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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

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

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2011)0402),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0190/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen3,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnalle työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 
25. marraskuuta 2011 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 87 artiklan ja 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A7-0000/2011),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 
kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden 
muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta,

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän suositukset;

                                               
1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
3 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Johdonmukaisuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi olisi tehtävä selväksi, että 
käyttöoikeusdirektiivin asiaa koskevia säännöksiä, myös syrjimättömyyttä ja
yhteentoimivuutta koskevia säännöksiä, sovelletaan myös käyttöoikeuksien tekniseen 
toteutukseen, josta säädetään tässä asetuksessa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus hankkia 
verkkovierailupalvelut kotimaan 

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

verkkovierailupalvelut kotimaan 
mobiilipaketistaan erillisenä palveluna.
Tätä nykyä on olemassa useita tapoja, 
joilla verkkovierailupalvelujen erillisen 
myynnin mahdollistava toiminto voitaisiin 
toteuttaa teknisesti, esimerkiksi kahdella 
erillisellä IMSI-tunnuksella (kaksi 
erillistä kansainvälistä 
matkaviestintilaajan tunnusta samalla 
SIM-kortilla), yhdellä IMSI-tunnuksella 
(kotioperaattori ja 
verkkovierailuoperaattori käyttävät samaa 
kansainvälistä matkaviestintilaajan 
tunnusta) ja kahden erillisen tai yhden 
IMSI-tunnuksen yhdistelmillä, joissa 
tilaajalla on oikeus siirtyä operaattorin 
verkkoon vierailumaassa (paikallinen 
jakaminen). Tässä asetuksessa ei pitäisi 
säätää mistään tietystä teknisestä 
ratkaisusta sen tavoitteen saavuttamiseksi, 
että verkkovierailupalvelut voidaan myydä 
erillisenä palveluna, mutta asetuksen olisi 
valmisteltava sitä, että BEREC kehittää 
tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
tehokkaimman ja toimivimman ratkaisun, 
ratkaisujen yhdistelmät mukaan 
luettuina, joten siinä olisi vahvistettava
keskeiset vaatimukset niille teknisille 
yksityiskohdille, jotka kaikkien 
toimintojen, jotka mahdollistavat 
verkkovierailupalvelujen myynnin 
erillisenä palveluna, olisi täytettävä. 
Keskeisiin vaatimuksiin olisi sisällytettävä 
koordinoidusti koko unionissa sellainen 
mahdollisuus, että kuluttajat voivat 
nopeasti ja helposti hankkia 
verkkovierailupalvelunsa valitsemaltaan eri 
palveluntarjoajalta tarvitsematta vaihtaa 
numeroaan, jolloin olisi varmistettava 
palvelujen yhteentoimivuus ja 
huolehdittava siitä, että 
verkkovierailupalveluja tarjotaan samalla 
laatutasolla kaikkialla unionissa.
Verkkovierailuja unionin ulkopuolella tai 
unionin ulkopuolisten maiden 
kansalaisten verkkovierailupalveluja 
unionin sisällä ei myöskään saisi estää. 
Keskeisten vaatimusten mukaan kaikkien 
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teknisten ratkaisujen olisi varmistettava 
palvelujen yhteentoimivuus.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi säädettävä keskeiset vaatimukset, jotka kaikkien toimintojen, joilla 
mahdollistetaan verkkovierailupalvelujen erillinen myynti, olisi täytettävä, mutta siinä ei 
pitäisi säätää mistään tietystä teknisestä menetelmästä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(65) Jotta puhelu-, tekstiviesti- ja 
datapalvelujen verkkovierailujen tukku- ja 
vähittäishintoihin ei sovellettaisi 
sääntelyllisiä velvoitteita pitempään kuin 
on tarpeen sen jälkeen, kun rakenteelliset 
ratkaisut on täysin toteutettu ja kilpailu on 
riittävästi kehittynyt 
verkkovierailumarkkinoilla, komissio 
tarkastelee tämän asetuksen toimintaa 
vuonna 2016 ja arvioi, onko asetuksen 
tavoitteet saavutettu. 
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Or. en

Perustelu

Tukku- ja vähittäismyyntitason hintakatot olisi poistettava vasta, kun on todellista kilpailua. 
Tästä syystä asiasta olisi päätettävä vuonna 2016 tehtävän tarkastelun jälkeen, jotta 
rakenteellisiin toimenpiteisiin perustuvalla kilpailulla olisi riittävästi aikaa kehittyä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(66 a) Unionin säänneltyjen 
verkkovierailuhintojen ja unionin 
ulkopuolella matkustaville kuluttajille 
aiheutuvien verkkovierailumaksujen 
välillä on suuria eroja, sillä nämä 
jälkimmäiset pysyvät edelleen korkeina 
unionin sisäisiin hintoihin verrattuna. 
Koska avoimuuteen sovellettavaa 
johdonmukaista lähestymistapaa ja 
verkkovierailuja unionin ulkopuolella 
koskevia turvatoimenpiteitä ei ole, 
kuluttajat eivät luota oikeuksiinsa eivätkä 
tämän vuoksi usein uskalla käyttää 
matkapuhelinta ulkomailla. Tällä on 
epäsuora kielteinen vaikutus 
verkkovierailupalvelujen 
sisämarkkinoiden kehittymiseen. Tästä 
syystä ongelmaan on puututtava myös 
siten, että unionin ulkopuolella 
tarjottuihin verkkovierailupalveluihin 
sovelletaan tiettyjä avoimuus- ja 
turvatoimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Koska kuluttajat ovat edelleen vaarassa saada jättilaskun unionin ulkopuolisissa maissa 
matkustaessaan, tiettyjä turvatoimenpiteitä olisi laajennettava kattamaan myös 
verkkovierailupalvelut (puhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelut) unionin ulkopuolella. Tarkistus 
on osa tarkistuspakettia, jolla pyritään varmistamaan tämä. Muut pakettiin kuuluvat 
tarkistukset ovat 6, 8–9, 40–43, 46 (osittain) ja 47–50. 
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vaikka verkkovierailupalvelujen irrottaminen saattaa lisätä matkapuhelinpalveluiden 
hintojen avoimuutta, se saattaa myös tehdä hintaviidakosta entistä monimutkaisemman. Tästä 
syystä kotioperaattoreiden on ilmoitettava asiakkailleen selkeästi, että näillä on mahdollisuus 
valita toinen verkkovierailuoperaattori. Kuluttajille on myös tarjottava ymmärrettävää ja 
avointa tietoa hinnoista ja palvelun ehdoista. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Asetukseen (EY) N:o 544/2009 
tehtyjen muutosten voimaantulon jälkeen 

