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▼B
▼M1
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)
2015/2120,
annettu 25 päivänä marraskuuta 2015,
avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja säännellyn
EU:n sisäisen viestinnän vähittäishinnoittelusta sekä direktiivin
2002/22/EY ja asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta
▼B
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 artikla
Kohde ja soveltamisala
1.
Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt tietoliikenteen yh
denvertaisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi internetyhteys
palvelujen tarjoamisessa ja tähän liittyvien loppukäyttäjien oikeuksien
turvaamiseksi.
2.
Tässä asetuksessa vahvistetaan uusi vähittäistason hinnoittelume
kanismi unionin laajuisille säännellyille verkkovierailupalveluille verk
kovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistamiseksi vääristämättä ko
timaisia tai vierailuverkon markkinoita.
▼M1
3.
Tällä asetuksella määritellään myös yhteiset säännöt sen varmis
tamiseksi, että kuluttajilta ei laskuteta kohtuuttomia hintoja numeroihin
perustuvien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen käytöstä, kun yhteys
otetaan jäsenvaltiossa kuluttajan kotimaan palveluntarjoajan toimesta
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan kiinteään tai matkapuhelinliittymään.
▼B
2 artikla
Määritelmät
Tätä asetusta sovellettaessa sovelletaan direktiivin 2002/21/EY 2 artik
lassa säädettyjä määritelmiä.
Lisäksi tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan
1) ’yleisen sähköisen viestinnän tarjoajalla’ yritystä, joka tarjoaa yleisiä
viestintäverkkopalveluja tai yleisesti saatavilla olevia sähköisiä vies
tintäpalveluja;
2) ’internetyhteyspalvelulla’ yleisesti saatavilla olevaa sähköistä viestin
täpalvelua, joka tarjoaa yhteyden internetiin ja sitä kautta käytännöl
lisesti katsoen kaikkiin internetin päätepisteisiin riippumatta käyte
tystä verkkoteknologiasta ja päätelaitteesta;
▼M1
3) ’säännellyllä EU:n sisäisellä viestinnällä’ kaikkia numeroihin perus
tuvien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen käyttöä, kun yhteys
otetaan kuluttajan kotimaan palveluntarjoajan jäsenvaltiosta toisessa
jäsenvaltiossa sijaitsevaan kansalliseen numerointialueeseen kuu
luvaan kiinteään tai matkapuhelinliittymään;
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▼M1
4) ’numeroihin perustuvilla henkilöiden välisillä viestintäpalveluilla’
kaikkia Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU)
2018/1972 (1) 2 artiklan 6 alakohdassa tarkoitettuja numeroihin pe
rustuvia henkilöiden välisiä viestintäpalveluja.

▼B
3 artikla
Avoimen internetyhteyden turvaaminen
1.
Loppukäyttäjillä on oikeus saada ja välittää tietoa ja sisältöjä,
käyttää ja tarjota valitsemiaan sovelluksia ja palveluja sekä käyttää va
litsemiaan päätelaitteita riippumatta loppukäyttäjän tai palveluntarjoajan
sijaintipaikasta taikka tiedon, sisällön, sovelluksen tai palvelun alkupe
rästä tai määränpäästä, internetyhteyspalvelunsa kautta.

Tällä kohdalla ei rajoiteta sisällön, sovellusten tai palvelujen laillisuutta
koskevaa unionin oikeutta eikä unionin oikeuden mukaista kansallista
oikeutta.

2.
Internetyhteyspalvelujen tarjoajien ja loppukäyttäjien väliset sopi
mukset internetyhteyspalvelujen kaupallisista ja teknisistä ehdoista ja
ominaisuuksista, kuten hinnasta, datansiirron määristä ja nopeuksista,
ja mahdolliset internetyhteyspalvelujen tarjoajien soveltamat kaupalliset
käytännöt eivät saa rajoittaa 1 kohdassa vahvistetun loppukäyttäjien
oikeuden käyttämistä.

3.
Internetyhteyspalvelujen tarjoajien on kohdeltava internetyhteys
palveluja tarjotessaan kaikkea tietoliikennettä yhdenvertaisesti, syrjimät
tömästi, rajoituksitta ja häiriöittä ja riippumatta lähettäjästä, vastaanotta
jasta, saadusta tai jaetusta sisällöstä, käytetyistä tai tarjotuista sovelluk
sista tai palveluista tai käytetystä päätelaitteesta.

Ensimmäinen alakohta ei estä internet-palvelujen tarjoajia panemasta
täytäntöön kohtuullisia liikenteenhallintatoimenpiteitä. Kohtuullisten lii
kenteenhallintatoimenpiteiden on oltava läpinäkyviä, syrjimättömiä ja
oikeasuhteisia eivätkä ne saa perustua kaupallisiin näkökohtiin, vaan
tietoliikenteen tiettyjen luokkien objektiivisesti erilaisiin teknisiin palve
lun laatua koskeviin vaatimuksiin. Tällaisilla toimenpiteillä ei saa valvoa
tiettyä sisältöä eikä niitä saa pitää voimassa pidempään kuin on välttä
mätöntä.

Internetyhteyspalvelujen tarjoajat eivät saa suorittaa liikenteenhallintatoi
menpiteitä, jotka menevät toisessa alakohdassa tarkoitettuja toimenpi
teitä pidemmälle, eivätkä varsinkaan saa estää pääsyä tiettyihin sisältöi
hin, sovelluksiin tai palveluihin taikka niiden tiettyihin luokkiin tai hi
dastaa, muuttaa, rajoittaa tai häiritä niitä tai heikentää niiden laatua tai
syrjiä niitä, paitsi siinä määrin, kuin se on välttämätöntä ja vain niin
pitkään kuin se on välttämätöntä, jotta voidaan:

a) noudattaa internetyhteyspalvelujen tarjoajaan sovellettavaa unionin
säädöksiä tai unionin oikeuden mukaista kansallista lainsäädäntöä,
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 11 päi
vänä joulukuuta 2018, eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä
(EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36).
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▼B
tai unionin oikeuden mukaisia toimenpiteitä tällaisten unionin sää
dösten tai tällaisen kansallisen lainsäädännön panemiseksi täytän
töön, mukaan lukien tuomioistuimen määräykset tai asianomaisen
toimivallan omaavien viranomaisten päätökset;

b) säilyttää verkon, sen kautta tarjottavien palvelujen ja loppukäyttäjien
päätelaitteiden eheys ja turvallisuus;

c) estää uhkaava verkon ruuhkautuminen ja lieventää poikkeuksellisen
tai väliaikaisen verkon ruuhkautumisen vaikutuksia, edellyttäen, että
toisiaan vastaavia tietoliikenteen luokkia kohdellaan yhdenvertaisesti.

4.
Mahdollisiin liikenteenhallintatoimenpiteisiin voi liittyä henkilötie
tojen käsittelyä ainoastaan, jos tällainen käsittely on välttämätöntä ja
oikeasuhteista 3 kohdassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kyseisessä käsittelyssä on noudatettava Euroopan parlamentin ja neu
voston direktiiviä 95/46/EY (1). Liikenteenhallintatoimenpiteiden on
myös noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä
2002/58/EY (2).

5.
Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat, mukaan lukien internet-pal
velujen tarjoajat sekä sisällön, sovellusten tai palvelujen tarjoajat, voivat
vapaasti tarjota muita palveluja kuin internetyhteyspalveluja, jotka on
optimoitu tiettyjä sisältöjä, sovelluksia tai palveluja taikka näiden yhdis
telmiä varten, silloin kun optimointi on tarpeen sisältöä, sovelluksia tai
palveluja koskevien vaatimusten täyttämiseksi tietyllä laatutasolla.

Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat, mukaan lukien internetyhteyspal
velujen tarjoajat, voivat tarjota tai helpottaa niiden tarjoamista ainoas
taan, jos verkkokapasiteetti riittää niiden tarjoamiseen internetyhteyspal
velujen lisäksi. Tällaisia palveluja ei saa asettaa saataville tai tarjota
internetyhteyspalvelujen korvaamiseksi eivätkä ne saa heikentää loppu
käyttäjien internetyhteyspalvelujen saatavuutta tai yleistä laatua.

4 artikla
Läpinäkyvyystoimenpiteet avoimen internetyhteyden varmistami
seksi
1.
Internetyhteyspalvelujen tarjoajien on varmistettava, että sopimuk
sessa, johon sisältyy internetyhteyspalvelu, mainitaan ainakin:

a) tiedot siitä, miten kyseisen internetyhteyspalvelun tarjoajan toteutta
mat liikenteenhallintatoimenpiteet voivat vaikuttaa internetyhteyspal
velun laatuun, loppukäyttäjien yksityisyyteen ja henkilötietojen suo
jaan;
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY annettu 24 päivänä
lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden
tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä
heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköi
sen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201,
31.7.2002, s. 37).
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b) selkeä ja ymmärrettävä selvitys siitä, miten mahdolliset määrärajoi
tukset, nopeus ja muut palvelun laatua koskevat muuttujat saattavat
käytännössä vaikuttaa internetyhteyspalveluihin ja erityisesti sisältö
jen, sovellusten ja palvelujen käyttöön;

c) selkeä ja ymmärrettävä selvitys siitä, miten 3 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetut palvelut, jotka loppukäyttäjä on tilannut, voisivat käytän
nössä vaikuttaa kyseisen loppukäyttäjän internetyhteyspalveluihin;

d) selkeä ja ymmärrettävä selvitys siitä, mikä on internetyhteyspalvelun
minimi-, normaali-, maksimi- ja mainostettu nopeus ladattaessa tie
toja verkosta ja verkkoon kiinteiden verkkojen tapauksessa tai arvi
oitu maksimi- ja mainostettu nopeus ladattaessa tietoja matkapuhe
linverkosta ja -verkkoon, ja siitä, miten huomattavat poikkeamat
mainostetusta nopeudesta ladattaessa tietoja verkosta ja verkkoon
voivat vaikuttaa 3 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen loppukäyttäjien
oikeuksien käyttämiseen;

e) selkeä ja ymmärrettävä selvitys kansallisen lainsäädännön mukaisesti
kuluttajan käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista, jos internet
yhteyspalvelussa esiintyy nopeuteen tai muihin palvelun laatua kos
keviin muuttujiin liittyviä tosiasiallisen suorituskyvyn jatkuvia tai
säännöllisesti toistuvia poikkeamia a–d kohdan mukaisesti ilmoite
tusta suorituskyvystä.

Internetyhteyspalvelujen tarjoajien on julkaistava ensimmäisessä alakoh
dassa tarkoitetut tiedot.

2.
Internetyhteyspalvelujen tarjoajien on otettava käyttöön läpinäky
vät, yksinkertaiset ja tehokkaat menettelyt 3 artiklassa ja tämän artiklan
1 kohdassa vahvistettuja oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien loppu
käyttäjien valitusten käsittelemiseksi.

3.
Edellä 1 ja 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset ovat lisänä direktii
vissä 2002/22/EY säädetyille vaatimuksille eivätkä ne estä jäsenvaltioita
pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön muita valvontaa, tietoja ja
läpinäkyvyyttä koskevia vaatimuksia, mukaan luettuina julkaistavien tie
tojen sisältöä, muotoa ja julkaisutapaa koskevat vaatimukset. Kyseisten
vaatimusten on noudatettava tätä asetusta sekä direktiivien 2002/21/EY
ja 2002/22/EY asiaankuuluvia säännöksiä.

4.
Kaikkia nopeuteen tai muihin palvelun laatua koskeviin muuttujiin
liittyviä internetyhteyspalvelun tosiasiallisen suorituskyvyn merkittäviä,
jatkuvia tai säännöllisesti toistuvia, poikkeamia internetyhteyspalvelun
tarjoajan 1 kohdan a–d alakohdan mukaisesti ilmoittamasta suoritus
kyvystä, jos asianomaiset tosiasiat todetaan kansallisen sääntelyviran
omaisen hyväksymän valvontamekanismin avulla, on pidettävä suoritus
kykyä koskevien vaatimusten noudattamatta jättämisenä, joka laukaisee
kuluttajan käytettävissä olevat oikeussuojakeinot kansallisen lainsäädän
nön mukaisesti.

Tätä kohtaa sovelletaan vain sopimuksiin, jotka on tehty tai uusittu
29 päivänä marraskuuta 2015 tai sen jälkeen.

02015R2120 — FI — 20.12.2018 — 001.001 — 6
▼B
5 artikla
Valvonta ja täytäntöönpano
1.
Kansallisten sääntelyviranomaisten on valvottava tarkasti ja var
mistettava, että 3 ja 4 artiklaa noudatetaan, ja edistettävä sellaisten
syrjimättömien internetyhteyspalvelujen jatkuvaa saatavuutta, joiden laa
tutaso vastaa teknologian kehitystä. Kansalliset sääntelyviranomaiset
voivat tässä tarkoituksessa myös edellyttää teknisiä ominaisuuksia, pal
velun laadun vähimmäisvaatimuksia ja muita asianmukaisia ja tarpeelli
sia toimenpiteitä koskevia vaatimuksia yhdeltä tai useammalta yleisen
sähköisen viestinnän tarjoajalta, mukaan lukien internetyhteyspalvelujen
tarjoajat.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on julkistettava vuosittain kertomuk
sia seurannastaan ja havainnoistaan ja annettava kertomukset komis
siolle ja BERECille.

2.
Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat, mukaan lukien internetyhte
yspalvelujen tarjoajat, antavat kansallisen sääntelyviranomaisen pyyn
nöstä tiedot 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista velvollisuuksista, erityisesti
tiedot niiden verkko kapasiteetin ja tietoliikenteen ja hallinnoinnista,
sekä perustelut mahdollisille toteutetuille liikenteenhallintatoimenpiteille.
Näiden tarjoajien on annettava pyydetyt tiedot kansallisen sääntelyviran
omaisen edellyttämässä määräajassa ja sen vaatimalla tarkkuudella.

3.
Tämän asetuksen johdonmukaisen soveltamisen edistämiseksi BE
REC vahvistaa 30 päivään elokuuta 2016 mennessä sidosryhmiä kuul
tuaan ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa suuntaviivat kansallisten
toimivaltaisten viranomaisten velvoitteiden täytäntöönpanolle tämän ar
tiklan mukaisesti.

4.
Tämä artikla ei rajoita tehtäviä, joita jäsenvaltiot ovat antaneet
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille tai muille toimivaltaisille vi
ranomaisille unionin oikeuden mukaisesti.

▼M1
5 a artikla
Säännellyn EU:n sisäisen viestinnän vähittäishinnoittelu
1.
Kuluttajilta EU:n sisäisestä viestinnästä perittävät vähittäishinnat
(ilman alv:tä) eivät 15 päivästä toukokuuta 2019 alkaen saa puheluiden
osalta ylittää 0,19 euroa minuutilta eivätkä 0,06 euroa tekstiviestien
osalta.

