkin rajoittamatta 
13 artiklan säännösten soveltamista.

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

Or. en

Tarkistus 270
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan 
verkkovierailuoperaattorilta säänneltyjen 
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tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
0,30 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,20 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
kesimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

verkkovierailudatapalvelujen tarjoamisesta 
kyseisen vierailuverkon avulla, ei saa 
ylittää turvarajaa, joka on 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen 0,05 euroa, 
1 päivästä heinäkuuta 2013 alkaen 0,04 
euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 2014 alkaen 
0,03 euroa siirrettyä datamegatavua 
kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
keskimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,03 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin
rajoittamatta 19 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 271
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
0,30 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,20 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
kesimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen 
50 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 40 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 30 euroa siirrettyä 
datagigatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
keskimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 30 euroa siirrettyä 
datagigatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 272
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
0,30 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,20 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
kesimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
0,23 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,17 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
keskimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 273
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
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0,30 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,20 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
kesimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

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

Or. en

Tarkistus 274
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
0,30 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,20 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
kesimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
0,23 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,17 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
keskimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 275
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
0,30 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,20 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
kesimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
0,20 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,10 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,05 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
keskimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,05 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 276
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
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tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
0,30 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,20 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
kesimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen 
0,23 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,17 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa ja 1 päivästä 
heinäkuuta 2015 alkaen 0,08 euroa 
siirrettyä datamegatavua kohden. 
Säännellyistä verkkovierailudatapalveluista 
perittävä keskimääräinen
enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
tämän asetuksen voimassaoloajan 
0,08 euroa siirrettyä datamegatavua 
kohden, sanotun kuitenkin rajoittamatta 
13 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 277
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
0,30 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,20 euroa ja 1 päivästä 
heinäkuuta 2014 alkaen 0,10 euroa
siirrettyä datamegatavua kohden. 
Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä
kesimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun 
kuitenkin rajoittamatta 13 artiklan 
säännösten soveltamista.

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen 
0,05 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,04 euroa ja 1 päivästä 
tammikuuta 2014 alkaen 0,03 euroa
siirrettyä datamegatavua kohden. 
Enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 
0,03 euroa käytettyä megatavua kohden
30 päivään kesäkuuta 2014, jolloin 
kotimaan- ja verkkovierailudatan hintojen 
eriyttäminen ei enää ole mahdollista.
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Or. en

Tarkistus 278
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
0,30 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,20 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
kesimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

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

Or. en

Tarkistus 279
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
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tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
0,30 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,20 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 
2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
kesimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen
0,05 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 0,04 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta
2014 alkaen 0,03 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden. Säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista perittävä 
keskimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,03 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 13 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 281
Paul Rübig
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Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Datamäärän laskenta keskimääräisen 

tukkuhinnan alueella 
Keskimääräisen tukkuhinnan alueella 
oleva datamäärä, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan 
kotioperaattorilta säänneltyjen 
verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, lasketaan teratavuina. 

Or. de

Perustelu

Televiestinnän nopea tekninen kehitys tarkoittaa, että tukkuhinnan mukainen datamäärän 
siirto on laskettava teratavuina. 

Tarkistus 282
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Verkkovierailuoperaattoreiden on 
saatettava 2 kohdassa tarkoitettu 
eurodatatariffi selkeästi ja avoimesti 
kaikkien verkkovierailuasiakkaidensa 
saataville. Eurodatatariffiin ei saa sisältyä 
mitään tilausmaksua tai muuta kiinteää tai 
toistuvaa maksua, ja se voidaan yhdistää 
minkä tahansa muun vähittäistason 
hinnaston kanssa.

1. Verkkovierailuoperaattorit eivät saa 
syrjiä verkkovierailuasiakkaitaan 
kotimaisiin asiakkaisiinsa verrattuna 
huomattavasti korkeammilla 
marginaaleilla ja hinnoilla, vaan niiden
on saatettava 2 kohdassa tarkoitettu 
eurodatatariffi selkeästi ja avoimesti 
kaikkien verkkovierailuasiakkaidensa 
saataville. Eurodatatariffiin ei saa sisältyä 
mitään tilausmaksua tai muuta kiinteää tai 
toistuvaa maksua, ja se voidaan yhdistää 
minkä tahansa muun vähittäistason 
hinnaston kanssa.
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Or. en

Tarkistus 283
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Verkkovierailuoperaattoreiden on 
saatettava 2 kohdassa tarkoitettu 
eurodatatariffi selkeästi ja avoimesti 
kaikkien verkkovierailuasiakkaidensa 
saataville. Eurodatatariffiin ei saa sisältyä 
mitään tilausmaksua tai muuta kiinteää tai 
toistuvaa maksua, ja se voidaan yhdistää 
minkä tahansa muun vähittäistason 
hinnaston kanssa.

1. Verkkovierailuoperaattoreiden on 
saatettava 2 kohdassa tarkoitettu 
eurodatatariffi selkeästi ja avoimesti 
kaikkien verkkovierailuasiakkaidensa 
saataville. Eurodatatariffiin ei saa sisältyä 
mitään tilausmaksua tai muuta kiinteää tai 
toistuvaa maksua, ja se voidaan yhdistää 
minkä tahansa muun vähittäistason 
hinnaston kanssa. Eurodatatariffissa on 
noudatettava tietoverkon neutraaliuden 
periaatetta kaiken tiedon käyttämisen 
osalta, erityisesti VOIP-palvelujen ja 
muiden vastaavien palvelujen 
saatavuuden suhteen.