Poistetaan.
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on kuitenkin havaittu, että ennakkoon 
maksettavien tariffien tapauksessa on 
epätodennäköisempää, että asiakkaat 
saavat jättilaskuja datapalvelujen 
verkkovierailuista, koska käytettävissä 
oleva saldo on valittu jo etukäteen. Lisäksi 
tilapäinen eurodatatariffi ja sen 
sisältämät säännellyt datapalvelujen 
verkkovierailuhinnat antavat näille 
kuluttajille lisäsuojan kyseisten palvelujen 
korkeilta hinnoilta. Näistä syistä 
katkaisurajasäännöksiä ei tulisi soveltaa 
asiakkaisiin, joilla on 
etukäteismaksusopimus.

Or. en

Perustelu
Eurooppalaisilla kuluttajilla on nykyään automaattisuoja datapalvelujen verkkovierailujen 
jättilaskuilta. Olisi varmistettava samantasoinen suoja etukäteismaksua ja 
jälkikäteislaskutusta käyttäville asiakkaille. Tästä syystä etukäteismaksua käyttävien 
asiakkaiden turvamekanismia ei saisi poistaa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

k) ’säännellyllä 
verkkovierailudatapalvelulla’ tarkoitetaan 
verkkovierailupalvelua, jonka avulla 
verkkovierailuasiakas voi käyttää 
pakettikytkentäistä dataa 
matkapuhelimellaan tai muulla 
mobiililaitteella silloin, kun se on 
yhteydessä vierailuverkkoon. Säännelty 
verkkovierailudatapalvelu ei sisällä 
säänneltyjen verkkovierailupuhelujen, 
-tekstiviestien tai -multimediaviestien
lähettämistä tai vastaanottamista;

Or. en
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Perustelu
Jotta voitaisiin puuttua BERECin esiin tuomaan ongelmaan, multimediaviestit olisi jätettävä 
verkkovierailudatapalvelun määritelmän ulkopuolelle, mutta niihin olisi sovellettava 
avoimuutta koskevia säännöksiä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Siinä missä komission ehdotus viittaa yhteen suuntaan (kaksi erillistä IMSI-tunnusta), 
esittelijä on sitä mieltä, että teknisesti olisi mahdollista edistää käyttäjien valinnanvaraa ja 
kilpailua, joten olisi harkittava myös muita tapoja, kuten yhden IMSI-tunnuksen ja paikallisen 
jakamisen (local break out) yhdistelmää, mikä voisi osoittautua yleisesti ottaen 
houkuttelevammaksi. Periaatteena on, että asetuksen olisi oltava neutraali, mitä tulee 
verkkovierailupalvelujen irrottamisen teknisiin keinoihin, ja siinä olisi otettava huomioon 
myös se mahdollisuus, että tulevaisuudessa saattaa olla tarjolla tehokkaampia ja toimivampia 
vaihtoehtoja.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäljempänä 5 artiklassa tarkoitetun 
verkkovierailupalvelujen erikseen 
myynnin mahdollistavan toiminnon 
tarjoamiseen liittyvän yhteenliittämisen 
hinnoittelun olisi oltava 
kustannuslähtöistä.
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Or. en

Perustelu

Säännös on siirretty 5 artiklasta, sillä yhteenliittämisen hinnoittelu viittaa tukkuhintoihin. 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tässä asetuksessa vahvistettujen käyttöoikeutta ja yhteenliittämistä koskevien sääntöjen olisi 
oltava yhdenmukaiset käyttöoikeusdirektiivin 2002/19/EY kanssa, jotta voidaan minimoida 
erilaisten tulkintojen vaara; näitä saattaisi syntyä, jos tässä asetuksessa esimerkiksi 
otettaisiin käyttöön erillinen käyttöoikeuden määritelmä. Käyttöoikeusdirektiivin asiaa 
koskeviin säännöksiin sisältyy syrjimättömyyteen ja yhteentoimivuuteen liittyviä velvoitteita. 
Ks. tarkistus 17.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johdonmukaisen sääntelyllisen 
lähestymistavan varmistamiseksi 
verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksiin BERECin on yhteistyössä 
komission kanssa vahvistettava 
suuntaviivat tukkutason käyttöoikeuksien 
ehdoista verkkovierailupalvelujen 
tarjoamiseksi.

