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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 717/2007
annettu 27 päivänä kesäkuuta 2007,
verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella ja direktiivin 2002/21/EY
muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

(2)

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

(3)

Sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) (3), sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetulla
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) (4), sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä
7 päivänä maaliskuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/21/EY (puitedirektiivi) (5), yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten
viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) (6) ja
henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä
2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (7),
joista jäljempänä käytetään yhdessä nimitystä ”vuoden
2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmä”, pyritään
luomaan yhteisöön sähköisen viestinnän sisämarkkinat
ja varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja lisääntyneen kilpailun kautta.

(4)

Tämä asetus ei ole erillinen toimi, vaan se täydentää ja
tukee yhteisön laajuisten verkkovierailujen osalta säännöksiä, jotka sisältyvät vuoden 2002 sähköisen viestinnän
sääntelyjärjestelmään. Mainittu järjestelmä ei ole kuitenkaan tarjonnut kansallisille sääntelyviranomaisille riittäviä
keinoja ryhtyä tehokkaisiin ja päättäväisiin toimiin yhteisössä tarjottavien verkkovierailupalvelujen hinnoittelun
suhteen, joten sillä ei ole kyetty varmistamaan verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.
Tämä asetus on tarkoituksenmukainen keino tilanteen
korjaamiseksi.

(3 )
(4)
(5)
(6)
(7)

EYVL L 108, 24.4.2002, s. 7.
EYVL L 108, 24.4.2002, s. 21.
EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.
EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51.
EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/24/EY (EUVL L 105, 13.4.2006, s. 54).

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

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

(1) EUVL C 324, 30.12.2006, s. 42.
(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 23. toukokuuta 2007
(ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
25. kesäkuuta 2007.
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Vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmä
perustuu periaatteelle, jonka mukaan ennakkosääntelyvelvoitteita asetetaan vain silloin, kun tosiasiallista kilpailua
ei ole, ja siinä säädetään kansallisten sääntelyviranomaisten säännöllisesti suorittamasta markkina-analyysi- ja velvoitteiden uudelleentarkasteluprosessista, jonka perusteella
voidaan asettaa ennakkovelvoitteita sellaisille operaattoreille, jotka on nimetty huomattavan markkinavoiman yrityksiksi. Tämän prosessin vaiheita ovat merkityksellisten
markkinoiden määrittely direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä
tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla
annetun komission suosituksen (1), jäljempänä ”suositus”,
mukaisesti, määriteltyjen markkinoiden analyysi
markkina-analyysiä ja huomattavan markkinavoiman arvioimista varten sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja
koskevassa yhteisön sääntelyjärjestelmässä koskevien
komission ohjeiden (2) mukaisesti, huomattavan markkinavoiman operaattoreiden nimeäminen ja ennakkovelvoitteiden asettaminen näille operaattoreille.
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sellaisten toimenpiteiden tehokkuutta, jotka perustuvat
niille jäävään toimivaltaan antaa kuluttajansuojasäännöksiä.

(9)

Tämän vuoksi jäsenvaltioihin kohdistuu paineita, jotta ne
ryhtyisivät toimiin kansainvälisten verkkovierailumaksujen
alentamiseksi, mutta vuoden 2002 sähköisen viestinnän
sääntelyjärjestelmässä kansallisten sääntelyviranomaisten
suoritettavaksi säädetty ennakkosääntelymekanismi on
osoittautunut riittämättömäksi siihen, että viranomaiset voisivat päättäväisesti ajaa kuluttajien etua tällä nimenomaisella alalla.

(10)

Lisäksi Euroopan parlamentin päätöslauselmassa Euroopan sähköisen viestinnän sääntelystä ja markkinoista
vuonna 2004 (3) komissiota kehotettiin kehittämään uusia
aloitteita, joiden avulla voitaisiin laskea valtioiden rajat
ylittävien matkapuheluiden korkeita hintoja, ja 23 ja
24 päivänä maaliskuuta 2006 kokoontunut Eurooppaneuvosto totesi päätelmissään, että kohdennettu, tehokas
ja yhdennetty tieto- ja viestintäteknologiapolitiikka niin
Euroopan kuin jäsenvaltioidenkin tasolla on oleellinen
edellytys uudistetun Lissabonin strategian talouskasvua ja
tuottavuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiselle ja
korosti samassa yhteydessä, että verkkovierailumaksujen
hintojen alentaminen on tärkeää kilpailukyvyn kannalta.

(11)

Vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmällä
pyrittiin – tuolloin ilmeisten näkökohtien pohjalta – poistamaan kaikki jäsenvaltioiden välisen kaupan esteet yhdenmukaistettavalta alalta, muun muassa sellaisten
toimenpiteiden osalta, jotka vaikuttavat verkkovierailumaksuihin. Tämän ei kuitenkaan pitäisi estää yhdenmukaistettujen sääntöjen mukauttamista rinnan muiden
näkökohtien kanssa, jotta löydettäisiin mahdollisimman
tehokkaat keinot saavuttaa korkeatasoinen kuluttajansuoja
ja parantaa samalla sisämarkkinoiden toimintaedellytyksiä.