Or. en

Tarkistus 284
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 0,90 
euroa megatavua kohden. Datan hintarajat 
alenevat ensin 0,70 euroon 1 päivästä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,50 euroon 1 
päivästä heinäkuuta 2014 käytettyä 

2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 0,50 
euroa megatavua kohden. Datan hintarajat 
alenevat ensin 0,30 euroon 1 päivästä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,20 euroon
1 päivästä tammikuuta 2014 käytettyä 
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megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,50 euroa käytettyä megatavua kohden 30 
päivään kesäkuuta 2016 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,20 euroa käytettyä megatavua kohden 30 
päivään kesäkuuta 2014 asti, jolloin 
erilliset hinnat kotimaisen ja 
verkkovierailudatan välillä eivät enää ole 
mahdollisia.

Or. en

Tarkistus 285
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 0,15 
euroa megatavua kohden. Datan hintarajat 
alenevat ensin 0,12 euroon 1 päivästä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,09 euroon 1 
päivästä heinäkuuta 2014 käytettyä 
megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,09 euroa käytettyä megatavua kohden 30 
päivään kesäkuuta 2016 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 286
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 
500 euroa gigatavua kohden. Datan 
hintarajat alenevat ensin 300 euroon 1 
päivästä heinäkuuta 2013 ja edelleen 200 
euroon 1 päivästä heinäkuuta 2014 
käytettyä gigatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
200 euroa käytettyä gigatavua
kohden tämän asetuksen voimassaolon 
ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 
ja 19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 287
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 0,15 
euroa megatavua kohden. Datan hintarajat 
alenevat ensin 0,12 euroon 1 päivästä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,09 euroon
1 päivästä tammikuuta 2014 käytettyä 
megatavua kohden. Säännelty
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,09 euroa käytettyä megatavua kohden 30 
päivään kesäkuuta 2014 asti, jolloin 
erilliset hinnat kotimaisen ja 
verkkovierailudatan välillä eivät enää ole 
mahdollisia.



PE478.645v01-00 54/96 AM\888051FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 0,70 
euroa megatavua kohden. Datan hintarajat 
alenevat ensin 0,50 euroon 1 päivästä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,30 euroon 1 
päivästä heinäkuuta 2014 ja 0,25 euroon 1 
päivästä heinäkuuta 2015 käytettyä 
megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,25 euroa käytettyä megatavua kohden 30 
päivään kesäkuuta 2016 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 289
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 0,90 
euroa megatavua kohden. Datan hintarajat 
alenevat ensin 0,70 euroon 1 päivästä 

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

heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,30 euroon 1 
päivästä heinäkuuta 2014 käytettyä 
megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,30 euroa käytettyä megatavua kohden 30 
päivään kesäkuuta 2016 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 290
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 0,75 
euroa megatavua kohden. Datan hintarajat 
alenevat ensin 0,50 euroon 1 päivästä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,25 euroon 1 
päivästä heinäkuuta 2014 käytettyä 
megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,25 euroa käytettyä megatavua kohden 30 
päivään kesäkuuta 2016 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 291
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tähän asetukseen sisältyvien suojatoimien ylärajojen olisi mahdollistettava riittävä väli 
vähittäis- ja tukkuhintojen välillä, jotta kilpailijat voivat päästä verkkovierailumarkkinoille, 
mikä edistäisi kilpailua ja antaisi enemmän vastinetta kuluttajien rahoille. 

Tarkistus 292
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 0,90 
euroa megatavua kohden. Datan hintarajat 
alenevat ensin 0,70 euroon 1 päivästä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,50 euroon 1 
päivästä heinäkuuta 2014 käytettyä 
megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 

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

0,30 euroa käytettyä megatavua kohden 30 
päivään kesäkuuta 2016 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 293
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 
100 euroa gigatavua kohden. Datan 
hintarajat alenevat ensin 60 euroon 1 
päivästä heinäkuuta 2013 ja edelleen 30 
euroon 1 päivästä heinäkuuta 2014 
käytettyä gigatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
30 euroa käytettyä megatavua kohden 
30 päivään kesäkuuta 2016 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 294
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE478.645v01-00 58/96 AM\888051FI.doc

FI

verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 0,90 
euroa megatavua kohden. Datan hintarajat 
alenevat ensin 0,70 euroon 1 päivästä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,50 euroon 1 
päivästä heinäkuuta 2014 käytettyä 
megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,50 euroa käytettyä megatavua kohden 30 
päivään kesäkuuta 2016 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan
säännösten soveltamista.

verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 0,25 
euroa megatavua kohden. Datan hintarajat 
alenevat ensin 0,15 euroon 1 päivästä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,10 euroon
1 päivästä heinäkuuta 2014 käytettyä 
megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,10 euroa käytettyä megatavua kohden 
30 päivään kesäkuuta 2016 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan
säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 295
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 
20 euroa gigatavua kohden. Alle 1 
gigatavun verkkovierailudatasta perittävä 
enimmäisvähittäishinta on oltava 
suhteessa sama kuin 20 euroa gigatavua 
kohden. Säännelty enimmäisvähittäishinta 
on tämän jälkeen 20 euroa käytettyä 
gigatavua kohden 30 päivään kesäkuuta 
2016 asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
13 ja 19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 296
Robert Goebbels, Kathleen Van Brempt
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 0,50 
euroa megatavua kohden. Datan hintarajat 
alenevat ensin 0,30 euroon 1 päivästä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,20 euroon 1 
päivästä heinäkuuta 2014 käytettyä 
megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,20 euroa käytettyä megatavua kohden 30 
päivään kesäkuuta 2016 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista. Kotioperaattorit 
eivät saa periä verkkovierailuasiakkailta 
ylimääräisiä maksuja VOIP-palvelujen 
kaltaisten sovellusten tai palvelujen 
käyttämisestä.