4. Johdonmukaisen sääntelyllisen 
lähestymistavan varmistamiseksi 
verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksiin BERECin on yhteistyössä 
komission kanssa vahvistettava kuuden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä suuntaviivat tukkutason 
käyttöoikeuksien ehdoista 
verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Käyttöoikeusdirektiivin 3 ja 4 artiklan 
("Käyttöoikeuksien ja yhteenliittämisen 
yleiset puitteet" ja "Yritysten oikeudet ja 
velvollisuudet"), 9 ja 10 artiklan 
("Avoimuusvelvollisuus" ja 
"Syrjimättömyysvelvollisuus ") sekä 
12 artiklan ("Erityisten verkkotoimintojen 
käyttöoikeuksia ja käyttöä koskevat 
velvollisuudet") asiaa koskevia 
säännöksiä sovelletaan jäljempänä 
käyttöoikeuksiin ja yhteenliittymiin.

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kotioperaattoreiden on 1 päivästä 
heinäkuuta 2014 alkaen tarjottava 
tilaajilleen mahdollisuus käyttää minkä 
hyvänsä yhteenliitetyn, vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin puhelu-, 
tekstiviesti- ja dataverkkovierailupalveluja.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kuluttajat eivät yleensä ole kovin halukkaita vaihtamaan toisiin tarjolla oleviin palveluihin. 
Jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen, kotioperaattorit olisi 
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velvoitettava tiedottamaan asiakkailleen selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla muutoksista ja 
mahdollisuudesta valita vaihtoehtoinen verkkovierailupalveluoperaattori.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vaihtoaika toiseen verkkovierailuoperaattoriin on liian pitkä eikä vastaa kuluttajien 
odotuksia. Tämän vuoksi vaihdon olisi onnistuttava korkeintaan kolmen työpäivän kuluessa. 
Jos asiakas tilaa kotimaan palvelupaketin, joka sisältää eurotariffista, 
eurotekstiviestitariffista tai eurodatatariffista poikkeavia verkkovierailuhintoja, ehdotettu 
kolmen kuukauden vaihtoaika on liian pitkä, eikä se saisi olla kahta kuukautta pidempi.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistus 22, puututaan tapauksiin, joissa yksi operaattori estää vaihdon toiseen 
operaattoriin.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on käytettävä niille 16 artiklassa annettua 
valtaa varmistaakseen muun muassa, että 
operaattoreille langetetaan asianmukaisia 
seuraamuksia, tilaajille maksettavat 
korvaukset mukaan luettuina, jos tilaajan 
vaihtoa vaihtoehtoiseen 
verkkovierailuoperaattoriin viivytetään tai 
se estetään muulla tavalla.

Or. en
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Perustelu

Yleispalveludirektiivin siirtämistä koskevien säännösten noudattamiseksi ja jotta voidaan 
varmistaa yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa, operaattoreita ei pitäisi pakottaa 
helpottamaan sopimusten tekemistä kilpailijoiden kanssa (asia riippuu myös siitä, miten 
vaihtoehtoinen operaattori toimii), vaan niille olisi langetettava tehokkaita seuraamuksia, jos 
ne jarruttavat tätä. 

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Sisämarkkinoiden kehityksen 
varmistamiseksi teknisten ratkaisujen
verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin 
toimintoa varten on täytettävä erityisesti 
seuraavat keskeiset vaatimukset:

Or. en

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

a) teknisten ratkaisujen täytäntöönpano 
on toteutettava samanaikaisesti kaikkialla 
unionissa;

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b) loppukäyttäjien on voitava säilyttää 
nykyinen matkapuhelinnumeronsa;

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) loppukäyttäjien on voitava vaihtaa 
helposti ja nopeasti vaihtoehtoiseen 
verkkovierailuoperaattoriin ja 
vaihtoehtoisesta 
verkkovierailuoperaattorista toiseen 
säilyttäen samalla kotimaan 
operaattorinsa; 

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) unionin kansalaisten verkkovierailuja 
unionin ulkopuolisissa maissa tai unionin 
ulkopuolisten maiden kansalaisten 
verkkovierailuja unionin sisällä ei saa 
estää;

Or. en

Perustelu

Ehdotetun asetuksen sanamuoto olisi pidettävä neutraalina, kun on kyse 
verkkovierailupalvelujen irrottamisen rakenteellisesta ratkaisusta. Kun otetaan huomioon 
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tekniikan nopea kehitys, olisi ennenaikaista edistää yhtä ainutta ratkaisua, sillä 
tulevaisuudessa soveltuvia ratkaisuja saattaa olla enemmän. Ehdotuksen olisi keskityttävä 
keskeisiin vaatimuksiin, jotka minkä tahansa teknisen ratkaisun on täytettävä, mukaan lukien 
se, että kuluttaja voi säilyttää saman numeron. Keskeisten vaatimusten sekä käyttöoikeuksia 
koskevan direktiivin mukaisesti kaikkien ratkaisujen on sallittava mahdollisimman hyvä 
yhteentoimivuus, jotta voidaan välttää mahdollinen tekninen riippuvuus.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Verkkovierailupalvelujen erillistä myyntiä 
varten operaattoreiden on varmistettava, 
että toiminnot ovat käytössä viimeistään
1 päivänä heinäkuuta 2014, jotta asiakas 
voi käyttää kotimaan 
matkaviestintäpalveluja ja vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin tarjoamia 
erillisiä verkkovierailupalveluja säilyttäen 
matkapuhelinnumeronsa.
Verkkovierailupalvelujen erillisen 
myynnin mahdollistamiseksi operaattorit 
voivat erityisesti sallia ”EU:n 
verkkovierailuprofiilin” käytön samalla 
SIM-kortilla ja saman päätelaitteen 
käytön kuin kotimaisten mobiilipalvelujen 
osalta. Tämän toiminnon tarjoamiseen 
liittyvän yhteenliittämisen hinnoittelun on 
oltava kustannuslähtöistä, eikä 
asiakkaille saa aiheutua välittömiä
kustannuksia tämän toiminnon käytöstä.