Kansainvälisten verkkovierailupalvelujen vähittäistason
tarjonnan osalta suosituksessa ei yksilöidä mitään kansainvälisten verkkovierailujen vähittäismarkkinaa merkitykselliseksi markkinaksi muun muassa siitä syystä, että
kansainvälisiä verkkovierailupalveluja ei osteta erikseen
vaan ne ovat osa laajempaa kuluttajatuotetta, jonka asiakkaat ostavat kotioperaattoriltaan.

(12)

Siksi vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmää, erityisesti puitedirektiiviä, olisi muutettava, jotta
muutoin sovellettavista säännöistä voidaan poiketa, toisin
sanoen palveluvalikoimien hinnat pitäisi huomattavan
markkinavoiman puuttuessa määrittää kaupallisella sopimuksella, ja asettaa täydentäviä sääntelyvelvoitteita, jotka
heijastavat yhteisön laajuisten verkkovierailupalvelujen
erityispiirteitä.

Kansalliset sääntelyviranomaiset, jotka vastaavat niiden alueella yleensä asuvien matkapuhelinasiakkaiden etujen turvaamisesta ja edistämisestä, eivät myöskään pysty
valvomaan muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien vierailuverkkojen operaattoreiden toimintaa, joista nämä asiakkaat ovat
riippuvaisia käyttäessään kansainvälisiä verkkovierailupalveluja. Tämä este voisi myös heikentää jäsenvaltioiden

(13)

Verkkovierailujen vähittäis- ja tukkumarkkinoihin liittyy
ainutlaatuisia piirteitä, joiden vuoksi on perusteltua toteuttaa poikkeuksellisia toimenpiteitä, jotka ovat laajakantoisempia kuin vuoden 2002 sähköisen viestinnän
sääntelyjärjestelmän mukaisesti käytettävissä olevat
mekanismit.

Suosituksessa yksilöidään yhdeksi ennakkosääntelyn
alaiseksi markkinaksi kansainvälisten verkkovierailupalvelujen kansalliset tukkumarkkinat yleisessä matkapuhelinverkossa. Kansallisten sääntelyviranomaisten tekemä työ
(sekä itsenäisesti että eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmässä) kansainvälisten verkkovierailupalvelujen
kansallisten tukkumarkkinoiden analysoinnissa on kuitenkin osoittanut, että kansallinen sääntelyviranomainen ei
ole vielä tehokkaasti pystynyt puuttumaan yhteisön laajuisten verkkovierailujen tukkuhintojen korkeaan tasoon,
koska huomattavan markkinavoiman yritysten yksilöinti
on vaikeaa kansainvälisten verkkovierailujen erityispiirteiden ja valtioiden rajat ylittävän luonteen takia.

(1) EUVL L 114, 8.5.2003, s. 45.
(2) EYVL C 165, 11.7.2002, s. 6.

(3) EUVL C 285 E, 22.11.2006, s. 143.

L 171/34
(14)

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Sääntelyvelvoitteita pitäisi verkkovierailuasiakkaiden etujen suojaamiseksi asettaa niin vähittäis- kuin tukkutasollakin, koska kokemus on osoittanut, että yhteisön laajuisten
verkkovierailupalvelujen tukkuhinnoista saadut alennukset eivät välttämättä näy verkkovierailujen vähittäishintojen alentumisena, koska siihen ei ole kannustimia.
Toisaalta toimet vähittäishintojen alentamiseksi, ilman että
puututaan näiden palvelujen tarjontaan liittyvien tukkutason kustannusten tasoon, voisivat vääristää yhteisön laajuisten verkkovierailumarkkinoiden kunnollista toimintaa.

(15)

Sääntelyvelvoitteiden pitäisi tulla voimaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin siten, että operaattoreille annetaan kohtuullisesti aikaa sopeuttaa hintojaan ja
palveluvalikoimaansa, jotta ne pystyvät noudattamaan
velvoitteita, ja niitä olisi sovellettava jäsenvaltioissa
sellaisenaan.

(16)

Olisi noudatettava yhteistä lähestymistapaa, jotta varmistetaan, että maanpäällisten yleisten matkapuhelinverkkojen käyttäjät eivät yhteisön alueella matkustaessaan joudu
maksamaan yhteisön laajuisista verkkovierailupalveluista
kohtuuttomia hintoja puheluja soittaessaan tai vastaanottaessaan, ja jotta siten saavutetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja turvataan matkapuhelinoperaattoreiden
välinen kilpailu ja säilytetään sekä innovointikannustimet
että kuluttajien valintamahdollisuudet. Tätä yhteistä lähestymistapaa tarvitaan palvelujen valtion rajat ylittävän luonteen vuoksi, jotta matkapuhelinoperaattorit voivat toimia
yhden yhteisen ja johdonmukaisen sekä objektiivisiin kriteereihin perustuvan sääntelyjärjestelmän puitteissa.

(17)

Tehokkain ja oikeasuhteisin lähestymistapa yhteisönsisäisten verkkovierailupuhelujen soittamisen ja vastaanottamisen hintatason sääntelemiseksi on yhteisön laajuisen
keskimääräisen minuuttihinnan enimmäismäärän vahvistaminen tukkutasolla sekä maksujen rajoittaminen vähittäistasolla ottamalla käyttöön eurotariffi. Keskimääräistä
tukkuhintaa olisi sovellettava minkä tahansa yhteisössä
olevan operaattoriparin välillä määrätyn ajanjakson ajan.

