
 

AM\1122801FI.docx  PE602.947v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 
 

2016/0288(COD) 

6.4.2017 

TARKISTUKSET 
145 - 295 

Mietintöluonnos 

Pilar del Castillo Vera 

(PE601.017v01-00) 

eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleen laadittu toisinto) 

Ehdotus direktiiviksi 

(COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)) 



 

PE602.947v01-00 2/169 AM\1122801FI.docx 

FI 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1122801FI.docx 3/169 PE602.947v01-00 

 FI 

Tarkistus   145 

Notis Marias 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) 

liitetyn pöytäkirjan N:o 1 kansallisten 

parlamenttien asemasta Euroopan 

unionissa, 

Or. el 

 

Tarkistus   146 

Notis Marias 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 b viite (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) 

liitetyn pöytäkirjan N:o 2 toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta, 

Or. el 

 

Tarkistus   147 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 viite 

 
Komission teksti Tarkistus 

sen jälkeen kun esitys 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 

säädökseksi on toimitettu kansallisille 

parlamenteille, 

sen jälkeen kun esitys 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 

säädökseksi on toimitettu kansallisille 

parlamenteille ja ottaen huomioon niiden 
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perustellut kannat, 

Or. en 

 

Tarkistus   148 

Morten Helveg Petersen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Komissio on esittänyt digitaalisten 

sisämarkkinoiden strategiassa, että 

televiestintäalan sääntelykehyksen 

uudistuksessa keskitytään toimenpiteisiin, 

joilla tarjotaan kannustimia investointiin 

nopeisiin laajakaistaverkkoihin, sovelletaan 

yhdenmukaisempaa 

sisämarkkinalähestymistapaa taajuuksien 

hallinnointiin, luodaan edellytykset 

todellisia sisämarkkinoita varten 

puuttumalla sääntelyn hajanaisuuteen, 

huolehditaan markkinatoimijoiden 

tasapuolisista toimintaedellytyksistä ja 

sääntöjen johdonmukaisesta soveltamisesta 

sekä tehostetaan sääntelyn institutionaalista 

kehystä. 

(3) Komissio on esittänyt digitaalisten 

sisämarkkinoiden strategiassa, että 

televiestintäalan sääntelykehyksen 

uudistuksessa keskitytään toimenpiteisiin, 

joilla tarjotaan kannustimia investointiin 

nopeisiin laajakaistaverkkoihin, sovelletaan 

yhdenmukaisempaa 

sisämarkkinalähestymistapaa taajuuksien 

hallinnointiin, luodaan edellytykset 

todellisia sisämarkkinoita varten 

puuttumalla sääntelyn hajanaisuuteen, 

taataan tehokas kuluttajansuoja, 

huolehditaan markkinatoimijoiden 

tasapuolisista toimintaedellytyksistä ja 

sääntöjen johdonmukaisesta soveltamisesta 

sekä tehostetaan sääntelyn institutionaalista 

kehystä. Digitaalisia sisämarkkinoita 

koskevassa strategiassa ilmoitettiin myös 

direktiivin 2002/58/EY 

uudelleentarkastelusta, jotta voidaan 

tarjota korkeatasoinen yksityisyyden suoja 

sähköisten viestintäpalvelujen käyttäjille 

ja tasapuoliset toimintaedellytykset 

kaikille markkinatoimijoille. 

Or. en 

 

Tarkistus   149 

Morten Helveg Petersen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(5) Tällä direktiivillä olisi luotava 

oikeudelliset puitteet sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen 

tarjoamisen vapauden varmistamiseksi, 

siten, että niitä rajoittavat yksinomaan ne 

ehdot, joista tässä direktiivissä säädetään, 

jollei mahdollisista perustamissopimuksen 

52 artiklan 1 kohdan mukaisista 

rajoituksista, erityisesti yleisen järjestyksen 

tai turvallisuuden taikka kansanterveyden 

perusteella toteutettavista toimenpiteistä, 

muuta johdu. 

(5) Tällä direktiivillä olisi luotava 

oikeudelliset puitteet sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen 

tarjoamisen vapauden varmistamiseksi, 

siten, että niitä rajoittavat yksinomaan ne 

ehdot, joista tässä direktiivissä säädetään, 

jollei mahdollisista perustamissopimuksen 

52 artiklan 1 kohdan mukaisista 

rajoituksista, erityisesti yleisen järjestyksen 

tai turvallisuuden taikka kansanterveyden 

perusteella toteutettavista toimenpiteistä, 

muuta johdu, ja otetaan huomioon 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 52 

artiklan 1 kohta.  

Or. en 

 

Tarkistus   150 

Morten Helveg Petersen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Tämän direktiivin säännöksillä ei 

rajoiteta kunkin jäsenvaltion 

mahdollisuutta toteuttaa tarvittavia 

toimenpiteitä, jotka ovat Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 87 ja 45 

artiklan mukaisesti perusteltuja, keskeisten 

turvallisuusetujensa suojelun 

varmistamiseksi, yleisen järjestyksen, 

julkisen moraalin ja turvallisuuden 

takaamiseksi ja rikosten tutkinnan, 

paljastamisen ja niistä syytteeseenpanon 

mahdollistamiseksi, mukaan lukien se, 

että kansalliset sääntelyviranomaiset 

vahvistavat sähköisten viestintäpalvelujen 

tarjoajiin sovellettavat erityiset ja 

oikeasuhteiset velvollisuudet. 

(6) Tämän direktiivin säännöksillä ei 

rajoiteta kunkin jäsenvaltion 

mahdollisuutta toteuttaa tarvittavia 

toimenpiteitä, jotka ovat Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 87 ja 45 

artiklassa mukaisesti perusteltuja, 

keskeisten turvallisuusetujensa suojelun 

varmistamiseksi, yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden takaamiseksi ja rikosten 

tutkinnan, paljastamisen ja niistä 

syytteeseenpanon mahdollistamiseksi, 

ottaen huomioon, että tällaisista 

toimenpiteistä on säädettävä 

lainsäädännössä, niiden yhteydessä on 

noudatettava perusoikeuskirjassa 

tunnustettujen oikeuksien ja vapauksien 

henkeä ja niihin on sovellettava 

suhteellisuusperiaatetta perusoikeuskirjan 
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52 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus   151 

Michał Boni 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Televiestinnän, tiedotusvälineiden 

ja tietotekniikan lähentymisen vuoksi 

kaikkien sähköisten viestintäverkkojen ja -

palvelujen tulisi kuulua mahdollisimman 

pitkälti samaan, yhdellä direktiivillä 

vahvistettuun eurooppalaiseen sähköisen 

viestinnän säännöstöön, lukuun ottamatta 

seikkoja, joita voidaan käsitellä paremmin 

asetuksilla vahvistettavilla sellaisenaan 

sovellettavilla säännöillä. On 

välttämätöntä, että sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen sääntely 

erotetaan sisällön sääntelystä. Tästä syystä 

säännöstö ei koske sähköisissä 

viestintäverkoissa sähköisten 

viestintäpalvelujen avulla tarjottujen 

palvelujen sisältöä, kuten ohjelmasisältöä, 

rahoituspalveluja ja tiettyjä 

tietoyhteiskunnan palveluja, ja näin ollen 

sillä ei rajoiteta tällaisia palveluja 

koskevia, unionin tai jäsenvaltioiden 

tasolla unionin oikeuden mukaisesti 

toteutettavia toimenpiteitä kulttuurisen ja 

kielellisen monimuotoisuuden 

edistämiseksi ja tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden varmistamiseksi. 

Televisiolähetysten sisältöön sovelletaan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä 2010/13/EU21 . 

Audiovisuaalialan politiikan ja sisällön 

sääntelyllä pyritään sellaisiin yleisen edun 

mukaisiin tavoitteisiin kuin sananvapaus, 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

puolueettomuus, kulttuurinen ja kielellinen 

(7) Televiestinnän, tiedotusvälineiden 

ja tietotekniikan lähentymisen vuoksi 

kaikkien sähköisten viestintäverkkojen ja -

palvelujen tulisi kuulua mahdollisimman 

pitkälti samaan , yhdellä direktiivillä 

vahvistettuun eurooppalaiseen sähköisen 

viestinnän säännöstöön, lukuun ottamatta 

seikkoja, joita voidaan käsitellä paremmin 

asetuksilla vahvistettavilla sellaisenaan 

sovellettavilla säännöillä. On 

välttämätöntä, että sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen sääntely 

erotetaan sisällön sääntelystä. Tästä syystä 

säännöstö ei koske sähköisissä 

viestintäverkoissa sähköisten 

viestintäpalvelujen avulla tarjottujen 

palvelujen sisältöä, kuten ohjelmasisältöä, 

rahoituspalveluja ja tiettyjä 

tietoyhteiskunnan palveluja, ja näin ollen 

sillä ei rajoiteta tällaisia palveluja 

koskevia, unionin tai jäsenvaltioiden 

tasolla unionin oikeuden mukaisesti 

toteutettavia toimenpiteitä kulttuurisen ja 

kielellisen monimuotoisuuden 

edistämiseksi ja tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden varmistamiseksi. 

Televisiolähetysten sisältöön sovelletaan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä 2010/13/EU21. 

Audiovisuaalialan politiikan ja sisällön 

sääntelyllä pyritään sellaisiin yleisen edun 

mukaisiin tavoitteisiin kuin sananvapaus, 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

puolueettomuus, kulttuurinen ja kielellinen 
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monimuotoisuus, sosiaalinen osallisuus, 

kuluttajansuoja ja alaikäisten suojelu. 

Sähköisen viestinnän ja sisällön sääntelyn 

erottaminen toisistaan ei merkitse sitä, ettei 

niiden välisiä yhteyksiä olisi otettava 

huomioon erityisesti tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden, kulttuurisen 

monimuotoisuuden ja kuluttajansuojan 

varmistamiseksi. 

monimuotoisuus, sosiaalinen osallisuus, 

kuluttajansuoja ja alaikäisten suojelu. 

Tarkoituksena on kuitenkin, että 

sähköiset viestintäverkot ja -palvelut 

kuuluvat tämän säännöstön piiriin, ellei 

niitä erikseen jätetä säännöstön 

soveltamisalan ulkopuolelle. Sähköisen 

viestinnän ja sisällön sääntelyn erottaminen 

toisistaan ei merkitse sitä, ettei niiden 

välisiä yhteyksiä olisi otettava huomioon 

erityisesti tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden, kulttuurisen 

monimuotoisuuden ja kuluttajansuojan 

varmistamiseksi. 

_________________ _________________ 

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä 

maaliskuuta 2010 , audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoamista koskevien 

jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL 

L 95, 15.4.2010, s. 1). 

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä 

maaliskuuta 2010 , audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoamista koskevien 

jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL 

L 95, 15.4.2010, s. 1). 

Or. en 

Perustelu 

Kaikissa velvoitteissa olisi noudatettava suhteellisuusperiaatetta. 

 

Tarkistus   152 

Morten Helveg Petersen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Televiestinnän, tiedotusvälineiden 

ja tietotekniikan lähentymisen vuoksi 

kaikkien sähköisten viestintäverkkojen ja -

palvelujen tulisi kuulua mahdollisimman 

pitkälti samaan, yhdellä direktiivillä 

vahvistettuun eurooppalaiseen sähköisen 

(7) Televiestinnän, tiedotusvälineiden 

ja tietotekniikan lähentymisen vuoksi 

kaikkien sähköisten viestintäverkkojen ja -

palvelujen tulisi kuulua mahdollisimman 

pitkälti samaan, yhdellä direktiivillä 

vahvistettuun eurooppalaiseen sähköisen 
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viestinnän säännöstöön, lukuun ottamatta 

seikkoja, joita voidaan käsitellä paremmin 

asetuksilla vahvistettavilla sellaisenaan 

sovellettavilla säännöillä. On 

välttämätöntä, että sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen sääntely 

erotetaan sisällön sääntelystä. Tästä syystä 

säännöstö ei koske sähköisissä 

viestintäverkoissa sähköisten 

viestintäpalvelujen avulla tarjottujen 

palvelujen sisältöä, kuten ohjelmasisältöä, 

rahoituspalveluja ja tiettyjä 

tietoyhteiskunnan palveluja, ja näin ollen 

sillä ei rajoiteta tällaisia palveluja 

koskevia, unionin tai jäsenvaltioiden 

tasolla unionin oikeuden mukaisesti 

toteutettavia toimenpiteitä kulttuurisen ja 

kielellisen monimuotoisuuden 

edistämiseksi ja tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden varmistamiseksi. 

Televisiolähetysten sisältöön sovelletaan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä 2010/13/EU21 . 

Audiovisuaalialan politiikan ja sisällön 

sääntelyllä pyritään sellaisiin yleisen edun 

mukaisiin tavoitteisiin kuin sananvapaus, 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

puolueettomuus, kulttuurinen ja kielellinen 

monimuotoisuus, sosiaalinen osallisuus, 

kuluttajansuoja ja alaikäisten suojelu. 

Sähköisen viestinnän ja sisällön sääntelyn 

erottaminen toisistaan ei merkitse sitä, ettei 

niiden välisiä yhteyksiä olisi otettava 

huomioon erityisesti tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden, kulttuurisen 

monimuotoisuuden ja kuluttajansuojan 

varmistamiseksi. 

viestinnän säännöstöön, lukuun ottamatta 

seikkoja, joita voidaan käsitellä paremmin 

asetuksilla vahvistettavilla sellaisenaan 

sovellettavilla säännöillä. On 

välttämätöntä, että sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen sääntely 

erotetaan sisällön sääntelystä. Tästä syystä 

säännöstö ei koske sähköisissä 

viestintäverkoissa sähköisten 

viestintäpalvelujen avulla tarjottujen 

palvelujen sisältöä, kuten ohjelmasisältöä, 

rahoituspalveluja ja tiettyjä 

tietoyhteiskunnan palveluja, ja näin ollen 

sillä ei rajoiteta tällaisia palveluja 

koskevia, unionin tai jäsenvaltioiden 

tasolla unionin oikeuden mukaisesti 

toteutettavia toimenpiteitä kulttuurisen ja 

kielellisen monimuotoisuuden 

edistämiseksi ja tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden varmistamiseksi. 

Televisiolähetysten sisältöön sovelletaan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä 2010/13/EU21. 

Audiovisuaalialan politiikan ja sisällön 

sääntelyllä pyritään sellaisiin yleisen edun 

mukaisiin tavoitteisiin kuin sananvapaus, 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

puolueettomuus, kulttuurinen ja kielellinen 

monimuotoisuus, sosiaalinen osallisuus, 

kuluttajansuoja ja alaikäisten suojelu. 

Sähköisen viestinnän ja sisällön sääntelyn 

erottaminen toisistaan ei merkitse sitä, ettei 

niiden välisiä yhteyksiä olisi otettava 

huomioon erityisesti sananvapauden, 

tiedonvälityksen vapauden, 

tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, 

kulttuurisen monimuotoisuuden, 

kuluttajansuojan yksityisyyden sekä 

henkilötietojen suojan varmistamiseksi. 

_________________  

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä 

maaliskuuta 2010 , audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoamista koskevien 

jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten 

ja hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 
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mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL 

L 95, 15.4.2010, s. 1). 

Or. en 

 

Tarkistus   153 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Jäsenvaltioiden on voitava 

varmistaa, että kaikilla on saatavillaan 

laaja valikoima korkealaatuista tietoa ja 

sisältöä, jotta voidaan varmistaa 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

kulttuurinen moninaisuus sekä aktiivinen 

ja hyvin informoitu väestö media-alan 

jakelujärjestelmien ja 

liiketoimintamallien nopeasta 

kehityksestä huolimatta. 

Or. fr 

 

Tarkistus   154 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava 

moniarvoisen tiedonvälityksen ja 

kulttuurin monimuotoisuuden nimissä 

varmistaa, että palveluntarjoajien erilaiset 

tiedot ja sisällöt, joilla on julkista arvoa, 

ovat yleisesti kansalaisten saatavilla 

tiedotusvälineiden jakelujärjestelmien ja 

niihin liittyvien liiketoimintamallien 

kehityksen mukaisesti. 
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Or. en 

Perustelu 

Meidän on päivitettävä siirtovelvollisuuksia ja saatavuussääntöjä, kuten 106 artiklassa 

ehdotetaan. 

 

Tarkistus   155 

Eva Kaili 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava 

moniarvoisen tiedonvälityksen ja 

kulttuurin monimuotoisuuden nimissä 

varmistaa, että palveluntarjoajien erilaiset 

tiedot ja sisällöt, joilla on julkista arvoa, 

ovat yleisesti kansalaisten saatavilla 

tiedotusvälineiden jakelujärjestelmien ja 

niihin liittyvien liiketoimintamallien 

kehityksen mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Meidän on päivitettävä siirtovelvollisuuksia ja saatavuussääntöjä, kuten 106 artiklassa 

ehdotetaan. 

 

Tarkistus   156 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasitettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasiteettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 
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olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon 

suorituskykyä, joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella monen asunnon 

kiinteistöön, jota pidetään paikkana, 

jonne palvelu suoritetaan, ja 

matkaviestiyhteyksissä verkon 

suorituskykyä, joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tukiasemaan, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan. Loppukäyttäjien erilaisia 

kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" käyttönotto 

lisää verkkojen kapasiteettia entisestään ja 

raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän rajoittamatonta käyttöä 

koskevaan kysyntään vastataan tuomalla 

valokuitu yhä lähemmäs käyttäjää, ja 

tulevat "erittäin suuren kapasiteetin verkot" 

edellyttävät suorituskykyparametrejä, 

joilla voidaan päästä laskevien siirtojen 

osalta vähintään 100 Mb:n 

sekuntinopeuteen, joka ajan mittaan on 

nostettavissa gigabittinopeuteen ja joka 

auttaa saavuttamaan jatkuvan 5G-peiton. 

Loppukäyttäjien erilaisia kokemuksia, 

jotka johtuvat siihen välineeseen 

erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita tai 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois. Tällaisten 

"erittäin suuren kapasiteetin verkkojen" 

käyttöönotto lisää verkkojen kapasiteettia 

entisestään ja raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

Or. en 

 

Tarkistus   157 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 
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Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasitettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella monen asunnon 

kiinteistöön, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan, ja 

matkaviestiyhteyksissä verkon 

suorituskykyä, joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tukiasemaan, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan. Loppukäyttäjien erilaisia 

kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" käyttönotto 

lisää verkkojen kapasiteettia entisestään ja 

raivaa tietä tuleville 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasiteettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti, ja sama kehitys 

jatkuu tulevaisuudessa. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa laskevan ja nousevan siirtotien 

kaistanleveyttä, nykyään yhä tärkeämpiä 

ovat muut muuttujat, kuten vasteaika, 

saatavuus ja virheensietokyky. Nykyään 

tähän kysyntään vastataan tuomalla 

valokuitu yhä lähemmäs käyttäjää, ja 

tulevat "erittäin suuren kapasiteetin verkot" 

edellyttävät suorituskykyä, joka vastaa sitä, 

jonka vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella rakennukseen, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan, ja matkaviestiyhteyksissä 

verkon suorituskykyä, joka voidaan 

saavuttaa valokuituasennuksella 

tukiasemaan, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan. Loppukäyttäjien 

erilaisia kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos niillä 

on vähintään sama kapasiteetti kuin 

valokuidulla laskevan ja nousevan 

siirtotien saatavilla olevan 

kaistanleveyden, vasteajan, saatavuuden 

ja virheensietokyvyn suhteen. Tällaisten 
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matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

"erittäin suuren kapasiteetin verkkojen" 

käyttöönotto lisää verkkojen kapasiteettia 

entisestään ja raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. Tulevan 

teknologisen kehityksen ottamiseksi 

huomioon tulevaisuudessa olisi oltava 

mahdollista muokata tai täydentää 

"erittäin suuren kapasiteetin verkkoja", 

jos näin toimimalla helpotetaan tämän 

direktiivin päämäärien saavuttamista. 

Or. de 

Perustelu 

In Zukunft werden die Anforderungen an Telekommunikationsinfrastrukturen im industriellen 

und privaten Bereich unentwegt steigen. Die Förderung des Netzausbaus sollte sich deshalb 

auf die leistungsfähigste, auf dem Markt verfügbare Technologie fokussieren, um bereits 

heute die Weichen für eine tragfähige und zukunftsgerichtete 

Telekommunikationsinfrastruktur zu stellen. Zur Zeit stellen Glasfaserleitungen die State-of-

the-Art Technologie in diesem Bereich dar. Trotzdem sollten "Netze mit sehr hoher 

Kapazität" dynamisch definiert werden und Technologien mit dem gleichen 

Leistungsvermögen sowie mögliche künftige Entwicklungen ebenfalls berücksichtigen, um 

Innovationen im Bereich des Netzausbaus anzuregen. 

 

Tarkistus   158 

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasitettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasiteettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 
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käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella monen asunnon 

kiinteistöön, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan, ja 

matkaviestiyhteyksissä verkon 

suorituskykyä, joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tukiasemaan, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan. Loppukäyttäjien erilaisia 

kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" käyttönotto 

lisää verkkojen kapasiteettia entisestään ja 

raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella monen asunnon 

kiinteistöön, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan, ja 

matkaviestiyhteyksissä verkon 

suorituskykyä, joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tukiasemaan, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan. Loppukäyttäjien erilaisia 

kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

kapasiteettinsa puolesta vertautuvat tähän 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" 

käyttöönotto lisää verkkojen kapasiteettia 

entisestään ja raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. Tällä hetkellä 

valokuitukomponentit tarjoavat parhaan 

verkon suorituskyvyn; tulevaisuudessa 

olisi oltava mahdollista muokata "erittäin 

suuren kapasiteetin verkon" määritelmää 

teknologisten muutosten ja jatkuvasti 

muuttuvan markkinatilanteen myötä. 

Or. de 
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Perustelu 

Valokuiduista koostuva sähköinen viestintäverkko tarjoaa tällä hetkellä parhaan mahdollisen 

suorituskyvyn vastaavien tekijöiden osalta. Teknologiat kuitenkin kehittyvät edelleen ja 

jäsenvaltioissa syntyy uusia markkinatilanteita. Tästä syystä nykyistä määritelmää olisi 

voitava myöhemmin muuttaa. 