2.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, säännellyn EU:n sisäi
sen viestinnän tarjoajat voivat lisäksi tarjota ja kuluttajat nimenomaisesti
valita kansainvälistä viestintää sekä säänneltyä EU:n sisäistä viestintää
varten erilaisen kuin 1 kohdan mukaisesti määritellyn tariffin, jolloin
kuluttajat voivat säännellyssä EU:n sisäisessä viestinnässä käyttää toista
tariffia kuin sitä, joka heille olisi määritelty, ellei tällaista valintamah
dollisuutta olisi. Ennen kuin kuluttajat valitsevat tällaisen erilaisen tarif
fin, säännellyn EU:n sisäisen viestinnän tarjoajien on tiedotettava heille
niiden etujen luonteesta, jotka he tällöin menettäisivät.
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3.
Jos 2 kohdassa tarkoitettu säännellyn EU:n sisäisen viestinnän
tariffi ylittää 1 kohdassa säädetyn hintakaton, niille kuluttajille, jotka
eivät ole vahvistaneet tai ilmoittaneet kahden kuukauden kuluessa
15 päivästä toukokuuta 2019 minkään 2 kohdassa tarkoitetun tariffin
valintaa, tarjotaan automaattisesti 1 kohdassa säädetyt tariffit.

4.
Kuluttajat voivat luopua 1 kohdassa säädetyn tariffin käytöstä tai
siirtyä siihen takaisin maksutta yhden työpäivän kuluessa siitä, kun
palveluntarjoaja on vastaanottanut kyselyn, ja palveluntarjoajien on var
mistettava, että tällaiseen vaihtoon ei sisälly ehtoja tai rajoituksia, jotka
liittyvät muuta kuin säänneltyä EU:n sisäistä viestintää koskevien sopi
musten seikkoihin.

5.
Kun 1 kohdassa tarkoitetut enimmäishinnat ilmaistaan muuna va
luuttana kuin euroina, alkuperäiset rajat määritetään kyseisenä valuut
tana soveltamalla niiden viitekurssien keskiarvoa, jotka Euroopan kes
kuspankki on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä 15 päi
vänä tammikuuta, 15 päivänä helmikuuta ja 15 päivänä maaliskuuta
2019. Rajat muissa valuutoissa kuin euroissa tarkistetaan vuosittain vuo
desta 2020 lähtien. Näiden valuuttojen vuosittain tarkistettuja rajoja
sovelletaan 15 päivästä toukokuuta käyttäen saman vuoden 15 päivänä
tammikuuta, 15 päivänä helmikuuta ja 15 päivänä maaliskuuta julkais
tujen viitekurssien keskiarvoa.

6.
Kansalliset sääntelyviranomaiset seuraavat säännellyn EU:n sisäi
sen viestinnän markkina- ja hintakehitystä ja raportoivat siitä komissiol
le.

Kun säännellyn EU:n sisäisen viestinnän palveluntarjoaja toteaa, että
erityisten ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, jotka erottavat sen
useimmista muista unionin palveluntarjoajista, 1 kohdassa tarkoitetun
hintakaton soveltamisella olisi merkittävät vaikutukset kyseisen palve
luntarjoajan edellytyksiin pitää voimassa kotimaan viestintää varten ole
massa olevat hinnat, kansalliset sääntelyviranomaiset voivat kyseisen
palveluntarjoajan pyynnöstä myöntää säännellyn EU:n sisäisen viestin
nän palvelun tarjoajalle poikkeuksen 1 kohdasta ainoastaan siinä laa
juudessa kuin on tarpeen ja yhden vuoden ajaksi, joka voidaan uusia.
Kotimaan laskutusmallin kestävyyden arviointi perustuu asianomaiselle
säännellyn EU:n sisäisen viestinnän palveluntarjoajalle ominaisiin teki
jöihin sekä kotimaiseen hinta- ja tulotasoon.

Kun poikkeusta hakeva palveluntarjoaja on toimittanut asianmukaiset
todisteet, kansallinen sääntelyviranomainen määrittelee hintakaton, joka
ylittää jommankumman 1 kohdassa määritellyn hintakaton tai molemmat
ja joka olisi välttämätön, jotta palveluntarjoajan kotimaan laskutusmalli
voidaan varmistaa. BEREC julkaisee suuntaviivat perusteista, jotka kan
sallisten sääntelyviranomaisten on otettava huomioon arvioinnissa.

▼B
6 artikla
Seuraamukset
Jäsenvaltioiden on säädettävä 3, 4 ja 5 artiklan rikkomiseen sovelletta
vista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava

02015R2120 — FI — 20.12.2018 — 001.001 — 8
▼B
komissiolle näistä säännöksistä viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2016
ja ilmoitettava komissiolle viipymättä niitä koskevista myöhemmistä
muutoksista.
▼M1
Jäsenvaltioiden on säädettävä 5 a artiklan rikkomiseen sovellettavista
seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmis
tamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehok
kaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava ko
missiolle näistä säännöistä sekä 5 a artiklan täytäntöönpanon varmis
tamiseksi toteutetuista toimenpiteistä viimeistään 15 päivänä toukokuuta
2019 ja ilmoitettava komissiolle viipymättä niitä koskevista myöhem
mistä muutoksista.
▼B
7 artikla
Muutokset asetukseen (EU) N:o 531/2012
Muutetaan asetus (EU) N:o 531/2012 seuraavasti:
1) Muutetaan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:
a) kumotaan i, l ja n alakohdat;
b) lisätään alakohdat seuraavasti:
”r) ’kotimaisella vähittäishinnalla’ tarkoitetaan asiakkaan koti
maassa soittamista puheluista ja lähettämistä tekstiviesteistä
(jotka nousevat yhdestä yleisestä viestintäverkosta ja las
kevat toiseen yleiseen viestintäverkkoon samassa jäsenvalti
ossa) sekä käyttämästä tiedonsiirrosta verkkovierailuoperaat
torin perimää vähittäistason yksikköhintaa; jos kotimaista
vähittäistason yksikköhintaa ei ole määritetty, kotimaisen
vähittäishinnan katsotaan määräytyvän samalla laskutusperi
aatteella, jota sovelletaan asiakkaan soittamiin puheluihin ja
lähettämiin tekstiviesteihin (jotka nousevat yhdestä yleisestä
viestintäverkosta ja laskevat toiseen yleiseen viestintäverk
koon samassa jäsenvaltiossa) ja asiakkaan kuluttamaan da
taan kyseisen asiakkaan omassa jäsenvaltiossa;
s) ’säänneltyjen vähittäistason verkkovierailudatapalvelujen
erillisellä myynnillä’ sellaisten säänneltyjen verkkovierailu
datapalvelujen tarjoamista, jotka vaihtoehtoinen verkkovie
railuoperaattori tarjoaa verkkovierailuasiakkaille suoraan vie
railuverkossa.”
2) Korvataan 3 artiklan 6 kohta seuraavasti:
”6.
Edellä 5 kohdassa tarkoitetun viitetarjouksen on oltava riit
tävän yksityiskohtainen ja siinä on oltava kaikki 3 kohdassa tarkoi
tetut verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia varten
tarvittavat osatekijät, ja siinä on myös kuvattava suorien verkkovie
railupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksien ja verkkovierailujen
tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeuksien kannalta merkityksel
linen tarjonta sekä siihen liittyvät ehdot. Kyseinen viitetarjous voi
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sisältää ehtoja pysyvien verkkovierailujen tai tukkutason verkkovie
railupalvelujen poikkeavan tai vilpillisen käytön estämiseksi muihin
tarkoituksiin kuin säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjontaan
verkkovierailuoperaattoreiden asiakkaille näiden matkustaessa ajoit
tain unionissa. Kansalliset sääntelyviranomaiset määräävät tarvitta
essa muutoksia viitetarjouksiin tässä artiklassa säädettyjen velvolli
suuksien täyttämiseksi.”
3) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:
a) korvataan otsikko seuraavasti:
”Säänneltyjen vähittäistason verkkovierailudatapalvelujen erilli
nen myynti.”;
b) kumotaan 1 kohdan ensimmäinen alakohta;
c) kumotaan 4 ja 5 kohta.
4) Muutetaan 5 artikla seuraavasti:
a) korvataan otsikko seuraavasti:
”Säänneltyjen vähittäistason verkkovierailudatapalvelujen erilli
sen myynnin toteuttaminen”;
b) korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Kotimaan operaattoreiden on täytettävä säänneltyjen vä
hittäistason verkkovierailudatapalvelujen erilliseen myyntiin liit
tyvä velvollisuus, josta säädetään 4 artiklassa, niin että verkko
vierailuasiakkaat voivat käyttää erillisiä säänneltyjä verkkovie
railudatapalveluja. Kotimaan operaattoreiden on hyväksyttävä
kaikki toimintojen ja niihin liittyvien lisäpalvelujen käyttöoike
uksia koskevat kohtuulliset pyynnöt, joilla on merkitystä sään
neltyjen vähittäistason verkkovierailudatapalvelujen erillisen
myynnin kannalta. Käyttöoikeuksien, jotka koskevat säännelty
jen vähittäistason verkkovierailudatapalvelujen erillistä myyntiä
varten tarvittavia toimintoja ja lisäpalveluja, käyttäjätodennuk
seen liittyvät palvelut mukaan lukien, on oltava maksuttomia
eivätkä ne saa aiheuttaa verkkovierailuasiakkaille mitään välittö
miä kustannuksia.”;
c) korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Jotta varmistettaisiin säänneltyjen vähittäistason verkko
vierailudatapalvelujen erillisen myynnin yhdenmukainen ja sa
manaikainen toteuttaminen kaikkialla unionissa, komissio vah
vistaa BERECiä kuultuaan täytäntöönpanosäädöksinä yksityis
kohtaiset säännöt, jotka koskevat säänneltyjen vähittäistason
verkkovierailudatapalvelujen erillisen myynnin toteuttamisen
edellyttämää teknistä ratkaisua. Nämä täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenet
telyä noudattaen.”;
d) korvataan 3 kohdan johdantolause seuraavasti:
”3.
Säänneltyjen vähittäistason verkkovierailudatapalvelujen
erillisen myynnin toteuttamisen edellyttämän teknisen ratkaisun
on täytettävä seuraavat ehdot:”.
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5) Lisätään artiklat seuraavasti:

”6 a artikla
Verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistaminen
Verkkovierailuoperaattorit eivät 15 päivästä kesäkuuta 2017 alkaen,
edellyttäen, että 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ehdotuksen joh
dosta hyväksyttävää säädöstä sovelletaan kyseisenä päivänä, ja ellei
6 b ja 6 c artiklasta muuta johdu, saa periä verkkovierailuasiakkailta
missään jäsenvaltiossa mitään lisämaksuja kotimaan vähittäishinto
jen lisäksi, kun kyseessä ovat säännellyt soitetut tai vastaanotetut
verkkovierailupuhelut, säännellyt lähetetyt tekstiviestit tai käytetyt
säännellyt verkkovierailudatapalvelut, mukaan lukien multimediavi
estit, eivätkä mitään yleistä maksua päätelaitteen tai palvelun käy
tön ulkomailla mahdollistamiseksi.

6 b artikla
Kohtuullinen käyttö
1.
Verkkovierailuoperaattorit voivat tämän artiklan ja 6 d artik
lassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti soveltaa
kohtuullisen käytön politiikkaa säänneltyjen vähittäistason verkko
vierailupalvelujen kulutukseen sovellettavalla kotimaisella vähittäis
hinnalla, jotta verkkovierailuasiakkailta voidaan estää säänneltyjen
vähittäistason verkkovierailupalvelujen poikkeava tai vilpillinen
käyttö, kuten tällaisten palvelujen käyttö muussa kuin verkkovierai
luasiakkaan kotimaan operaattorin jäsenvaltiossa muihin tarkoituk
siin kuin ajoittaista matkailua varten.

Kohtuullisen käytön politiikan on annettava verkkovierailuoperaat
torin asiakkaille mahdollisuus kuluttaa heitä koskevien hinnoittelu
mallien mukainen määrä säänneltyjä vähittäistason verkkovierail
upalveluja sovellettavalla kotimaisten palvelujen vähittäishinnalla.

2.
Säänneltyihin vähittäistason verkkovierailupalveluihin, jotka
ylittävät mahdolliset kohtuullisen käytön politiikan mukaiset rajat,
sovelletaan 6 e artiklaa.

6 c artikla
Verkkovierailujen
kestävyys

vähittäistason

lisämaksujen

poistamisen

1.
Jos verkkovierailuoperaattori ei erityisissä ja poikkeukselli
sissa olosuhteissa pysty sen kotimaan laskutusmallin kestävyyden
varmistamiseksi kattamaan säänneltyjen verkkovierailupalvelujen
tarjoamisesta aiheutuneita todellisia ja ennakoituja kokonaiskustan
nuksiaan 6 a ja 6 b artiklan mukaisesti tällaisten palvelujen tarjoa
misesta saaduista todellisista ja ennakoiduista kokonaistuloista, ky
seinen verkkovierailuoperaattori voi hakea lupaa lisämaksun sovel
tamiselle. Lisämaksua sovelletaan ainoastaan siltä osin kuin se on
välttämätöntä säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen
tarjoamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi ottaen huomi
oon sovellettavat tukkutason enimmäishinnat.
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2.
Jos verkkovierailuoperaattori päättää hyödyntää tämän artiklan
1 kohtaa, sen on viipymättä tehtävä kansalliselle sääntelyviranomai
selle hakemus, ja toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot 6 d
artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti. Verk
kovierailuoperaattorin on tämän jälkeen 12 kuukauden välein saa
tettava kyseiset tiedot ajan tasalle ja toimitettava ne kansalliselle
sääntelyviranomaiselle.