(18)

(19)

Eurotariffi olisi vahvistettava tasolle, joka turvaa operaattoreille riittävän katteen ja kannustaa tarjoamaan kilpailukykyisiä verkkovierailupalveluita alemmin maksuin.
Operaattoreiden olisi tarjottava eurotariffia aktiivisesti ja
maksutta sekä selvällä ja avoimella tavalla kaikille
verkkovierailuasiakkailleen.

Tämän sääntelyyn perustuvan lähestymistavan pitäisi varmistaa, että yhteisön laajuisten verkkovierailujen vähittäishinnat heijastavat kohtuullisemmin palvelun tarjonnasta
aiheutuvia kustannuksia. Verkkovierailuasiakkaille tarjottavan enimmäismääräisen eurotariffin olisi siten vastattava
kohtuullista katetta, joka ylittää verkkovierailupalvelujen
tarjoamisen tukkukustannukset, samalla kun operaattorit
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säilyttävät vapauden kilpailla eriyttämällä tarjontaansa ja
mukauttamalla hinnoittelurakennettaan markkinaolosuhteiden ja kuluttajien mieltymysten mukaan. Tätä sääntelyyn perustuvaa lähestymistapaa ei tulisi soveltaa
lisäarvopalveluihin.

(20)

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

(21)

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

(22)

Vähittäistasolla sovellettavan eurotariffin olisi annettava
verkkovierailuasiakkaille takeet siitä, että heiltä ei laskuteta kohtuutonta hintaa verkkovierailupuhelun soittamisesta tai vastaanottamisesta, samalla kun se jättää
kotioperaattoreille riittävästi katetta asiakkaille tarjoamiensa tuotteiden eriyttämiseksi.

(23)

Kaikkien kuluttajien olisi voitava lisämaksuitta tai ennakkoehdoitta valita yksinkertainen verkkovierailuhinta, joka
ei ylitä säänneltyjä hintoja. Tukkukustannusten ja vähittäishintojen välisen kohtuullisen katteen olisi annettava
operaattoreille takeet kaikkien vähittäistason erityisten
verkkovierailukustannusten kattamisesta, asianmukaiset
markkinointikulut ja laitetuet mukaan lukien, ja mahdollistettava myös kohtuullinen voitto. Eurotariffi on asianmukainen keino mahdollistaa suojan kuluttajille ja
joustavuuden operaattoreille. Eurotariffin olisi laskettava
vuosittain tukkutason enimmäismäärien mukaisesti.
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Uusien verkkovierailuasiakkaiden olisi oltava täysin perillä
yhteisössä sovellettavien verkkovierailun hintojen valikoimasta, mukaan lukien eurotariffin mukaiset hinnat. Nykyisille verkkovierailuasiakkaille olisi tarjottava mahdollisuus
valita uusi eurotariffin mukainen hinta tai muu verkkovierailuhinta tietyn ajan kuluessa. Nykyiset verkkovierailuasiakkaat, jotka eivät ole tehneet kyseistä valintaa
määräajassa, jaotellaan niihin, jotka ovat jo vapaaehtoisesti siirtyneet erityiseen verkkovierailuhintaan tai
-pakettiin kyseisen ajan kuluessa, sekä niihin, jotka eivät
ole tehneet niin. Jälkimmäiseen ryhmään olisi automaattisesti sovellettava tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaista hintaa. Verkkovierailuasiakkaisiin, jotka
hyötyvät jo yksilöllisten vaatimustensa mukaisista ja niiden perusteella valitsemistaan erityisistä verkkovierailuhinnoista tai -paketeista, olisi sovellettava edelleen heidän
aiemmin valitsemaansa hintaa tai pakettia, mikäli he eivät
ilmoita valintaansa määräajassa sen jälkeen, kun heitä on
muistutettu nykyisistä hintaehdoista. Tällaisiin erityisiin
verkkovierailuhintoihin ja -paketteihin voisivat kuulua esimerkiksi kiinteät verkkovierailumaksut, muut kuin julkiset hinnat, hinnat, joihin sisältyy ylimääräisiä kiinteitä
verkkovierailumaksuja, eurotariffin enimmäistasoa alempia minuuttikohtaisia maksuja koskevat hinnastot tai
puhelun muodostamisesta perittäviä maksuja koskevat
hinnastot.

(25)

Vähittäistason yhteisön laajuisten verkkovierailupalvelujen tarjoajilla on oltava aikaa mukauttaa hintojaan tässä
asetuksessa säädettyjen rajoitusten mukaisiksi.

(26)

Tukkutason yhteisön laajuisten verkkovierailupalvelujen
tarjoajilla olisi vastaavasti oltava siirtymäaika tässä asetuksessa säädettyihin rajoituksiin mukautumiseksi.