Verkkovierailupalvelujen erillistä myyntiä 
varten operaattoreiden on varmistettava, 
että 1 kohdan vaatimukset täyttävät
toiminnot ovat käytössä viimeistään
1 päivänä heinäkuuta 2014.
Verkkovierailupalvelujen erillisen 
myynnin mahdollistavien toimintojen 
käytöstä ei saa aiheutua suoria
kustannuksia loppukäyttäjille.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
kohtuullisessa ajassa ja vähintään kolme 
kuukautta tämän asetuksen hyväksymisen 
jälkeen 1 kohdassa vahvistetut keskeiset 
vaatimukset täyttävät suuntaviivat 
erillisten verkkovierailupalvelujen 
toimintoon liittyvistä yhdenmukaistetuista 
teknisistä ratkaisuista ja 
yhdenmukaistetuista menettelyistä 
verkkovierailupalvelujen tarjoajan 
vaihtamista varten. Komissio voi pidentää 
tätä määräaikaa BERECin esittämästä 
perustellusta pyynnöstä.

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

Or. en

Perustelu

BERECin olisi seurattava tiiviisti suuntaviivojen täytäntöönpanoa ja laadittava tarkistettuja 
suuntaviivoja, jos näyttää siltä, että alkuperäisten suuntaviivojen tehokkuutta ja toimivuutta 
olisi parannettava.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta säädös olisi oikeudellisesti sitova ja sitä voitaisiin soveltaa suoraan, komissiolle olisi –
sen jälkeen, kun se on kuullut BERECiä – annettava valta antaa (mutta sitä ei pitäisi pakottaa 
tähän) delegoituja säädöksiä, jotta voidaan varmistaa, että verkkovierailupalvelujen erillisen 
myynnin toiminnon täytäntöönpanossa sovelletaan yhdenmukaisia ehtoja. Komission olisi 
voitava antaa näitä delegoituja säädöksiä nopeasti. 

Tarkistus 31

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 32

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

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä –
jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta 
se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla 
soitettujen puhelujen osalta enintään
0,20 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,07 euroa
minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat 
alenevat ensin 0,15 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,10 euroon 
1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen hintarajat
0,06 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014.
Nämä eurotariffin säännellyt 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2017, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 35

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 

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

heinäkuuta 2013 ja 0,01 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2014. Säännellyistä 
verkkovierailutekstiviesteistä perittävä 
säännelty tukkuhinta on tämän jälkeen
0,01 euroa tämän asetuksen 
voimassaoloajan, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 19 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 36

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 
0,07 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2012, 
0,06 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014.
Eurotekstiviestitariffin säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen
0,05 euroa 30 päivään kesäkuuta 2017
asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
19 artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Verkkovierailuasiakas voi milloin 
tahansa pyytää eurotekstiviestitariffiin 

6. Verkkovierailuasiakas voi milloin 
tahansa pyytää eurotekstiviestitariffiin 
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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.

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 siirtää tällaisen vaihdon 
voimaantuloa, kunnes aiempi 
verkkovierailuhinta on ollut voimassa 
tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla 
enintään kaksi kuukautta. 
Eurotekstiviestitariffi voidaan aina yhdistää 
eurotariffiin.

Or. en

Tarkistus 38

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 
kesimääräinen enimmäistukkuhinta on 
tämän jälkeen tämän asetuksen 
voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä 
datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 19 artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään
0,50 euroa megatavua kohden. Datan 
hintarajat alenevat ensin 0,30 euroon
1 päivästä heinäkuuta 2013 ja edelleen
0,20 euroon 1 päivästä heinäkuuta 2014 
käytettyä megatavua kohden. Säännelty 
enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen
0,20 euroa käytettyä megatavua kohden 
30 päivään kesäkuuta 2017 asti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 40

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 

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

voidaan aina yhdistää 
eurotekstiviestitariffiin tai eurotariffiin.