3.
Kansallinen sääntelyviranomainen arvioi 2 kohdan mukaisen
hakemuksen saatuaan, onko verkkovierailuoperaattori osoittanut, et
tei se pysty kattamaan kulujaan 1 kohdan mukaisesti, mikä johtaisi
sen kotimaan laskutusmallin kestävyyden heikentymiseen. Koti
maan laskutusmallin kestävyys arvioidaan asianomaiselle verkko
vierailuoperaattorille ominaisten objektiivisesti määritettyjen tekijöi
den perusteella, ottaen huomioon myös kyseisessä jäsenvaltiossa
sijaitsevien verkkovierailuoperaattoreiden välillä objektiivisesti to
detut vaihtelut ja kotimainen hinta- ja tulotaso. Kansallinen säänte
lyviranomainen antaa luvan lisämaksuun, jos 1 kohdassa ja tässä
kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

4.
Kansallinen sääntelyviranomainen antaa luvan lisämaksuun
yhden kuukauden kuluessa 2 kohdan mukaisen hakemuksen vas
taanottamisesta, ellei hakemus ole ilmeisen perusteeton tai siinä
toimitetut tiedot ole riittämättömiä. Jos kansallinen sääntelyviran
omainen katsoo, että hakemus on ilmeisen perusteeton tai että toi
mitetut tiedot ovat riittämättömiä, se tekee seuraavien kahden kuu
kauden kuluessa ja annettuaan verkkovierailuoperaattorille tilaisuu
den tulla kuulluksi lopullisen päätöksen lisämaksua koskevan luvan
antamisesta, lisämaksun muuttamisesta tai lisämaksun kieltämisestä.

6 d artikla
Kohtuullisen
käytön
politiikan
toteuttaminen
ja
verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistamisen
kestävyys
1.
Jotta varmistettaisiin 6 b ja 6 c artiklan johdonmukainen so
veltaminen, komissio hyväksyy 15 päivään joulukuuta 2016 men
nessä BERECiä kuultuaan täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvis
tetaan yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat kohtuullisen käytön
politiikan soveltamista, verkkovierailujen vähittäistason lisämaksu
jen poistamisen kestävyyden arviointia ja hakemusta, joka verkko
vierailuoperaattorin on toimitettava tällaista arviointia varten. Ky
seiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 6 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.
Hyväksyessään 6 b artiklan osalta täytäntöönpanosäädöksiä,
joissa vahvistetaan kohtuullisen käytön politiikan soveltamista kos
kevat yksityiskohtaiset säännöt, komissio ottaa huomioon seuraa
vaa:

a) hinnoittelun ja kulutustottumusten kehitys jäsenvaltioissa,

b) kotimaan hintatasojen lähentymisaste unionissa,

c) matkustustottumukset unionissa,
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d) havaittavissa olevat kotimaan ja vierailuverkon markkinoiden
kilpailun ja investointikannustimien vääristymistä koskevat ris
kit.
3.
Komission 6 c artiklan osalta hyväksymien täytäntöönpano
säädösten, joissa vahvistetaan verkkovierailujen vähittäistason lisä
maksujen poistamisen kestävyyden arviointimenetelmää verkkovie
railuoperaattorin osalta koskevat yksityiskohtaiset säännöt, tulee pe
rustua seuraavaan:
a) säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoami
sesta aiheutuneiden todellisten ja ennakoitujen kokonaiskustan
nusten määrittäminen, ottaen huomioon tukkutason todelliset
verkkovierailuhinnat epätasapainoisessa liikenteessä ja kohtuul
linen osuus säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen
tarjoamisen edellyttämistä yhteisistä kustannuksista;
b) säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoami
sesta saatujen todellisten ja ennakoitujen kokonaistulojen mää
rittäminen;
c) säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen kulutus ja
verkkovierailuoperaattorin asiakkaiden kotimaan kulutus;
d) kotimaan markkinoiden kilpailu-, hinta- ja tulotaso ja mahdolli
nen havaittavissa oleva riski siitä, että verkkovierailu- ja koti
maan vähittäishinnat vaikuttaisivat tuntuvasti tällaisten hintojen
kehitykseen.
4.
Komissio tarkastelee 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä täytän
töönpanosäädöksiä säännöllisesti markkinakehityksen pohjalta.
5.
Kansallisen sääntelyviranomaisen on tiiviisti seurattava ja val
vottava kohtuullisen käytön politiikan soveltamista ja verkkovierai
lujen vähittäistason lisämaksujen poistamisen kestävyyttä koskevien
toimenpiteiden toteuttamista kiinnittäen erityistä huomiota asiaan
liittyviin asianomaiselle jäsenvaltioille ominaisiin objektiivisesti
määritettyihin tekijöihin ja verkkovierailuoperaattoreiden välillä ob
jektiivisesti todettuihin vaihteluihin. Kansallisen sääntelyviranomai
sen on ajoissa pantava täytäntöön 6 b ja 6 c artiklassa säädetyt
edellytykset ja tämän artiklan1 kohdan nojalla hyväksytyt täytän
töönpanosäädökset, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 6 c artiklan 3
kohdassa säädettyyn menettelyyn. Kansallinen sääntelyviranomai
nen voi milloin tahansa vaatia verkkovierailuoperaattoria muutta
maan lisämaksua tai lopettamaan sen perimisen, jos se ei ole 6 b
tai 6 c artiklan mukainen. Kansallisen sääntelyviranomaisen on
vuosittain tiedotettava komissiolle tämän artiklan 6 b ja 6 c kohdan
soveltamisesta.

6 e artikla
Säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoami
nen
1.
Jos verkkovierailuoperaattori soveltaa säänneltyjen vähittäis
tason verkkovierailupalvelujen kulutukseen lisämaksua kohtuullisen
käytön politiikan mukaisten rajojen ylittävältä osin, sen on täytet
tävä seuraavat edellytykset (ilman arvonlisäveroa), sanotun vaikut
tamatta toisen alakohdan soveltamiseen:
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a) mahdollinen lisämaksu, jota sovelletaan säänneltyihin soitettui
hin verkkovierailupuheluihin, säänneltyihin lähetettyihin verkko
vierailutekstiviesteihin ja säänneltyihin verkkovierailudatapalve
luihin, ei saa ylittää 7 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 1 kohdassa
ja 12 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tukkutason enimmäishintoja;

b) kotimaisen vähittäishinnan ja mahdollisen lisämaksun yhteenlas
kettu määrä saa olla säänneltyjen soitettujen verkkovierailupuhe
lujen osalta enintään 0,19 euroa minuutilta, säänneltyjen lähetet
tyjen verkkovierailutekstiviestien osalta enintään 0,06 euroa
tekstiviestiltä ja säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen osalta
enintään 0,20 euroa käytettyä megatavua kohti;

c) mahdollinen lisämaksu, jota sovelletaan säänneltyihin vastaan
otettuihin verkkovierailupuheluihin, ei saa ylittää 2 kohdan mu
kaisesti määritettyä terminointimaksujen enimmäismäärien pai
notettua keskiarvoa unionissa.

Verkkovierailuoperaattorit eivät saa soveltaa lisämaksua vastaan
otettuihin säänneltyihin verkkovierailutekstiviesteihin tai verkkovie
railun yhteydessä vastaanotettuihin äänipostiviesteihin. Tämä ei vai
kuta muihin perittäviin maksuihin, kuten tällaisten viestien kuunte
lusta perittäviin maksuihin.

Verkkovierailuoperaattorien on laskutettava soitetuista ja vastaan
otetuista verkkovierailupuheluista sekuntipohjaisesti. Verkkovierai
luoperaattorit voivat soveltaa enintään 30 sekunnin pituista vähim
mäislaskutusaikaa soitettuihin puheluihin. Verkkovierailuoperaatto
rien on laskutettava asiakkaitaan kilotavukohtaisesti kaikista sään
nellyistä verkkovierailudatapalveluista, lukuun ottamatta multime
diaviestejä, jotka voidaan laskuttaa yksikkökohtaisesti. Tällaisessa
tapauksessa vähittäishinta, jonka verkkovierailuoperaattori voi periä
verkkovierailuasiakkaaltaan tämän verkkovierailun yhteydessä lä
hettämästä tai vastaanottamasta multimediaviestistä, ei saa ylittää
ensimmäisessä alakohdassa säännellylle verkkovierailudatapalve
lulle asetettua vähittäishinnan enimmäismäärää.