(27)

Koska tässä asetuksessa säädetään, että vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän muodostavat direktiivit eivät rajoita erityistoimia, jotka toteutetaan
matkapuhelujen yhteisön laajuisten verkkovierailuhintojen sääntelemiseksi, ja koska yhteisön laajuisten verkkovierailupalvelujen tarjoajat voidaan tässä asetuksessa
velvoittaa tekemään muutoksia verkkovierailun vähittäishintoihin tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi, tällaisten muutosten ei pitäisi antaa matkapuhelinasiakkaille
oikeutta vetäytyä sopimuksesta vuoden 2002 sähköisen
viestinnän sääntelyjärjestelmän toteuttamisesta annettujen
kansallisten säännösten mukaisesti.

(28)

Tämä asetus ei saisi estää tekemästä asiakkaille innovatiivisia tarjouksia, jotka ovat edullisempia kuin tässä asetuksessa säädetty eurotariffin enimmäistaso, vaan asetuksella
olisi itse asiassa kannustettava tekemään verkkovierailuasiakkaille innovatiivisia tarjouksia alemmin hinnoin. Tässä
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asetuksessa ei edellytetä verkkovierailumaksujen uudelleen
käyttöönottamista tapauksissa, joissa ne on lakkautettu
kokonaan, eikä nykyisten verkkovierailumaksujen korottamista tässä asetuksessa säädettyjen rajoitusten tasolle.

(29)

Kotioperaattorit voivat tarjota kohtuukäyttöön sovellettavaa, kaikenkattavaa kuukausittaista kiinteää maksua, johon
ei sovelleta maksurajoituksia. Tämä kiinteä maksu voi kattaa yhteisönlaajuiset verkkovierailun puhelinpalvelut ja/tai
yhteisössä tarjottavat datapalvelut (mukaan lukien tekstiviestipalvelut ja multimediaviestipalvelut).

(30)

Jotta kaikki matkapuhelimien käyttäjät hyötyisivät tämän
asetuksen säännöksistä, vähittäishinnoitteluvaatimuksia
olisi sovellettava riippumatta siitä, onko verkkovierailuasiakkailla kotioperaattoreidensa kanssa etukäteismaksuun
vai jälkikäteislaskutukseen perustuva sopimus ja riippumatta siitä, onko kotioperaattorilla oma verkosto vai onko
hän virtuaalisen matkapuhelinverkon operaattori vai matkapuhelinpalvelujen jälleenmyyjä.

(31)

Jos yhteisön matkapuhelinpalvelujen tarjoajat katsovat, että
heidän asiakkailleen koituvat yhteentoimivuusedut ja päästä
päähän -liitettävyydestä koituvat edut vaarantuvat, koska
muissa jäsenvaltioissa toimivien matkapuhelinverkkooperaattoreiden kanssa tehdyt verkkovierailujärjestelyt päättyvät tai saattavat päättyä, tai että he eivät kykene
tarjoamaan asiakkailleen palvelua toisessa jäsenvaltiossa,
koska ainakaan yhden tukkutason verkkopalvelujen tarjoajan kanssa ei ole saatu aikaan sopimusta, kansallisten
sääntelyviranomaisten olisi käytettävä tarvittaessa käyttöoikeusdirektiivin 5 artiklan mukaisia valtuuksiaan varmistaakseen asianmukaisen pääsyn ja yhteenliittämisen, jotta päästä
päähän -liitettävyys ja palvelujen yhteentoimivuus kyetään
varmistamaan ottaen huomioon puitedirektiivin 8 artiklassa tarkoitetut tavoitteet ja erityisesti täysin toimivien sähköisten viestintäpalvelujen sisämarkkinoiden luomista
koskeva tavoite.

(32)

Jotta parannettaisiin yhteisön 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.
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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, ja niiden olisi lähetettävä näille asiakkaille selkeä ja puolueeton viesti, jossa
mainitaan eurotariffia koskevat ehdot sekä oikeus siirtyä
eurotariffiin tai luopua siitä.

Vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän
mukaisten tehtävien suorittamisesta vastaavilla kansallisilla
sääntelyviranomaisilla olisi oltava tarvittavat valtuudet
tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamisen
valvontaan ja niiden täytäntöönpanoon omalla alueellaan.
Niiden olisi myös seurattava matkapuhelinasiakkaille tarjottavien puhelu- ja datapalvelujen hintakehitystä yhteisön alueella tapahtuvissa verkkovierailuissa, mukaan
lukien tarvittaessa yhteisön syrjäisimmillä alueilla soitettaviin ja vastaanotettaviin verkkovierailupuheluihin liittyvät
erityiset kustannukset ja tarpeen varmistaa, että nämä kustannukset voidaan kattaa riittävästi tukkumarkkinoilla ja
että liikenteen ohjaustekniikkaa ei käytetä valintojen rajoittamiseen kuluttajien edun vastaisesti. Niiden olisi varmistettava, että niillä, joita asia koskee, on saatavissaan
ajantasaista tietoa tämän asetuksen soveltamisesta, ja julkaistava tämän valvonnan tulokset kuuden kuukauden
välein. Tiedot olisi annettava erikseen yritysasiakkaille sekä
etukäteismaksua tai jälkikäteislaskutusta käyttäville
asiakkaille.
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(37)

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä seuraamusjärjestelmästä,
jota sovelletaan tämän asetuksen rikkomiseen.