Or. en

Tarkistus 297
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 0,90 
euroa megatavua kohden. Datan hintarajat 
alenevat ensin 0,70 euroon 1 päivästä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,50 euroon 1 
päivästä heinäkuuta 2014 käytettyä 
megatavua kohden. Säännelty 

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

enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 
0,30 euroa käytettyä megatavua kohden 
30 päivään kesäkuuta 2017 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan
säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

It is suggested to ensure a 200% margin after 2014, as recommended by the BEREC in its 
“Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming”. In this 
document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the Commission between 
some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to justify. Smaller gaps (in 
general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave sufficient room for new 
entry and for retail competition to develop. If competition nevertheless does not develop 
sufficiently in practice and caps have to be retained, even the reduced gaps suggested by 
BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably wide.” To achieve such 
objective: the retail caps should be decreased following the 200% margin principle, the 
objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposal for 2014. Such levels 
should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to carry out an 
in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 19.

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

Tarkistus 298
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 
0,45 euroa megatavua kohden. Datan 
hintarajat alenevat ensin 0,35 euroon
1 päivästä heinäkuuta 2013 ja edelleen 
0,25 euroon 1 päivästä heinäkuuta 2014 
käytettyä megatavua kohden.
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kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. ro

Tarkistus 299
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jokaisen verkkovierailuoperaattorin on 
laskutettava verkkovierailuasiakastaan 
kaikista säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista, joihin 
sovelletaan eurotariffia, 
kilotavukohtaisesti.

Jokaisen verkkovierailuoperaattorin on 
laskutettava verkkovierailuasiakastaan 
kaikista säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista, joihin 
sovelletaan eurotariffia, 
megatavukohtaisesti.

Or. ro

Tarkistus 300
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kotioperaattoreiden on 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen sovellettava 
eurodatatariffia kaikkiin sellaisiin uusiin 
verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät tee 
tietoista valintaa erilaisesta 
verkkovierailudatahinnastosta tai 
verkkovierailupalvelupaketista, joka 
sisältää eri hinnat säännellyille 
verkkovierailudatapalveluille.

4. Kotioperaattoreiden on 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen sovellettava 
eurodatatariffia kaikkiin sellaisiin uusiin 
verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät tee 
tietoista valintaa 4 artiklan 6 a kohdan 
ehdot täyttävästä tarjouksesta tai 
erilaisesta verkkovierailudatahinnastosta 
tai verkkovierailupalvelupaketista, joka 
sisältää eri hinnat säännellyille 
verkkovierailudatapalveluille.

Or. en
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Tarkistus 301
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 302
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Raja-alueella toimivien 
kotioperaattorien on 1 päivään 
heinäkuuta 2012 mennessä perustettava 
datasiirtopalveluille siirtymävaiheen 
maksuvyöhyke, jossa asiakkaat maksavat 
normaalimaksun, joka ei riipu saatavilla 
olevan verkon kansallisuudesta.
Siirtymävaiheen datasiirtomaksut eivät 
saa olla korkeampia kuin kotimaan 
maksut. Näiden vyöhykkeiden on oltava 
jopa 10 kilometriä leveitä rajan 
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molemmin puolin.

Or. en

Tarkistus 303
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Datamäärän laskenta keskimääräisen 

vähittäishinnan alueella 
Eurodatatariffin mukaisen 
keskimääräisen vähittäishinnan alueella 
oleva datamäärä, jonka vierailuverkon 
operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan 
kotioperaattorilta säänneltyjen 
verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, lasketaan gigatavuina.

Or. de

Perustelu

Televiestinnän nopea tekninen kehitys tarkoittaa, että vähittäishinnan mukainen datamäärän 
siirto on laskettava gigatavuina.

Tarkistus 304
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Yhtenäistariffi
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Sekä kotimaista viestintää että 
verkkovierailuviestintää tarjoavien 
operaattorien on 1 päivästä heinäkuuta 
2015 tarjottava ja julkistettava nykyisten 
tariffiensa lisäksi kaikille asiakkailleen 
puheluja, tekstiviestejä ja datasiirtoja 
koskeva yhtenäistariffi, jolla on sama 
hinta riippumatta siitä, onko kuluttaja 
verkkovierailija vai ei. 
Yhtenäistariffi ei saa ylittää 7 artiklan 2 
kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa ja 12 
artiklan 2 kohdassa määriteltyjä 
enimmäishintoja.