Tämä kohta ei 6 f artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna aikana estä
tarjouksia, joissa verkkovierailuasiakkaille tarjotaan kiinteään päivä
kohtaiseen hintaan tai muuhun ajanjaksoon sidottuun kiinteään hin
taan tietty käyttömäärä säänneltyjä verkkovierailupalveluja edellyt
täen, että kyseisen käyttömäärän kuluttaminen kokonaan johtaa
säänneltyjen soitettujen verkkovierailupuhelujen, vastaanotettujen
puhelujen, lähetettyjen tekstiviestien ja verkkovierailudatapalvelujen
osalta yksikköhintaan, joka ei ylitä kuhunkin sovellettavaa koti
maista vähittäishintaa ja tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa
asetettua lisämaksun enimmäismäärää.

2.
Komissio hyväksyy 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä
BERECiä kuultuaan ja jollei tämän kohdan toisesta alakohdasta
muuta johdu, täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan 1 koh
dan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettu terminointi
maksujen enimmäismäärien painotettu keskiarvo. Komissio tarkas
telee kyseisiä täytäntöönpanosäädöksiä vuosittain. Kyseiset täytän
töönpanosäädökset hyväksytään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
tarkastelumenettelyä noudattaen.
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Terminointimaksujen enimmäismäärien painotettu keskiarvo perus
tuu seuraaviin kriteereihin:
a) terminointimaksujen enimmäistaso, jonka kansalliset sääntelyvi
ranomaiset ovat markkinoilla asettaneet tukkuhintaiselle puheen
siirrolle kohdeverkkona toimivassa yksittäisessä matkaviestintä
verkossa puitedirektiivin 7 ja 16 artiklan sekä käyttöoikeusdirek
tiivin 13 artiklan mukaisesti; ja
b) tilaajien yhteismäärä jäsenvaltioissa.
3.
Verkkovierailuoperaattorit voivat tarjota ja verkkovierailuasi
akkaat voivat nimenomaisesti valita muun kuin 6 a, 6 b ja 6 c
artiklan sekä tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistetun verk
kovierailuhinnan; tällöin verkkovierailuasiakkaat hyötyvät eri hin
nastosta säännellyille verkkovierailupalveluille kuin siitä, jota sovel
lettaisiin, ellei kyseistä valintaa olisi tehty. Verkkovierailuoperaat
torin on muistutettava kyseisiä verkkovierailuasiakkaita tällöin me
netettävien verkkovierailuetujen luonteesta.
Verkkovierailuoperaattorien on sovellettava 6 a ja 6 b artiklan sekä
tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettua hintaa automaatti
sesti kaikkiin nykyisiin ja uusiin verkkovierailuasiakkaisiin sanotun
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista.
Verkkovierailuasiakas voi milloin tahansa pyytää 6 a, 6 b ja 6 c
artiklan sekä tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettuun
hintaan siirtymistä tai siitä luopumista. Kun verkkovierailuasiakas
nimenomaisesti valitsee luopumisen 6 a, 6 b ja 6 c artiklan sekä
tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistetusta hinnasta tai takai
sin siihen siirtymisen, vaihto on toteutettava maksutta yhden työ
päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisäl
tyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimusten muihin
osiin kuin verkkovierailuihin. Verkkovierailuoperaattorit voivat vii
västyttää vaihdon voimaantuloa, kunnes aiempi verkkovierailuhin
nasto on ollut voimassa tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla enin
tään kaksi kuukautta.
4.
Verkkovierailuoperaattorien on varmistettava, että sopimuk
sessa, johon sisältyy minkä tahansa tyyppinen säännelty vähittäis
tason verkkovierailupalvelu, täsmennetään kyseisen säännellyn vä
hittäistason verkkovierailupalvelun tärkeimmät piirteet, mukaan lu
kien erityisesti:
a) erityinen hinnoittelumalli tai erityiset hinnoittelumallit, ja kunkin
kyseisen hinnoittelumallin osalta tarjottavien palvelujen tyyppi,
mukaan lukien viestinnän määrät,
b) säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen kulutuk
seen, josta peritään sovellettava kotimaisten vähittäispalvelujen
hinta, mahdollisesti sovellettavat rajoitukset, erityisesti määrälli
set tiedot siitä, miten kohtuullisen käytön politiikkaa sovelletaan,
viittaamalla kulloisenkin säännellyn vähittäistason verkkovierail
upalvelun tärkeimpiin hinnoittelua, määrää tai muita tekijöitä
koskeviin parametreihin.
Verkkovierailuoperaattorien on julkaistava ensimmäisessä alakoh
dassa tarkoitetut tiedot.
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6 f artikla
Vähittäistason verkkovierailulisämaksut siirtymäkautena
1.
Verkkovierailuoperaattorit voivat 30 päivän huhtikuuta 2016
ja 14 päivän kesäkuuta 2017 välisenä aikana periä säänneltyjen
vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta lisämaksua ko
timaisen vähittäishinnan lisäksi.
2.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona sovelle
taan 6 e artiklaa soveltuvin osin.”
6) Kumotaan 8, 10 ja 13 artikla.
7) Muutetaan 14 artikla seuraavasti:
a) korvataan 1 artiklan toinen alakohta seuraavasti:
”Kyseiset yksilölliset perushintatiedot on ilmaistava asiakkaan
kotimaan operaattorin toimittaman kotilaskun valuuttana, ja nii
hin on sisällytettävä tiedot:
a) mahdollisesta kohtuullisen käytön politiikasta, jota verkko
vierailuasiakkaaseen sovelletaan unionissa ja lisämaksuista,
joita sovelletaan kyseisen kohtuullisen käytön politiikan mu
kaisten rajojen ylittävältä osin; ja
b) mahdollisesta lisämaksusta, jota sovelletaan 6 c artiklan mu
kaisesti.”;
b) korvataan 1 kohdan kuudes alakohta seuraavasti:
”Ensimmäistä, toista, neljättä ja viidettä alakohtaa, lukuun otta
matta viittausta kohtuullisen käytön politiikkaan ja 6 c artiklan
mukaisesti sovellettavaan lisämaksuun, sovelletaan myös unio
nin ulkopuolella matkustavien verkkovierailuasiakkaiden käyttä
miin verkkovierailuoperaattorin tarjoamiin verkkovierailuääni
puhelu- ja -tekstiviestipalveluihin.”;
c) lisätään alakohta seuraavasti:
”2 a.
Verkkovierailuoperaattorin on lähetettävä verkkovierai
luasiakkaalle ilmoitus, kun säänneltyjen verkkovierailupuhelutai tekstiviestipalvelujen käyttöön sovellettavan kohtuullisen
käytön määrä on kokonaan kulutettu tai 6 c artiklan mukaisesti
sovellettava mahdollinen käyttöraja on saavutettu. Ilmoituksessa
on esitettävä lisämaksu, jota sovelletaan verkkovierailuasiakkaan
mahdolliseen kohtuullisen käytön tai käyttörajan ylittävään sään
neltyjen verkkovierailuäänipuhelu- tai -tekstiviestipalvelujen
käyttöön. Jokaisella asiakkaalla on oltava oikeus pyytää verkko
vierailuoperaattoria lopettamaan tällaisten ilmoitusten lähettämi
nen ja pyytää milloin tahansa ja maksutta verkkovierailuoper
aattoria tarjoamaan uudelleen tätä palvelua.”;
d) korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3.
Verkkovierailuoperaattoreiden on annettava kaikille asiak
kaille liittymäsopimusten tekemisen yhteydessä täydelliset tiedot
sovellettavista verkkovierailuhinnoista. Niiden on lisäksi annet
tava verkkovierailuasiakkailleen ajantasaista tietoa sovellettavista
verkkovierailuhinnoista viipymättä aina, kun hinnat muuttuvat.
Tämän jälkeen verkkovierailuoperaattoreiden on muistutettava
eurotariffista kohtuullisin väliajoin kaikkia asiakkaita, jotka
ovat valinneet jonkin muun hinnaston.”