Or. en

Perustelu

Eurotariffiin siirtymisen tai eurotariffista luopumisen olisi oltava mahdollista niin, että siihen 
kuluu enintään yksi työpäivä. Jos asiakas tilaa kotimaan palvelupaketin, joka sisältää 
eurotariffista, eurotekstiviestitariffista tai eurodatatariffista poikkeavia verkkovierailuhintoja, 
ehdotettu kolmen kuukauden vaihtoaika on liian pitkä, eikä vaihtoaika sen vuoksi saisi olla 
kahta kuukautta pidempi.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.
Ehdot enimmäistukku- ja 
vähittäishintojen soveltamisen 
lopettamiselle aikaistetusti
1. Verkkovierailumarkkinoiden kilpailun 
kehityksen arvioimiseksi BEREC kerää 
säännöllisesti tietoja puhelu-, tekstiviesti-
ja datapalvelujen vähittäis- ja 
tukkuhintojen kehityksestä. Nämä tiedot 
toimitetaan komissiolle vähintään 
kahdesti vuodessa. Komissio julkaisee ne.
2. Jos jonkin verkkovierailupalvelun 
(puhelu-, tekstiviesti- tai datapalvelun) 
keskimääräinen tukkuhinta 30 päivän 
kesäkuuta 2018 jälkeen laskee samaan 
yritysryhmään kuulumattomien 
operaattorien välisessä, määrältään 
epätasapainoisessa liikenteessä 
75 prosenttiin tai sen alle 6 artiklan 
2 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 
11 artiklan 1 kohdassa säädetyistä 
enimmäistukkuhinnoista, kyseisen 
verkkovierailupalvelun 
enimmäistukkuhintoja ei enää sovelleta. 
Komissio tarkistaa säännöllisesti 
BERECin keräämien markkinatietojen 
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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

Perustelu

Jos kilpailu kehittyy odotetulla tavalla ja hinnat laskevat huomattavasti enimmäishintojen 
alapuolelle, enimmäishinnat menettävät automaattisesti merkitystään. Mahdollisuus poistaa 
enimmäishinnat aikaistetusti vaikuttaa teknisesti monimutkaiselta laatia, ja komission 
ehdottama kilpailun korvike on (75 prosentin enimmäismäärä) on tehoton. Tästä syystä 
mahdollisuus poistaa enimmäishinnat aikaistetusti olisi kytkettävä 19 artiklassa säädettyyn 
uudelleentarkasteluun (jota ehdotetaan laajennettavaksi ja niin, että se sisältäisi BERECin 
velvollisuuden toimittaa tietoja, kuten komissio ehdottaa 13 artiklan 1 kohdassa).
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen ja 
verkkovierailutekstiviestien 
vähittäishinnoittelun avoimuus

Verkkovierailupuhelujen ja 
verkkovierailutekstiviestien 
vähittäishinnoittelun avoimuus

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 44

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 45

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tietoihin on sisällyttävä myös 2 kohdassa 
tarkoitettu maksuton numero, josta voi 
saada yksityiskohtaisempia tietoja, ja tiedot 
mahdollisuudesta käyttää hätäpalveluja 
soittamalla veloituksetta eurooppalaiseen 
hätänumeroon 112.

Tietoihin on sisällyttävä myös 2 kohdassa 
tarkoitettu maksuton numero, josta voi 
saada yksityiskohtaisempia tietoja, ja 
tarvittaessa tiedot mahdollisuudesta 
käyttää hätäpalveluja soittamalla 
veloituksetta eurooppalaiseen 
hätänumeroon 112.

Or. en

Tarkistus 46

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 

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 
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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. 

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 tai muiden 
laitteiden, jotka eivät tue 
tekstiviestitoimintoa, väliseen viestintään.

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kotioperaattoreiden on varmistettava, että 
niiden verkkovierailuasiakkaille 
tiedotetaan sekä ennen sopimuksen 
tekemistä että sen jälkeen riittävästi 
maksuista, joita sovelletaan 
verkkovierailudatapalvelujen käyttöön, 
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 sovelletaan 
sekä etukäteismaksua että 
jälkikäteislaskutusta käyttäviin 
asiakkaisiin.

Or. en
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 49

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.
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Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Laajennetaan "katkaisuraja" -varoitukset EU:n alueen ulkopuolelle, jotta voidaan estää 
jättilaskut.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä artiklaa sovelletaan myös 
asiakkaisiin, jotka käyttävät 
kotioperaattorin unionin ulkopuolella 
tarjoamia verkkovierailudatapalveluja.

Or. en
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään komissiolle tämän asetuksen 
soveltamisen ajaksi valta antaa 
5 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.
3. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
4. Delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 53

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

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että rakenteelliset korjaustoimenpiteet pannaan täytäntöön vuonna 
2014, on ennenaikaista arvioida vaikutusta verkkovierailumarkkinoihin jo vuonna 2015. 
Tästä syystä arviointi olisi suoritettava myöhemmin, aikaisintaan vuonna 2016, jotta 
saataisiin parempi kuva markkinoiden toiminnasta. On keskeisen tärkeää, että vasta, kun on 
päästy kilpailtuihin markkinoihin.

Tarkistus 54

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 
sekä odotettuja tulevia kehityssuuntauksia 
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;

Or. en
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Tarkistus 55

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 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, onko otettava 
käyttöön uusia toimenpiteitä tai onko 
minkään 6–9 ja 11–12 artiklassa säädetyn
enimmäistukkuhinnan tai 
enimmäisvähittäishinnan voimassaoloaikaa 
pidennettävä.

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lisäksi komissio antaa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen
tämän asetuksen toiminnasta kahden 
vuoden välein 1 kohdassa tarkoitetun 
kertomuksen jälkeen. Kertomus sisältää 
yhteenvedon verkkovierailupalveluiden 
tarjoamista unionissa koskevasta 
seurannasta sekä arvion kehityksestä kohti 
tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista 
edellä 1 kohdassa tarkoitetut seikat mukaan 
lukien.