Or. en

Tarkistus 305
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.
Ehdot enimmäistukku- ja 

vähittäishintojen soveltamisen 
lopettamiselle aikaistetusti

1. Verkkovierailumarkkinoiden kilpailun 
kehityksen arvioimiseksi BEREC kerää 
säännöllisesti tietoja puhelu-, tekstiviesti-
ja datapalvelujen vähittäis- ja 
tukkuhintojen kehityksestä. Nämä tiedot 
toimitetaan komissiolle vähintään 
kahdesti vuodessa. Komissio julkaisee ne.
2. Jos jonkin verkkovierailupalvelun 
(puhelu-, tekstiviesti- tai datapalvelun) 
keskimääräinen tukkuhinta 30 päivän 
kesäkuuta 2018 jälkeen laskee samaan 
yritysryhmään kuulumattomien 
operaattorien välisessä, määrältään 
epätasapainoisessa liikenteessä 75 
prosenttiin tai sen alle 6 artiklan 2 
kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 11 
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artiklan 1 kohdassa säädetyistä 
enimmäistukkuhinnoista, kyseisen 
verkkovierailupalvelun 
enimmäistukkuhintoja ei enää sovelleta. 
Komissio tarkistaa säännöllisesti 
BERECin keräämien markkinatietojen 
perusteella, täyttyykö tämä ehto, ja jos se 
täyttyy, komissio julkaisee viipymättä 
Euroopan unionin virallisen lehden C-
sarjassa tiedot, jotka osoittavat, ettei 
kyseisen palvelun enimmäistukkuhintoja 
enää tarvitse soveltaa.
3. Jos 5 artiklassa tarkoitetun 
verkkovierailupalvelujen erillisen 
myynnin täytäntöönpanon jälkeen ja 
ennen 1 päivää heinäkuuta 2016 unionin 
tasolla määritetty keskimääräinen 
vähittäishinta laskee 75 prosenttiin tai sen 
alle 7 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 2 
kohdassa ja 12 artiklan 2 kohdassa 
säädetyistä enimmäisvähittäishinnoista, 
kyseisten verkkovierailupalvelujen 
enimmäisvähittäishintoja ei enää 
sovelleta. Komissio tarkistaa 
säännöllisesti BERECin keräämien 
markkinatietojen perusteella, täyttyykö 
tämä ehto, ja jos se täyttyy, komissio 
julkaisee viipymättä Euroopan unionin 
virallisen lehden C-sarjassa tiedot, jotka 
osoittavat, ettei kyseisen palvelun 
enimmäisvähittäishintoja enää tarvitse 
soveltaa.
4. Kyseisten enimmäishintojen 
soveltaminen lopetetaan sen kuukauden 
ensimmäisenä päivänä, joka seuraa 
niiden tietojen julkaisemista, jotka 
osoittavat 2 tai 3 kohdan mukaisten 
ehtojen täyttyvän.

Or. en

Tarkistus 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jonkin verkkovierailupalvelun 
(puhelu-, tekstiviesti- tai datapalvelun) 
keskimääräinen tukkuhinta 30 päivän 
kesäkuuta 2018 jälkeen laskee samaan 
yritysryhmään kuulumattomien 
operaattorien välisessä, määrältään 
epätasapainoisessa liikenteessä 75 
prosenttiin tai sen alle 6 artiklan 2 
kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 11 
artiklan 1 kohdassa säädetyistä 
enimmäistukkuhinnoista, kyseisen 
verkkovierailupalvelun 
enimmäistukkuhintoja ei enää sovelleta. 
Komissio tarkistaa säännöllisesti BERECin 
keräämien markkinatietojen perusteella, 
täyttyykö tämä ehto, ja jos se täyttyy, 
komissio julkaisee viipymättä Euroopan 
unionin virallisen lehden C-sarjassa tiedot, 
jotka osoittavat, ettei kyseisen palvelun 
enimmäistukkuhintoja enää tarvitse 
soveltaa.

2. Jos jonkin verkkovierailupalvelun 
(puhelu-, tekstiviesti- tai datapalvelun) 
keskimääräinen tukkuhinta 30 päivän 
kesäkuuta 2018 jälkeen laskee samaan 
yritysryhmään kuulumattomien 
operaattorien välisessä, määrältään 
epätasapainoisessa liikenteessä 50 
prosenttiin tai sen alle 6 artiklan 2 
kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 11 
artiklan 1 kohdassa säädetyistä 
enimmäistukkuhinnoista, kyseisen 
verkkovierailupalvelun 
enimmäistukkuhintoja ei enää sovelleta. 
Komissio tarkistaa säännöllisesti BERECin 
keräämien markkinatietojen perusteella, 
täyttyykö tämä ehto, ja jos se täyttyy, 
komissio julkaisee viipymättä Euroopan 
unionin virallisen lehden C-sarjassa tiedot, 
jotka osoittavat, ettei kyseisen palvelun 
enimmäistukkuhintoja enää tarvitse 
soveltaa.

Or. en

Tarkistus 307
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jonkin verkkovierailupalvelun 
(puhelu-, tekstiviesti- tai datapalvelun) 
keskimääräinen tukkuhinta 30 päivän 
kesäkuuta 2018 jälkeen laskee samaan 
yritysryhmään kuulumattomien 
operaattorien välisessä, määrältään 
epätasapainoisessa liikenteessä 75 
prosenttiin tai sen alle 6 artiklan 2 
kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 11 