02015R2120 — FI — 20.12.2018 — 001.001 — 16
▼B
8) Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a) korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.
Verkkovierailuoperaattorin on tiedotettava verkkovierailu
asiakkaalle automaattisella viestillä, että asiakas käyttää säännel
tyjä verkkovierailupalveluja, ja annettava yksilölliset perushinta
tiedot ja tiedot hinnoista (asiakkaan kotimaan operaattorin toi
mittaman kotilaskun valuuttana), joita sovelletaan säänneltyjen
verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan kyseiselle verkkovierai
luasiakkaalle kyseisessä jäsenvaltiossa, paitsi jos asiakas on il
moittanut verkkovierailuoperaattorille, ettei tarvitse näitä tietoja.

Kyseisiin yksilöllisiin perushintatietoihin on sisällytettävä tiedot:

a) mahdollisesta kohtuullisen käytön politiikasta, jota verkko
vierailuasiakkaaseen sovelletaan unionissa ja lisämaksuista,
joita sovelletaan kyseisen kohtuullisen käytön politiikan mu
kaisten rajojen ylittävältä osin; ja

b) mahdollisesta lisämaksusta, jota sovelletaan 6 c artiklan mu
kaisesti.

Tiedot on toimitettava verkkovierailuasiakkaan mobiililaittee
seen esimerkiksi tekstiviestin, sähköpostin tai mobiililaitteella
näkyvän ponnahdusikkunan avulla aina, kun verkkovierailuasia
kas saapuu muun kuin kotimaan operaattorinsa jäsenvaltion alu
eelle ja ottaa ensimmäisen kerran käyttöön verkkovierailudata
palvelun kyseisessä jäsenvaltiossa. Tiedot on toimitettava mak
sutta sillä hetkellä, kun verkkovierailuasiakas ottaa käyttöön
säännellyn verkkovierailudatapalvelun, tavalla, joka on omiaan
helpottamaan niiden vastaanottoa ja helppoa ymmärtämistä.

Asiakkaalla, joka on ilmoittanut verkkovierailuoperaattorilleen,
ettei tarvitse automaattisia hintatietoja, on oikeus pyytää milloin
tahansa ja maksutta verkkovierailuoperaattoria tarjoamaan uudel
leen kyseistä palvelua.”;

b) lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.
Verkkovierailuoperaattorin on lähetettävä ilmoitus, kun
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen kulutukseen sovellet
tavan kohtuullisen käytön määrä on kokonaan kulutettu tai kun
6 c artiklan mukaisesti kaikkeen käyttöön sovellettava kynnys
arvo on saavutettu. Ilmoituksessa on mainittava perittävä lisä
maksu, jota sovelletaan kaikkeen verkkovierailuasiakkaan sään
neltyjen verkkovierailudatapalvelujen lisäkulutukseen. Jokaisella
asiakkaalla on oltava oikeus pyytää verkkovierailuoperaattoria
lopettamaan tällaisten ilmoitusten lähettäminen ja pyytää milloin
tahansa ja maksutta verkkovierailuoperaattoria tarjoamaan uudel
leen tätä palvelua.”;

c) korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
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”3.
Kunkin verkkovierailuoperaattorin on tarjottava kaikille
verkkovierailuasiakkailleen mahdollisuus valita vapaasti ja mak
sutta toiminto, joka antaa hyvissä ajoin tietoja toteutuneesta ku
lutuksesta ilmaistuna käyttömääränä tai valuuttana, jossa verk
kovierailuasiakasta laskutetaan säännellyistä verkkovierailudata
palveluista, ja joka takaa, että säänneltyjen verkkovierailudata
palveluiden, lukuun ottamatta yksikköä kohti laskutettavia mul
timediaviestipalveluja, kokonaiskulutus ei tiettynä kautena ylitä
määritettyä saldorajaa ilman asiakkaan nimenomaista suostumus
ta.”;

d) korvataan 6 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”6.
Tätä artiklaa, lukuun ottamatta sen 5 kohtaa, 2 kohdan
toista alakohtaa ja 2 a kohtaa, ja ellei tämän kohdan toisesta ja
kolmannesta alakohdasta muuta johdu, sovelletaan myös unionin
ulkopuolella matkustavien verkkovierailuasiakkaiden käyttämiin
verkkovierailuoperaattorin tarjoamiin verkkovierailudatapalvelui
hin.”

9) Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a) lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kansallisten sääntelyviranomaisten on tiiviisti seurattava ja val
vottava 6 b ja 6 c artiklaa ja 6 e artiklan 3 kohtaa hyödyntäviä
verkkovierailuoperaattoreita.”;

b) korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.
Kansallisten sääntelyviranomaisten on annettava yleisesti
saataville ajantasaiset tiedot tämän asetuksen ja erityisesti sen
6 a, 6 b, 6 c, 6 e, 7, 9 ja 12 artiklan soveltamisesta siten, että
asianosaiset saavat tiedon käyttöönsä helposti.”

10) Korvataan 19 artikla seuraavasti:

”19 artikla
Uudelleentarkastelu
1.
Komissio aloittaa 29 päivään marraskuuta 2015 mennessä
verkkovierailujen tukkumarkkinoiden uudelleentarkastelun arvioi
dakseen tarvittavia toimenpiteitä, jotta verkkovierailujen vähittäis
tason lisämaksut voitaisiin poistaa 15 päivään kesäkuuta 2017 men
nessä. Komissio tarkastelee uudelleen muun muassa kilpailun as
tetta kansallisilla tukkumarkkinoilla ja arvioi erityisesti aiheutuneita
tukkutason kustannuksia ja sovellettuja tukkutason hintoja sekä
operaattoreiden kilpailutilannetta rajallisella maantieteellisellä alu
eella, mukaan lukien kaupallisten sopimusten vaikutukset kilpailuun
sekä operaattoreiden kyky hyödyntää mittakaavaetuja. Komissio ar
vioi myös kilpailun kehittymistä verkkovierailujen vähittäismarkki
noilla ja kaikkia havaittavissa olevia kilpailun vääristymisen riskejä
ja investointikannustimia kotimaan ja vierailuverkon markkinoilla.
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Arvioidessaan verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen pois
tamisen mahdollistavia toimenpiteitä komissio ottaa huomioon tar
peen varmistaa, että vierailuverkkojen operaattorit pystyvät katta
maan kaikki säänneltyjen tukkutason verkkovierailupalvelujen tar
joamisesta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien yhteiset kustan
nukset. Komission on otettava huomioon myös tarve estää pysyvät
verkkovierailut tai verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoike
uksien poikkeava tai vilpillinen käyttö muihin tarkoituksiin kuin
säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjontaan verkkovierailuo
peraattoreiden asiakkaille näiden matkustaessa ajoittain unionissa.