3. Lisäksi komissio toimittaa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle kahden 
vuoden kuluttua [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] väliraportin tämän 
asetuksen toiminnasta ja antaa sen jälkeen 
kertomuksen kahden vuoden välein
1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen 
jälkeen. Kukin kertomus sisältää 
yhteenvedon verkkovierailupalveluiden 
tarjoamista unionissa koskevasta 
seurannasta sekä arvion kehityksestä kohti 
tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista 
edellä 1 kohdassa tarkoitetut seikat mukaan 
lukien.
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Verkkovierailumarkkinoiden 
kilpailun kehittymisen arvioimiseksi 
BEREC kerää säännöllisesti tietoja 
puhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelujen 
vähittäis- ja tukkuhintojen kehittymisestä. 
Nämä tiedot toimitetaan komissiolle 
vähintään kahdesti vuodessa. Komissio 
julkaisee tiedot.

Or. en

Perustelu

Arviointia olisi lykättävä vuodella, jotta voidaan arvioida täysimääräisesti kilpailun 
kehittymistä verkkovierailumarkkinoiden eri aloilla. Lisäksi arviointia olisi laajennettava 
siten, että sen lisäksi, että komissio arvioi turvarajojen voimassaoloajan mahdollista 
pidentämistä tai rakenteellisten toimenpiteiden muuttamista, sen olisi myös vaihdeltava 
turvarajoja, jos niitä ei voida poistaa, tai otettava käyttöön rakenteellisia lisätoimenpiteitä. 
BERECin säännöllisten kertomusten olisi ohjattava komission toimintaa (säännös siirretään 
komission ehdottamasta 13 artiklasta).
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PERUSTELUT

I. Johdanto

Miljoonat Euroopan kansalaiset käyttävät matkapuhelinta päivittäin puheluiden soittamiseen 
ja vastaanottamiseen, tekstiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen tai netissä surffailuun. 
Mobiilipalveluiden käyttäjämäärät kasvavat jatkuvasti. Tämän myötä myös 
verkkovierailupalvelujen mahdollisten käyttäjien joukko kasvaa jatkuvasti. Esimerkiksi 
verkkovierailupalveluista äskettäin tehdyssä Eurobarometri-tutkimuksessa vajaat kolme 
neljästä haastatellusta ilmoitti käyttäneensä edellisen kerran ulkomailla oleskellessaan 
palveluja puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen, tekstiviestien lähettämiseen tai 
internetissä surffailuun1. 

Edellä kuvatusta kehityssuuntauksesta huolimatta useimmat eurooppalaiset kuitenkin sulkevat 
mobiililiittymänsä ulkomailla jättilaskujen pelossa. Tämä johtuu siitä, että kansalaiset saavat 
usein ulkomailta palattuaan pöyristyttäviä laskuja ulkomailla käyttämistään 
matkaviestinpalveluista. Kun kysyttiin datapalvelujen verkkovierailuista, ainoastaan 
19 prosenttia matkaviestinten käyttäjistä, jotka surffailevat netissä matkapuhelimella 
ulkomailla ollessaan, pitää hintoja oikeudenmukaisina2. Komission mukaan keskimääräinen 
hinta megatavua kohden on tätä nykyä 2 euroa, ja se voi olla ääritapauksessa jopa 12 euroa3. 
Syynä tähän on erityisesti se, että verkkovierailumarkkinoilla on edelleen liian vähän 
kilpailua. 

Ylisuuret verkkovierailumaksut ja näistä johtuva verkkovierailupalvelujen vähäinen käyttö 
EU:ssa eivät ole sen enempää eurooppalaisten kuluttajien kuin Euroopan talouden etujen 
mukaisia. Tällainen kehitys ei vastaa Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden perusajatusta. 

Käsillä olevan asetusehdotuksen tarkoituksena on tuoda helpotusta tilanteeseen. Komissio 
asetti jo vuonna 2010 antamassaan tiedonannossa "Euroopan digitaalistrategia"4 tavoitteeksi, 
että verkkovierailuhintoja ja kotimaan matkaviestintäpalvelujen hintoja olisi lähennettävä 
vuoteen 2015 mennessä. Myös Euroopan parlamentti on vaatinut tätä vuosikausien ajan ja 
kehottanut komissiota puuttumaan tilanteeseen säädösehdotuksilla. 

II. Nykyinen lainsäädäntökehys ja sen vaikutus verkkovierailumarkkinoihin

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat jo kesäkuussa 2007 ensimmäisen asetuksen 

                                               
1 Ks. Erityiseurobarometri 356, "Report on Roaming 2010", helmikuu 2011, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf
2 Ks. edellä.
3 Euroopan komissio, komission tiedonanto verkkovierailupalvelujen kehitystilannetta Euroopan unionissa 
koskevasta väliraportista, kesäkuu 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:fi:PDF
4 Euroopan komissio, "Euroopan digitaalistrategia", toukokuu 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:FI:PDF
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verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella1. Sillä pyrittiin 
edistämään sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja saavuttamaan samalla korkeatasoinen 
kuluttajansuoja sekä edistämään kilpailua ja avoimuutta markkinoilla. Komissio arvioi 
vuonna 2008 asetuksen vaikutusta ja tuli siihen tulokseen, että kilpailu ei edelleenkään 
toiminut tyydyttävästi. Arvioinnin seurauksena komissio esitti uusia ehdotuksia 
verkkovierailuasetuksen2 muuttamiseksi. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät nämä 
muutokset kesäkuussa 2009. Tarkistamisen yhteydessä pidennettiin asetuksen 
voimassaoloaikaa ja laajennettiin sen soveltamisala tekstiviesti- ja datapalvelujen 
verkkovierailuihin. Tämän tarkistetun verkkovierailuasetuksen voimassaoloaika päättyy 
30. kesäkuuta 2012. 