2. Jos jonkin verkkovierailupalvelun 
(puhelu-, tekstiviesti- tai datapalvelun) 
keskimääräinen tukkuhinta 30 päivän 
kesäkuuta 2018 jälkeen laskee samaan 
yritysryhmään kuulumattomien 
operaattorien välisessä, määrältään 
epätasapainoisessa liikenteessä 75 
prosenttiin tai sen alle 6 artiklan 2 
kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 11 
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artiklan 1 kohdassa säädetyistä 
enimmäistukkuhinnoista, kyseisen 
verkkovierailupalvelun 
enimmäistukkuhintoja ei enää sovelleta. 
Komissio tarkistaa säännöllisesti BERECin 
keräämien markkinatietojen perusteella, 
täyttyykö tämä ehto, ja jos se täyttyy, 
komissio julkaisee viipymättä Euroopan 
unionin virallisen lehden C-sarjassa tiedot, 
jotka osoittavat, ettei kyseisen palvelun 
enimmäistukkuhintoja enää tarvitse 
soveltaa.

artiklan 1 kohdassa säädetyistä 
enimmäistukkuhinnoista vähintään 75 
prosentissa jäsenvaltioista, kyseisen 
verkkovierailupalvelun 
enimmäistukkuhintoja ei enää sovelleta. 
Komissio tarkistaa säännöllisesti BERECin 
keräämien markkinatietojen perusteella, 
täyttyykö tämä ehto, ja jos se täyttyy, 
komissio julkaisee viipymättä Euroopan 
unionin virallisen lehden C-sarjassa tiedot, 
jotka osoittavat, ettei kyseisen palvelun 
enimmäistukkuhintoja enää tarvitse 
soveltaa.

Or. en

Tarkistus 308
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jonkin verkkovierailupalvelun 
(puhelu-, tekstiviesti- tai datapalvelun) 
keskimääräinen tukkuhinta 30 päivän 
kesäkuuta 2018 jälkeen laskee samaan 
yritysryhmään kuulumattomien 
operaattorien välisessä, määrältään 
epätasapainoisessa liikenteessä 75 
prosenttiin tai sen alle 6 artiklan 2 
kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 11 
artiklan 1 kohdassa säädetyistä 
enimmäistukkuhinnoista, kyseisen 
verkkovierailupalvelun 
enimmäistukkuhintoja ei enää sovelleta.
Komissio tarkistaa säännöllisesti 
BERECin keräämien markkinatietojen 
perusteella, täyttyykö tämä ehto, ja jos se 
täyttyy, komissio julkaisee viipymättä 
Euroopan unionin virallisen lehden C-
sarjassa tiedot, jotka osoittavat, ettei 
kyseisen palvelun enimmäistukkuhintoja 
enää tarvitse soveltaa.

Poistetaan.
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Or. ro

Tarkistus 309
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 310
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 5 artiklassa tarkoitetun 
verkkovierailupalvelujen erillisen 
myynnin täytäntöönpanon jälkeen ja 

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

sovelleta yhden yhtenäistariffin piirissä 
olevilla todellisilla yhtenäismarkkinoilla, 
millä torjutaan syrjivää hinnoittelua 
kotimaisen ja EU:n alueen viestinnän 
välillä. Tämän ehdon täytyttyä komissio 
julkaisee viipymättä Euroopan unionin 
virallisen lehden C-sarjassa tiedot, jotka 
osoittavat, ettei kyseisen palvelun 
enimmäisvähittäishintoja enää tarvitse 
soveltaa.

Or. en

Tarkistus 311
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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soveltaa.

Or. ro

Tarkistus 312
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kyseisten enimmäishintojen 
soveltaminen lopetetaan sen kuukauden 
ensimmäisenä päivänä, joka seuraa 
niiden tietojen julkaisemista, jotka 
osoittavat 2 tai 3 kohdan mukaisten 
ehtojen täyttyvän.

4. Kyseisten enimmäishintojen 
korottamiseen on ryhdyttävä vasta ja 
ainoastaan siinä tapauksessa, että 
voidaan luottaa markkinavoimien kykyyn 
rajoittaa hintoja lainsäätäjien mielestä 
asiaankuuluvalle tasolle kaikkialla EU:n 
alueella sekä matkailijoille ja 
verkkovierailupalvelujen vakituisille 
käyttäjille. 

Or. en

Tarkistus 313
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen ja 
verkkovierailutekstiviestien 
vähittäishinnoittelun avoimuus

Verkkovierailupuhelujen ja 
verkkovierailutekstiviestien 
vähittäishinnoittelun avoimuus

Or. en

Tarkistus 314
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 315
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen kotioperaattorin on asiakkaan 
saapuessa toisen jäsenvaltion alueelle 
toimitettava viestipalvelua käyttäen 
asiakkaalle automaattisesti sekä 
viivytyksettä ja maksutta yksilölliset tiedot 
verkkovierailun arvonlisäverollisista 
perushinnoista, joita asiakkaaseen 
sovelletaan tämän soittaessa tai 
vastaanottaessa puheluja tai lähettäessä 
tekstiviestejä vierailujäsenvaltiossa, 
varoittaakseen verkkovierailuasiakasta 
siitä, että häneltä peritään 

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

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

Or. en

Tarkistus 316
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jokaisen kotioperaattorin on asiakkaan 
saapuessa toisen maan alueelle 
toimitettava viestipalvelua käyttäen 
asiakkaalle automaattisesti sekä 
viivytyksettä ja maksutta yksilölliset tiedot 
verkkovierailun arvonlisäverollisista 
perushinnoista, joita asiakkaaseen 
sovelletaan tämän soittaessa tai 
vastaanottaessa puheluja tai lähettäessä 
tekstiviestejä vierailumaassa, 
varoittaakseen verkkovierailuasiakasta 
siitä, että häneltä peritään 
verkkovierailumaksu hänen soittaessaan tai 
vastaanottaessaan puhelun tai lähettäessään 
tekstiviestin; tämä velvoite ei koske 
tapauksia, joissa asiakas on 18 vuotta 
täyttänyt ja ilmoittanut kotioperaattorille, 
ettei hän tarvitse tällaista palvelua.