 

Tarkistus   159 

Kathleen Van Brempt 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasitettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella monen asunnon 

kiinteistöön, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan, ja 

matkaviestiyhteyksissä verkon 

suorituskykyä, joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tukiasemaan, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan. Loppukäyttäjien erilaisia 

kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasiteettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella monen asunnon 

kiinteistöön, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan, ja 

matkaviestiyhteyksissä verkon 

suorituskykyä, joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tukiasemaan, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan. 

Jotta mahdollistetaan muiden 

teknologioiden parantuminen tai 

kehittyminen, olisi vältettävä 

keskittymästä pelkkään valokuituun, ja 
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pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" käyttönotto 

lisää verkkojen kapasiteettia entisestään ja 

raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

teknologianeutraaliuden periaatetta olisi 

kunnioitettava. 
Loppukäyttäjien erilaisia kokemuksia, 

jotka johtuvat siihen välineeseen 

erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" 

käyttöönotto lisää verkkojen kapasiteettia 

entisestään ja raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

Or. en 

 

Tarkistus   160 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasitettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasiteettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 
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vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella monen asunnon 

kiinteistöön, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan, ja 

matkaviestiyhteyksissä verkon 

suorituskykyä, joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tukiasemaan, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan. Loppukäyttäjien erilaisia 

kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" käyttönotto 

lisää verkkojen kapasiteettia entisestään ja 

raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella monen asunnon 

kiinteistöön, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan, ja 

matkaviestiyhteyksissä verkon 

suorituskykyä, joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tukiasemaan, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan. Loppukäyttäjien erilaisia 

kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 

perusskenaarioon. "Erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen" olisi hyödytettävä 

loppukäyttäjiä, ja heidän kokemuksiaan 

nopeudesta, vasteajoista ja 

luotettavuudesta olisi arvioitava. 

Tällaisten "erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen" käyttöönotto lisää verkkojen 

kapasiteettia entisestään ja raivaa tietä 

tuleville matkaviestinverkkosukupolville, 

jotka perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

Or. de 

 

Tarkistus   161 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasitettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella monen asunnon 

kiinteistöön, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan, ja 

matkaviestiyhteyksissä verkon 

suorituskykyä, joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tukiasemaan, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan. Loppukäyttäjien erilaisia 

kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" käyttönotto 

lisää verkkojen kapasiteettia entisestään ja 

raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasiteettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella monen asunnon 

kiinteistöön, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan, ja 

matkaviestiyhteyksissä verkon 

suorituskykyä, joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tukiasemaan, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan. Loppukäyttäjien erilaisia 

kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

osallistuvat maantieteellisen digitaalisen 

kuilun umpeen kuromiseen ja varmistavat 

kustannustehokkaan väylän 

suurnopeusyhteyksien ja korkeatasoisten 

palvelujen saavuttamiseksi alueilla, joissa 

palvelua ei ole tai se on huonoa. 

Tällaisten "erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen" käyttöönotto lisää verkkojen 

kapasiteettia entisestään ja raivaa tietä 
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tuleville matkaviestinverkkosukupolville, 

jotka perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

Or. en 

 

Tarkistus   162 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasitettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella monen asunnon 

kiinteistöön, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan, ja 

matkaviestiyhteyksissä verkon 

suorituskykyä, joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tukiasemaan, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan. Loppukäyttäjien erilaisia 

kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasiteettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa kaikkein 

vaativimpien digitaalisesti intensiivisten 

loppukäyttäjien tarpeisiin, ja vastaa 
vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuvan valokuituelementeistä 

koostuvan verkon suorituskykyä. Tämä 

vastaa kiinteissä yhteyksissä sellaista 

verkon suorituskykyä, joka voidaan 

saavuttaa valokuituasennuksella 

yksittäiseen talouteen tai asuntoon, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan, ja matkaviestiyhteyksissä 

verkon suorituskykyä, joka voidaan 

saavuttaa valokuituasennuksella 

tukiasemaan, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan. Loppukäyttäjien 

erilaisia kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 
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pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" käyttönotto 

lisää verkkojen kapasiteettia entisestään ja 

raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" 

käyttöönotto lisää verkkojen kapasiteettia 

entisestään ja raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   163 

Martina Werner 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasitettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasiteettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 
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vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella monen asunnon 

kiinteistöön, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan, ja 

matkaviestiyhteyksissä verkon 

suorituskykyä, joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tukiasemaan, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan. Loppukäyttäjien erilaisia 

kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" käyttönotto 

lisää verkkojen kapasiteettia entisestään ja 

raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

vähintään liikeyrityksessä, monen 

asunnon kiinteistössä tai omakotitalossa 
olevaan jakelupisteeseen asti ulottuva 

valokuituelementteihin perustuva verkko 

voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella monen asunnon 

kiinteistöön, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan, ja 

matkaviestiyhteyksissä verkon 

suorituskykyä, joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tukiasemaan, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan. Loppukäyttäjien erilaisia 

kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

kapasiteettinsa puolesta vertautuvat tähän 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" 

käyttöönotto lisää verkkojen kapasiteettia 

entisestään ja raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

Or. de 

 

Tarkistus   164 

Eva Kaili 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen (13) Sähköisten viestintäverkkojen 
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kapasitettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella monen asunnon 

kiinteistöön, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan, ja 

matkaviestiyhteyksissä verkon 

suorituskykyä, joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tukiasemaan, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan. Loppukäyttäjien erilaisia 

kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" käyttönotto 

lisää verkkojen kapasiteettia entisestään ja 

raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

kapasiteettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tiloihin, joita 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan, ja matkaviestiyhteyksissä 

verkon suorituskykyä, joka voidaan 

saavuttaa valokuituasennuksella 

tukiasemaan, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan. Loppukäyttäjien 

erilaisia kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" 

käyttöönotto lisää verkkojen kapasiteettia 

entisestään ja raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

Or. en 
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Perustelu 

Vertailukohtana ei pitäisi olla vain kiinteistöjä vaan muitakin tiloja. Sosioekonomisten 

toimijoiden (toimistot, koulut jne.) tavoitteet tai yksittäisten kotien tavoitteet ovat erilaisia, ja 

meidän olisi oltava mahdollisimman osallistavia. 

 

Tarkistus   165 

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasitettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella monen asunnon 

kiinteistöön, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan, ja 

matkaviestiyhteyksissä verkon 

suorituskykyä, joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tukiasemaan, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan. Loppukäyttäjien erilaisia 

kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasiteettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tiloihin, joita 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan, ja matkaviestiyhteyksissä 

verkon suorituskykyä, joka voidaan 

saavuttaa valokuituasennuksella 

tukiasemaan, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan. Loppukäyttäjien 

erilaisia kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 
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voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" käyttönotto 

lisää verkkojen kapasiteettia entisestään 

ja raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 

perusskenaarioon. Kiinteiden "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" 

käyttöönotto kuitumuodossa 

kotijärjestelmään ja niiden 

runkoliityntäkapasiteetti ovat 

ennakkoehtona tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville (5G), jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

Or. en 

Perustelu 

The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve 

the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network 

seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like. 

It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks 

benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these 

mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a 

backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The 

proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition 

of very high capacity network is not based on any given technology. 

 

Tarkistus   166 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasitettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasiteettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 
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tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella monen asunnon 

kiinteistöön, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan, ja 

matkaviestiyhteyksissä verkon 

suorituskykyä, joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tukiasemaan, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan. Loppukäyttäjien erilaisia 

kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" käyttönotto 

lisää verkkojen kapasiteettia entisestään ja 

raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella rakennukseen, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan, ja matkaviestiyhteyksissä 

verkon suorituskykyä, joka voidaan 

saavuttaa valokuituasennuksella 

tukiasemaan, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan. Loppukäyttäjien 

erilaisia kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" 

käyttöönotto lisää verkkojen kapasiteettia 

entisestään ja raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella selkeytetään, että määritelmä ei rajoitu monen asunnon kiinteistöihin, vaan 

kattaa muitakin rakennuksia, kuten toimistot, maatilat, yksittäiset talot, kodit jne. 
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Tarkistus   167 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasitettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella monen asunnon 

kiinteistöön, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan, ja 

matkaviestiyhteyksissä verkon 

suorituskykyä, joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella tukiasemaan, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan. Loppukäyttäjien erilaisia 

kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

(13) Sähköisten viestintäverkkojen 

kapasiteettia koskevat vaatimukset 

lisääntyvät jatkuvasti. Kun aiemmin 

keskityttiin lähinnä kasvattamaan yleisesti 

ja kunkin yksittäisen käyttäjän saatavilla 

olevaa kaistanleveyttä, nykyään yhä 

tärkeämpiä ovat muut muuttujat, kuten 

vasteaika, saatavuus ja luotettavuus. 

Nykyään tähän kysyntään vastataan 

tuomalla valokuitu yhä lähemmäs 

käyttäjää, ja tulevat "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" edellyttävät 

suorituskykyä, joka vastaa sitä, jonka 

vähintään paikassa, jonne palvelu 

suoritetaan, olevaan jakelupisteeseen asti 

ulottuva valokuituelementteihin perustuva 

verkko voi tarjota. Tämä vastaa kiinteissä 

yhteyksissä sellaista verkon suorituskykyä, 

joka voidaan saavuttaa 

valokuituasennuksella rakennukseen, jota 

pidetään paikkana, jonne palvelu 

suoritetaan, ja matkaviestiyhteyksissä 

verkon suorituskykyä, joka voidaan 

saavuttaa valokuituasennuksella 

tukiasemaan, jota pidetään paikkana, jonne 

palvelu suoritetaan. Loppukäyttäjien 

erilaisia kokemuksia, jotka johtuvat siihen 

välineeseen erottamattomasti liittyvistä eri 

ominaisuuksista, jolla verkko lopulta 

yhdistyy verkon liityntäpisteeseen, ei 

pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä, 

voidaanko langattoman verkon katsoa 

tarjoavan vastaavan verkon suorituskyvyn. 

Teknologiariippumattomuuden periaatteen 

mukaisesti muita teknologioita ja 

siirtovälineitä ei saa sulkea pois, jos ne 

vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 
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vertautuvat kapasiteetiltaan tähän 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" käyttönotto 

lisää verkkojen kapasiteettia entisestään ja 

raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

perusskenaarioon. Tällaisten "erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen" 

käyttöönotto lisää verkkojen kapasiteettia 

entisestään ja raivaa tietä tuleville 

matkaviestinverkkosukupolville, jotka 

perustuvat parannettuihin 

radiorajapintoihin ja tiheämpään 

verkkoarkkitehtuuriin. 

Or. en 

Perustelu 

Vertailukohtana ei pitäisi olla vain kiinteistöjä vaan muutkin rakennukset. Sosioekonomisten 

toimijoiden (toimistot, koulut jne.) tavoitteet tai yksittäisten kotien tavoitteet ovat erilaisia, ja 

meidän olisi oltava mahdollisimman osallistavia. 

 

Tarkistus   168 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) Matkaviestinnässä ja kiinteän 

verkon viestinnässä on edelleen erittäin 

merkittäviä hintaeroja kotimaan ja 

toiseen jäsenvaltioon suuntautuvien 

puhelujen ja tekstiviestien välillä. Vaikka 

maiden, operaattoreiden ja 

maksupakettien välillä on huomattavia 

eroja, kuten myös 

matkapuhelinpalvelujen ja kiinteiden 

palvelujen välillä, tämä vaikuttaa 

heikommassa asemassa oleviin 

kuluttajaryhmiin ja asettaa esteitä EU:n 

sisäisen viestinnän sujuvuudelle. Kaikki 

merkittävät hintaerot samaan 

jäsenvaltioon päättyvien sähköisten 

viestintäpalvelujen ja toiseen 

jäsenvaltioon päättyvien sähköisten 

viestintäpalvelujen välillä olisi siksi 
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perusteltava viittaamalla objektiivisiin 

kriteereihin. 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotus uudeksi 92 a artiklaksi. 

 

Tarkistus   169 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Viestintätarkoitukseen käytettävät 

palvelut ja niiden toimittaminen ovat 

kehittyneet huomattavasti. Loppukäyttäjät 

käyttävät yhä enemmän perinteisten 

puhelinpalvelujen, tekstiviestien ja 

sähköpostin siirtopalvelujen sijasta 

toiminnallisesti vastaavia verkkopalveluja, 

kuten IP-puhepalvelu, 

sanomanvälityspalvelu ja verkkopohjaiset 

sähköpostipalvelut. Sen varmistamiseksi, 

että loppukäyttäjät ovat tehokkaasti ja 

tasapuolisesti suojatut toiminnallisesti 

toisiaan vastaavia palveluja käyttäessään, 

tulevaisuuteen suuntautuvan sähköisten 

viestintäpalvelujen määritelmän ei pitäisi 

perustua ainoastaan teknisiin muutujiin 

vaan toiminnalliseen lähestymistapaan. 

Tarvittavan sääntelyn soveltamisalan olisi 

oltava asianmukainen sääntelyn yleisen 

edun mukaisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Vaikka "signaalien 

siirtäminen" on jatkossakin tärkeä muuttuja 

tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvien palvelujen määrittelemiseksi, 

määritelmän olisi katettava myös muut 

viestinnän mahdollistavat palvelut. 

Loppukäyttäjän kannalta ei ole olennaista, 

siirtääkö tarjoaja signaalit itse vai 

tapahtuuko viestintä internetyhteyspalvelun 

(15) Viestintätarkoitukseen käytettävät 

palvelut ja niiden toimittaminen ovat 

kehittyneet huomattavasti. Loppukäyttäjät 

käyttävät yhä enemmän perinteisten 

puhelinpalvelujen, tekstiviestien ja 

sähköpostin siirtopalvelujen sijasta 

toiminnallisesti vastaavia verkkopalveluja, 

kuten IP-puhepalvelu, 

sanomanvälityspalvelu ja verkkopohjaiset 

sähköpostipalvelut, vaikka he eivät 

pidäkään niitä perinteisten 

puhelinpalvelujen korvaajina, koska 

niiden laatu-, turvallisuus- ja 

yhteentoimivuustasoja ei pidetä 

yhdenveroisina. Sen varmistamiseksi, että 

loppukäyttäjät ovat tehokkaasti ja 

tasapuolisesti suojatut toiminnallisesti 

toisiaan vastaavia palveluja käyttäessään, 

tulevaisuuteen suuntautuvan sähköisten 

viestintäpalvelujen määritelmän ei pitäisi 

perustua ainoastaan teknisiin muuttujiin 

vaan toiminnalliseen lähestymistapaan 

siinä määrin kuin mahdollista. Olemassa 

olevat erot palvelujen välillä olisi 

kuitenkin tunnustettava, online-palvelut 

kuten IP-puhepalvelu, jotka useimmiten 

tarjotaan ilman suurempaa sananvaltaa 

viestinnän mahdollistavaan verkkoon 

mutta jotka kuitenkin antavat 
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kautta. Sähköisten viestintäpalvelujen 

muutetun määritelmän olisi sen vuoksi 

sisällettävä kolme palvelutyyppiä, jotka 

voivat olla osittain päällekkäisiä, toisin 

sanoen asetuksen (EU) 2015/2120 2 

artiklan 2 kohdan mukaiset 

internetyhteyspalvelut, tässä direktiivissä 

määritellyt henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut sekä kokonaan tai 

pääasiallisesti signaalien siirtämisestä 

koostuvat palvelut. Sähköisen 

viestintäpalvelun määritelmän pitäisi 

poistaa aiemman määritelmän 

täytäntöönpanon yhteydessä havaitut 

ristiriitaisuudet ja sallia tiettyjen 

sääntelykehykseen sisältyvien oikeuksien 

ja velvollisuuksien kohdennettu 

säännöskohtainen soveltaminen eri 

palvelutyyppeihin. Sähköisten 

viestintäpalvelujen joko korvausta vastaan 

tai muutoin suorittaman henkilötietojen 

käsittelyn on oltava direktiivin 95/46/EY 

mukaista, joka korvataan 25 päivänä 

toukokuuta 2018 asetuksella (EU) 

2016/67923 (yleinen tietosuoja-asetus). 

loppukäyttäjälle mahdollisuuden vaihtaa 

palvelusta toiseen helpommin kuin 

perinteisten viestintäpalvelujen 

tapauksessa. Tarvittavan sääntelyn 

soveltamisalan olisi oltava asianmukainen 

sääntelyn yleisen edun mukaisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikka 

"signaalien siirtäminen" on jatkossakin 

tärkeä muuttuja tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien palvelujen 

määrittelemiseksi, määritelmän olisi 

katettava myös muut viestinnän 

mahdollistavat palvelut oikeasuhteisella 

tavalla parhaan tuloksen saavuttamiseksi 

kaikkien loppukäyttäjien kannalta. 

Loppukäyttäjän kannalta ei ole olennaista, 

siirtääkö tarjoaja signaalit itse vai 

tapahtuuko viestintä internetyhteyspalvelun 

kautta, minkä vuoksi näitä palveluja ei 

pitäisi määritellä käytetyn teknologian 

perusteella, vaan niiden oikeutettujen 

odotusten perusteella, joita 

loppukäyttäjillä on tarjottavan palvelun 

suhteen esimerkiksi maksettavan hinnan 

tai sopimuksen irtisanomisen helppouden 

osalta. Sähköisten viestintäpalvelujen 

muutetun määritelmän olisi sen vuoksi 

sisällettävä kolme palvelutyyppiä, jotka 

voivat olla osittain päällekkäisiä, toisin 

sanoen asetuksen (EU) 2015/2120 2 

artiklan 2 kohdan mukaiset 

internetyhteyspalvelut, tässä direktiivissä 

määritellyt henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut sekä kokonaan tai 

pääasiallisesti signaalien siirtämisestä 

koostuvat palvelut. Tähän viimeiseen 

ryhmään ei tulisi sisällyttää sellaisia 

palveluja, joissa yhteyksiä tarjotaan 

tutustumiskeinona verkkoon kytkettyihin 

laitteisiin eli "älytavaroihin" tai joissa 

yhteydet kyseisiin tuotteisiin edellyttävät 

sopimusta loppukäyttäjän kanssa, sillä 

niitä pidettäisiin digitaalisen sisällön 

toimittamista koskevista sopimuksista 

annetun direktiivin mukaisena 

sisällytettynä digitaalisena sisältönä. 

Sähköisen viestintäpalvelun määritelmän 

pitäisi poistaa aiemman määritelmän 
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täytäntöönpanon yhteydessä havaitut 

ristiriitaisuudet ja sallia tiettyjen 

sääntelykehykseen sisältyvien oikeuksien 

ja velvollisuuksien kohdennettu 

säännöskohtainen soveltaminen eri 

palvelutyyppeihin. Sähköisten 

viestintäpalvelujen joko korvausta vastaan 

tai muutoin suorittaman henkilötietojen 

käsittelyn on oltava direktiivin 95/46/EY 

mukaista, joka korvataan 25 päivänä 

toukokuuta 2018 asetuksella (EU) 

2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus)23. 

_________________ _________________ 

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 

4.5.2016, s. 1. 

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 

4.5.2016, s. 1. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   170 

Morten Helveg Petersen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Viestintätarkoitukseen käytettävät 

palvelut ja niiden toimittaminen ovat 

kehittyneet huomattavasti. Loppukäyttäjät 

käyttävät yhä enemmän perinteisten 

puhelinpalvelujen, tekstiviestien ja 

sähköpostin siirtopalvelujen sijasta 

toiminnallisesti vastaavia verkkopalveluja, 

kuten IP-puhepalvelu, 

(15) Viestintätarkoitukseen käytettävät 

palvelut ja niiden toimittaminen ovat 

kehittyneet huomattavasti. Loppukäyttäjät 

käyttävät yhä enemmän perinteisten 

puhelinpalvelujen, tekstiviestien ja 

sähköpostin siirtopalvelujen sijasta 

toiminnallisesti vastaavia verkkopalveluja, 

kuten IP-puhepalvelu, 
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sanomanvälityspalvelu ja verkkopohjaiset 

sähköpostipalvelut. Sen varmistamiseksi, 

että loppukäyttäjät ovat tehokkaasti ja 

tasapuolisesti suojatut toiminnallisesti 

toisiaan vastaavia palveluja käyttäessään, 

tulevaisuuteen suuntautuvan sähköisten 

viestintäpalvelujen määritelmän ei pitäisi 

perustua ainoastaan teknisiin muutujiin 

vaan toiminnalliseen lähestymistapaan. 

Tarvittavan sääntelyn soveltamisalan olisi 

oltava asianmukainen sääntelyn yleisen 

edun mukaisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Vaikka "signaalien 

siirtäminen" on jatkossakin tärkeä muuttuja 

tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvien palvelujen määrittelemiseksi, 

määritelmän olisi katettava myös muut 

viestinnän mahdollistavat palvelut. 