2.
Komissio antaa viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2016 Eu
roopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 1 kohdassa tarkoi
tetun uudelleentarkastelun tuloksista.

Tähän kertomukseen liitetään julkisen kuulemisen jälkeen asianmu
kainen lainsäädäntöehdotus tässä asetuksessa säädettyjen säännelty
jen verkkovierailupalvelujen tukkuhintojen muuttamiseksi tai jonkin
muun ratkaisun tarjoamiseksi tukkutasolla määritettyjen kysymysten
ratkaisemiseksi tarkoituksena verkkovierailujen vähittäistason lisä
maksujen poistaminen 15 päivään kesäkuuta 2017 mennessä.

3.
Lisäksi komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kertomuksen kahden vuoden välein 2 kohdassa tarkoitetun kerto
muksen antamisen jälkeen. Kuhunkin kertomukseen on sisällytet
tävä muun muassa arviointi seuraavista:

a) palvelujen saatavuus ja laatu, mukaan lukien säännellyille vähit
täistason verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja -datapalve
luille vaihtoehtoiset palvelut, erityisesti tekninen kehitys huomi
oon ottaen;

b) kilpailu verkkovierailujen sekä vähittäis- että tukkumarkkinoilla
ja erityisesti pienten, riippumattomien tai vasta vähän aikaa toi
mineiden operaattoreiden kilpailutilanne, samoin kuin kaupallis
ten sopimusten vaikutus kilpailuun ja operaattoreiden väliset
keskinäiset yhteydet;

c) se, missä määrin 3 ja 4 artiklassa säädettyjen rakenteellisten
toimenpiteiden toteuttaminen on tuottanut tuloksia kilpailun ke
hittämisessä säänneltyjen verkkovierailupalvelujen sisämarkki
noilla.

4.
Unionin laajuisten verkkovierailumarkkinoiden kilpailun ke
hittymisen arvioimiseksi BEREC kerää kansallisilta sääntelyviran
omaisilta säännöllisesti tietoja säänneltyjen verkkovierailuäänipuhe
lu-, -tekstiviesti- ja -datapalvelujen vähittäis- ja tukkuhintojen ke
hittymisestä. Nämä tiedot toimitetaan komissiolle vähintään kah
desti vuodessa. Komissio julkaisee ne.

Kerättyjen tietojen perusteella BEREC raportoi säännöllisesti hin
noittelun ja kulutustottumusten kehityksestä jäsenvaltioissa sekä ko
timaan- että verkkovierailupalvelujen osalta ja tukkutason todellis
ten verkkovierailuhintojen kehityksestä verkkovierailuoperaattorei
den välisessä epätasapainoisessa liikenteessä.
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Lisäksi BEREC kerää kansallisilta sääntelyviranomaisilta vuosittain
tietoja operaattoreiden asiakkailleen tarjoamien erilaisten hintojen
avoimuudesta ja vertailukelpoisuudesta. Komissio julkaisee nämä
tiedot ja havainnot.”

8 artikla
Muutokset direktiiviin 2002/22/EY
Korvataan direktiivin 2002/22/EY 1 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3.
Loppukäyttäjille tarkoitettujen sähköisissä viestintäverkoissa tar
jottavien palvelujen ja sovellusten saatavuutta tai käyttöä koskevissa
kansallisissa toimenpiteissä on kunnioitettava luonnollisten henkilöiden
perusoikeuksia ja -vapauksia, myös suhteessa yksityisyyteen ja oike
udenmukaiseen oikeudenkäyntiin, sellaisena kuin se määritellään ihmis
oikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen
yleissopimuksen 6 artiklassa.”

9 artikla
Uudelleentarkastelulauseke
Komissio tarkastelee 30 päivään huhtikuuta 2019 mennessä ja sen jäl
keen neljän vuoden välein uudelleen tämän asetuksen 3, 4, 5 ja 6 artiklaa
ja antaa tarkastelusta kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle
sekä tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia tämän asetuksen muuttami
seksi.

10 artikla
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
1.
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
2.
Sitä sovelletaan 30 päivästä huhtikuuta 2016 seuraavia säännöksiä
lukuun ottamatta:
a) jos asetuksen (EU) N:o 531/2012 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
ehdotuksen seurauksena annettu säädöstä sovelletaan 15 päivänä ke
säkuuta 2017, tämän asetuksen 7 artiklan 5 kohtaa, siltä osin kuin se
koskee asetuksen (EU) N:o 531/2012 6 a–6 d artiklaa, tämän ase
tuksen 7 artiklan 7 kohdan a–c alakohtaa ja 8 kohdan a, b ja d
alakohtaa, sovelletaan kyseisestä päivästä alkaen.
Jos kyseistä säädöstä ei sovelleta 15 päivänä kesäkuuta 2017, tämän
asetuksen 5 artiklan 7 kohtaa, siltä osin kuin se koskee asetuksen
(EU) N:o 531/2012 6 f artiklaa, sovelletaan edelleen siihen saakka,
kunnes kyseistä säädöstä aletaan soveltaa.
Jos kyseistä säädöstä aletaan soveltaa 15 päivän kesäkuuta 2017
jälkeen, tämän asetuksen 7 artiklan 5 kohtaa, siltä osin kuin se kos
kee asetuksen (EU) N:o 531/2012 6 a–6 d artiklaa, ja tämän asetuk
sen 7 artiklan 7 kohdan a–c alakohtaa ja 8 kohdan a, b ja d alakohtaa
sovelletaan kyseisen säädöksen soveltamispäivästä alkaen;
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b) tämän asetuksen 7 artiklan 4 kohdan c alakohdan ja tämän asetuksen
7 artiklan 5 kohdan, siltä osin kuin se koskee asetuksen (EU) N:o
531/2012 6 d artiklaa ja 6 e artiklan 2 kohtaa, mukaista täytäntöön
panovallan siirtämistä komissiolle sovelletaan 29 päivästä marras
kuuta 2015;
c) 5 artiklan 3 kohtaa sovelletaan 29 päivästä marraskuuta 2015;
d) tämän asetuksen 7 artiklan 10 kohtaa sovelletaan 29 päivästä marras
kuuta 2015.
3.
Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa 31 päivään joulukuuta 2016
saakka kansallisia toimenpiteitä – itsesääntelyjärjestelmät mukaan lukien
– jotka olivat voimassa ennen 29 päivää marraskuuta 2015 ja jotka eivät
ole 3 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisia. Asianomaisten jäsenvaltioiden
on ilmoitettava komissiolle kyseisistä toimenpiteistä 30 päivään huhti
kuuta 2016 mennessä.
4.
Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1203/2012 (1) sään
nöksiä, jotka koskevat teknistä menettelyä vierailuverkon paikallisten
verkkovierailudatapalvelujen käytön mahdollistamiseksi, sovelletaan
edelleen säänneltyjen vähittäistason verkkovierailudatapalvelujen erillis
myyntiin siihen saakka, kunnes tämän asetuksen 7 artiklan 4 kohdan c
alakohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosäädös hyväksytään.
▼M1
5.
Edellä olevan 5 a artiklan voimassaolo päättyy14 päivänä touko
kuuta 2024.
▼B
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.

(1) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1203/2012, annettu 14 päivänä
joulukuuta 2012, säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillis
myynnistä unionissa (EUVL L 347, 15.12.2012, s. 1).