Or. en

Perustelu

Alaikäisiä olisi erityisesti suojeltava liian suurilta laskuilta.
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Tarkistus 317
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

b) lähettäessään säänneltyjä 
verkkovierailutekstiviestejä 
vierailujäsenvaltiossa.

b) lähettäessään säänneltyjä 
verkkovierailutekstiviestejä 
vierailumaassa.

Or. en

Tarkistus 318
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Komission teksti Tarkistus

b) lähettäessään säänneltyjä 
verkkovierailutekstiviestejä 
vierailujäsenvaltiossa.

b) lähettäessään 
verkkovierailutekstiviestejä 
vierailumaassa.

Or. en

Tarkistus 319
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asiakkaalla on jokaisen viestin yhteydessä 
oltava mahdollisuus ilmoittaa 
kotioperaattorille maksutta ja helpolla 
tavalla, että hän ei tarvitse automaattista 
viestipalvelua. Asiakkaalla, joka on 
ilmoittanut, että hän ei tarvitse 
automaattista viestipalvelua, on oikeus 

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

oikeus pyytää milloin tahansa ja maksutta 
kotioperaattoria tarjoamaan jälleen kyseistä 
palvelua.

Or. en

Perustelu

Alaikäisiä olisi erityisesti suojeltava liian suurilta laskuilta.

Tarkistus 320
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 321
Ioan Enciu
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 322
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kotioperaattoreiden on ilmoitettava 
kaikille käyttäjille keinoista 
huomaamattomien 
verkkovierailumaksujen välttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 323
Ioan Enciu
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kotioperaattoreiden on toteutettava 
tarvittavat toimet varmistaakseen, että 
heidän kaikki verkkovierailuasiakkaansa 
ovat perillä eurotariffin, 
eurotekstiviestitariffin ja eurodatatariffin 
olemassaolosta. Kotioperaattoreiden on 
erityisesti ilmoitettava selkeästi ja 
puolueettomasti kaikille 
verkkovierailuasiakkailleen eurotariffia 
koskevista ehdoista, eurotekstiviestitariffia 
koskevista ehdoista ja 30 päivään 
kesäkuuta 2012 mennessä eurodatatariffia 
koskevista ehdoista siten kuin 12 artiklassa 
määritellään. Tämän jälkeen heidän on 
muistutettava eurotariffista kohtuullisin 
väliajoin kaikkia asiakkaita, jotka ovat 
valinneet jonkin muun hinnan.

Kotioperaattoreiden on tiedotettava 
kaikille verkkovierailuasiakkailleen
eurotariffin, eurotekstiviestitariffin ja 
eurodatatariffin saatavuudesta. 
Kotioperaattoreiden on erityisesti 
ilmoitettava selkeästi ja puolueettomasti 
kaikille verkkovierailuasiakkailleen 
eurotariffia koskevista ehdoista, 
eurotekstiviestitariffia koskevista ehdoista 
ja 30 päivään kesäkuuta 2012 mennessä 
eurodatatariffia koskevista ehdoista siten 
kuin 12 artiklassa määritellään. Tämän 
jälkeen heidän on muistutettava 
eurotariffista kohtuullisin väliajoin kaikkia 
asiakkaita, jotka ovat valinneet jonkin 
muun hinnan.

Or. en

Tarkistus 324
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kunkin kotioperaattorin on tarjottava 
kaikille asiakkailleen mahdollisuus valita 
vapaasti ja maksutta toiminto, joka antaa 
tietoja toteutuneesta kulutuksesta 
valuuttana, jolla asiakasta laskutetaan 
säännellyistä verkkovierailupuhelu- ja 
verkkovierailutekstiviestipalveluista 
unionin ulkopuolisissa maissa ja joka 
takaa, että verkkovierailupalveluiden 
kokonaiskulutus ei tiettynä kautena ylitä 
määritettyä saldorajaa ilman asiakkaan 
nimenomaista suostumusta.



AM\888051FI.doc 77/96 PE478.645v01-00

FI

Siksi kotioperaattorin on tarjottava yhtä 
tai useampaa saldorajaa tietyille 
käyttökausille edellyttäen, että asiakkaalle 
tiedotetaan etukäteen vastaavista rajoista. 
Yhden näistä rajoista (saldorajan 
oletusarvon) on oltava enintään noin 
50 euroa laskuttamattomia kuluja 
kuukausittaiselta laskutuskaudelta (ilman 
arvonlisäveroa). Kotioperaattori voi 
lisäksi tarjota asiakkailleen muita rajoja, 
joihin liittyy erilaisia eli korkeampia tai 
matalampia kuukausittaisia saldorajoja.
Toisessa ja kolmannessa alakohdassa 
tarkoitettua ylärajan oletusarvoa on 
sovellettava kaikkiin asiakkaisiin, jotka 
eivät ole valinneet jotakin muuta rajaa. 
Alle 18-vuotiaille rajan on oltava 
enintään noin 20 euroa laskuttamattomia 
kuluja kuukausittaiselta laskutuskaudelta 
(ilman arvonlisäveroa).
Kunkin kotioperaattorin on myös 
varmistettava, että 
verkkovierailuasiakkaan 
matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen 
lähetetään esimerkiksi tekstiviestin avulla 
ilmoitus, kun 50 prosenttia ja 
80 prosenttia verkkovierailupuhelu- ja 
verkkovierailutekstiviestipalvelujen 
sovitusta enimmäissaldorajasta 
saavutetaan. 18 vuotta täyttäneillä 
asiakkailla on oltava oikeus pyytää 
operaattoria lopettamaan tällaisten 
ilmoitusten lähettäminen ja pyytää milloin 
tahansa ja maksutta kotioperaattoria 
tarjoamaan uudelleen tätä palvelua.
Jos tällainen saldoraja muutoin ylittyisi, 
verkkovierailuasiakkaan 
matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen 
on lähetettävä ilmoitus. Ilmoituksessa on 
kerrottava menettely, jota asiakkaan on 
noudatettava, jos hän haluaa kyseisten 
palvelujen tarjonnan jatkamista, sekä 
kulutettavien lisäyksiköiden kustannukset. 
Jos asiakas ei toimi vastaanottamassaan 
ilmoituksessa kehotetulla tavalla, 
kotioperaattorin on välittömästi 
lopetettava säänneltyjen 
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verkkovierailupuhelu- ja 
verkkovierailutekstiviestipalvelujen 
tarjoaminen verkkovierailuasiakkaalle ja 
niiden veloittaminen 
verkkovierailuasiakkaalta, paitsi jos ja 
kunnes verkkovierailuasiakas pyytää 
näiden palvelujen tarjonnan jatkamista 
tai uusimista.
Jos asiakas haluaa valita tai lopettaa 
saldorajan, muutos on tehtävä maksutta 
yhden työpäivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta, eikä siihen saa 
sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka 
liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin.

Or. en

Perustelu

Vaikka verkkovierailu tapahtuu Euroopan unionin ulkopuolisessa maassa, liian suuresta 
laskusta olisi silti varoitettava verkkovierailutekstiviestien ja -puhelujen osalta.

Tarkistus 325
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kotioperaattoreiden on tarjottava 
asiakkailleen ilmaiseksi mahdollisuus 
tarkastaa verkkovierailupuhelujensa ja -
tekstiviestiensä käyttöä palvelujen 
lukumäärän ja perittyjen maksujen osalta. 
Tiedot on ajantasaistettava vähintään 
kerran vuorokaudessa. 

Or. de

Tarkistus 326
Paul Rübig
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Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Jos tekstiviestin lähetys toisen 
jäsenvaltion alueella epäonnistuu, 
operaattorin on välittömästi ilmoitettava 
siitä asiakkaalle tekstiviestillä. 

Or. de

Perustelu

Tekstiviestien lähettäminen on turvattava täysimääräisen rajatylittävän viestinnän 
varmistamiseksi. 

Tarkistus 327
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Etukäteismaksua käyttäviä asiakkaita, joilla on automaattinen luottorajan korotus, on 
suojeltava liian suurilta maksuilta, ja katsomme, että alkuperäisen ehdotuksen tekstissä on 
saatettu huomaamatta poistaa nämä kuluttajat soveltamisalasta. Olemme myös tietoisia, että 
jotkut etukäteismaksua käyttävät asiakkaat eivät voi käyttää verkkovierailupalveluja nykyisten 
velvoitteiden johdosta.

Tarkistus 328
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 329
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 330
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 331
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 332
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 333
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 334
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kotioperaattorin on tiedotettava 
verkkovierailuasiakkaalle automaattisella 
viestillä, että hän on verkkovierailun 
piirissä, ja annettava yksilölliset 
perushintatiedot maksuista, joita 
sovelletaan verkkovierailudatapalvelujen 
tarjontaan kyseiselle 18 vuotta täyttäneelle 
verkkovierailuasiakkaalle kyseisessä 
jäsenvaltiossa, paitsi jos asiakas on 
ilmoittanut kotioperaattorille, ettei hän 
tarvitse tällaisia tietoja.

Or. en
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Perustelu

Alaikäisiä olisi erityisesti suojeltava liian suurilta laskuilta.

Tarkistus 335
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 336
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaiset yksilölliset perushintatiedot on 
toimitettava verkkovierailuasiakkaan 
matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen 

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

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

Or. en

Tarkistus 337
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 338
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 339
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Siksi kotioperaattorin on tarjottava yhtä tai 
useampaa saldorajaa tietyille käyttökausille 
edellyttäen, että 18 vuotta täyttäneelle 
asiakkaalle tiedotetaan etukäteen 
vastaavista käyttömääristä. Yhden näistä 
rajoista (saldorajan oletusarvon) on oltava 
enintään noin 50 euroa laskuttamattomia 
kuluja kuukausittaiselta laskutuskaudelta 
(ilman arvonlisäveroa). Alle 18-vuotiaille 
rajan on oltava enintään noin 20 euroa 
laskuttamattomia kuluja kuukausittaiselta 
laskutuskaudelta (ilman arvonlisäveroa).



AM\888051FI.doc 87/96 PE478.645v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Alaikäisiä olisi erityisesti suojeltava liian suurilta laskuilta.

Tarkistus 340
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Alaikäisiä olisi erityisesti suojeltava liian suurilta laskuilta.