(38)

Jäsenvaltiot eivät voi hallitulla, yhdenmukaisella ja riittävän
nopealla tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita
ovat yhteisen lähestymistavan hyväksyminen sen varmistamiseksi, että yleisten matkapuhelinverkkojen käyttäjät eivät
yhteisön alueella matkustaessaan joudu maksamaan yhteisön laajuisista verkkovierailupalveluista kohtuuttomia hintoja puheluja soittaessaan tai vastaanottaessaan, ja siten
korkeatasoisen kuluttajansuojan saavuttaminen ja matkapuhelinoperaattoreiden välisen kilpailun turvaaminen, vaan ne
voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö
voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(39)

Yhteinen lähestymistapa olisi hyväksyttävä kolmen vuoden ajaksi. Tämän asetuksen soveltamisalaa voidaan
komission suorittaman uudelleenarvioinnin perusteella
laajentaa tai muuttaa. Komission olisi arvioitava tämän
asetuksen vaikuttavuutta ja sen merkitystä sääntelykehyksen täytäntöönpanon ja sisämarkkinoiden asianmukaisen
toimivuuden kannalta ja tarkasteltava, miten asetus vaikuttaa pienempiin matkapuhelinpalvelujen tarjoajiin
yhteisössä sekä niiden asemaan yhteisön laajuisilla
verkkovierailumarkkinoilla,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

(35)

(36)

Yhteisön syrjäisimmillä alueilla, joilla matkapuhelinliikenteen toimiluvat myönnetään erillään valtion alueen muita
osia koskevista toimiluvista, tapahtuva maansisäinen verkkovierailu voisi hyötyä maksualennuksista, jotka vastaavat yhteisön verkkovierailumarkkinoilla sovellettavia
maksualennuksia. Tämän asetuksen täytäntöönpano ei
saisi johtaa siihen, että maansisäisiä verkkovierailupalveluja käyttäviin asiakkaisiin sovellettaisiin epäedullisempaa
hinnoittelua kuin yhteisön laajuisia verkkovierailupalveluja käyttäviin asiakkaisiin. Kansalliset viranomaiset voivat tätä varten toteuttaa yhteisön oikeuden mukaisia
lisätoimia.

Koska puhelinpalvelujen ohella myös uudet datapalvelut
yleistyvät yhä enemmän, tässä asetuksessa olisi mahdollistettava myös näiden palvelujen markkinoiden kehityksen
valvonta. Komission olisi siksi valvottava verkkovierailudatapalvelujen, kuten tekstiviestipalvelujen ja multimediaviestipalvelujen, markkinoita.

1 artikla
Kohde ja soveltamisala

1. Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhteinen lähestymistapa,
jolla varmistetaan, että yleisten matkapuhelinverkkojen käyttäjät
eivät yhteisön alueella matkustaessaan joudu maksamaan yhteisön laajuisista verkkovierailupalveluista kohtuuttomia hintoja
puheluja soittaessaan ja vastaanottaessaan, ja jotta samalla edistetään sisämarkkinoiden asianmukaista toimivuutta ja siten
saavutetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja turvataan matkapuhelinoperaattoreiden välinen kilpailu sekä säilytetään innovointikannustimet ja kuluttajien valintamahdollisuudet. Tässä
asetuksessa säädetään säännöistä hinnoille, joita matkapuhelinoperaattorit voivat periä yhteisön alueella soitettavien ja vastaanotettavien puhelujen kansainvälisten verkkovierailupalvelujen
tarjoamisesta, ja sitä sovelletaan sekä verkko-operaattoreiden toisiltaan perimiin tukkutason hintoihin että kotioperaattorien
vähittäistasolla perimiin hintoihin.
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2.
Tällä asetuksella vahvistetaan myös säännöt, joilla pyritään
lisäämään hinnoittelun avoimuutta ja parantamaan maksuista tiedottamista yhteisön laajuisten verkkovierailupalvelujen käyttäjille.

e)

”säännellyllä verkkovierailupuhelulla” tarkoitetaan verkkovierailuasiakkaan vierailuverkossa soittamaa matkapuhelua,
jossa siirtyy vain puhe ja jonka kohdeverkko on yhteisön
alueella sijaitseva yleinen puhelinverkko, tai verkkovierailuasiakkaan vierailuverkossa vastaanottamaa matkapuhelua,
jossa siirtyy vain puhe ja joka on soitettu yhteisön alueella
sijaitsevasta yleisestä puhelinverkosta;

f)

”verkkovierailuasiakkaalla” tarkoitetaan yhteisössä sijaitsevan
yleisen maanpäällisen matkapuhelinverkon avulla yleisiä
maanpäällisiä matkapuhelinpalveluja tarjoavan operaattorin
asiakasta, joka voi kotioperaattorinsa kanssa tekemän sopimuksen tai muiden järjestelyjen perusteella käyttää matkapuhelinta tai muuta laitetta puhelujen soittamiseen
tai vastaanottamiseen vierailuverkossa kotiverkon ja vierailuverkon operaattorin välisin järjestelyin;

g)

”vierailuverkolla” tarkoitetaan jossakin muussa jäsenvaltiossa
kuin kotiverkon sijaintivaltiossa sijaitsevaa yleistä maanpäällistä matkapuhelinverkkoa, jonka avulla verkkovierailuasiakas voi soittaa tai vastaanottaa puheluja kotiverkon
operaattorin kanssa tehdyin järjestelyin.