Nykyisessä verkkovierailuasetuksessa säädetään puheluiden ja tekstiviestien 
verkkovierailupalvelujen enimmäishinnat tukku- ja vähittäistasolla. Myös datapalvelujen 
verkkovierailuille on säädetty enimmäishinta, tosin vain tukkutasolla. 

Lisäksi asetuksessa otettiin käyttöön avoimuutta koskevia säännöksiä, jotka hyödyttävät 
kuluttajia. Avoimuussäännökset velvoittavat operaattorit lähettämään asiakkailleen tiedon 
verkkovierailuhinnoista, kun asiakas matkustaa toiseen jäsenvaltioon. Tämän lisäksi 
jättilaskujen välttämiseksi datapalveluiden verkkovierailuihin sovelletaan 50 euron 
katkaisurajaa yleisesti kaikille asiakkaille, jotka eivät ole valinneet muuta katkaisurajaa.

Komission heinäkuussa 2011 laatimasta verkkovierailupalvelujen kehitystilannetta EU:ssa 
koskevasta väliraportista3 käy ilmi, että EU:n matkaviestintäpalveluiden tarjoajat ovat kyllä 
laskeneet verkkovierailumaksujaan niin, että ne vastaavat käyttöön otettuja EU:n hintakattoja. 
Tästä huolimatta kuluttajille ei edelleenkään tarjota hintoja, jotka olisivat selvästi 
hintakattojen alapuolella. Komissio uskoo tämän johtuvan ennen kaikkea siitä, että 
verkkovierailumarkkinoiden kilpailu ei ole riittävän kehittynyt ja niillä on edelleen 
rakenteellisia ongelmia. 

III. Komission ehdotus verkkovierailuasetuksen uudelleen laatimiseksi 

Kilpailun lisäämiseksi komissio esittää asetusehdotuksessaan kahtalaista lähestymistapaa. Jo 
käytössä olevien hintakattojen lisäksi nyt on tarkoitus ottaa käyttöön myös rakenteellisia 
toimenpiteitä. 

1. Rakenteelliset toimenpiteet

Asetusehdotuksessa säädetään kahdesta konkreettisesta rakenteellisesta toimenpiteestä, joiden 
avulla on tarkoitus puuttua perimmäiseen ongelmaan eli puutteelliseen kilpailuun EU:n 
verkkovierailumarkkinoilla. Esittelijä pitää tätä uutta innovatiivista lähestymistapaa hyvänä, 
mutta katsoo, että ehdotetuissa täytäntöönpanokeinoissa on parantamisen varaa. 

                                               
1 Asetus (EY) N:o 717/2007, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:FI:NOT
2 Asetus (EY) N:o 544/2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:FI:PDF
3 Euroopan komissio, komission tiedonanto verkkovierailupalvelujen kehitystilannetta Euroopan unionissa 
koskevasta väliraportista, kesäkuu 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:fi:PDF
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a) Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeus

Vaihtoehtoisten operaattoreiden, joilla ei ole käytössään omaa verkkoa (esimerkiksi 
virtuaalisten matkaviestintäverkkojen operaattorit), pääsyä verkkovierailumarkkinoille on 
tarkoitus helpottaa siten, että verkko-operaattoreiden toisissa jäsenvaltioissa olisi annettava 
käyttöoikeus verkkoihinsa säännellyin tukkuhinnoin (nk. verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeus). Tämän pitäisi lisätä operaattoreiden välistä kilpailua 
verkkovierailumarkkinoilla ja tätä kautta luoda kannustimia sille, että asiakkaille tarjotaan 
houkuttelevampia hintoja. 

Jotta voitaisiin varmistaa, että kaikilla vaihtoehtoisilla operaattoreilla on yhtäläiset 
käyttöoikeudet tukkutasolla, esittelijä katsoo, että käyttöoikeuksien tarjoamista olisi 
täydennettävä syrjimättömyyttä koskevalla velvoitteella. Näin toimenpide olisi vuodelta 2002 
peräisin olevassa käyttöoikeusdirektiivissä1 säädettyjen toimenpiteiden mukainen. 
Käyttöoikeuksien tarjoamista koskeva velvoite voi johtaa toivottuun lopputulokseen vain, jos 
verkko-operaattorit velvoitetaan takaamaan kaikkien vaihtoehtoisten operaattoreiden 
pyyntöjen tasapuolinen kohtelu.

b) Verkkovierailupalvelujen erillinen myynti 

Toinen rakenteellinen toimenpide koskee loppukuluttajia: Ajatuksena on, että kuluttajat 
hankkivat tulevaisuudessa verkkovierailupalveluja myös muilta operaattoreilta kuin omalta 
kotimaan palvelujen tarjoajaltaan. Näin kuluttajat voisivat tehdä kotimaisista 
matkaviestintäpalveluista erillisenä palveluna edullisemman verkkovierailusopimuksen 
kilpailevan operaattorin kanssa (nk. verkkovierailupalvelujen erillinen myynti). 