Tarkistus 341
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kotioperaattorin on myös 
varmistettava, että verkkovierailuasiakkaan 
matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen 
lähetetään esimerkiksi tekstiviestin, 

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

sähköpostiviestin tain tietokoneen 
ponnahdusikkunan avulla ilmoitus, kun 50 
ja 80 prosenttia 
verkkovierailudatapalvelujen sovitusta 
enimmäissaldo- tai käyttörajasta 
saavutetaan. 18 vuotta täyttäneillä 
asiakkailla on oltava oikeus pyytää 
operaattoria lopettamaan tällaisten 
ilmoitusten lähettäminen ja pyytää milloin 
tahansa ja maksutta kotioperaattoria 
tarjoamaan uudelleen tätä palvelua.

Or. en

Perustelu

Alaikäisiä olisi erityisesti suojeltava liian suurilta laskuilta.

Tarkistus 342
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Hintavertailu

Kaikissa verkkovierailupuhelu- ja 
verkkovierailutekstiviestipalveluja 
koskevissa vähittäishintatiedoissa on 
ilmoitettava arvonlisävero.
Komissio tutkii myös operaattorien 
asiakkailleen ehdottamien tariffien 
avoimuutta ja vertailukelpoisuutta ja 
ilmoittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tarvittavista toimista, joilla 
varmistetaan, että asiakkaat voivat 
helposti vertailla näitä tariffeja, mikä 
helpottaisi operaattorin vaihtamista 
koskevia päätöksiä.

Or. en
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Perustelu

Tällä hetkellä ei ole mahdollista vertailla operaattoreiden tarjoamia erilaisia 
matkapuhelintariffeja, koska niiden rakenne hinnoittelu ovat monimutkaisia. Komission olisi 
tutkittava tätä. Jotta kustannuksia ei piiloteltaisi, olisi syytä selventää, että asiakkaan saamat 
hintatiedot sisältävät arvonlisäveron.

Tarkistus 343
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 344
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkastelee uudelleen tämän 1. Edellä 4 a artiklassa edellytettyjen 
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asetuksen toimivuutta ja antaa julkisen 
kuulemisen jälkeen siitä kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2015.
Komissio arvioi erityisesti, onko tämän 
asetuksen tavoitteet saavutettu. Tällöin 
komissio arvioi muun muassa:

matkapuhelinviestinnän 
yhtenäismarkkinoilla tarvittavien 
muutosten tekemiseksi komissio antaa 
BERECiä ja muita asiaankuuluvia 
sidosryhmiä kuultuaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä uuden 
ehdotuksen, johon sisältyy myös ehdotus 
tukkumyynnin enimmäisrajojen 
päivittämisestä 1 päivän heinäkuuta 2016 
ja 30 päivän kesäkuuta 2020 väliselle 
ajalle siten, että huomioon puhelujen, 
tekstiviestien ja datasiirron tarjoamista 
koskevien tukkuhintojen kehitys. 

Or. en

Tarkistus 345
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 346
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 347
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tärkein seikka on kansallisten tariffien ja verkkovierailutariffien hintaero.

Tarkistus 348
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 349
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– palvelujen saatavuutta ja laatua, 
mukaan lukien verkkovierailupalveluille 
vaihtoehtoiset palvelut (puhelut, 
tekstiviestit ja datapalvelut) erityisesti 
tekninen kehitys huomioon ottaen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 350
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– missä määrin kuluttajat ovat hyötyneet 
verkkovierailupalveluiden hintojen 
todellisen alenemisen johdosta tai muulla 
tavoin verkkovierailupalveluiden 
tarjoamisen kustannusten pienenemisestä 

Poistetaan.
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sekä erilaisista tariffeista ja tuotteista, 
joita on kuluttajien käytettävissä erilaisten 
soittomuotojen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 351
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– missä määrin kuluttajat ovat hyötyneet 
matkapuhelinviestintäpalvelujen 
kustannusten pienenemisestä sekä 
erilaisista tariffeista ja tuotteista, joita on 
kuluttajien käytettävissä erilaisten 
soittomuotojen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 352
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 353
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 354
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 355
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– operaattorien rakenteellisen ratkaisun 
täytäntöönpano.
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Or. en

Tarkistus 356
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 5 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– missä määrin 4 artiklan 6 kohdassa 
määritelty lauseke on helpottanut tämän 
asetuksen päämäärien saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 357
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 358
Robert Goebbels, Francesco De Angelis
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos kertomus osoittaa, että tässä 
asetuksessa säädetyt rakenteelliset 
toimenpiteet eivät ole riittäviä kilpailun 
edistämiseksi verkkovierailumarkkinoilla 
eurooppalaisten kuluttajien hyödyksi 
yhteisen yhtenäisen tariffin muodossa, 
komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle asianmukaisia ehdotuksia 
matkaviestintäalan todellisten 
yhtenäismarkkinoiden ja yhteisen 
yhtenäisen tariffin luomiseen tarvittavien 
teknisten ja rakenteellisten muutosten 
tekemiseksi, jolloin tariffilla estettäisiin 
syrjivä hinnoittelu kotimaisen ja EU:n 
alueen viestinnän välillä. 

Or. en

Tarkistus 359
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen voimassaolo päättyy 30 
päivänä kesäkuuta 2022.

Komissio arvioi asetusta 30 päivään 
kesäkuuta 2020 mennessä saatujen 
kokemusten ja täytäntöönpanon 
edistymisen perusteella ja antaa 
tarvittavia ehdotuksia.

Or. ro