3.
Tämä asetus on puitedirektiivin 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu erityistoimenpide.

4.
Tässä asetuksessa vahvistetut hintarajat ilmaistaan euroina.
Kun 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut maksut ilmaistaan muuna valuuttana, mainittujen artiklojen mukaiset alkuperäiset rajat määritetään kyseisenä valuuttana soveltamalla 30 päivänä kesäkuuta
2007 ilmoitettua viitekurssia, jonka Euroopan keskuspankki on
julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jäljempänä 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa säädettyjen rajojen myöhemmän alentamisen yhteydessä tarkistetut arvot määritetään
soveltamalla viitekurssia, joka on julkaistu mainitulla tavalla kuukautta ennen päivää, josta alkaen tarkistettuja arvoja sovelletaan.
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2 artikla
Määritelmät

3 artikla
Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen soittamisesta
perittävät tukkuhinnat

1.
Tässä asetuksessa sovelletaan käyttöoikeusdirektiivin
2 artiklassa, puitedirektiivin 2 artiklassa ja yleispalveludirektiivin
2 artiklassa säädettyjä määritelmiä.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

”eurotariffilla” tarkoitetaan tariffia, joka ei ylitä 4 artiklassa
tarkoitettua enimmäismaksua, jonka kotioperaattori voi
periä säänneltyjen verkkovierailupuhelujen tarjoamisesta
mainitun artiklan mukaisesti;

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi periä verkkovierailuasiakkaan kotiverkon operaattorilta
vierailuverkosta soitetun säännellyn verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, mukaan luettuna muun muassa nousevan liikenteen,
välityksen ja laskevan liikenteen kustannukset, ei saa ylittää
0,30 euroa minuutilta.
2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan tätä keskimääräistä
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat tehdään 12 kuukauden jaksolle tai lyhyemmälle ajanjaksolle, joka on jäljellä ennen tämän
asetuksen voimassaolon päättymistä. Keskimääräinen enimmäistukkuhinta alennetaan 30 päivänä elokuuta 2008 0,28 euroon
ja 30 päivänä elokuuta 2009 0,26 euroon.

b)

”kotioperaattorilla” tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa verkkovierailuasiakkaalle yleisiä maanpäällisiä matkapuhelinpalveluja joko oman verkkonsa välityksellä taikka virtuaalisen
matkapuhelinverkon operaattorina tai jälleenmyyjänä;

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa
koskevat laskelmat tehdään jakamalla tukkutason yhteenlasketut
verkkovierailutulot niiden tukkutason verkkovierailuminuuttien
kokonaislukumäärällä, jotka asianomainen operaattori on myynyt kyseisenä ajanjaksona yhteisössä tukkutason verkkovierailupuhelujen tarjoamista varten. Vierailuverkon operaattorilla on
oikeus tehdä ero puhelinliikenteen ruuhka-aikoina ja hiljaisina
aikoina perittävien maksujen välillä.

c)

”kotiverkolla” tarkoitetaan yleistä maanpäällistä matkapuhelinverkkoa, joka sijaitsee jossakin jäsenvaltiossa ja jota
kotioperaattori käyttää yleisten maanpäällisten matkapuhelinpalvelujen tarjoamiseen verkkovierailuasiakkaalle;

4 artikla

d)

”yhteisön laajuisella verkkovierailulla” tarkoitetaan matkapuhelimen tai muun laitteen käyttöä yhteisön sisäisten puhelujen soittamiseen tai vastaanottamiseen silloin, kun
verkkovierailuasiakas on muussa jäsenvaltiossa kuin oman
kotiverkkonsa sijaintivaltiossa, kotiverkon ja vierailuverkon
operaattorin välisin järjestelyin;

Säännellyistä verkkovierailupuheluista perittävät
vähittäishinnat
1.
Kotioperaattoreiden on saatettava 2 kohdassa tarkoitettu
eurotariffi kaikkien verkkovierailuasiakkaidensa saataville ja tarjottava sitä selkeästi ja avoimesti. Eurotariffiin ei saa sisältyä
mitään tilausmaksua tai muuta kiinteää tai toistuvaa maksua, ja
se voidaan yhdistää minkä tahansa muun vähittäistason hinnaston kanssa.
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Kotioperaattoreiden on tarjousta tehdessään muistutettava kaikkia verkkovierailuasiakkaitaan, jotka ovat valinneet erityisen verkkovierailuhinnaston tai -paketin ennen 30 päivänä kesäkuuta
2007, kyseiseen hinnastoon tai pakettiin sovellettavista ehdoista.
2. Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa vaihdella verkkovierailupuheluittain,
mutta se saa olla soitettujen puhelujen osalta enintään 0,49 euroa
minuutilta ja vastaanotettujen puhelujen osalta enintään
0,24 euroa minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat alenevat
ensin 0,46 euroon ja vastaanotettujen puhelujen hintarajat 0,22
euroon 30 päivänä elokuuta 2008 ja soitettujen puhelujen hintarajat edelleen 0,43 euroon ja vastaanotettujen puhelujen hintarajat 0,19 euroon 30 päivänä elokuuta 2009.
3.
Kaikille verkkovierailuasiakkaille on tarjottava 2 kohdassa
tarkoitettua hinnastoa.
Kaikille nykyisille verkkovierailuasiakkaille on annettava 30 päivänä heinäkuuta 2007 mennessä mahdollisuus päättää joko eurotariffin tai muun verkkovierailuhinnaston käyttämisestä,
ja verkkovierailuasiakkaalla on oikeus ilmoittaa valinnastaan
kotioperaattorille kahden kuukauden kuluessa. Pyydettyä hinnastoa on alettava soveltaa viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun
kotioperaattori on saanut ilmoituksen asiakkaan pyynnöstä.
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6 artikla
Vähittäishintojen avoimuus