Periaatteessa esittelijä pitää tätä erillistä myyntiä k o s k e v a a  toimenpidettä 
tarkoituksenmukaisena. Epävarmaa on, missä määrin teknisestä toteutuksesta olisi säädettävä 
jo asetuksessa. Esittelijä on sitä mieltä, että koska tekniikka kehittyy nykyään nopeasti, 
BERECin olisi määritettävä Euroopan unionin verkkovierailuprofiili tiiviissä yhteistyössä 
komission kanssa. Tulevassa verkkovierailuasetuksessa olisi muotoiltava ainoastaan 
periaatteet, joita tulevan teknisen ratkaisun on noudatettava (esim. matkapuhelinnumeron 
säilyttäminen).

2. Hintakatto

Siihen saakka, kunnes rakenteelliset toimet ovat saavuttaneet täyden tehonsa ja kilpailu painaa 
vähittäishinnat edullisiksi, asetusehdotuksessa olisi säädettävä tukku- ja vähittäistason 
nykyisten hintakattojen asteittaisesta laskemisesta puhelu- ja tekstiviestipalveluiden osalta ja 
olisi otettava ensi kertaa käyttöön matkaviestinnän datapalveluiden vähittäistason hintakatto. 
Komissio ehdottaa, että verkkovierailuasiakkaat maksaisivat heinäkuusta 2014 alkaen 
enintään 0,24 euroa/min soitetusta puhelusta, enintään 0,10 euroa/min vastaanotetusta 
puhelusta, enintään 0,10 euroa tekstiviestin lähettämisestä ja enintään 0,50 euroa/megatavu 
datayhteyden käytöstä ja internetissä surffailusta ulkomailla. 

                                               
1 Direktiivi 2002/19/EY, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:FI:PDF
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Esittelijä on tyytyväinen siihen, että nyt on tarkoitus ensimmäistä kertaa EU:n laajuisesti 
säätää myös vähittäistason hintakatoista datapalvelujen verkkovierailuille. Datapalvelujen 
verkkovierailuista aiheutuva liikennemäärä kasvoi yli 40 prosenttia vuonna 20091. 
Älypuhelinten ja muiden kannettavien laitteiden yleistyessä kehityssuunta jatkunee samana. 
Tästä syystä ulkomailla käytettyjen datapalvelujen hintojen sääntely on ratkaisevan tärkeää. 

Esittelijä on kuitenkin sitä mieltä, että komission ehdottamat hintakatot eivät ole tarpeeksi 
kunnianhimoisia. Riippumattomat selvitykset osoittavat, että operaattoreille 
verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvien todellisten kustannusten EU:n keskiarvo 
on ehdotettujen tukkutason enimmäishintojen alapuolella.2 Esittelijä pitää erityisesti 
datapalvelujen verkkovierailusta perittäviä vähittäistason hintoja aivan liian korkeina. 
Tukkuhintoihin nähden nelin- tai viisinkertaiset voittomarginaalit eivät ole perusteltuja.

Esittelijä kannattaakin sitä, että sekä tukku- että vähittäistasolla säädetään alhaisemmat
hintakatot puhelu-, tekstiviesti- ja erityisesti datapalvelujen verkkovierailuille. Samalla 
esittelijä pitää mielessä, että operaattoreille on taattava riittävä kate korvauksena verkon 
laajentamiseen tekemistään investoinneista. 

3. Toimenpiteet avoimuuden ja kuluttajansuojan parantamiseksi

Nykyinen verkkovierailuasetus sisältää lukuisia avoimuussäännöksiä, jotka ovat omalta 
osaltaan edistäneet asianmukaista kuluttajansuojaa. Puhelu-, tekstiviesti- ja datapalveluihin 
sovellettavista verkkovierailumaksuista on lähetettävä ilmoitus, kun käyttäjä siirtyy 
ulkomaisen operaattorin verkkoon. Tämän lisäksi otettiin muun muassa käyttöön 
mobiilipalveluiden "katkaisuraja", jonka saavutettuaan käyttäjän on ilmoitettava, haluaako 
hän edelleen käyttää datapalveluja ulkomaisessa verkossa.

Esittelijä on kuitenkin sitä mieltä, että uusien rakenteellisten toimenpiteiden lisäksi 
avoimuutta on parannettava muillakin keinoilla. Ensi alkuun tarvitaan yksinkertaisesti 
ymmärrettäviä tietoja niistä uudista mahdollisuuksista ja maksuista, joita asiakkaille avautuu 
verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin mahdollistavan toiminnon ansiosta. Tämän vuoksi 
esittelijä katsoo, että tulevaisuudessa verkkovierailusopimukset olisi laadittava ja tehtävä 
yksinkertaisiksi. 

Mietinnössä kannatetaan sitä, että jättilaskuilta suojaava varoitus olisi annettava myös silloin, 
kun palveluja käytetään EU:n ulkopuolella. Lisäksi katsotaan, että varoituksen olisi katettava 
paitsi datapalvelujen, myös puhelu- ja tekstiviestipalvelujen verkkovierailut. Varoitus olisi 
lähetettävä etukäteismaksua käyttävien asiakkaiden lisäksi myös jälkikäteislaskutusta 
käyttäville asiakkaille.

                                               
1 Euroopan komissio, komission tiedonanto verkkovierailupalvelujen kehitystilannetta Euroopan unionissa 
koskevasta väliraportista, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:fi:PDF
2 GEREK, "MTR Benchmark snapshot", tammikuu/heinäkuu 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf
and http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf