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

Tässä kohdassa tarkoitettuihin yksilöityihin perushintatietoihin
sisältyvät enimmäishinnat, joita asiakkaaseen voidaan soveltaa
hänen hintajärjestelmänsä mukaisesti hänen soittaessaan puheluja vierailujäsenvaltiossa ja kotiverkkonsa jäsenvaltioon sekä
hänen vastaanottaessaan puheluja. Tietoihin on sisällyttävä myös
2 kohdassa tarkoitettu maksuton numero, josta voi saada yksityiskohtaisempia tietoja.

Asiakkaalla, joka on ilmoittanut, että hän ei tarvitse automaattista viestipalvelua, on oikeus pyytää milloin tahansa ja maksutta
kotioperaattoria tarjoamaan jälleen kyseistä palvelua.

Verkkovierailuasiakkaille, jotka eivät ole ilmoittaneet valintaansa
kahden kuukauden aikana, tarjotaan automaattisesti 2 kohdassa
tarkoitettua eurotariffia.
Verkkovierailuasiakkaat, jotka ovat jo ennen 30 päivänä kesäkuuta 2007 tehneet tietoisen valinnan tietystä verkkovierailuhinnastosta
tai
-paketista,
joka
poikkeaa
siitä
verkkovierailuhinnastosta, jota muutoin sovellettaisiin, ellei
kyseistä valintaa olisi tehty, pysyvät kuitenkin edelleen aiemmin
valitun hinnaston tai paketin piirissä, elleivät he ole ilmoittaneet
muusta valinnasta tämän kohdan mukaisesti.
4.
Kaikki verkkovierailuasiakkaat voivat milloin tahansa
3 kohdassa tarkoitetun menettelyn päätyttyä pyytää eurotariffiin
siirtymistä tai eurotariffista luopumista. Vaihto on toteutettava
yhden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin. Kotioperaattori voi siirtää tällaisen vaihdon
voimaantuloa, kunnes aiempi verkkovierailuhinta on ollut voimassa tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla enintään kolme
kuukautta.

Kotioperaattorien on tarjottava sokeille tai heikkonäköisille asiakkailleen yksilölliset perushintatiedot automaattisesti puhelimitse maksutta, jos nämä asiakkaat niin pyytävät.

2. Sen lisäksi, mitä 1 kohdassa säädetään, asiakkailla on oikeus
pyytää ja saada maksutta yksityiskohtaisempia yksilöityjä hintatietoja puhelujen, tekstiviestipalvelujen, multimediaviestipalvelujen ja muiden datapalvelujen verkkovierailuhinnoista joko
matkapuhelimitse tai tekstiviestein. Tällainen pyyntö esitetään
maksuttomaan numeroon, jota kotioperaattori pitää yllä tätä tarkoitusta varten.

3.
Kotioperaattorin on annettava kaikille käyttäjille liittymäsopimusten tekemisen yhteydessä täydelliset tiedot sovellettavista verkkovierailuhinnoista ja erityisesti eurotariffista.
Kotioperaattoreiden on lisäksi annettava verkkovierailuasiakkailleen ajantasaista tietoa hinnoista viipymättä aina kun hinnat
muuttuvat.

5 artikla
3 ja 6 artiklan soveltaminen
1.

3 artiklaa sovelletaan 30 päivänä elokuuta 2007 alkaen.

2.
6 artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan 30 päivänä syyskuuta
2007 alkaen.

Kotioperaattoreiden on toteutettava tarvittavat toimet varmistaakseen, että heidän kaikki verkkovierailuasiakkaansa ovat perillä
eurotariffin käytettävyydestä. Kotioperaattoreiden on erityisesti
ilmoitettava kaikille verkkovierailuasiakkailleen 30 päivänä heinäkuuta 2007 mennessä selkeästi ja puolueettomasti ehdoista,
jotka koskevat eurotariffia. Tämän jälkeen heidän on muistutettava eurotariffista kohtuullisin väliajoin kaikkia asiakkaita, jotka
ovat valinneet jonkin muun hinnan.
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7 artikla
Valvonta ja täytäntöönpano

1.
Kansallisten sääntelyviranomaisten on valvottava tämän
asetuksen noudattamista omalla alueellaan.
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2.
Jos riita, jossa on mukana asiakas tai loppukäyttäjä ja
joka koskee tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita, jää ratkaisematta, asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiassa voidaan turvautua yleispalveludirektiivin
34 artiklassa tarkoitettuun tuomioistuimen ulkopuoliseen
riitojenratkaisumenettelyyn.

9 artikla
2.
Kansallisten sääntelyviranomaisten on annettava ajantasaista tietoa tämän asetuksen ja erityisesti sen 3 ja 4 artiklan
soveltamisesta siten, että asianosaiset saavat tiedon käyttöönsä
helposti.

3. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 11 artiklassa tarkoitetun uudelleentarkastelun valmistelemiseksi valvottava verkkovierailuasiakkailta puhelin- ja datapalvelujen sekä tekstiviestipalvelujen
ja multimediaviestipalvelujen tarjoamisesta perittävien kokonaistukkuhintojen ja vähittäishintojen kehittymistä, myös perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä
alueilla. Kansallisten sääntelyviranomaisten on myös tarkkailtava
tahatonta verkkovierailua naapurijäsenvaltioiden rajat ylittävillä
alueilla ja valvottava sitä, käytetäänkö liikenteen ohjaustekniikkaa
asiakkaan edun vastaisella tavalla. Kansallisten sääntelyviranomaisten on ilmoitettava komissiolle kuuden kuukauden välein valvonnan tuloksista, mukaan lukien yhtiöitä ja etukäteismaksua ja
jälkikäteislaskutusta käyttäviä asiakkaita koskevat erilliset tiedot.

4.
Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on toimivalta vaatia
tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden alaisilta yrityksiltä
kaikki tämän asetuksen täytäntöönpanon ja sen valvonnan kannalta merkitykselliset tiedot. Näiden yritysten on pyynnöstä toimitettava tiedot viipymättä sekä kansallisen sääntelyviranomaisen
edellyttämän aikataulun mukaisesti että sen vaatimalla
tarkkuudella.

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön.
Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset säännökset komissiolle
viimeistään 30 päivänä maaliskuuta 2008 ja ilmoitettava viipymättä niihin myöhemmin mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

10 artikla
Direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) muuttaminen

Lisätään direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 1 artiklaan kohta
seuraavasti:

”5. Tällä direktiivillä ja erityisdirektiiveillä ei rajoiteta mitään
sellaista erityistoimenpidettä, joka toteutetaan yhteisön yleisissä
matkapuhelinverkoissa tehtävien kansainvälisten verkkovierailujen sääntelemiseksi”.

11 artikla
Uudelleentarkastelu
5.
Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat ryhtyä toimiin
omasta aloitteestaan tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi. Niiden on erityisesti käytettävä tarvittaessa käyttöoikeusdirektiivin 5 artiklan mukaisia valtuuksiaan varmistaakseen
asianmukaisen pääsyn ja yhteenliitettävyyden, jotta päästä päähän -liitettävyys ja verkkovierailupalvelujen yhteentoimivuus voidaan taata.

6.
Jos kansallinen sääntelyviranomainen toteaa, että tässä asetuksessa asetettuja velvoitteita on rikottu, sillä on valtuudet vaatia tällaisen rikkomisen välitöntä lopettamista.

8 artikla
Riitojen ratkaiseminen

1. Jos sähköistä viestintäverkkoa ylläpitävien tai sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavien yritysten välille syntyy riita tässä asetuksessa tarkoitetuista velvoitteista, riidan ratkaisemisessa sovelletaan
puitedirektiivin 20 ja 21 artiklassa säädettyjä menettelyjä.

1.
Komissio tarkastelee uudelleen tämän asetuksen toimivuutta ja antaa siitä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä joulukuuta 2008. Komissio arvioi
erityisesti, onko tämän asetuksen tavoitteet saavutettu. Komissio
tarkastelee kertomuksessaan verkkovierailuasiakkailta puhelinpalvelujen ja datapalvelujen tarjoamisesta perittävien kokonaistukkuhintojen ja vähittäishintojen kehittymistä, mukaan lukien
tekstiviestipalvelujen ja multimediaviestipalvelujen hinnat, ja
antaa tarvittaessa suosituksia näiden palvelujen sääntelytarpeesta.
Komissio voi tätä tarkoitusta varten käyttää 7 artiklan 3 kohdan
mukaisesti toimitettuja tietoja.

2. Komissio arvioi kertomuksessaan markkinoiden kehittymisen perusteella ja kilpailutilanne ja kuluttajansuoja huomioon
ottaen, onko asetuksen voimassaoloaikaa tarpeen pidentää
13 artiklassa tarkoitetusta jaksosta tai onko asetusta tarpeen tarkistaa, kun otetaan huomioon matkapuhelinpalveluista ja datapalveluista perittävien hintojen kehittyminen kansallisella tasolla
sekä asetuksen vaikutukset pieniin, itsenäisiin tai vasta toimintansa aloittaneisiin operaattoreihin. Jos komissio pitää tätä tarpeellisena, se toimittaa asiaa koskevan ehdotuksen Euroopan
parlamentille ja neuvostolle.
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12 artikla

13 artikla

Ilmoitusvelvollisuudet

Voimaantulo ja voimassaolon päättyminen

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 30 päivänä elokuuta 2007 ne kansalliset sääntelyviranomaiset, jotka
vastaavat tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamisesta.

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämän asetuksen voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta
2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2007.
Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
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