Loppukäyttäjän kannalta ei ole olennaista, 

siirtääkö tarjoaja signaalit itse vai 

tapahtuuko viestintä internetyhteyspalvelun 

kautta. Sähköisten viestintäpalvelujen 

muutetun määritelmän olisi sen vuoksi 

sisällettävä kolme palvelutyyppiä, jotka 

voivat olla osittain päällekkäisiä, toisin 

sanoen asetuksen (EU) 2015/2120 2 

artiklan 2 kohdan mukaiset 

internetyhteyspalvelut, tässä direktiivissä 

määritellyt henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut sekä kokonaan tai 

pääasiallisesti signaalien siirtämisestä 

koostuvat palvelut. Sähköisen 

viestintäpalvelun määritelmän pitäisi 

poistaa aiemman määritelmän 

täytäntöönpanon yhteydessä havaitut 

ristiriitaisuudet ja sallia tiettyjen 

sääntelykehykseen sisältyvien oikeuksien 

ja velvollisuuksien kohdennettu 

säännöskohtainen soveltaminen eri 

palvelutyyppeihin. Sähköisten 

viestintäpalvelujen joko korvausta vastaan 

tai muutoin suorittaman henkilötietojen 

käsittelyn on oltava direktiivin 95/46/EY 

mukaista, joka korvataan 25 päivänä 

toukokuuta 2018 asetuksella (EU) 

2016/67923 (yleinen tietosuoja-asetus). 

sanomanvälityspalvelu ja verkkopohjaiset 

sähköpostipalvelut. Sen varmistamiseksi, 

että loppukäyttäjät ja heidän oikeutensa 

ovat tehokkaasti ja tasapuolisesti suojatut 

toiminnallisesti toisiaan vastaavia palveluja 

käyttäessään, tulevaisuuteen suuntautuvan 

sähköisten viestintäpalvelujen määritelmän 

ei pitäisi perustua ainoastaan teknisiin 

muuttujiin vaan toiminnalliseen 

lähestymistapaan. Tarvittavan sääntelyn 

soveltamisalan olisi oltava asianmukainen 

sääntelyn yleisen edun mukaisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikka 

"signaalien siirtäminen" on jatkossakin 

tärkeä muuttuja tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien palvelujen 

määrittelemiseksi, määritelmän olisi 

katettava myös muut viestinnän 

mahdollistavat palvelut. Loppukäyttäjien 

ja heidän oikeuksiensa suojaamisen 
kannalta ei ole olennaista, siirtääkö tarjoaja 

signaalit itse vai tapahtuuko viestintä 

internetyhteyspalvelun kautta. Sähköisten 

viestintäpalvelujen muutetun määritelmän 

olisi sen vuoksi sisällettävä kolme 

palvelutyyppiä, jotka voivat olla osittain 

päällekkäisiä, toisin sanoen asetuksen (EU) 

2015/2120 2 artiklan 2 kohdan mukaiset 

internetyhteyspalvelut, tässä direktiivissä 

määritellyt henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut sekä kokonaan tai 

pääasiallisesti signaalien siirtämisestä 

koostuvat palvelut. Sähköisen 

viestintäpalvelun määritelmän pitäisi 

poistaa aiemman määritelmän 

täytäntöönpanon yhteydessä havaitut 

ristiriitaisuudet ja sallia tiettyjen 

sääntelykehykseen sisältyvien oikeuksien 

ja velvollisuuksien kohdennettu 

säännöskohtainen soveltaminen eri 

palvelutyyppeihin. Sähköisten 

viestintäpalvelujen joko korvausta vastaan 

tai muutoin suorittaman henkilötietojen 

käsittelyn on oltava direktiivin 95/46/EY 

mukaista, joka korvataan 25 päivänä 

toukokuuta 2018 asetuksella (EU) 

2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus)23. 
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__________________ 
23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

_________________  

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 

4.5.2016, s. 1. 

 

Or. en 

 

Tarkistus   171 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Viestintätarkoitukseen käytettävät 

palvelut ja niiden toimittaminen ovat 

kehittyneet huomattavasti. Loppukäyttäjät 

käyttävät yhä enemmän perinteisten 

puhelinpalvelujen, tekstiviestien ja 

sähköpostin siirtopalvelujen sijasta 

toiminnallisesti vastaavia verkkopalveluja, 

kuten IP-puhepalvelu, 

sanomanvälityspalvelu ja verkkopohjaiset 

sähköpostipalvelut. Sen varmistamiseksi, 

että loppukäyttäjät ovat tehokkaasti ja 

tasapuolisesti suojatut toiminnallisesti 

toisiaan vastaavia palveluja käyttäessään, 

tulevaisuuteen suuntautuvan sähköisten 

viestintäpalvelujen määritelmän ei pitäisi 

perustua ainoastaan teknisiin muutujiin 

(15) Viestintätarkoitukseen käytettävät 

palvelut ja niiden toimittaminen ovat 

kehittyneet huomattavasti. Loppukäyttäjät 

käyttävät yhä enemmän perinteisten 

puhelinpalvelujen, tekstiviestien ja 

sähköpostin siirtopalvelujen sijasta 

toiminnallisesti vastaavia verkkopalveluja, 

kuten IP-puhepalvelu, 

sanomanvälityspalvelu ja verkkopohjaiset 

sähköpostipalvelut. Sen varmistamiseksi, 

että loppukäyttäjät ovat tehokkaasti ja 

tasapuolisesti suojatut toiminnallisesti 

toisiaan vastaavia palveluja käyttäessään, 

tulevaisuuteen suuntautuvan sähköisten 

viestintäpalvelujen määritelmän ei pitäisi 

perustua ainoastaan teknisiin muutujiin 
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vaan toiminnalliseen lähestymistapaan. 

Tarvittavan sääntelyn soveltamisalan olisi 

oltava asianmukainen sääntelyn yleisen 

edun mukaisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Vaikka "signaalien 

siirtäminen" on jatkossakin tärkeä 

muuttuja tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien palvelujen 

määrittelemiseksi, määritelmän olisi 

katettava myös muut viestinnän 

mahdollistavat palvelut. Loppukäyttäjän 

kannalta ei ole olennaista, siirtääkö tarjoaja 

signaalit itse vai tapahtuuko viestintä 

internetyhteyspalvelun kautta. Sähköisten 

viestintäpalvelujen muutetun määritelmän 

olisi sen vuoksi sisällettävä kolme 

palvelutyyppiä, jotka voivat olla osittain 

päällekkäisiä, toisin sanoen asetuksen (EU) 

2015/2120 2 artiklan 2 kohdan mukaiset 

internetyhteyspalvelut, tässä direktiivissä 

määritellyt henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut sekä kokonaan tai 

pääasiallisesti signaalien siirtämisestä 

koostuvat palvelut. Sähköisen 

viestintäpalvelun määritelmän pitäisi 

poistaa aiemman määritelmän 

täytäntöönpanon yhteydessä havaitut 

ristiriitaisuudet ja sallia tiettyjen 

sääntelykehykseen sisältyvien oikeuksien 

ja velvollisuuksien kohdennettu 

säännöskohtainen soveltaminen eri 

palvelutyyppeihin. Sähköisten 

viestintäpalvelujen joko korvausta vastaan 

tai muutoin suorittaman henkilötietojen 

käsittelyn on oltava direktiivin 95/46/EY 

mukaista, joka korvataan 25 päivänä 

toukokuuta 2018 asetuksella (EU) 

2016/67923 (yleinen tietosuoja-asetus). 

vaan toiminnalliseen lähestymistapaan. 

Tarvittavan sääntelyn soveltamisalan olisi 

oltava asianmukainen sääntelyn yleisen 

edun mukaisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Vaikka "signaalien 

siirtäminen" mahdollistaa palvelujen 

sisällyttämisen tämän direktiivin 

soveltamisalaan, määritelmän olisi 

katettava myös muut viestinnän 

mahdollistavat palvelut. Loppukäyttäjän 

kannalta ei ole olennaista, siirtääkö tarjoaja 

signaalit itse vai tapahtuuko viestintä 

internetyhteyspalvelun kautta. Sähköisten 

viestintäpalvelujen muutetun määritelmän 

olisi sen vuoksi sisällettävä kolme 

palvelutyyppiä, jotka voivat olla osittain 

päällekkäisiä, toisin sanoen asetuksen (EU) 

2015/2120 2 artiklan 2 kohdan mukaiset 

internetyhteyspalvelut, tässä direktiivissä 

määritellyt henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut sekä kokonaan tai 

pääasiallisesti signaalien siirtämisestä 

koostuvat palvelut, joista viimeisimpään 

ryhmään eivät kuulu nykyisen säännöstön 

5 artiklan 2 kohdassa määritellyt 

henkilöiden väliset viestintäpalvelut, 

tietoyhteiskunnan palvelut sellaisina kuin 

ne on määritelty direktiivin 98/34/EY 1 

artiklassa, sekä palvelut, jotka tuottavat 

sähköisten viestintäverkkojen ja -

palvelujen avulla lähetettävää sisältöä, ja 

sitä toimituksellisessa valvonnassaan 

pitävät palvelut. Sähköisen 

viestintäpalvelun määritelmän pitäisi 

poistaa aiemman määritelmän 

täytäntöönpanon yhteydessä havaitut 

ristiriitaisuudet ja sallia tiettyjen 

sääntelykehykseen sisältyvien oikeuksien 

ja velvollisuuksien kohdennettu 

säännöskohtainen soveltaminen eri 

palvelutyyppeihin. Sähköisten 

viestintäpalvelujen joko korvausta vastaan 

tai muutoin suorittaman henkilötietojen 

käsittelyn on oltava direktiivin 95/46/EY 

mukaista, joka korvataan 25 päivänä 

toukokuuta 2018 asetuksella (EU) 

2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus)23. 
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_________________ _________________ 

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 

4.5.2016, s. 1. 

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 

4.5.2016, s. 1. 

Or. en 

 

Tarkistus   172 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Jotta palvelu kuuluisi sähköisen 

viestintäpalvelun määritelmän 

soveltamisalaan, se on tavallisesti 

tarjottava korvausta vastaan. Digitaalisessa 

taloudessa markkinatoimijat yhä enemmän 

katsovat käyttäjiä koskevilla tiedoilla 

olevan rahallista arvoa. Sähköisten 

viestintäpalvelujen toimittamisen 

vastineena käytetään usein muuta kuin 

rahaa, esimerkiksi henkilötietojen tai 

muiden tietojen käyttöoikeutta. Sen vuoksi 

korvauksen käsitteen olisi sisällettävä 

tilanteet, joissa palvelun tarjoaja pyytää ja 

loppukäyttäjä aktiivisesti antaa tarjoajalle 

suoraan tai epäsuorasti henkilötietoja, 

kuten nimen tai sähköpostiosoitteen, tai 

muita tietoja. Tämän olisi käsitettävä 

myös tilanteet, joissa tarjoaja kerää tietoa 

ilman että loppukäyttäjä antaa sitä 

aktiivisesti, esimerkiksi henkilötietoja – 

IP-osoite mukaan lukien – tai muita 

automaattisesti generoituja tietoja, kuten 

evästeen keräämät ja siirtämät tiedot. 

Euroopan unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännön24 , joka koskee SEUT-

sopimuksen 57 artiklaa, mukaan kyse on 

(16) Jotta palvelu kuuluisi sähköisen 

viestintäpalvelun määritelmän 

soveltamisalaan, se on tavallisesti 

tarjottava korvausta vastaan. Digitaalisessa 

taloudessa markkinatoimijat yhä enemmän 

katsovat käyttäjiä koskevilla tiedoilla 

olevan rahallista arvoa. Sähköisten 

viestintäpalvelujen toimittamisen 

vastineena käytetään joissakin tapauksissa 

henkilötietoja, jolloin kyseisiä tietoja 

käytetään enemmän kuin on 

välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi. 

Sen vuoksi korvauksen käsitteen olisi 

sisällettävä tilanteet, joissa palvelun 

tarjoaja pyytää ja loppukäyttäjä antaa 

tarjoajalle suoraan tai epäsuorasti 

henkilötietoja, joita käytetään 

tarkoitukseen, joka ei ole välttämätön 

sopimuksen täyttämiseksi. Euroopan 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön, 

joka koskee SEUT-sopimuksen 57 

artiklaa24, mukaan kyse on 

perussopimuksen mukaisesta korvauksesta 

myös silloin kun maksun palvelun 

tuottajalle suorittaa kolmas osapuoli eikä 

palvelun vastaanottaja. Korvauksen 
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perussopimuksen mukaisesta korvauksesta 

myös silloin kun maksun palvelun 

tuottajalle suorittaa kolmas osapuoli eikä 

palvelun vastaanottaja. Korvauksen 

käsitteen olisi sen vuoksi sisällettävä myös 

tilanteet, joissa loppukäyttäjä joutuu 

seuraamaan mainoksia vain saadakseen 

pääsyn palveluun tai joissa palvelun 

tarjoaja muuttaa keräämiään henkilötietoja 

rahaksi. 

käsitteen olisi sen vuoksi sisällettävä myös 

tilanteet, joissa loppukäyttäjä joutuu 

seuraamaan mainoksia vain saadakseen 

pääsyn palveluun tai joissa palvelun 

tarjoaja muuttaa keräämiään henkilötietoja 

rahaksi. 

_________________ _________________ 

24 Asia C-352/85 Bond van Adverteerders 

ym. vastaan Alankomaiden valtio, 

EU:C:1988:196. 

24 Asia C-352/85 Bond van Adverteerders 

ym. vastaan Alankomaiden valtio, 

EU:C:1988:196. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   173 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut ovat palveluja, jotka 

mahdollistavat henkilöiden välisen 

interaktiivisen tietojenvaihdon, ja niihin 

kuuluvat muun muassa kahden henkilön 

väliset perinteiset puhelut ja kaiken 

tyyppiset sähköpostit, 

sanomanvälityspalvelut tai 

ryhmäverkkojuttelut. Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut kattavat viestinnän 

luonnollisten henkilöiden välillä siten, että 

henkilöitä on rajallinen eli ei 

potentiaalisesti rajaton määrä ja että viestin 

lähettäjä määrittelee tämän lukumäärän. 

Oikeushenkilöiden välisen viestinnän 

(17) Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut ovat palveluja, jotka 

mahdollistavat henkilöiden välisen 

interaktiivisen tietojenvaihdon. 

Henkilöiden väliset viestintäpalvelut 

kattavat viestinnän luonnollisten 

henkilöiden välillä siten, että henkilöitä on 

rajallinen eli ei potentiaalisesti rajaton 

määrä ja että viestin lähettäjä määrittelee 

tämän lukumäärän. Oikeushenkilöiden 

välisen viestinnän pitäisi kuulua 

määritelmän soveltamisalaan silloin kun 

luonnolliset henkilöt toimivat kyseisten 

oikeushenkilöiden puolesta tai liittyvät 

ainakin toisen viestinnän osapuolista. 
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pitäisi kuulua määritelmän soveltamisalaan 

silloin kun luonnolliset henkilöt toimivat 

kyseisten oikeushenkilöiden puolesta tai 

liittyvät ainakin toisen viestinnän 

osapuolista. Interaktiivinen viestintä 

tarkoittaa, että tiedon vastaanottaja pystyy 

palvelussa vastaamaan. Palveluja, jotka 

eivät ole näiden vaatimusten mukaisia, 

kuten lineaarinen lähetystoiminta, 

tilausvideopalvelu, verkkosivut, sosiaaliset 

verkostot, blogit tai koneiden välinen 

tietojenvaihto, ei pidetä henkilöiden 

välisenä viestintäpalveluina. Palvelua ei 

pitäisi poikkeuksellisissa olosuhteissa pitää 

henkilöiden välisenä viestintäpalveluna, jos 

henkilöiden välisen interaktiivisen 

viestinnän toiminto on pelkästään toiseen 

palveluun olennaisesti liittyvä 

liitännäistoiminto, jota ei puolueettomien 

teknisten syiden vuoksi voida käyttää 

ilman pääpalvelua ja jonka integrointi ei 

ole keino kiertää sähköisiä 

viestintäpalveluja koskevien sääntöjen 

soveltamista. Tällainen poikkeus voisi 

periaatteessa olla esimerkiksi verkkopelin 

viestintäkanava, joka on riippuvainen 

palvelun viestintätoiminnon 

ominaisuuksista. 

Interaktiivinen viestintä tarkoittaa, että 

tiedon vastaanottaja pystyy palvelussa 

vastaamaan. Palveluja, jotka eivät ole 

näiden vaatimusten mukaisia, kuten 

lineaarinen lähetystoiminta, 

tilausvideopalvelu, verkkosivut, sosiaaliset 

verkostot, blogit tai koneiden välinen 

tietojenvaihto, ei pidetä henkilöiden 

välisenä viestintäpalveluina. Palvelua ei 

pitäisi poikkeuksellisissa olosuhteissa pitää 

henkilöiden välisenä viestintäpalveluna, jos 

henkilöiden välisen interaktiivisen 

viestinnän toiminto on pelkästään toiseen 

palveluun olennaisesti liittyvä 

liitännäistoiminto, jota ei puolueettomien 

teknisten syiden vuoksi voida käyttää 

ilman pääpalvelua ja jonka integrointi ei 

ole keino kiertää sähköisiä 

viestintäpalveluja koskevien sääntöjen 

soveltamista. 

Tällainen poikkeus voisi periaatteessa olla 

esimerkiksi verkkopelin tai asiakirjojen 

jakosovellusten viestintäkanava, joka on 

riippuvainen palvelun viestintätoiminnon 

ominaisuuksista. Vastaavasti, jos 

monitoimipalvelu sisältää 

viestintätoiminnon tai osan, jota voidaan 

(sen erityispiirteiden vuoksi) pitää 

henkilöiden välisenä viestintäpalveluna, 

jota voidaan käyttää itsenäisesti, 

ainoastaan kyseistä erillistä toimintoa tai 

osaa olisi pidettävä henkilöiden välisenä 

viestintäpalveluna. 

Or. en 

 

Tarkistus   174 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut ovat palveluja, jotka 

(17) Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut ovat palveluja, joiden 
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mahdollistavat henkilöiden välisen 

interaktiivisen tietojenvaihdon, ja niihin 

kuuluvat muun muassa kahden henkilön 

väliset perinteiset puhelut ja kaiken 

tyyppiset sähköpostit, 
sanomanvälityspalvelut tai 

ryhmäverkkojuttelut. Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut kattavat viestinnän 

luonnollisten henkilöiden välillä siten, että 

henkilöitä on rajallinen eli ei 

potentiaalisesti rajaton määrä ja että viestin 

lähettäjä määrittelee tämän lukumäärän. 

Oikeushenkilöiden välisen viestinnän 

pitäisi kuulua määritelmän soveltamisalaan 

silloin kun luonnolliset henkilöt toimivat 

kyseisten oikeushenkilöiden puolesta tai 

liittyvät ainakin toisen viestinnän 

osapuolista. Interaktiivinen viestintä 

tarkoittaa, että tiedon vastaanottaja pystyy 

palvelussa vastaamaan. Palveluja, jotka 

eivät ole näiden vaatimusten mukaisia, 

kuten lineaarinen lähetystoiminta, 

tilausvideopalvelu, verkkosivut, sosiaaliset 

verkostot, blogit tai koneiden välinen 

tietojenvaihto, ei pidetä henkilöiden 

välisenä viestintäpalveluina. Palvelua ei 

pitäisi poikkeuksellisissa olosuhteissa pitää 

henkilöiden välisenä viestintäpalveluna, jos 

henkilöiden välisen interaktiivisen 

viestinnän toiminto on pelkästään toiseen 

palveluun olennaisesti liittyvä 

liitännäistoiminto, jota ei puolueettomien 

teknisten syiden vuoksi voida käyttää 

ilman pääpalvelua ja jonka integrointi ei 

ole keino kiertää sähköisiä 

viestintäpalveluja koskevien sääntöjen 

soveltamista. Tällainen poikkeus voisi 

periaatteessa olla esimerkiksi verkkopelin 

viestintäkanava, joka on riippuvainen 

palvelun viestintätoiminnon 

ominaisuuksista. 

pääasiallisena tarkoituksena on 

mahdollistaa henkilöiden välinen 

interaktiivinen tietojenvaihto, ja niihin 

kuuluvat muun muassa kahden henkilön 

väliset perinteiset puhelut sekä 

sanomanvälityspalvelut tai 

ryhmäverkkojuttelut. Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut kattavat viestinnän 

luonnollisten henkilöiden välillä siten, että 

henkilöitä on rajallinen eli ei 

potentiaalisesti rajaton määrä ja että viestin 

lähettäjä määrittelee tämän lukumäärän. 

Oikeushenkilöiden välisen viestinnän 

pitäisi kuulua määritelmän soveltamisalaan 

silloin kun luonnolliset henkilöt toimivat 

kyseisten oikeushenkilöiden puolesta tai 

liittyvät ainakin toisen viestinnän 

osapuolista. Interaktiivinen viestintä 

tarkoittaa, että tiedon vastaanottaja pystyy 

palvelussa vastaamaan. Palveluja, jotka 

eivät ole näiden vaatimusten mukaisia, 

kuten lineaarinen lähetystoiminta, 

tilausvideopalvelu, verkkosivut, sosiaaliset 

verkostot, blogit tai koneiden välinen 

tietojenvaihto, ei pidetä henkilöiden 

välisenä viestintäpalveluina. Palvelua ei 

pitäisi poikkeuksellisissa olosuhteissa pitää 

henkilöiden välisenä viestintäpalveluna, jos 

henkilöiden välisen interaktiivisen 

viestinnän toiminto ei ole palvelun 

päätarkoitus ja jos sitä ei puolueettomien 

teknisten syiden vuoksi voida käyttää 

ilman pääpalvelua ja jos sen integrointi ei 

ole keino kiertää sähköisiä 

viestintäpalveluja koskevien sääntöjen 

soveltamista, koska tämän direktiivin 

säännösten soveltaminen ei olisi 

oikeasuhteista tämän palvelun tarjoamien 

yhteyksien tasoon verrattuna. Tällainen 

poikkeus voisi periaatteessa olla 

esimerkiksi verkkopelin viestintäkanava, 

joka on riippuvainen palvelun 

viestintätoiminnon ominaisuuksista. 

Or. en 



 

PE602.947v01-00 38/169 AM\1122801FI.docx 

FI 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   175 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut ovat palveluja, jotka 

mahdollistavat henkilöiden välisen 

interaktiivisen tietojenvaihdon, ja niihin 

kuuluvat muun muassa kahden henkilön 

väliset perinteiset puhelut ja kaiken 

tyyppiset sähköpostit, 

sanomanvälityspalvelut tai 

ryhmäverkkojuttelut. Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut kattavat viestinnän 

luonnollisten henkilöiden välillä siten, että 

henkilöitä on rajallinen eli ei 

potentiaalisesti rajaton määrä ja että viestin 

lähettäjä määrittelee tämän lukumäärän. 

Oikeushenkilöiden välisen viestinnän 

pitäisi kuulua määritelmän soveltamisalaan 

silloin kun luonnolliset henkilöt toimivat 

kyseisten oikeushenkilöiden puolesta tai 

liittyvät ainakin toisen viestinnän 

osapuolista. Interaktiivinen viestintä 

tarkoittaa, että tiedon vastaanottaja pystyy 

palvelussa vastaamaan. Palveluja, jotka 

eivät ole näiden vaatimusten mukaisia, 

kuten lineaarinen lähetystoiminta, 

tilausvideopalvelu, verkkosivut, sosiaaliset 

verkostot, blogit tai koneiden välinen 

tietojenvaihto, ei pidetä henkilöiden 

välisenä viestintäpalveluina. Palvelua ei 

pitäisi poikkeuksellisissa olosuhteissa pitää 

henkilöiden välisenä viestintäpalveluna, jos 

henkilöiden välisen interaktiivisen 

(17) Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut ovat palveluja, jotka 

maksua vastaan mahdollistavat 

henkilöiden välisen interaktiivisen 

tietojenvaihdon, ja niihin kuuluvat muun 

muassa kahden henkilön väliset perinteiset 

puhelut ja kaiken tyyppiset sähköpostit, 

sanomanvälityspalvelut tai 

ryhmäverkkojuttelut. Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut kattavat viestinnän 

luonnollisten henkilöiden välillä siten, että 

henkilöitä on rajallinen eli ei 

potentiaalisesti rajaton määrä ja että viestin 

lähettäjä määrittelee tämän lukumäärän. 

Oikeushenkilöiden välisen viestinnän 

pitäisi kuulua määritelmän soveltamisalaan 

silloin kun luonnolliset henkilöt toimivat 

kyseisten oikeushenkilöiden puolesta tai 

liittyvät ainakin toisen viestinnän 

osapuolista. Interaktiivinen viestintä 

tarkoittaa, että tiedon vastaanottaja pystyy 

palvelussa vastaamaan. Palveluja, jotka 

eivät ole näiden vaatimusten mukaisia, 

kuten lineaarinen lähetystoiminta, 

tilausvideopalvelu, verkkosivut, sosiaaliset 

verkostot, blogit tai koneiden välinen 

tietojenvaihto, ei pidetä henkilöiden 

välisenä viestintäpalveluina. Palvelua ei 

pitäisi poikkeuksellisissa olosuhteissa pitää 

henkilöiden välisenä viestintäpalveluna, jos 

henkilöiden välisen interaktiivisen 
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viestinnän toiminto on pelkästään toiseen 

palveluun olennaisesti liittyvä 

liitännäistoiminto, jota ei puolueettomien 

teknisten syiden vuoksi voida käyttää 

ilman pääpalvelua ja jonka integrointi ei 

ole keino kiertää sähköisiä 

viestintäpalveluja koskevien sääntöjen 

soveltamista. Tällainen poikkeus voisi 

periaatteessa olla esimerkiksi verkkopelin 

viestintäkanava, joka on riippuvainen 

palvelun viestintätoiminnon 

ominaisuuksista. 

viestinnän toiminto on pelkästään toiseen 

palveluun olennaisesti liittyvä 

liitännäistoiminto, jota ei puolueettomien 

teknisten syiden vuoksi voida käyttää 

ilman pääpalvelua ja jonka integrointi ei 

ole keino kiertää sähköisiä 

viestintäpalveluja koskevien sääntöjen 

soveltamista. Tällainen poikkeus voisi 

periaatteessa olla esimerkiksi verkkopelin 

viestintäkanava, joka on riippuvainen 

palvelun viestintätoiminnon 

ominaisuuksista. 

Or. en 

 

Tarkistus   176 

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut ovat palveluja, jotka 

mahdollistavat henkilöiden välisen 

interaktiivisen tietojenvaihdon, ja niihin 

kuuluvat muun muassa kahden henkilön 

väliset perinteiset puhelut ja kaiken 

tyyppiset sähköpostit, 

sanomanvälityspalvelut tai 

ryhmäverkkojuttelut. Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut kattavat viestinnän 

luonnollisten henkilöiden välillä siten, että 

henkilöitä on rajallinen eli ei 

potentiaalisesti rajaton määrä ja että viestin 

lähettäjä määrittelee tämän lukumäärän. 

Oikeushenkilöiden välisen viestinnän 

pitäisi kuulua määritelmän soveltamisalaan 

silloin kun luonnolliset henkilöt toimivat 

kyseisten oikeushenkilöiden puolesta tai 

liittyvät ainakin toisen viestinnän 

osapuolista. Interaktiivinen viestintä 

tarkoittaa, että tiedon vastaanottaja pystyy 

palvelussa vastaamaan. Palveluja, jotka 

eivät ole näiden vaatimusten mukaisia, 

(17) Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut ovat palveluja, jotka 

mahdollistavat henkilöiden välisen 

interaktiivisen tietojenvaihdon, ja niihin 

kuuluvat muun muassa kahden henkilön 

väliset perinteiset puhelut ja kaiken 

tyyppiset sähköpostit, 

sanomanvälityspalvelut tai 

ryhmäverkkojuttelut. Henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut kattavat viestinnän 

luonnollisten henkilöiden välillä siten, että 

henkilöitä on rajallinen eli ei 

potentiaalisesti rajaton määrä ja että viestin 

lähettäjä määrittelee tämän lukumäärän. 

Oikeushenkilöiden välisen viestinnän 

pitäisi kuulua määritelmän soveltamisalaan 

silloin kun luonnolliset henkilöt toimivat 

kyseisten oikeushenkilöiden puolesta tai 

liittyvät ainakin toisen viestinnän 

osapuolista. Interaktiivinen viestintä 

tarkoittaa, että tiedon vastaanottaja pystyy 

palvelussa vastaamaan. Palveluja, jotka 

eivät ole näiden vaatimusten mukaisia, 
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kuten lineaarinen lähetystoiminta, 

tilausvideopalvelu, verkkosivut, sosiaaliset 

verkostot, blogit tai koneiden välinen 

tietojenvaihto, ei pidetä henkilöiden 

välisenä viestintäpalveluina. Palvelua ei 

pitäisi poikkeuksellisissa olosuhteissa pitää 

henkilöiden välisenä viestintäpalveluna, jos 

henkilöiden välisen interaktiivisen 

viestinnän toiminto on pelkästään toiseen 

palveluun olennaisesti liittyvä 

liitännäistoiminto, jota ei puolueettomien 

teknisten syiden vuoksi voida käyttää 

ilman pääpalvelua ja jonka integrointi ei 

ole keino kiertää sähköisiä 

viestintäpalveluja koskevien sääntöjen 

soveltamista. Tällainen poikkeus voisi 

periaatteessa olla esimerkiksi verkkopelin 

viestintäkanava, joka on riippuvainen 

palvelun viestintätoiminnon 

ominaisuuksista. 

kuten lineaarinen lähetystoiminta, 

tilausvideopalvelu, verkkosivut, sosiaaliset 

verkostot, blogit tai koneiden välinen 

tietojenvaihto, ei pidetä henkilöiden 

välisenä viestintäpalveluina. Palvelua ei 

pitäisi poikkeuksellisissa olosuhteissa pitää 

henkilöiden välisenä viestintäpalveluna, jos 

henkilöiden välisen interaktiivisen 

viestinnän toiminto on toiseen palveluun 

liittyvä toiminto, jota ei puolueettomien 

teknisten syiden vuoksi voida käyttää 

ilman pääpalvelua ja jonka integrointi ei 

ole keino kiertää sähköisiä 

viestintäpalveluja koskevien sääntöjen 

soveltamista. Tällainen poikkeus voisi 

periaatteessa olla esimerkiksi verkkopelin 

viestintäkanava, joka on riippuvainen 

palvelun viestintätoiminnon 

ominaisuuksista. 

Or. en 

Perustelu 

Tällä poistolla pyritään selkeyttämään millaisia palveluja tulisi sisällyttää tämän direktiivin 

soveltamisalaan, jotta soveltamisessa mahdollisesti ilmenevää epäjohdonmukaisuutta 

rajoitettaisiin. 

 

Tarkistus   177 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Kansallisesta tai kansainvälisestä 

numerointisuunnitelmasta tulevia 

numeroita käyttävät henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut yhdistyvät yleiseen (piiri- 

tai paketti) kytkentäiseen puhelinverkkoon. 

Tällaisiin henkilöiden välisiin numeroihin 

perustuviin viestintäpalveluihin kuuluvat 

sekä palvelut, joihin loppukäyttäjien 

numerot osoitetaan päästä päähän -

(18) Kansallisesta tai kansainvälisestä 

numerointisuunnitelmasta tulevia 

numeroita käyttävät henkilöiden väliset 

viestintäpalvelut yhdistyvät yleiseen (piiri- 

tai paketti) kytkentäiseen puhelinverkkoon. 

Tällaisiin henkilöiden välisiin numeroihin 

perustuviin viestintäpalveluihin kuuluvat 

sekä palvelut, joihin loppukäyttäjien 

numerot osoitetaan päästä päähän -
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liitettävyyden varmistamiseksi, että 

palvelut, joiden avulla loppukäyttäjät 

saavat yhteyden henkilöihin, joille tällaiset 

numerot on osoitettu. Numeron käytön 

pelkästään tunnisteena ei pitäisi katsoa 

vastaavan numeron käyttöä yleiseen 

kytkentäiseen puhelinverkkoon 

yhdistymiseksi, minkä vuoksi ei itsessään 

tulisi pitää riittävänä perusteena palvelun 

määrittelemiseksi henkilöiden väliseksi 

numeroihin perustuvaksi 

viestintäpalveluksi. Henkilöiden välisiin 

numeroista riippumattomiin 

viestintäpalveluihin olisi sovellettava 

velvoitteita vain, jos yleinen etu vaatii 

tiettyjen sääntelystä johtuvien velvoitteiden 

soveltamista kaiken tyyppisiin henkilöiden 

välisiin viestintäpalveluihin riippumatta 

siitä, käyttävätkö ne palvelujensa 

tarjoamiseksi numeroita vai eivät. On 

perusteltua kohdella numeroihin perustuvia 

henkilöiden välisiä viestintäpalveluja eri 

tavalla, koska ne osallistuvat julkisesti 

varmistettuun yhteentoimivaan 

ekosysteemiin ja näin myös hyötyvät siitä. 

liitettävyyden varmistamiseksi, että 

palvelut, joiden avulla loppukäyttäjät 

saavat yhteyden henkilöihin, joille tällaiset 

numerot on osoitettu. Numeron käytön 

pelkästään tunnisteena ei pitäisi katsoa 

vastaavan numeron käyttöä yleiseen 

kytkentäiseen puhelinverkkoon 

yhdistymiseksi, minkä vuoksi ei itsessään 

tulisi pitää riittävänä perusteena palvelun 

määrittelemiseksi henkilöiden väliseksi 

numeroihin perustuvaksi 

viestintäpalveluksi. Jos tarjottu palvelu ei 

myöskään perustu sen omaan 

infrastruktuuriin eikä siten kontrolloi 

merkittävästi viestinnän mahdollistavan 

verkon toimintaa, numeron käyttämiseen 

olisi suhtauduttava eri tavalla, koska 

velvoitteet eivät olisi oikeassa suhteessa 

niiden kykyyn tarjota tietyn laatuista 

palvelua. Henkilöiden välisiin numeroista 

riippumattomiin viestintäpalveluihin olisi 

sovellettava velvoitteita vain, jos yleinen 

etu vaatii tiettyjen sääntelystä johtuvien 

velvoitteiden soveltamista kaiken 

tyyppisiin henkilöiden välisiin 

viestintäpalveluihin riippumatta siitä, 

käyttävätkö ne palvelujensa tarjoamiseksi 

numeroita vai eivät. On perusteltua 

kohdella numeroihin perustuvia 

henkilöiden välisiä viestintäpalveluja eri 

tavalla, koska ne osallistuvat julkisesti 

varmistettuun yhteentoimivaan 

ekosysteemiin ja näin myös hyötyvät siitä. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   178 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 23 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(23) Digitaalisia sisämarkkinoita 

koskevan strategian politiitisten 

tavoitteiden ilmaisemiseksi sääntelyn 

tasolla sääntelykehyksessä olisi nykyisten 

kolmen päätavoitteen lisäksi (kilpailun 

edistäminen, sisämarkkinoiden 

kehittäminen ja loppukäyttäjien etujen 

suojeleminen) oltava liitettävyyteen liittyvä 

tavoite, joka ilmaistaan tuotoksina: sekä 

kiinteiden että liikkuvien erittäin suuren 

kapasiteetin yhteyksien laaja saatavuus ja 

käyttöönotto kaikkien unionin kansalaisten 

ja yritysten keskuudessa kohtuullisten 

hintojen ja vaihtoehtojen perusteella, jotka 

ovat mahdollisia kun kilpailu on tehokasta 

ja oikeudenmukaista, investoinnit 

tehokkaita ja innovaatio avointa, taajuuksia 

käytetään tehokkaasti, sisämarkkinoilla on 

yhteiset säännöt ja ennustettavissa olevat 

sääntelytavat ja kansalaisten etujen 

turvaamiseksi on tarvittavat alakohtaiset 

säännöt. Jäsenvaltioiden, kansallisten 

sääntelyviranomaisten, muiden 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

sidosryhmien kannalta liitettävyystavoite 

edellyttää toisaalta pyrkimystä 

taloudellisesti kestäviin suurimman 

kapasiteetin verkkoihin ja palveluihin 

tietyllä alueella ja toisaalta pyrkimystä 

maantieteelliseen yhteenkuuluvuuteen 

lähentämällä eri alueilla saatavilla olevat 

kapasiteetit. 

(23) Digitaalisia sisämarkkinoita 

koskevan strategian poliittisten tavoitteiden 

ilmaisemiseksi sääntelyn tasolla 

sääntelykehyksessä olisi nykyisten kolmen 

päätavoitteen lisäksi (kilpailun 

edistäminen, sisämarkkinoiden 

kehittäminen ja loppukäyttäjien etujen 

suojeleminen) oltava liitettävyyteen liittyvä 

tavoite, joka ilmaistaan tuotoksina: sekä 

kiinteiden että liikkuvien erittäin suuren 

kapasiteetin yhteyksien laaja saatavuus ja 

käyttöönotto kaikkien unionin kansalaisten 

ja yritysten keskuudessa kohtuullisten 

hintojen ja vaihtoehtojen perusteella, jotka 

ovat mahdollisia kun kilpailu on tehokasta 

ja oikeudenmukaista, investoinnit 

tehokkaita ja innovaatio avointa, taajuuksia 

käytetään tehokkaasti, sisämarkkinoilla on 

yhteiset säännöt ja ennustettavissa olevat 

sääntelytavat ja kansalaisten etujen 

turvaamiseksi on tarvittavat alakohtaiset 

säännöt. Kaikkia tässä kohdassa esitettyjä 

poliittisia tavoitteita olisi pidettävä yhtä 

tärkeinä. Jäsenvaltioiden, kansallisten 

sääntelyviranomaisten, muiden 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

sidosryhmien kannalta liitettävyystavoite 

edellyttää toisaalta pyrkimystä 

taloudellisesti kestäviin suurimman 

kapasiteetin verkkoihin ja palveluihin 

tietyllä alueella ja toisaalta pyrkimystä 

maantieteelliseen yhteenkuuluvuuteen 

lähentämällä eri alueilla saatavilla olevat 

kapasiteetit. Oikeudenmukainen kilpailu 

on kaikkein tärkein ennakkoehto 

investoinneille. Tarkoituksena on 

varmistaa korkean suorituskyvyn 

infrastruktuurit kattavasti Euroopan 

unionissa. 

Or. de 
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Perustelu 

Kaikki tässä johdanto-osan kappaleessa esitetyt tavoitteet ovat yhtä tärkeitä. Ainoastaan 

oikeudenmukainen kilpailu edistää investointeja sekä infrastruktuurien rakentamista. 

Tarkoituksena on varmistaa korkean suorituskyvyn infrastruktuurit kattavasti Euroopan 

unionissa. 

 

Tarkistus   179 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Digitaalisia sisämarkkinoita 

koskevan strategian politiitisten 

tavoitteiden ilmaisemiseksi sääntelyn 

tasolla sääntelykehyksessä olisi nykyisten 

kolmen päätavoitteen lisäksi (kilpailun 

edistäminen, sisämarkkinoiden 

kehittäminen ja loppukäyttäjien etujen 

suojeleminen) oltava liitettävyyteen liittyvä 

tavoite, joka ilmaistaan tuotoksina: sekä 

kiinteiden että liikkuvien erittäin suuren 

kapasiteetin yhteyksien laaja saatavuus ja 

käyttöönotto kaikkien unionin kansalaisten 

ja yritysten keskuudessa kohtuullisten 

hintojen ja vaihtoehtojen perusteella, jotka 

ovat mahdollisia kun kilpailu on tehokasta 

ja oikeudenmukaista, investoinnit 

tehokkaita ja innovaatio avointa, taajuuksia 

käytetään tehokkaasti, sisämarkkinoilla on 

yhteiset säännöt ja ennustettavissa olevat 

sääntelytavat ja kansalaisten etujen 

turvaamiseksi on tarvittavat alakohtaiset 

säännöt. Jäsenvaltioiden, kansallisten 

sääntelyviranomaisten, muiden 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

sidosryhmien kannalta liitettävyystavoite 

edellyttää toisaalta pyrkimystä 

taloudellisesti kestäviin suurimman 

kapasiteetin verkkoihin ja palveluihin 

tietyllä alueella ja toisaalta pyrkimystä 

maantieteelliseen yhteenkuuluvuuteen 

lähentämällä eri alueilla saatavilla olevat 

(23) Digitaalisia sisämarkkinoita 

koskevan strategian poliittisten tavoitteiden 

ilmaisemiseksi sääntelyn tasolla 

sääntelykehyksessä olisi nykyisten kolmen 

päätavoitteen lisäksi (kilpailun 

edistäminen, sisämarkkinoiden 

kehittäminen sekä loppukäyttäjän ja 

kansalaisten etujen suojeleminen) oltava 

liitettävyyteen liittyvä tavoite, joka 

ilmaistaan tuotoksina: sekä kiinteiden että 

liikkuvien erittäin suuren kapasiteetin 

yhteyksien laaja saatavuus ja käyttöönotto 

kaikkien unionin kansalaisten ja yritysten 

keskuudessa kohtuullisten hintojen ja 

vaihtoehtojen perusteella, jotka ovat 

mahdollisia kun kilpailu on tehokasta, 

kestävää ja oikeudenmukaista, investoinnit 

tehokkaita ja innovaatio avointa, taajuuksia 

käytetään tehokkaasti, sisämarkkinoilla on 

yhteiset säännöt ja ennustettavissa olevat 

sääntelytavat ja kansalaisten etujen 

turvaamiseksi pitkällä aikavälillä on 

tarvittavat alakohtaiset säännöt. 

Jäsenvaltioiden, kansallisten 

sääntelyviranomaisten, muiden 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

sidosryhmien kannalta liitettävyystavoite 

edellyttää toisaalta pyrkimystä 

taloudellisesti kestäviin suurimman 

kapasiteetin verkkoihin ja palveluihin 

tietyllä alueella ja toisaalta pyrkimystä 
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kapasiteetit. maantieteelliseen yhteenkuuluvuuteen 

lähentämällä eri alueilla saatavilla olevat 

kapasiteetit samalla, kun eurooppalaisen 

teollisuuden kilpailukyvyllä varmistetaan 

Euroopan talouskehityksen toteutuminen. 

Or. en 

 

Tarkistus   180 

Nadine Morano 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Digitaalisia sisämarkkinoita 

koskevan strategian politiitisten 

tavoitteiden ilmaisemiseksi sääntelyn 

tasolla sääntelykehyksessä olisi nykyisten 

kolmen päätavoitteen lisäksi (kilpailun 

edistäminen, sisämarkkinoiden 

kehittäminen ja loppukäyttäjien etujen 

suojeleminen) oltava liitettävyyteen liittyvä 

tavoite, joka ilmaistaan tuotoksina: sekä 

kiinteiden että liikkuvien erittäin suuren 

kapasiteetin yhteyksien laaja saatavuus ja 

käyttöönotto kaikkien unionin kansalaisten 

ja yritysten keskuudessa kohtuullisten 

hintojen ja vaihtoehtojen perusteella, jotka 

ovat mahdollisia kun kilpailu on tehokasta 

ja oikeudenmukaista, investoinnit 

tehokkaita ja innovaatio avointa, taajuuksia 

käytetään tehokkaasti, sisämarkkinoilla on 

yhteiset säännöt ja ennustettavissa olevat 

sääntelytavat ja kansalaisten etujen 

turvaamiseksi on tarvittavat alakohtaiset 

säännöt. Jäsenvaltioiden, kansallisten 

sääntelyviranomaisten, muiden 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

sidosryhmien kannalta liitettävyystavoite 

edellyttää toisaalta pyrkimystä 

taloudellisesti kestäviin suurimman 

kapasiteetin verkkoihin ja palveluihin 

tietyllä alueella ja toisaalta pyrkimystä 

maantieteelliseen yhteenkuuluvuuteen 

(23) Digitaalisia sisämarkkinoita 

koskevan strategian poliittisten tavoitteiden 

ilmaisemiseksi sääntelyn tasolla 

sääntelykehyksessä olisi nykyisten kolmen 

päätavoitteen lisäksi (kilpailun 

edistäminen, sisämarkkinoiden 

kehittäminen ja loppukäyttäjien etujen 

suojeleminen) oltava liitettävyyteen liittyvä 

tavoite, joka ilmaistaan tuotoksina: sekä 

kiinteiden että liikkuvien erittäin suuren 

kapasiteetin yhteyksien laaja saatavuus ja 

käyttöönotto kaikkien unionin kansalaisten 

ja yritysten, erityisesti pienten ja 

keskisuurten yritysten, keskuudessa 

kohtuullisten hintojen ja vaihtoehtojen 

perusteella, jotka ovat mahdollisia kun 

kilpailu on tehokasta ja oikeudenmukaista, 

investoinnit tehokkaita ja innovaatio 

avointa, taajuuksia käytetään tehokkaasti, 

sisämarkkinoilla on yhteiset säännöt ja 

ennustettavissa olevat sääntelytavat ja 

kansalaisten etujen turvaamiseksi on 

tarvittavat alakohtaiset säännöt. 

Jäsenvaltioiden, kansallisten 

sääntelyviranomaisten, muiden 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

sidosryhmien kannalta liitettävyystavoite 

edellyttää toisaalta pyrkimystä 

taloudellisesti kestäviin suurimman 

kapasiteetin verkkoihin ja palveluihin 
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lähentämällä eri alueilla saatavilla olevat 

kapasiteetit. 

tietyllä alueella ja toisaalta pyrkimystä 

maantieteelliseen yhteenkuuluvuuteen 

lähentämällä eri alueilla saatavilla olevat 

kapasiteetit. 

Or. fr 

 

Tarkistus   181 

Kathleen Van Brempt 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Digitaalisia sisämarkkinoita 

koskevan strategian politiitisten 

tavoitteiden ilmaisemiseksi sääntelyn 

tasolla sääntelykehyksessä olisi nykyisten 

kolmen päätavoitteen lisäksi (kilpailun 

edistäminen, sisämarkkinoiden 

kehittäminen ja loppukäyttäjien etujen 

suojeleminen) oltava liitettävyyteen liittyvä 

tavoite, joka ilmaistaan tuotoksina: sekä 

kiinteiden että liikkuvien erittäin suuren 

kapasiteetin yhteyksien laaja saatavuus ja 

käyttöönotto kaikkien unionin kansalaisten 

ja yritysten keskuudessa kohtuullisten 

hintojen ja vaihtoehtojen perusteella, jotka 

ovat mahdollisia kun kilpailu on tehokasta 

ja oikeudenmukaista, investoinnit 

tehokkaita ja innovaatio avointa, taajuuksia 

käytetään tehokkaasti, sisämarkkinoilla on 

yhteiset säännöt ja ennustettavissa olevat 

sääntelytavat ja kansalaisten etujen 

turvaamiseksi on tarvittavat alakohtaiset 

säännöt. Jäsenvaltioiden, kansallisten 

sääntelyviranomaisten, muiden 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

sidosryhmien kannalta liitettävyystavoite 

edellyttää toisaalta pyrkimystä 

taloudellisesti kestäviin suurimman 

kapasiteetin verkkoihin ja palveluihin 

tietyllä alueella ja toisaalta pyrkimystä 

maantieteelliseen yhteenkuuluvuuteen 

lähentämällä eri alueilla saatavilla olevat 

(23) Digitaalisia sisämarkkinoita 

koskevan strategian poliittisten tavoitteiden 

ilmaisemiseksi sääntelyn tasolla 

sääntelykehyksessä olisi nykyisten kolmen 

päätavoitteen lisäksi (kilpailun 

edistäminen, sisämarkkinoiden 

kehittäminen ja loppukäyttäjien etujen 

suojeleminen) oltava liitettävyyteen liittyvä 

tavoite, joka ilmaistaan tuotoksina: sekä 

kiinteiden että liikkuvien erittäin suuren 

kapasiteetin yhteyksiin investoiminen, 

niiden laaja saatavuus ja käyttöönotto 

kaikkien unionin kansalaisten ja yritysten 

keskuudessa kohtuullisten hintojen ja 

vaihtoehtojen perusteella, jotka ovat 

mahdollisia kun kilpailu on tehokasta ja 

oikeudenmukaista, investoinnit tehokkaita 

ja innovaatio avointa, taajuuksia käytetään 

tehokkaasti, sisämarkkinoilla on yhteiset 

säännöt ja ennustettavissa olevat 

sääntelytavat ja kansalaisten etujen 

turvaamiseksi on tarvittavat alakohtaiset 

säännöt. Jäsenvaltioiden, kansallisten 

sääntelyviranomaisten, muiden 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

sidosryhmien kannalta liitettävyystavoite 

edellyttää toisaalta pyrkimystä 

taloudellisesti kestäviin suurimman 

kapasiteetin verkkoihin ja palveluihin 

tietyllä alueella ja toisaalta pyrkimystä 

maantieteelliseen yhteenkuuluvuuteen 
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kapasiteetit. lähentämällä eri alueilla saatavilla olevat 

kapasiteetit. 

Or. en 

 

Tarkistus   182 

Aldo Patriciello 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Digitaalisia sisämarkkinoita 

koskevan strategian politiitisten 

tavoitteiden ilmaisemiseksi sääntelyn 

tasolla sääntelykehyksessä olisi nykyisten 

kolmen päätavoitteen lisäksi (kilpailun 

edistäminen, sisämarkkinoiden 

kehittäminen ja loppukäyttäjien etujen 

suojeleminen) oltava liitettävyyteen liittyvä 

tavoite, joka ilmaistaan tuotoksina: sekä 

kiinteiden että liikkuvien erittäin suuren 

kapasiteetin yhteyksien laaja saatavuus ja 

käyttöönotto kaikkien unionin kansalaisten 

ja yritysten keskuudessa kohtuullisten 

hintojen ja vaihtoehtojen perusteella, jotka 

ovat mahdollisia kun kilpailu on tehokasta 

ja oikeudenmukaista, investoinnit 

tehokkaita ja innovaatio avointa, taajuuksia 

käytetään tehokkaasti, sisämarkkinoilla on 

yhteiset säännöt ja ennustettavissa olevat 

sääntelytavat ja kansalaisten etujen 

turvaamiseksi on tarvittavat alakohtaiset 

säännöt. Jäsenvaltioiden, kansallisten 

sääntelyviranomaisten, muiden 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

sidosryhmien kannalta liitettävyystavoite 

edellyttää toisaalta pyrkimystä 

taloudellisesti kestäviin suurimman 

kapasiteetin verkkoihin ja palveluihin 

tietyllä alueella ja toisaalta pyrkimystä 

maantieteelliseen yhteenkuuluvuuteen 

lähentämällä eri alueilla saatavilla olevat 

kapasiteetit. 

(23) Digitaalisia sisämarkkinoita 

koskevan strategian poliittisten tavoitteiden 

ilmaisemiseksi sääntelyn tasolla 

sääntelykehyksessä on nykyisten kolmen 

päätavoitteen lisäksi (kilpailun 

edistäminen, sisämarkkinoiden 

kehittäminen ja loppukäyttäjien etujen 

suojeleminen) samalla oltava 

liitettävyyteen liittyvä tavoite, joka 

ilmaistaan tuotoksina: sekä kiinteiden että 

liikkuvien erittäin suuren kapasiteetin 

yhteyksien laaja saatavuus ja käyttöönotto 

kaikkien unionin kansalaisten ja yritysten 

keskuudessa kohtuullisten hintojen ja 

vaihtoehtojen perusteella, jotka ovat 

mahdollisia kun kilpailu on tehokasta ja 

oikeudenmukaista, investoinnit tehokkaita 

ja innovaatio avointa, taajuuksia käytetään 

tehokkaasti, sisämarkkinoilla on yhteiset 

säännöt ja ennustettavissa olevat 

sääntelytavat ja kansalaisten etujen 

turvaamiseksi on tarvittavat alakohtaiset 

säännöt. Jäsenvaltioiden, kansallisten 

sääntelyviranomaisten, muiden 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

sidosryhmien kannalta liitettävyystavoite 

edellyttää toisaalta pyrkimystä 

taloudellisesti kestäviin suurimman 

kapasiteetin verkkoihin ja palveluihin 

tietyllä alueella ja toisaalta pyrkimystä 

maantieteelliseen yhteenkuuluvuuteen 

lähentämällä eri alueilla saatavilla olevat 

kapasiteetit. 
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Or. it 

 

Tarkistus   183 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(24) Periaate, jonka mukaan 

jäsenvaltioiden on sovellettava EU:n 

lainsäädäntöä niin, että vältetään 

sitoutumista yksittäisiin tekniikoihin , mikä 

merkitsee, ettei kansallinen 

sääntelyviranomainen tai muu 

toimivaltainen viranomainen saa edellyttää 

tai suosia tietyn tyyppisen tekniikan 

käyttöä, ei sulje pois oikeasuhteisia 

toimenpiteitä tiettyjen yksittäisten 

palvelujen, kuten spektrin käyttöä 

tehostavan digitaalitelevision, 

edistämiseksi perustelluissa tapauksissa 

sääntelykehyksen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Se ei myöskään estä 

ottamasta huomioon, että joillakin 

siirtovälineillä on fyysisiä ominaisuuksia ja 

arkkitehtuuriin liittyviä piirteitä, jotka 

voivat olla parempia palvelun laadun, 

kapasiteetin, ylläpitokustannusten, 

energiatehokkuuden, hallinnoinnin 

joustavuuden, luotettavuuden, 

häiriönsietokyvyn ja skaalattavuuden sekä 

viime kädessä suorituskyvyn suhteen, mikä 

voidaan huomioida eri sääntelytavoitteiden 

saavuttamiseksi toteutetuissa toimissa. 

(24) Periaate, jonka mukaan 

jäsenvaltioiden on sovellettava EU:n 

lainsäädäntöä niin, että vältetään 

sitoutumista yksittäisiin tekniikoihin, mikä 

merkitsee, ettei kansallinen 

sääntelyviranomainen tai muu 

toimivaltainen viranomainen saa edellyttää 

tai suosia tietyn tyyppisen tekniikan 

käyttöä, ei sulje pois oikeasuhteisia 

toimenpiteitä tiettyjen yksittäisten 

palvelujen, kuten spektrin käyttöä 

tehostavan digitaalitelevision, 

edistämiseksi perustelluissa tapauksissa 

sääntelykehyksen tavoitteiden 

saavuttamiseksi tai yleisesti siirtymistä 

parannettuihin palveluihin keinona 

kuluttajien tyytyväisyyden lisäämiseksi. Se 

ei myöskään estä ottamasta huomioon, että 

joillakin siirtovälineillä on fyysisiä 

ominaisuuksia ja arkkitehtuuriin liittyviä 

piirteitä, jotka voivat olla parempia 

palvelun laadun, kapasiteetin, 

ylläpitokustannusten, energiatehokkuuden, 

hallinnoinnin joustavuuden, 

luotettavuuden, häiriönsietokyvyn ja 

skaalattavuuden sekä viime kädessä 

suorituskyvyn suhteen, mikä voidaan 

huomioida eri sääntelytavoitteiden 

saavuttamiseksi toteutetuissa toimissa. 

Or. en 

 

Tarkistus   184 

Kaja Kallas 
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Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(27) On tarpeen antaa asianmukaisia 

kannustimia investoinneille uusiin erittäin 

suuren kapasiteetin verkkoihin, jotka 

edistävät innovointia sisällöltään rikkaissa 

internetpalveluissa ja vahvistavat Euroopan 

unionin kansainvälistä kilpailukykyä. 

Nämä verkot tarjoavat suunnattomia 

mahdollisuuksia hyödyttää kuluttajia ja 

liiketoimintaa kaikkialla Euroopan 

unionissa. Näin ollen on hyvin tärkeää 

edistää kestäviä investointeja kyseisten 

uusien verkkojen kehitykseen siten, että 

samalla turvataan kilpailu ja tuetaan 

kuluttajan valintoja sääntelyn 

ennustettavuuden ja yhdenmukaisuuden 

avulla. 

(27) On tarpeen antaa asianmukaisia 

kannustimia investoinneille uusiin erittäin 

suuren kapasiteetin verkkoihin, jotka 

edistävät innovointia sisällöltään rikkaissa 

internetpalveluissa ja vahvistavat Euroopan 

unionin kansainvälistä kilpailukykyä. 

Nämä verkot tarjoavat suunnattomia 

mahdollisuuksia hyödyttää kuluttajia ja 

liiketoimintaa kaikkialla Euroopan 

unionissa. Näin ollen on hyvin tärkeää 

edistää kestäviä investointeja kyseisten 

uusien verkkojen kehitykseen siten, että 

samalla turvataan pitkän aikavälin 

kilpailu, markkinoille pääsyssä on 

infrastruktuurin tasolla edelleen 

pullonkauloja ja fyysisiä esteitä, ja tuetaan 

kuluttajan valintoja sääntelyn 

ennustettavuuden ja yhdenmukaisuuden 

avulla. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   185 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(28) Tavoitteena on vähitellen vähentää 

alakohtaista ennakkosääntelyä sitä mukaa 

kun kilpailu markkinoilla kehittyy siten, 

että lopulta sähköistä viestintää säännellään 

ainoastaan kilpailulainsäädäntönä. Koska 

sähköisen viestinnän markkinat ovat viime 

(28) Tavoitteena on vähitellen vähentää 

alakohtaista ennakkosääntelyä sitä mukaa 

kun kilpailu markkinoilla kehittyy siten, 

että lopulta sähköistä viestintää säännellään 

ainoastaan kilpailulainsäädäntönä. Koska 

sähköisen viestinnän markkinat ovat viime 
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vuosina osoittaneet voimakasta 

kilpailudynamiikkaa, on ensisijaisen 

tärkeää, että ennakkosääntelyvelvoitteita 

määrätään ainoastaan siinä tapauksessa, 

että asianomaisilla vähittäismarkkinoilla 

todellista ja kestävää kilpailua ei ole. 

vuosina osoittaneet voimakasta 

kilpailudynamiikkaa, on ensisijaisen 

tärkeää, että ennakkosääntelyvelvoitteita 

määrätään ainoastaan siinä tapauksessa, 

että asianomaisilla markkinoilla ei ole 

todellista ja kestävää pitkän aikavälin 

kilpailua. Koska Euroopan sähköisen 

viestinnän markkinat koostuvat kuitenkin 

suurelta osin vertikaalisesti 

integroituneista operaattoreista, jotka 

voivat käyttää tukkumarkkinoiden 

hallintaa hyväkseen parantaakseen 

hallitsevaa asemaansa 

vähittäismarkkinoilla, pitkän aikavälin 

kilpailu olisi varmistettava purkamalla 

olemassa olevia markkinoille pääsyn 

esteitä infrastruktuurin tasolla.  

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   186 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(33) Sääntelytehtävien ja toiminnallisten 

tehtävien erottamisen periaatteen 

mukaisesti jäsenvaltioiden olisi taattava 

kansallisten sääntelyviranomaisten ja 

muiden toimivaltaisten viranomaisten 

riippumattomuus niiden päätösten 

puolueettomuuden varmistamiseksi. Tämä 

riippumattomuuden vaatimus ei rajoita 

jäsenvaltioiden institutionaalista 

itsemääräämisoikeutta, niiden 

perustuslaillisia velvollisuuksia eikä 

puuttumattomuuden periaatetta suhteessa 

jäsenvaltioiden omistusoikeusjärjestelmiin, 

(33) Sääntelytehtävien ja toiminnallisten 

tehtävien erottamisen periaatteen 

mukaisesti jäsenvaltioiden olisi taattava 

kansallisten sääntelyviranomaisten ja 

muiden toimivaltaisten viranomaisten, 

jäsenvaltioiden hallitusten viranomaiset 

mukaan luettuna, riippumattomuus niiden 

päätösten puolueettomuuden 

varmistamiseksi. Tämä riippumattomuuden 

vaatimus ei rajoita jäsenvaltioiden 

institutionaalista itsemääräämisoikeutta, 

niiden perustuslaillisia velvollisuuksia eikä 

puuttumattomuuden periaatetta suhteessa 
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siten kuin perustamissopimuksen 295 

artiklassa määrätään. Kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla ja muilla 

toimivaltaisilla viranomaisilla olisi niille 

määrättyjen tehtävien hoitamiseksi oltava 

käytössään tarpeelliset voimavarat 

henkilöstön, asiantuntemuksen ja 

rahoituksen osalta. 

jäsenvaltioiden omistusoikeusjärjestelmiin, 

siten kuin perustamissopimuksen 295 

artiklassa määrätään. Kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla ja muilla 

toimivaltaisilla viranomaisilla olisi niille 

määrättyjen tehtävien hoitamiseksi oltava 

käytössään tarpeelliset voimavarat 

henkilöstön, asiantuntemuksen ja 

rahoituksen osalta. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   187 

Morten Helveg Petersen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 36 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(36) Kansallisten sääntelyviranomaisten 

riippumattomuutta on tarpeen vahvistaa 

entisestään sen varmistamiseksi, että 

kansallisen sääntelyviranomaisen johtaja ja 

jäsenet ovat taipumattomia ulkoisten 

tekijöiden edessä, ja säätää 

vähimmäispätevyysvaatimuksista ja 

toimikauden vähimmäiskestosta. Lisäksi 

se, että toimikausi voidaan uusia vain 

kerran ja että kollegiaalisen elimen 

jäsenille ja johdolle on otettava käyttöön 

asianmukainen kiertojärjestelmä, vähentää 

"sääntelyvallankaappauksen" riskiä, 

varmistaa jatkuvuuden ja lisää 

itsenäisyyttä. 

(36) Kansallisten sääntelyviranomaisten 

riippumattomuutta on tarpeen vahvistaa 

entisestään sen varmistamiseksi, että 

kansallisen sääntelyviranomaisen johtaja ja 

jäsenet ovat taipumattomia ulkoisten 

tekijöiden edessä, ja säätää 

vähimmäispätevyysvaatimuksista ja 

toimikauden vähimmäiskestosta. Lisäksi 

se, että toimikausi voidaan uusia vain 

kerran ja että kollegiaalisen elimen 

jäsenille ja johdolle on otettava käyttöön 

asianmukainen kiertojärjestelmä, vähentää 

"sääntelyvallankaappauksen" riskiä, 

varmistaa jatkuvuuden ja lisää 

itsenäisyyttä. Jäsenvaltioiden olisi myös 

varmistettava, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti 

erotettuja ja toiminnallisesti 

riippumattomia sähköisen viestinnän 

alasta ja hallituksesta niin, etteivät ne 

pyydä eivätkä ota vastaan ohjeita miltään 
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taholta, ne toimivat avoimesti ja 

vastuuvelvollisuutta noudattaen unionin 

oikeuden mukaisesti ja niillä on riittävä 

toimivalta. 

Or. en 

 

Tarkistus   188 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 40 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(40) Sisämarkkinoista palvelujen 

tarjoajille ja loppukäyttäjille koituvat 

hyödyt saadaan parhaiten sähköisiä 

viestintäverkkoja ja sähköisiä 

viestintäverkkoja tai -palveluja, jotka ovat 

muita kuin henkilöiden väliset numeroista 

riippumattomat viestintäpalvelut, 

koskevalla yleisvaltuutuksella, ilman 

kansallisen sääntelyviranomaisen 

nimenomaista päätöstä tai hallinnollista 

toimenpidettä, ja rajoittamalla mahdolliset 

menettelyjä koskevat vaatimukset 

ainoastaan vahvistusilmoitukseen . Jos 

jäsenvaltiot vaativat sähköisten 

viestintäverkkojen tai -palvelujen tarjoajilta 

ilmoituksen niiden aloittaessa toimintansa, 

kyseinen ilmoitus olisi toimitettava 

ainoana yhteyspisteenä toimivalle 

yhteistyöelimelle. Tällaisesta ilmoituksesta 

ei pitäisi aiheutua tarjoajille hallinnollisia 

kustannuksia, ja se voitaisiin asettaa 

saataville kansallisten 

sääntelyviranomaisten verkkosivulla. 

Yhteistyöelimen olisi toimitettava 

ilmoitukset hyvissä ajoin kansallisille 

sääntelyviranomaisille kaikissa 

jäsenvaltioissa, joissa sähköisten 

viestintäverkkojen tai -palvelujen tarjoajat 

aikovat tarjota sähköisiä viestintäverkkoja 

tai -palveluja. Jäsenvaltiot voivat myös 

vaatia millä tahansa oikeudellisesti 

(40) Sisämarkkinoista palvelujen 

tarjoajille ja loppukäyttäjille koituvat 

hyödyt saadaan parhaiten sähköisiä 

viestintäverkkoja ja sähköisiä 

viestintäverkkoja tai -palveluja, jotka ovat 

muita kuin henkilöiden väliset numeroista 

riippumattomat viestintäpalvelut, 

koskevalla yleisvaltuutuksella, ilman 

kansallisen sääntelyviranomaisen 

nimenomaista päätöstä tai hallinnollista 

toimenpidettä, ja rajoittamalla mahdolliset 

menettelyjä koskevat vaatimukset 

ainoastaan vahvistusilmoitukseen . Jos 

jäsenvaltiot vaativat sähköisten 

viestintäverkkojen tai -palvelujen tarjoajilta 

ilmoituksen niiden aloittaessa toimintansa, 

ainoa ilmoitus olisi toimitettava ainoana 

yhteyspisteenä toimivalle 

yhteistyöelimelle. Tällaisesta ilmoituksesta 

ei pitäisi aiheutua tarjoajille hallinnollisia 

kustannuksia, ja se voitaisiin asettaa 

saataville BERECin verkkosivulla. 

Yhteistyöelimen olisi toimitettava 

ilmoitukset hyvissä ajoin kansallisille 

sääntelyviranomaisille kaikissa 

jäsenvaltioissa, joissa sähköisten 

viestintäverkkojen tai -palvelujen tarjoajat 

aikovat tarjota sähköisiä viestintäverkkoja 

tai -palveluja. Jäsenvaltiot voivat myös 

vaatia millä tahansa oikeudellisesti 

tunnustetulla postitse tai sähköisesti 
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tunnustetulla postitse tai sähköisesti 

saatavalla kuittauksella ilmoituksen 

vastaanottamisesta annettavan näytön siitä, 

että ilmoitus on tehty yhteistyöelimelle. 

Kuittaus ei missään tapauksessa saisi olla 

kansallisen sääntelyviranomaisen tai muun 

toimivaltaisen viranomaisen hallinnollinen 

toimenpide 

saatavalla kuittauksella ilmoituksen 

vastaanottamisesta annettavan näytön siitä, 

että ilmoitus on tehty yhteistyöelimelle. 

Kuittaus ei missään tapauksessa saisi olla 

kansallisen sääntelyviranomaisen tai muun 

toimivaltaisen viranomaisen hallinnollinen 

toimenpide. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   189 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 41 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(41) Yhteistyöelimelle tehtävä ilmoitus 

merkitsee vain sitä, että tarjoaja ilmoittaa 

aikomuksestaan aloittaa sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen tarjonta. 

Tarjoajaa voi ainoastaan vaatia liittämään 

ilmoitukseensa tämän direktiivin 12 

artiklassa säädetyt tiedot. Jäsenvaltiot eivät 

saisi asettaa ylimääräisiä tai erillisiä 

ilmoitusvaatimuksia. 

(41) Yhteistyöelimelle tehtävä ilmoitus 

merkitsee vain sitä, että tarjoaja ilmoittaa 

aikomuksestaan aloittaa sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen tarjonta. 

Tarjoajaa voi ainoastaan vaatia liittämään 

ilmoitukseensa tämän direktiivin 12 

artiklassa säädetyt tiedot. Se olisi 

laadittava helpottamaan tämän direktiivin 

johdonmukaista täytäntöönpanoa ja 

tarjoamaan BERECille ja kansallisille 

sääntelyviranomaisille kaikkein 

merkityksellisintä markkinatietoa. 

Jäsenvaltiot eivät saisi asettaa ylimääräistä 

tai erillistä ilmoitusvaatimusta. 

Or. en 

Perustelu 

BERECille ilmoittamisen olisi helpotettava sisämarkkinoita ja autettava helpottamaan tämän 

direktiivin johdonmukaista täytäntöönpanoa. 



 

AM\1122801FI.docx 53/169 PE602.947v01-00 

 FI 

 

Tarkistus   190 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 42 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(42) Päin vastoin kuin muut tässä 

direktiivissä määritellyt sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen luokat, 

henkilöiden väliset numeroista 

riippumattomat viestintäpalvelut eivät 

hyödynnä julkisia numerovaroja eivätkä 

osallistu julkisesti varmistettuun 

yhteentoimivaan ekosysteemiin. Sen 

vuoksi tämän tyyppisiin palveluihin ei 

pitäisi soveltaa yleisvaltuutusjärjestelmää. 

(42) Päin vastoin kuin muut tässä 

direktiivissä määritellyt sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen luokat, 

henkilöiden väliset numeroista 

riippumattomat viestintäpalvelut eivät 

hyödynnä julkisia numerovaroja eivätkä 

osallistu julkisesti varmistettuun 

yhteentoimivaan ekosysteemiin. Sen 

vuoksi tämän tyyppisiin palveluihin ei 

pitäisi soveltaa yleisvaltuutusjärjestelmää. 

Siksi jäsenvaltioiden ei pitäisi asettaa 

kyseisille palveluille 

ennakkosuostumuksen vaatimusta tai 

muuta vastaavaa vaatimusta. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   191 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 47 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (47 a) Useammassa kuin yhdessä 

jäsenvaltiossa toimiville sähköisten 

viestintäpalvelujen tarjoajille on yhä 

olemassa erilaiset säännöt, vaatimukset ja 

ilmoitusvelvollisuudet, vaikka niillä on 

vapaus tarjota sähköisiä tietoverkkoja ja -

palveluja kaikkialla Euroopassa, ja tämä 
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haittaa sähköisen viestinnän 

sisämarkkinoiden kehitystä ja kasvua. 

Siksi tarjoajan pääsijaintipaikaksi EU:ssa 

ilmoituksessa nimetyn jäsenvaltion olisi 

voitava myöntää kyseisille tarjoajille yksi 

yleinen lupa. Yhdessä yleisessä luvassa 

olisi oltava ne vaatimukset, joita 

sovelletaan toiminnan kohteina olevissa 

jäsenvaltioissa, jotta varmistetaan, että 

palveluntarjoaja noudattaa kaikkia 

asiaankuuluvia säädöksiä. BERECin olisi 

helpotettava tietojen koordinointia ja 

vaihtamista, jotta varmistetaan, että 

palveluntarjoaja noudattaa unionin 

lainsäädäntöä ja kansainvälistä oikeutta. 

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien 

olisi hankittava erityisluvat numeroiden ja 

radiotaajuuksien käyttämiseen ja oikeudet 

laitteistojen asentamiseen. 

Or. en 

Perustelu 

Jotta voidaan edistää rajatylittäviä palveluita ja tiedon vapaata kulkua, on vähennettävä 

hallinnollista taakkaa, joka yrityksillä on, kun ne joutuvat nyt ottamaan vastaan erilaisia ja 

erimuotoisia pyyntöjä 28 maan hallintovirkamiehiltä, vaikka ne tarjoaisivat palveluita, jotka 

eivät ole teknisesti riippuvaisia rajoista. Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä 

tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 53 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(53) Jäsenvaltiot saattavat joutua 

muuttamaan yleisvaltuutuksiin ja 

käyttöoikeuksiin liittyviä oikeuksia, 

ehtoja, menettelyjä, hallinnollisia ja muita 

maksuja silloin, kun se on objektiivisesti 

perusteltavissa. Tällaisista muutoksista 

olisi ilmoitettava asianmukaisesti ja 

hyvissä ajoissa kaikille asianomaisille 

(53) Radiotaajuudet ovat rajallinen 

hyödyke, joka kuuluu jäsenvaltioille ja 

jonka kansallisia erityispiirteitä on 

kunnioitettava hallinnan ja 

kohdentamisen puolesta, kuten komissio 

toteaa; jäsenvaltioiden välillä tapahtuvaa 

parhaiden käytäntöjen ja kokemusten 

levittämistä helpottavien välineiden 
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osapuolille, jotta niillä olisi riittävät 

mahdollisuudet esittää näkemyksensä 

tällaisista muutoksista. Ottaen huomioon 

tarve taata oikeusvarmuus ja parantaa 

sääntelyn ennustettavuutta nykyisten 

radiotaajuuksien käyttöä koskevien 

oikeuksien tai järjestelmien 

asennusoikeuksien rajoituksiin tai 

peruutuksiin olisi sovellettava 

ennustettavissa olevia ja avoimia 

menettelyjä; sen vuoksi silloin kun 

käyttöä koskevat oikeudet on jaettu 

kilpailuun perustuvalla tai vertailevalla 

menettelyllä, voitaisiin edellyttää 

tiukempia vaatimuksia tai 

ilmoitusmekanismia. Olisi vältettävä 

tarpeettomia menettelyjä, jos nykyisiin 

järjestelmien asennusoikeuksiin tai 

taajuuksien käyttöä koskeviin oikeuksiin 

tehdään vähäisiä muutoksia, jotka eivät 

vaikuta kolmansien osapuolten etuihin. 

Kun taajuuksien käytössä tapahtuu 

muutoksia teknologian ja palvelun 

neutraalisuusperiaatteen vuoksi, sitä ei 

tulisi pitää riittävänä perusteena 

oikeuksien peruuttamiselle, koska se ei 

sisällä uuden oikeuden jakamista. 

kehittämistä olisi pidettävä toivottavana. 

Or. en 

 

Tarkistus   193 

Michał Boni 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 53 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(53) Jäsenvaltiot saattavat joutua 

muuttamaan yleisvaltuutuksiin ja 

käyttöoikeuksiin liittyviä oikeuksia, ehtoja, 

menettelyjä, hallinnollisia ja muita maksuja 

silloin, kun se on objektiivisesti 

perusteltavissa. Tällaisista muutoksista 

olisi ilmoitettava asianmukaisesti ja 

hyvissä ajoissa kaikille asianomaisille 

(53) Jäsenvaltiot saattavat joutua 

muuttamaan yleisvaltuutuksiin ja 

käyttöoikeuksiin liittyviä oikeuksia, ehtoja, 

menettelyjä, hallinnollisia ja muita maksuja 

silloin, kun se on objektiivisesti 

perusteltavissa. Tällaisista muutoksista 

olisi ilmoitettava asianmukaisesti ja 

hyvissä ajoissa kaikille asianomaisille 



 

PE602.947v01-00 56/169 AM\1122801FI.docx 

FI 

osapuolille, jotta niillä olisi riittävät 

mahdollisuudet esittää näkemyksensä 

tällaisista muutoksista. Ottaen huomioon 

tarve taata oikeusvarmuus ja parantaa 

sääntelyn ennustettavuutta nykyisten 

radiotaajuuksien käyttöä koskevien 

oikeuksien tai järjestelmien 

asennusoikeuksien rajoituksiin tai 

peruutuksiin olisi sovellettava 

ennustettavissa olevia ja avoimia 

menettelyjä; sen vuoksi silloin kun käyttöä 

koskevat oikeudet on jaettu kilpailuun 

perustuvalla tai vertailevalla menettelyllä, 

voitaisiin edellyttää tiukempia vaatimuksia 

tai ilmoitusmekanismia. Olisi vältettävä 

tarpeettomia menettelyjä, jos nykyisiin 

järjestelmien asennusoikeuksiin tai 

taajuuksien käyttöä koskeviin oikeuksiin 

tehdään vähäisiä muutoksia, jotka eivät 

vaikuta kolmansien osapuolten etuihin. 

Kun taajuuksien käytössä tapahtuu 

muutoksia teknologian ja palvelun 

neutraalisuusperiaatteen vuoksi, sitä ei 

tulisi pitää riittävänä perusteena oikeuksien 

peruuttamiselle, koska se ei sisällä uuden 

oikeuden jakamista. 

osapuolille, jotta niillä olisi riittävät 

mahdollisuudet esittää näkemyksensä 

tällaisista muutoksista. Ottaen huomioon 

tarve taata oikeusvarmuus ja parantaa 

sääntelyn ennustettavuutta nykyisten 

radiotaajuuksien käyttöä koskevien 

oikeuksien tai järjestelmien 

asennusoikeuksien rajoituksiin tai 

peruutuksiin olisi sovellettava 

ennustettavissa olevia ja avoimia 

menettelyjä; sen vuoksi silloin kun käyttöä 

koskevat oikeudet on jaettu kilpailuun 

perustuvalla tai vertailevalla menettelyllä, 

voitaisiin edellyttää tiukempia vaatimuksia 

tai ilmoitusmekanismia. Taajuuksien 

käyttöoikeuden yhteydessä 

oikeudenhaltijalla on oikeus vastustaa 

kaikkia ehdotettuja tarkistuksia vedoten 

nykyiseen ja tulevaan taajuuskaistan 

taajuuksien käyttösuunnitelmaansa ja 

tarpeeseen turvata investoinnit. Olisi 

vältettävä tarpeettomia menettelyjä, jos 

nykyisiin järjestelmien asennusoikeuksiin 

tai taajuuksien käyttöä koskeviin 

oikeuksiin tehdään vähäisiä muutoksia, 

jotka eivät vaikuta kolmansien osapuolten 

etuihin. Kun taajuuksien käytössä tapahtuu 

muutoksia teknologian ja palvelun 

neutraalisuusperiaatteen vuoksi, sitä ei 

tulisi pitää riittävänä perusteena oikeuksien 

peruuttamiselle, koska se ei sisällä uuden 

oikeuden jakamista. 

Or. en 

Perustelu 

Taajuuksien käyttöön liittyvä oikeusvarmuus on keskeinen tekijä edistettäessä investointeja 

mobiiliverkkoihin ja etenkin niiden seuraavaan sukupolveen 5G-verkkoon. Ehdotetaan, että 

operaattoreille annettaisiin mahdollisuus vastustaa taajuuksien käyttöoikeuksien muuttamista 

rajoitetuin ehdoin esimerkiksi soveltaen tulevia verkon taajuusalueiden käyttösuunnitelmia ja 

tarvetta turvata investoinnit, joita ei ole vielä täysin poistettu. 

 

Tarkistus   194 

Kaja Kallas 
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Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 57 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(57) Verkkojen ja palvelujen tarjoajille 

sekä toimivaltaisille viranomaisille 

kuuluvien raportointi- ja 

tiedonantovelvollisuuksien keventämiseksi 

tällaisten velvollisuuksien olisi oltava 

oikeasuhteisia, objektiivisesti 

perusteltavissa ja rajoittua ehdottoman 

välttämättömään. Olisi erityisesti vältettävä 

sitä, että toimivaltaiset viranomaiset ja 

yhteistyöelin pyytävät tietoja moneen 

otteeseen, kuten myös sitä että 

yleisvaltuutuksen tai käyttöoikeuksien 

kaikkien ehtojen täyttymisestä vaaditaan 

selvitystä säännöllisesti ja 

järjestelmällisesti. Yritysten olisi 

tiedettävä, mihin tarkoituksiin niiltä 

pyydettäviä tietoja aiotaan käyttää. 

Tietojen toimittaminen ei saisi olla 

markkinoille pääsyn edellytys. Tilastollisia 

tarkoituksia varten sähköisten 

viestintäverkkojen tai -palvelujen tarjoajilta 

voidaan vaatia ilmoitus, jos ne lopettavat 

toimintansa. 

(57) Verkkojen ja palvelujen tarjoajille 

sekä toimivaltaisille viranomaisille 

kuuluvien raportointi- ja 

tiedonantovelvollisuuksien keventämiseksi 

tällaisten velvollisuuksien olisi oltava 

oikeasuhteisia, objektiivisesti 

perusteltavissa ja rajoittua ehdottoman 

välttämättömään. Olisi erityisesti vältettävä 

sitä, että toimivaltaiset viranomaiset ja 

yhteistyöelin pyytävät tietoja moneen 

otteeseen, kuten myös sitä että 

yleisvaltuutuksen tai käyttöoikeuksien 

kaikkien ehtojen täyttymisestä vaaditaan 

selvitystä säännöllisesti ja 

järjestelmällisesti. Useissa jäsenvaltioissa 

toimivien sähköisen viestinnän 

palveluntarjoajien raportointi- ja 

tiedonantovelvollisuuksia koordinoi 

yleisvaltuutuksen myöntänyt jäsenvaltio, 

tämän kuitenkaan rajoittamatta 

tietopyyntöjä, jotka liittyvät numeroiden 

käyttöoikeuksien myöntämiseen, 

radiotaajuuksiin ja laitteiden asentamista 

koskeviin oikeuksiin. BERECin olisi 

helpotettava vapaata tiedonkulkua 

kyseisten jäsenvaltioiden välillä. Kyseiset 

tietopyynnöt olisi tehtävä yhteisesti 

sovitussa vakiomuodossa. Yritysten olisi 

tiedettävä, mihin tarkoituksiin niiltä 

pyydettäviä tietoja aiotaan käyttää . 

Tietojen toimittaminen ei saisi olla 

markkinoille pääsyn edellytys. Tilastollisia 

tarkoituksia varten sähköisten 

viestintäverkkojen tai -palvelujen tarjoajilta 

voidaan vaatia ilmoitus, jos ne lopettavat 

toimintansa. 

Or. en 

Perustelu 

Jotta voidaan edistää rajatylittäviä palveluita ja tiedon vapaata kulkua, on vähennettävä 

hallinnollista taakkaa, joka yrityksillä on, kun ne joutuvat nyt ottamaan vastaan erilaisia ja 
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erimuotoisia pyyntöjä 28 maan hallintovirkamiehiltä, vaikka ne tarjoaisivat palveluita, jotka 

eivät ole teknisesti riippuvaisia rajoista. Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä 

tarkistus on välttämätön tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvien painavien syiden vuoksi. 

 

Tarkistus   195 

Angelika Niebler, Markus Pieper 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 60 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(60) Koska sähköisten 

laajakaistaverkkojen kirjo kasvaa jatkuvasti 

teknologian, topologian, käytettyjen 

välineiden ja omistajuuden suhteen, 

sääntelyn perustana on oltava 

yksityiskohtaiset tiedot ja ennusteet 

verkkojen käyttöotosta, jotta se voisi olla 

tehokasta ja kohdistua niille alueille, joilla 

sitä tarvitaan. Tällaisiin tietohin olisi 

kuuluttava suunnitelmat, jotka koskevat 

sekä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöottoa että merkittäviä parannuksia tai 

laajennuksia nykyisiin kupariverkkoihin tai 

muihin verkkoihin, jotka eivät välttämättä 

ole kaikilta osin suorituskyvyltään erittäin 

suuren kapasiteetin verkkoja vastaavia, 

kuten kuidun vetäminen jakomoon 

yhdistettynä vektoroinnin kaltaisiin 

aktiivisiin teknologioihin. Tietojen, jotka 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

kerättävä, yksityiskohtaisuus ja alueellinen 

tarkkuus olisi määriteltävä tietyn 

sääntelytavoitteen mukaan, ja niiden olisi 

oltava asianmukaiset tarkoitetun 

sääntelytavoitteen kannalta. Sen vuoksi 

kansalliset tilanteet huomioon ottaen 

alueellisten yksiköiden koot vaihtelevat 

jäsenvaltioittain sääntelytarpeiden ja 

paikallisten tietojen saatavuuden mukaan. 

Maantieteellisiä yksikköjä koskevan 

NUTS-nimikkeistön taso 3 ei useimmissa 

tapauksissa todennäköisesti ole riittävän 

pieni yksikkö. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi tällaisia 

(60) Koska sähköisten 

laajakaistaverkkojen kirjo kasvaa jatkuvasti 

teknologian, topologian, käytettyjen 

välineiden ja omistajuuden suhteen, 

sääntelyn perustana on oltava 

yksityiskohtaiset tiedot ja ennusteet 

verkkojen käyttöotosta, jotta se voisi olla 

tehokasta ja kohdistua niille alueille, joilla 

sitä tarvitaan. Tällaisiin tietoihin olisi 

kuuluttava suunnitelmat, jotka koskevat 

sekä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöottoa että merkittäviä parannuksia tai 

laajennuksia nykyisiin kupariverkkoihin tai 

muihin verkkoihin, jotka eivät välttämättä 

ole kaikilta osin suorituskyvyltään erittäin 

suuren kapasiteetin verkkoja vastaavia, 

kuten kuidun vetäminen jakomoon 

yhdistettynä vektoroinnin kaltaisiin 

aktiivisiin teknologioihin. Tietojen, jotka 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

kerättävä, yksityiskohtaisuus ja alueellinen 

tarkkuus olisi määriteltävä tietyn 

sääntelytavoitteen mukaan, ja niiden olisi 

oltava asianmukaiset tarkoitetun 

sääntelytavoitteen kannalta. Sen vuoksi 

kansalliset tilanteet huomioon ottaen 

alueellisten yksiköiden koot vaihtelevat 

jäsenvaltioittain sääntelytarpeiden ja 

paikallisten tietojen saatavuuden mukaan. 

Maantieteellisiä yksikköjä koskevan 

NUTS-nimikkeistön taso 3 ei useimmissa 

tapauksissa todennäköisesti ole riittävän 

pieni yksikkö. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi tällaisia 
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tehtäviä suorittaessaan otettava huomioon 

yhteistyöelimen parhaita käytäntöjä 

koskevat suuntaviivat, ja suuntaviivat 

perustuvat kokemuksiin, jotka kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat saaneet 

verkkojen käyttöönottoa koskevia 

maantieteellisiä kartoituksia laatiessaan. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

annettava loppukäyttäjien saataville 

välineitä palvelun laadun tarkastelemiseksi, 

jotta näiden tietämys saatavilla olevista 

liityntäpalveluista paranisi. 

tehtäviä suorittaessaan otettava huomioon 

yhteistyöelimen parhaita käytäntöjä 

koskevat suuntaviivat, ja suuntaviivat 

perustuvat kokemuksiin, jotka kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat saaneet 

verkkojen käyttöönottoa koskevia 

maantieteellisiä kartoituksia laatiessaan. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

annettava loppukäyttäjien saataville 

välineitä palvelun laadun tarkastelemiseksi, 

jotta näiden tietämys saatavilla olevista 

liityntäpalveluista paranisi. Näitä tietoja 

kerätessään kansallisten 

sääntelyviranomaisten, muiden 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

yhteistyöelimen olisi noudatettava 

suhteellisuusperiaatetta. On tärkeää ottaa 

erityisesti huomioon, että yritykset, jotka 

tarjoavat sähköisiä viestintäverkkoja ja -

palveluita sekä niihin liittyviä laitteita ja 

palveluita, eivät kärsi tietojen 

keräämisestä aiheutuvaa kilpailuhaittaa.  

Or. de 

Perustelu 

Vaadittujen tietojen kerääminen ei saa haitata yritysten kilpailutoimintaa. Tietojen 

keräämisen yhteydessä on ehdottomasti vältettävä suhteettoman korkeaa hallinnollista ja 

byrokraattista rasitetta. 

 

Tarkistus   196 

Eva Kaili 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 60 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(60) Koska sähköisten 

laajakaistaverkkojen kirjo kasvaa jatkuvasti 

teknologian, topologian, käytettyjen 

välineiden ja omistajuuden suhteen, 

sääntelyn perustana on oltava 

yksityiskohtaiset tiedot ja ennusteet 

verkkojen käyttöotosta, jotta se voisi olla 

(60) Koska sähköisten 

laajakaistaverkkojen kirjo kasvaa jatkuvasti 

teknologian, topologian, käytettyjen 

välineiden ja omistajuuden suhteen, 

sääntelyn perustana on oltava 

yksityiskohtaiset tiedot ja ennusteet 

verkkojen käyttöotosta, jotta se voisi olla 
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tehokasta ja kohdistua niille alueille, joilla 

sitä tarvitaan. Tällaisiin tietohin olisi 

kuuluttava suunnitelmat, jotka koskevat 

sekä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöottoa että merkittäviä parannuksia tai 

laajennuksia nykyisiin kupariverkkoihin tai 

muihin verkkoihin, jotka eivät välttämättä 

ole kaikilta osin suorituskyvyltään erittäin 

suuren kapasiteetin verkkoja vastaavia, 

kuten kuidun vetäminen jakomoon 

yhdistettynä vektoroinnin kaltaisiin 

aktiivisiin teknologioihin. Tietojen, jotka 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

kerättävä, yksityiskohtaisuus ja alueellinen 

tarkkuus olisi määriteltävä tietyn 

sääntelytavoitteen mukaan, ja niiden olisi 

oltava asianmukaiset tarkoitetun 

sääntelytavoitteen kannalta. Sen vuoksi 

kansalliset tilanteet huomioon ottaen 

alueellisten yksiköiden koot vaihtelevat 

jäsenvaltioittain sääntelytarpeiden ja 

paikallisten tietojen saatavuuden mukaan. 

Maantieteellisiä yksikköjä koskevan 

NUTS-nimikkeistön taso 3 ei useimmissa 

tapauksissa todennäköisesti ole riittävän 

pieni yksikkö. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi tällaisia 

tehtäviä suorittaessaan otettava huomioon 

yhteistyöelimen parhaita käytäntöjä 

koskevat suuntaviivat, ja suuntaviivat 

perustuvat kokemuksiin, jotka kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat saaneet 

verkkojen käyttöönottoa koskevia 

maantieteellisiä kartoituksia laatiessaan. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

annettava loppukäyttäjien saataville 

välineitä palvelun laadun tarkastelemiseksi, 

jotta näiden tietämys saatavilla olevista 

liityntäpalveluista paranisi. 

tehokasta ja kohdistua niille alueille, joilla 

sitä tarvitaan. Tällaiset tiedot ovat 

oleellisia investointien edistämiseksi, 

verkkoyhteyksien parantamiseksi 

kaikkialla EU:ssa, asianomaisten 

paikallisviranomaisten näkyvyyden 

lisäämiseksi ja tulevaisuuden 

verkkoyhteyksiä koskevien tietojen 

ilmoittamiseksi Euroopan kansalaisille. 

Tällaisiin tietoihin olisi kuuluttava 

suunnitelmat, jotka koskevat sekä erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen käyttöottoa 

että merkittäviä parannuksia tai 

laajennuksia nykyisiin kupariverkkoihin tai 

muihin verkkoihin, jotka eivät välttämättä 

ole kaikilta osin suorituskyvyltään erittäin 

suuren kapasiteetin verkkoja vastaavia, 

kuten kuidun vetäminen jakomoon 

yhdistettynä vektoroinnin kaltaisiin 

aktiivisiin teknologioihin. 

Tietojen, jotka kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi kerättävä, 

yksityiskohtaisuus ja alueellinen tarkkuus 

olisi määriteltävä tietyn sääntelytavoitteen 

mukaan, ja niiden olisi oltava 

asianmukaiset tarkoitetun 

sääntelytavoitteen kannalta. Sen vuoksi 

kansalliset tilanteet huomioon ottaen 

alueellisten yksiköiden koot vaihtelevat 

jäsenvaltioittain sääntelytarpeiden ja 

paikallisten tietojen saatavuuden mukaan. 

Maantieteellisiä yksikköjä koskevan 

NUTS-nimikkeistön taso 3 ei useimmissa 

tapauksissa todennäköisesti ole riittävän 

pieni yksikkö. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi tällaisia 

tehtäviä suorittaessaan otettava huomioon 

yhteistyöelimen parhaita käytäntöjä 

koskevat suuntaviivat, ja suuntaviivat 

perustuvat kokemuksiin, jotka kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat saaneet 

verkkojen käyttöönottoa koskevia 

maantieteellisiä kartoituksia laatiessaan. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

annettava loppukäyttäjien saataville 

välineitä palvelun laadun tarkastelemiseksi, 

jotta näiden tietämys saatavilla olevista 
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liityntäpalveluista paranisi. 

Or. en 

 

Tarkistus   197 

Kathleen Van Brempt 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 60 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(60) Koska sähköisten 

laajakaistaverkkojen kirjo kasvaa jatkuvasti 

teknologian, topologian, käytettyjen 

välineiden ja omistajuuden suhteen, 

sääntelyn perustana on oltava 

yksityiskohtaiset tiedot ja ennusteet 

verkkojen käyttöotosta, jotta se voisi olla 

tehokasta ja kohdistua niille alueille, joilla 

sitä tarvitaan. Tällaisiin tietohin olisi 

kuuluttava suunnitelmat, jotka koskevat 

sekä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöottoa että merkittäviä parannuksia tai 

laajennuksia nykyisiin kupariverkkoihin tai 

muihin verkkoihin, jotka eivät välttämättä 

ole kaikilta osin suorituskyvyltään erittäin 

suuren kapasiteetin verkkoja vastaavia, 

kuten kuidun vetäminen jakomoon 

yhdistettynä vektoroinnin kaltaisiin 

aktiivisiin teknologioihin. Tietojen, jotka 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

kerättävä, yksityiskohtaisuus ja alueellinen 

tarkkuus olisi määriteltävä tietyn 

sääntelytavoitteen mukaan, ja niiden olisi 

oltava asianmukaiset tarkoitetun 

sääntelytavoitteen kannalta. Sen vuoksi 

kansalliset tilanteet huomioon ottaen 

alueellisten yksiköiden koot vaihtelevat 

jäsenvaltioittain sääntelytarpeiden ja 

paikallisten tietojen saatavuuden mukaan. 

Maantieteellisiä yksikköjä koskevan 

NUTS-nimikkeistön taso 3 ei useimmissa 

tapauksissa todennäköisesti ole riittävän 

pieni yksikkö. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi tällaisia 

(60) Koska sähköisten 

laajakaistaverkkojen kirjo kasvaa jatkuvasti 

teknologian, topologian, käytettyjen 

välineiden ja omistajuuden suhteen, 

sääntelyn perustana on oltava 

yksityiskohtaiset tiedot ja ennusteet 

verkkojen käyttöotosta, jotta se voisi olla 

tehokasta ja kohdistua niille alueille, joilla 

sitä tarvitaan. Tällaisiin tietoihin olisi 

kuuluttava suunnitelmat, jotka koskevat 

sekä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöottoa että merkittäviä parannuksia tai 

laajennuksia nykyisiin kupariverkkoihin tai 

muihin verkkoihin, jotka eivät välttämättä 

ole kaikilta osin suorituskyvyltään erittäin 

suuren kapasiteetin verkkoja vastaavia, 

kuten kuidun vetäminen jakomoon 

yhdistettynä vektoroinnin kaltaisiin 

aktiivisiin teknologioihin. Tietojen, jotka 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

kerättävä, yksityiskohtaisuus ja alueellinen 

tarkkuus olisi määriteltävä tietyn 

sääntelytavoitteen mukaan, ja niiden olisi 

oltava asianmukaiset tarkoitetun 

sääntelytavoitteen kannalta. Sen vuoksi 

kansalliset tilanteet huomioon ottaen 

alueellisten yksiköiden koot vaihtelevat 

jäsenvaltioittain sääntelytarpeiden ja 

paikallisten tietojen saatavuuden mukaan. 

Maantieteellisiä yksikköjä koskevan 

NUTS-nimikkeistön taso 3 ei useimmissa 

tapauksissa todennäköisesti ole riittävän 

pieni yksikkö. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi tällaisia 
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tehtäviä suorittaessaan otettava huomioon 

yhteistyöelimen parhaita käytäntöjä 

koskevat suuntaviivat, ja suuntaviivat 

perustuvat kokemuksiin, jotka kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat saaneet 

verkkojen käyttöönottoa koskevia 

maantieteellisiä kartoituksia laatiessaan. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

annettava loppukäyttäjien saataville 

välineitä palvelun laadun tarkastelemiseksi, 

jotta näiden tietämys saatavilla olevista 

liityntäpalveluista paranisi. 

tehtäviä suorittaessaan otettava huomioon 

yhteistyöelimen parhaita käytäntöjä 

koskevat suuntaviivat, ja suuntaviivat 

perustuvat kokemuksiin, jotka kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat saaneet 

verkkojen käyttöönottoa koskevia 

maantieteellisiä kartoituksia laatiessaan. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

käsiteltävä näitä tietoja noudattaen 

asianmukaista luottamuksellisuutta, jotta 

voidaan suojella arkaluonteista 

liiketoimintatietoa sekä erilaisten 

markkinatoimijoiden investointipositioita.  
Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

annettava loppukäyttäjien saataville 

välineitä palvelun laadun tarkastelemiseksi, 

jotta näiden tietämys saatavilla olevista 

liityntäpalveluista paranisi. 

Or. en 

 

Tarkistus   198 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 60 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(60) Koska sähköisten 

laajakaistaverkkojen kirjo kasvaa jatkuvasti 

teknologian, topologian, käytettyjen 

välineiden ja omistajuuden suhteen, 

sääntelyn perustana on oltava 

yksityiskohtaiset tiedot ja ennusteet 

verkkojen käyttöotosta, jotta se voisi olla 

tehokasta ja kohdistua niille alueille, joilla 

sitä tarvitaan. Tällaisiin tietohin olisi 

kuuluttava suunnitelmat, jotka koskevat 

sekä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöottoa että merkittäviä parannuksia tai 

laajennuksia nykyisiin kupariverkkoihin tai 

muihin verkkoihin, jotka eivät välttämättä 

ole kaikilta osin suorituskyvyltään erittäin 

suuren kapasiteetin verkkoja vastaavia, 

(60) Koska sähköisten 

laajakaistaverkkojen kirjo kasvaa jatkuvasti 

teknologian, topologian, käytettyjen 

välineiden ja omistajuuden suhteen, 

sääntelyn perustana on oltava 

yksityiskohtaiset tiedot ja ennusteet 

verkkojen käyttöotosta, jotta se voisi olla 

tehokasta ja kohdistua niille alueille, joilla 

sitä tarvitaan. Tällaiset tiedot ovat 

oleellisia investointien edistämiseksi, 

verkkoyhteyksien parantamiseksi 

kaikkialla EU:ssa, asianomaisten 

paikallisviranomaisten näkyvyyden 

lisäämiseksi ja tulevaisuuden 

verkkoyhteyksiä koskevien tietojen 

ilmoittamiseksi Euroopan kansalaisille. 
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kuten kuidun vetäminen jakomoon 

yhdistettynä vektoroinnin kaltaisiin 

aktiivisiin teknologioihin. Tietojen, jotka 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

kerättävä, yksityiskohtaisuus ja alueellinen 

tarkkuus olisi määriteltävä tietyn 

sääntelytavoitteen mukaan, ja niiden olisi 

oltava asianmukaiset tarkoitetun 

sääntelytavoitteen kannalta. Sen vuoksi 

kansalliset tilanteet huomioon ottaen 

alueellisten yksiköiden koot vaihtelevat 

jäsenvaltioittain sääntelytarpeiden ja 

paikallisten tietojen saatavuuden mukaan. 

Maantieteellisiä yksikköjä koskevan 

NUTS-nimikkeistön taso 3 ei useimmissa 

tapauksissa todennäköisesti ole riittävän 

pieni yksikkö. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi tällaisia 

tehtäviä suorittaessaan otettava huomioon 

yhteistyöelimen parhaita käytäntöjä 

koskevat suuntaviivat, ja suuntaviivat 

perustuvat kokemuksiin, jotka kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat saaneet 

verkkojen käyttöönottoa koskevia 

maantieteellisiä kartoituksia laatiessaan. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

annettava loppukäyttäjien saataville 

välineitä palvelun laadun tarkastelemiseksi, 

jotta näiden tietämys saatavilla olevista 

liityntäpalveluista paranisi. 

Tällaisiin tietoihin olisi kuuluttava 

suunnitelmat, jotka koskevat sekä erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen käyttöottoa 

että merkittäviä parannuksia tai 

laajennuksia nykyisiin kupariverkkoihin tai 

muihin verkkoihin, jotka eivät välttämättä 

ole kaikilta osin suorituskyvyltään erittäin 

suuren kapasiteetin verkkoja vastaavia, 

kuten kuidun vetäminen jakomoon 

yhdistettynä vektoroinnin kaltaisiin 

aktiivisiin teknologioihin. 

Tietojen, jotka kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi kerättävä, 

yksityiskohtaisuus ja alueellinen tarkkuus 

olisi määriteltävä tietyn sääntelytavoitteen 

mukaan, ja niiden olisi oltava 

asianmukaiset tarkoitetun 

sääntelytavoitteen kannalta. Sen vuoksi 

kansalliset tilanteet huomioon ottaen 

alueellisten yksiköiden koot vaihtelevat 

jäsenvaltioittain sääntelytarpeiden ja 

paikallisten tietojen saatavuuden mukaan. 

Maantieteellisiä yksikköjä koskevan 

NUTS-nimikkeistön taso 3 ei useimmissa 

tapauksissa todennäköisesti ole riittävän 

pieni yksikkö. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi tällaisia 

tehtäviä suorittaessaan otettava huomioon 

yhteistyöelimen parhaita käytäntöjä 

koskevat suuntaviivat, ja suuntaviivat 

perustuvat kokemuksiin, jotka kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat saaneet 

verkkojen käyttöönottoa koskevia 

maantieteellisiä kartoituksia laatiessaan. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

annettava loppukäyttäjien saataville 

välineitä palvelun laadun tarkastelemiseksi, 

jotta näiden tietämys saatavilla olevista 

liityntäpalveluista paranisi. 

Or. en 

 

Tarkistus   199 

José Blanco López 

 

Ehdotus direktiiviksi 
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Johdanto-osan 60 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(60) Koska sähköisten 

laajakaistaverkkojen kirjo kasvaa jatkuvasti 

teknologian, topologian, käytettyjen 

välineiden ja omistajuuden suhteen, 

sääntelyn perustana on oltava 

yksityiskohtaiset tiedot ja ennusteet 

verkkojen käyttöotosta, jotta se voisi olla 

tehokasta ja kohdistua niille alueille, joilla 

sitä tarvitaan. Tällaisiin tietohin olisi 

kuuluttava suunnitelmat, jotka koskevat 

sekä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöottoa että merkittäviä parannuksia tai 

laajennuksia nykyisiin kupariverkkoihin tai 

muihin verkkoihin, jotka eivät välttämättä 

ole kaikilta osin suorituskyvyltään erittäin 

suuren kapasiteetin verkkoja vastaavia, 

kuten kuidun vetäminen jakomoon 

yhdistettynä vektoroinnin kaltaisiin 

aktiivisiin teknologioihin. Tietojen, jotka 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

kerättävä, yksityiskohtaisuus ja alueellinen 

tarkkuus olisi määriteltävä tietyn 

sääntelytavoitteen mukaan, ja niiden olisi 

oltava asianmukaiset tarkoitetun 

sääntelytavoitteen kannalta. Sen vuoksi 

kansalliset tilanteet huomioon ottaen 

alueellisten yksiköiden koot vaihtelevat 

jäsenvaltioittain sääntelytarpeiden ja 

paikallisten tietojen saatavuuden mukaan. 

Maantieteellisiä yksikköjä koskevan 

NUTS-nimikkeistön taso 3 ei useimmissa 

tapauksissa todennäköisesti ole riittävän 

pieni yksikkö. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi tällaisia 

tehtäviä suorittaessaan otettava huomioon 

yhteistyöelimen parhaita käytäntöjä 

koskevat suuntaviivat, ja suuntaviivat 

perustuvat kokemuksiin, jotka kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat saaneet 

verkkojen käyttöönottoa koskevia 

maantieteellisiä kartoituksia laatiessaan. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

annettava loppukäyttäjien saataville 

välineitä palvelun laadun tarkastelemiseksi, 

(60) Koska sähköisten 

laajakaistaverkkojen kirjo kasvaa jatkuvasti 

teknologian, topologian, käytettyjen 

välineiden ja omistajuuden suhteen, 

sääntelyn perustana on oltava 

yksityiskohtaiset tiedot ja ennusteet 

verkkojen käyttöotosta, jotta se voisi olla 

tehokasta ja kohdistua niille alueille, joilla 

sitä tarvitaan. Tällaiset tiedot ovat 

oleellisia investointien edistämiseksi, 

verkkoyhteyksien parantamiseksi 

kaikkialla EU:ssa, asianomaisten 

paikallisviranomaisten näkyvyyden 

lisäämiseksi ja tulevaisuuden 

verkkoyhteyksiä koskevien tietojen 

ilmoittamiseksi Euroopan kansalaisille. 

Tällaisiin tietoihin olisi kuuluttava 

suunnitelmat, jotka koskevat sekä erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen käyttöottoa 

että merkittäviä parannuksia tai 

laajennuksia nykyisiin kupariverkkoihin tai 

muihin verkkoihin, jotka eivät välttämättä 

ole kaikilta osin suorituskyvyltään erittäin 

suuren kapasiteetin verkkoja vastaavia, 

kuten kuidun vetäminen jakomoon 

yhdistettynä vektoroinnin kaltaisiin 

aktiivisiin teknologioihin. Tietojen, jotka 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

kerättävä, yksityiskohtaisuus ja alueellinen 

tarkkuus olisi määriteltävä tietyn 

sääntelytavoitteen mukaan, ja niiden olisi 

oltava asianmukaiset tarkoitetun 

sääntelytavoitteen kannalta. Sen vuoksi 

kansalliset tilanteet huomioon ottaen 

alueellisten yksiköiden koot vaihtelevat 

jäsenvaltioittain sääntelytarpeiden ja 

paikallisten tietojen saatavuuden mukaan. 

Maantieteellisiä yksikköjä koskevan 

NUTS-nimikkeistön taso 3 ei useimmissa 

tapauksissa todennäköisesti ole riittävän 

pieni yksikkö. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi tällaisia 

tehtäviä suorittaessaan otettava huomioon 

yhteistyöelimen parhaita käytäntöjä 
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jotta näiden tietämys saatavilla olevista 

liityntäpalveluista paranisi. 

koskevat suuntaviivat, ja suuntaviivat 

perustuvat kokemuksiin, jotka kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat saaneet 

verkkojen käyttöönottoa koskevia 

maantieteellisiä kartoituksia laatiessaan. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

annettava loppukäyttäjien saataville 

välineitä palvelun laadun tarkastelemiseksi, 

jotta näiden tietämys saatavilla olevista 

liityntäpalveluista paranisi. 

Or. en 

 

Tarkistus   200 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 60 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(60) Koska sähköisten 

laajakaistaverkkojen kirjo kasvaa jatkuvasti 

teknologian, topologian, käytettyjen 

välineiden ja omistajuuden suhteen, 

sääntelyn perustana on oltava 

yksityiskohtaiset tiedot ja ennusteet 

verkkojen käyttöotosta, jotta se voisi olla 

tehokasta ja kohdistua niille alueille, joilla 

sitä tarvitaan. Tällaisiin tietohin olisi 

kuuluttava suunnitelmat, jotka koskevat 

sekä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöottoa että merkittäviä parannuksia tai 

laajennuksia nykyisiin kupariverkkoihin tai 

muihin verkkoihin, jotka eivät välttämättä 

ole kaikilta osin suorituskyvyltään erittäin 

suuren kapasiteetin verkkoja vastaavia, 

kuten kuidun vetäminen jakomoon 

yhdistettynä vektoroinnin kaltaisiin 

aktiivisiin teknologioihin. Tietojen, jotka 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

kerättävä, yksityiskohtaisuus ja alueellinen 

tarkkuus olisi määriteltävä tietyn 

sääntelytavoitteen mukaan, ja niiden olisi 

oltava asianmukaiset tarkoitetun 

sääntelytavoitteen kannalta. Sen vuoksi 

(60) Koska sähköisten 

laajakaistaverkkojen kirjo kasvaa jatkuvasti 

teknologian, topologian, käytettyjen 

välineiden ja omistajuuden suhteen, 

sääntelyn perustana on oltava 

yksityiskohtaiset tiedot verkkojen 

käyttöotosta, jotta se voisi olla tehokasta ja 

kohdistua niille alueille, joilla sitä 

tarvitaan. Tällaisiin tietoihin olisi 

kuuluttava suunnitelmat, jotka koskevat 

sekä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöottoa että merkittäviä parannuksia tai 

laajennuksia nykyisiin kupariverkkoihin. 

Tietojen, jotka kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi kerättävä, 

yksityiskohtaisuus ja alueellinen tarkkuus 

olisi määriteltävä tietyn sääntelytavoitteen 

mukaan, ja niiden olisi oltava 

asianmukaiset tarkoitetun 

sääntelytavoitteen kannalta. Sen vuoksi 

kansalliset tilanteet huomioon ottaen 

alueellisten yksiköiden koot vaihtelevat 

jäsenvaltioittain sääntelytarpeiden ja 

paikallisten tietojen saatavuuden mukaan. 

Maantieteellisiä yksikköjä koskevan 
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kansalliset tilanteet huomioon ottaen 

alueellisten yksiköiden koot vaihtelevat 

jäsenvaltioittain sääntelytarpeiden ja 

paikallisten tietojen saatavuuden mukaan. 

Maantieteellisiä yksikköjä koskevan 

NUTS-nimikkeistön taso 3 ei useimmissa 

tapauksissa todennäköisesti ole riittävän 

pieni yksikkö. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi tällaisia 

tehtäviä suorittaessaan otettava huomioon 

yhteistyöelimen parhaita käytäntöjä 

koskevat suuntaviivat, ja suuntaviivat 

perustuvat kokemuksiin, jotka kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat saaneet 

verkkojen käyttöönottoa koskevia 

maantieteellisiä kartoituksia laatiessaan. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

annettava loppukäyttäjien saataville 

välineitä palvelun laadun tarkastelemiseksi, 

jotta näiden tietämys saatavilla olevista 

liityntäpalveluista paranisi. 

NUTS-nimikkeistön taso 3 ei useimmissa 

tapauksissa todennäköisesti ole riittävän 

pieni yksikkö. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi tällaisia 

tehtäviä suorittaessaan otettava huomioon 

yhteistyöelimen parhaita käytäntöjä 

koskevat suuntaviivat, ja suuntaviivat 

perustuvat kokemuksiin, jotka kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat saaneet 

verkkojen käyttöönottoa koskevia 

maantieteellisiä kartoituksia laatiessaan. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

annettava loppukäyttäjien saataville 

välineitä palvelun laadun tarkastelemiseksi, 

jotta näiden tietämys saatavilla olevista 

liityntäpalveluista paranisi. 

Or. en 

 

Tarkistus   201 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 60 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(60) Koska sähköisten 

laajakaistaverkkojen kirjo kasvaa jatkuvasti 

teknologian, topologian, käytettyjen 

välineiden ja omistajuuden suhteen, 

sääntelyn perustana on oltava 

yksityiskohtaiset tiedot ja ennusteet 

verkkojen käyttöotosta, jotta se voisi olla 

tehokasta ja kohdistua niille alueille, joilla 

sitä tarvitaan. Tällaisiin tietohin olisi 

kuuluttava suunnitelmat, jotka koskevat 

sekä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöottoa että merkittäviä parannuksia tai 

laajennuksia nykyisiin kupariverkkoihin tai 

muihin verkkoihin, jotka eivät välttämättä 

(60) Koska sähköisten 

laajakaistaverkkojen kirjo kasvaa jatkuvasti 

teknologian, topologian, käytettyjen 

välineiden ja omistajuuden suhteen, 

sääntelyn perustana on oltava 

yksityiskohtaiset tiedot ja ennusteet 

verkkojen käyttöotosta, jotta se voisi olla 

tehokasta ja kohdistua niille alueille, joilla 

sitä tarvitaan. Tällaisiin tietoihin olisi 

kuuluttava suunnitelmat, jotka koskevat 

sekä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöottoa että merkittäviä parannuksia tai 

laajennuksia nykyisiin kupariverkkoihin tai 

muihin verkkoihin, jotka eivät välttämättä 



 

AM\1122801FI.docx 67/169 PE602.947v01-00 

 FI 

ole kaikilta osin suorituskyvyltään erittäin 

suuren kapasiteetin verkkoja vastaavia, 

kuten kuidun vetäminen jakomoon 

yhdistettynä vektoroinnin kaltaisiin 

aktiivisiin teknologioihin. Tietojen, jotka 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

kerättävä, yksityiskohtaisuus ja alueellinen 

tarkkuus olisi määriteltävä tietyn 

sääntelytavoitteen mukaan, ja niiden olisi 

oltava asianmukaiset tarkoitetun 

sääntelytavoitteen kannalta. Sen vuoksi 

kansalliset tilanteet huomioon ottaen 

alueellisten yksiköiden koot vaihtelevat 

jäsenvaltioittain sääntelytarpeiden ja 

paikallisten tietojen saatavuuden mukaan. 

Maantieteellisiä yksikköjä koskevan 

NUTS-nimikkeistön taso 3 ei useimmissa 

tapauksissa todennäköisesti ole riittävän 

pieni yksikkö. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi tällaisia 

tehtäviä suorittaessaan otettava huomioon 

yhteistyöelimen parhaita käytäntöjä 

koskevat suuntaviivat, ja suuntaviivat 

perustuvat kokemuksiin, jotka kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat saaneet 

verkkojen käyttöönottoa koskevia 

maantieteellisiä kartoituksia laatiessaan. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

annettava loppukäyttäjien saataville 

välineitä palvelun laadun tarkastelemiseksi, 

jotta näiden tietämys saatavilla olevista 

liityntäpalveluista paranisi. 

ole kaikilta osin suorituskyvyltään erittäin 

suuren kapasiteetin verkkoja vastaavia, 

kuten kuidun vetäminen jakomoon 

yhdistettynä vektoroinnin kaltaisiin 

aktiivisiin teknologioihin. Tietojen, jotka 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

kerättävä, yksityiskohtaisuus ja alueellinen 

tarkkuus olisi määriteltävä tietyn 

sääntelytavoitteen mukaan, ja niiden olisi 

oltava asianmukaiset tarkoitetun 

sääntelytavoitteen kannalta. Sen vuoksi 

kansalliset tilanteet huomioon ottaen 

alueellisten yksiköiden koot vaihtelevat 

jäsenvaltioittain sääntelytarpeiden ja 

paikallisten tietojen saatavuuden mukaan. 

Maantieteellisiä yksikköjä koskevan 

NUTS-nimikkeistön taso 3 ei useimmissa 

tapauksissa todennäköisesti ole riittävän 

pieni yksikkö. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi tällaisia 

tehtäviä suorittaessaan otettava huomioon 

yhteistyöelimen parhaita käytäntöjä 

koskevat suuntaviivat, ja suuntaviivat 

perustuvat kokemuksiin, jotka kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat saaneet 

verkkojen käyttöönottoa koskevia 

maantieteellisiä kartoituksia laatiessaan. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

annettava avoimessa muodossa ja ilman 

kyseisten kartoitusten uudelleenkäyttöä 

koskevia rajoituksia loppukäyttäjien 

saataville välineitä palvelun laadun 

tarkastelemiseksi, jotta näiden tietämys 

saatavilla olevista liityntäpalveluista 

paranisi, tämän kuitenkaan rajoittamatta 

luottamuksellisuutta koskevia 

vaatimuksia ja liikesalaisuuksien suojaa. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   202 
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Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 61 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(61) Kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla olisi tarkasti 

määriteltyjen digitaalisten katvealueiden 

osalta oltava mahdollisuus järjestää 

kiinnostuksenilmaisupyyntöjä 

kartoittaakseen sellaiset yritykset, jotka 

haluavat investoida erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoihin. Jotta 

investointiedellytykset olisivat 

ennustettavissa, kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi voitava jakaa 

sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat 

ilmaisseet kiinnostuksensa ottaa käyttöön 

erittäin nopeita verkkoja, tietoa siitä, 

tehdäänkö tai aiotaanko asianomaisella 

alueella tehdä verkkojen parannuksia, 

mukaan lukien verkot, joiden 

latausnopeus on alle 100 Mbps. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   203 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 61 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(61) Kansallisilla sääntelyviranomaisilla 

olisi tarkasti määriteltyjen digitaalisten 

katvealueiden osalta oltava mahdollisuus 

järjestää kiinnostuksenilmaisupyyntöjä 

kartoittaakseen sellaiset yritykset, jotka 

haluavat investoida erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoihin. Jotta 

investointiedellytykset olisivat 

ennustettavissa, kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi voitava jakaa 

(61) Kansallisilla sääntelyviranomaisilla 

olisi tarkasti määriteltyjen digitaalisten 

katvealueiden osalta oltava mahdollisuus 

järjestää kiinnostuksenilmaisupyyntöjä 

kartoittaakseen sellaiset yritykset, jotka 

haluavat investoida erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoihin. Jotta 

investointiedellytykset olisivat 

ennustettavissa, kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi voitava jakaa 
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sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat 

ilmaisseet kiinnostuksensa ottaa käyttöön 

erittäin nopeita verkkoja, tietoa siitä, 

tehdäänkö tai aiotaanko asianomaisella 

alueella tehdä verkkojen parannuksia, 

mukaan lukien verkot, joiden latausnopeus 

on alle 100 Mbps. 

sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat 

ilmaisseet kiinnostuksensa ottaa käyttöön 

erittäin nopeita verkkoja, tietoa siitä, 

tehdäänkö tai aiotaanko asianomaisella 

alueella tehdä verkkojen parannuksia, 

mukaan lukien verkot, joiden latausnopeus 

on alle 100 Mbps. Kun otetaan huomioon 

satelliittiteknologian suuret 

mahdollisuudet verkkoyhteyksien 

saamiseksi digitaalisille katvealueille 

kustannustehokkaalla tavalla, 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

tiedotettava satelliittioperaattoreille 

kyseisistä 

kiinnostuksenilmaisupyynnöistä, jotta 

alueellisiin erityispiirteisiin perustuvien 

parhaiden teknologioiden käyttöä voidaan 

edistää. 

Or. en 

 

Tarkistus   204 

Eva Kaili 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 61 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(61) Kansallisilla sääntelyviranomaisilla 

olisi tarkasti määriteltyjen digitaalisten 

katvealueiden osalta oltava mahdollisuus 

järjestää kiinnostuksenilmaisupyyntöjä 

kartoittaakseen sellaiset yritykset, jotka 

haluavat investoida erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoihin. Jotta 

investointiedellytykset olisivat 

ennustettavissa, kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi voitava jakaa 

sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat 

ilmaisseet kiinnostuksensa ottaa käyttöön 

erittäin nopeita verkkoja, tietoa siitä, 

tehdäänkö tai aiotaanko asianomaisella 

alueella tehdä verkkojen parannuksia, 

mukaan lukien verkot, joiden latausnopeus 

on alle 100 Mbps. 

(61) Euroopan digitaalisen kuilun 

kurominen umpeen on olennainen 

ennakkoehto gigabittiyhteiskunnalle, 

jossa kaikilla eurooppalaisilla on 

käyttöoikeus internetiin ja digitaalisiin 

palveluihin. Tähän liittyen kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla olisi tarkasti 

määriteltyjen digitaalisten katvealueiden 

osalta oltava mahdollisuus järjestää 

kiinnostuksenilmaisupyyntöjä 

kartoittaakseen sellaiset yritykset, jotka 

haluavat investoida erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoihin. Jotta 

investointiedellytykset olisivat 

ennustettavissa, kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi voitava jakaa 

sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat 
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ilmaisseet kiinnostuksensa ottaa käyttöön 

erittäin nopeita verkkoja, tietoa siitä, 

tehdäänkö tai aiotaanko asianomaisella 

alueella tehdä verkkojen parannuksia, 

mukaan lukien verkot, joiden latausnopeus 

on alle 100 Mbps. 

Or. en 

 

Tarkistus   205 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 61 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(61) Kansallisilla sääntelyviranomaisilla 

olisi tarkasti määriteltyjen digitaalisten 

katvealueiden osalta oltava mahdollisuus 

järjestää kiinnostuksenilmaisupyyntöjä 

kartoittaakseen sellaiset yritykset, jotka 

haluavat investoida erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoihin. Jotta 

investointiedellytykset olisivat 

ennustettavissa, kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi voitava jakaa 

sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat 

ilmaisseet kiinnostuksensa ottaa käyttöön 

erittäin nopeita verkkoja, tietoa siitä, 

tehdäänkö tai aiotaanko asianomaisella 

alueella tehdä verkkojen parannuksia, 

mukaan lukien verkot, joiden latausnopeus 

on alle 100 Mbps. 

(61) Euroopan digitaalisen kuilun 

kurominen umpeen on olennainen 

ennakkoehto gigabittiyhteiskunnalle, 

jossa kaikilla eurooppalaisilla on 

käyttöoikeus internetiin ja digitaalisiin 

palveluihin. Tähän liittyen kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla olisi tarkasti 

määriteltyjen digitaalisten katvealueiden 

osalta oltava mahdollisuus järjestää 

kiinnostuksenilmaisupyyntöjä 

kartoittaakseen sellaiset yritykset, jotka 

haluavat investoida erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoihin. Jotta 

investointiedellytykset olisivat 

ennustettavissa, kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi voitava jakaa 

sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat 

ilmaisseet kiinnostuksensa ottaa käyttöön 

erittäin nopeita verkkoja, tietoa siitä, 

tehdäänkö tai aiotaanko asianomaisella 

alueella tehdä verkkojen parannuksia, 

mukaan lukien verkot, joiden latausnopeus 

on alle 100 Mbps. 

Or. en 
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Perustelu 

Gigabittiyhteiskunta voidaan saavuttaa vain, jos kaikilla eurooppalaisilla on käyttöoikeus 

kohtuuhintaiseen internettiin. 

 

Tarkistus   206 

José Blanco López 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 61 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(61) Kansallisilla sääntelyviranomaisilla 

olisi tarkasti määriteltyjen digitaalisten 

katvealueiden osalta oltava mahdollisuus 

järjestää kiinnostuksenilmaisupyyntöjä 

kartoittaakseen sellaiset yritykset, jotka 

haluavat investoida erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoihin. Jotta 

investointiedellytykset olisivat 

ennustettavissa, kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi voitava jakaa 

sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat 

ilmaisseet kiinnostuksensa ottaa käyttöön 

erittäin nopeita verkkoja, tietoa siitä, 

tehdäänkö tai aiotaanko asianomaisella 

alueella tehdä verkkojen parannuksia, 

mukaan lukien verkot, joiden latausnopeus 

on alle 100 Mbps. 

(61) Euroopan digitaalisen kuilun 

kurominen umpeen on olennainen 

ennakkoehto gigabittiyhteiskunnalle, 

jossa kaikilla eurooppalaisilla on 

käyttöoikeus internetiin ja digitaalisiin 

palveluihin. Tähän liittyen kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla olisi tarkasti 

määriteltyjen digitaalisten katvealueiden 

osalta oltava mahdollisuus järjestää 

kiinnostuksenilmaisupyyntöjä 

kartoittaakseen sellaiset yritykset, jotka 

haluavat investoida erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoihin. Jotta 

investointiedellytykset olisivat 

ennustettavissa, kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi voitava jakaa 

sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat 

ilmaisseet kiinnostuksensa ottaa käyttöön 

erittäin nopeita verkkoja, tietoa siitä, 

tehdäänkö tai aiotaanko asianomaisella 

alueella tehdä verkkojen parannuksia, 

mukaan lukien verkot, joiden latausnopeus 

on alle 100 Mbps. 

Or. en 

 

Tarkistus   207 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 61 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(61) Kansallisilla sääntelyviranomaisilla 

olisi tarkasti määriteltyjen digitaalisten 

katvealueiden osalta oltava mahdollisuus 

järjestää kiinnostuksenilmaisupyyntöjä 

kartoittaakseen sellaiset yritykset, jotka 

haluavat investoida erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoihin. Jotta 

investointiedellytykset olisivat 

ennustettavissa, kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi voitava jakaa 

sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat 

ilmaisseet kiinnostuksensa ottaa käyttöön 

erittäin nopeita verkkoja, tietoa siitä, 

tehdäänkö tai aiotaanko asianomaisella 

alueella tehdä verkkojen parannuksia, 

mukaan lukien verkot, joiden latausnopeus 

on alle 100 Mbps. 

(61) Kansallisilla sääntelyviranomaisilla 

olisi tarkasti määriteltyjen digitaalisten 

katvealueiden osalta oltava mahdollisuus 

järjestää kiinnostuksenilmaisupyyntöjä 

kartoittaakseen sellaiset yritykset, jotka 

haluavat investoida erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoihin. Jotta 

investointiedellytykset olisivat 

ennustettavissa ja ottaen huomioon 

teknisten innovaatioiden kehittymisen, 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

voitava jakaa sellaisten yritysten kanssa, 

jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ottaa 

käyttöön erittäin nopeita verkkoja, tietoa 

siitä, tehdäänkö tai aiotaanko 

asianomaisella alueella tehdä verkkojen 

parannuksia, mukaan lukien verkot, joiden 

latausnopeus on alle 100 Mbps. 

Or. en 

 

Tarkistus   208 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 61 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (61) Kehittymättömillä alueilla 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava mahdollisuus järjestää 

kiinnostuksenilmaisupyyntöjä 

kartoittaakseen sellaiset yritykset, jotka 

haluavat investoida erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoihin, joilla vuoteen 

2020 mennessä kyetään tarjoamaan 30 - 

199 Mb/s latausnopeus. 

Or. en 

 

Tarkistus   209 
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Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 66 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(66) Yksi yhteistyöelimelle annettavista 

tärkeistä tehtävistä on rajat ylittäviä riitoja 

koskevien lausuntojen antaminen tarpeen 

vaatiessa. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten pitäisi sen vuoksi 

tällaisissa tapauksissa ottaa 

yhteistyöelimen lausunnot täysimääräisesti 

huomioon toimenpiteissään, joilla 

määrätään yritykselle velvollisuus tai 

ratkaistaan riita muulla tavoin. 

(66) Yksi yhteistyöelimelle annettavista 

tärkeistä tehtävistä on rajat ylittäviä riitoja 

koskevien päätösten tekeminen tarpeen 

vaatiessa. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten pitäisi sen vuoksi 

tällaisissa tapauksissa panna 

yhteistyöelimen päätökset 

täysimääräisesti täytäntöön 

toimenpiteissään, joilla määrätään 

yritykselle velvollisuus tai ratkaistaan riita 

muulla tavoin . 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   210 

Michał Boni 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 84 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(84) Kansallisten sääntelyviranomaisten 

olisi yleisen taloudellisen kokemuksensa, 

markkinatuntemuksensa sekä arviointiensa 

puolueettomien ja teknisten 

ominaisuuksien perusteella määriteltävä 

valintamenettelyjen yksityiskohdat ja 

taajuuksien käyttöä koskeviin oikeuksiin 

liitettävät ehdot, jotka eniten vaikuttavat 

markkinaolosuhteisiin ja 

kilpailutilanteeseen, mukaan lukien pääsyä 

ja laajentumista koskevat edellytykset, jotta 

varmistetaan johdonmukaisuus kyseisten 

viranomaisten muiden markkinoiden 

(84) Kansallisten sääntelyviranomaisten 

olisi yleisen taloudellisen kokemuksensa, 

markkinatuntemuksensa sekä arviointiensa 

puolueettomien ja teknisten 

ominaisuuksien perusteella määriteltävä 

valintamenettelyjen yksityiskohdat ja 

taajuuksien käyttöä koskeviin oikeuksiin 

liitettävät ehdot, jotka eniten vaikuttavat 

markkinaolosuhteisiin ja 

kilpailutilanteeseen, mukaan lukien pääsyä 

ja laajentumista koskevat edellytykset, jotta 

varmistetaan johdonmukaisuus kyseisten 

viranomaisten muiden markkinoiden 
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sääntelyyn liittyvien tehtävien kanssa. 

Tämä käsittää esimerkiksi taajuuden 

taloudellisen arvioinnin muuttujat tämän 

direktiivin mukaisesti, sääntelyyn ja 

markkinoiden muokkaamiseen liittyvien 

toimenpiteiden yksilöimisen, kuten 

taajuuskattojen käyttö, taajuuksien 

varaaminen tai tukkutason käyttöoikeuksia 

koskevien velvoitteiden määrääminen, tai 

keinot määritellä käyttöä koskeviin 

oikeuksiin liittyvät kattavuusedellytykset. 

Tällaisten elementtien yhdenmukaisempaa 

käyttöä ja määrittelyä voitaisiin edistää 

koordinointimekanismilla, jossa 

yhteistyöelin, komissio ja muiden 

jäsenvaltioiden kansalliset 

sääntelyviranomaiset tarkastelevat 

toimenpideluonnoksia samanaikaisesti 

kansallisen julkisen kuulemisen kanssa 

ennen kuin jokin jäsenvaltio myöntää 

käyttöä koskevia oikeuksia. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen määrittelemä 

toimenpide voi olla ainoastaan sellaisen 

laajemman kansallisen toimenpiteen 

alatoimenpide, joka voi laajemmin koostua 

radiotaajuuksien käyttöä koskevien 

oikeuksien jakamisesta, myymisestä ja 

vuokraamisesta, kestosta, uusimisesta tai 

muuttamisesta taikka valintamenettelystä 

tai käyttöä koskeviin oikeuksiin liittyvistä 

edellytyksistä. Sen vuoksi kansalliset 

sääntelyviranomaiset voivat antaa 

toimenpideluonnoksesta ilmoittaessaan 

tietoa muista kansallisista 

toimenpideluonnoksista, jotka liittyvät 

asianomaiseen valintamenettelyyn 

radiotaajuuksien käyttöä koskevien 

oikeuksien rajoittamiseksi ja jotka eivät 

kuulu vertaisarviointimekanismin piiriin. 

sääntelyyn liittyvien tehtävien kanssa. 

Tämä käsittää esimerkiksi taajuuden 

taloudellisen arvioinnin muuttujat tämän 

direktiivin mukaisesti, sääntelyyn ja 

markkinoiden muokkaamiseen liittyvien 

toimenpiteiden yksilöimisen, kuten 

taajuuskattojen käyttö, taajuuksien 

varaaminen tai tukkutason käyttöoikeuksia 

koskevien velvoitteiden määrääminen, tai 

keinot määritellä käyttöä koskeviin 

oikeuksiin liittyvät kattavuusedellytykset. 

Tällaisten elementtien yhdenmukaisempaa 

käyttöä ja määrittelyä voitaisiin edistää 

koordinointimekanismilla, jossa 

yhteistyöelin, komissio ja muiden 

jäsenvaltioiden kansalliset 

sääntelyviranomaiset tarkastelevat 

toimenpideluonnoksia samanaikaisesti 

kansallisen julkisen kuulemisen kanssa 

ennen kuin jokin jäsenvaltio myöntää 

käyttöä koskevia oikeuksia. Lisäksi on 

tärkeää, että ennen kuin kansallinen 

sääntelyviranomainen määrittelee oman 

maansa politiikan taajuuksien 

myöntämisen suhteen, kyseisellä 

viranomaisella on mahdollisuus viitata 

taajuuksien myöntämistä koskeviin EU:n 

yhteisiin periaatteisiin. BEREC on 

vastuussa kyseisten suuntaviivojen 

laatimisesta ja ylläpidosta heti kun se 

tämän säännöstön hyväksymisen jälkeen 

on käytännössä mahdollista. 

Jäsenvaltioiden olisi otettava BERECin 

suuntaviivat erittäin tarkasti huomioon. 

Kansallisen sääntelyviranomaisen 

määrittelemä toimenpide voi olla 

ainoastaan sellaisen laajemman kansallisen 

toimenpiteen alatoimenpide, joka voi 

laajemmin koostua radiotaajuuksien 

käyttöä koskevien oikeuksien jakamisesta, 

myymisestä ja vuokraamisesta, kestosta, 

uusimisesta tai muuttamisesta taikka 

valintamenettelystä tai käyttöä koskeviin 

oikeuksiin liittyvistä edellytyksistä. Sen 

vuoksi kansalliset sääntelyviranomaiset 

voivat antaa toimenpideluonnoksesta 

ilmoittaessaan tietoa muista kansallisista 

toimenpideluonnoksista, jotka liittyvät 
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asianomaiseen valintamenettelyyn 

radiotaajuuksien käyttöä koskevien 

oikeuksien rajoittamiseksi ja jotka eivät 

kuulu vertaisarviointimekanismin piiriin. 

Or. en 

Perustelu 

Vaikka komission tarkoituksena on säilyttää taajuuskirjon hallinta kunkin jäsenvaltion 

vastuulla, Euroopan markkinat lienevät jatkossakin jakautuneina kansallisten rajojen 

mukaisesti niin kauan kuin taajuuksien yhdenmukaista jakamista koskevaa politiikkaa ei ole 

olemassa. Vaikka vertaisarviointiprosentti tuottaakin jonkin verran jälkikäteen tapahtuvaa 

koordinointia jäsenvaltioiden välillä, kyseinen prosessi ei ole ennakoitavissa ja se viivyttää 

kansallisten sääntelyviranomaisten ja viime kädessä jäsenvaltioiden välistä koordinointia 

useilla vuosilla. 

 

Tarkistus   211 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 86 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(86) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 

harkitsemaan yhteistä valtuutusta 

myöntäessään käyttöä koskevia oikeuksia 

silloin kun odotettu käyttö kattaa 

rajatylittävät tilanteet. 

(86) Jäsenvaltioita olisi velvoitettava 

harkitsemaan yhteistä valtuutusta 

myöntäessään käyttöä koskevia oikeuksia 

silloin kun odotettu käyttö kattaa 

rajatylittävät tilanteet ja kun on olemassa 

merkittävä riski rajojen yli tapahtuvasta 

vahingollisesta häirinnästä. Jäsenvaltioita 

olisi lisäksi kannustettava harkitsemaan 

kyseisiä yhteisiä valtuutuksia erityisesti 

niiden markkinatoimijoiden pyynnöstä, 

jotka pystyvät osoittamaan, että 

yleiseurooppalaisille palveluille on 

rajatylittävää kysyntää.  

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 
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Tarkistus   212 

Michał Boni 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 86 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(86) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 

harkitsemaan yhteistä valtuutusta 

myöntäessään käyttöä koskevia oikeuksia 

silloin kun odotettu käyttö kattaa 

rajatylittävät tilanteet. 

(86) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 

harkitsemaan yhteistä valtuutusta 

myöntäessään käyttöä koskevia oikeuksia 

silloin kun odotettu käyttö kattaa 

rajatylittävät tilanteet. Jäsenvaltioilla olisi 

myös oltava mahdollisuus antaa 

valintamenettelyn johtamista koskeva 

vastuu BERECille, 

radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevälle 

ryhmälle tai komissiolle. 

Or. en 

Perustelu 

Yhteisen lupamenettelyn perustaminen helpottaisi yleiseurooppalaisen lupapolitiikan 

laatimista. Samalla kun jäsenvaltioilla säilyy merkittävä osa tässä menettelyssä, niille olisi 

annettava mahdollisuus antaa komissiolle, BERECille ja radiotaajuuspolitiikkaa 

käsittelevälle ryhmälle valintamenettelyn suorittamista koskeva toimivalta. 

 

Tarkistus   213 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 91 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (91 a) Palvelun tarjoajien, jotka tarjoavat 

julkisia viestintäverkkoja tai yleisesti 

saatavilla olevia sähköisiä 

viestintäpalveluja, olisi ilmoitettava 

loppukäyttäjille toimenpiteistä, joita nämä 

voivat toteuttaa viestintänsä 

turvallisuuden suojelemiseksi esimerkiksi 

käyttämällä erityisiä ohjelmisto- tai 

salaustekniikoita. Velvollisuus tiedottaa 
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loppukäyttäjille erityisistä 

turvallisuusriskeistä ei saisi poistaa 

palveluntarjoajalta velvoitetta ryhtyä 

omalla kustannuksellaan välittömiin ja 

asianmukaisiin toimiin uusien 

ennakoimattomien turvallisuusriskien 

poistamiseksi ja palvelun normaalin 

turvallisuustason palauttamiseksi. 

Turvallisuusriskejä koskeva tieto olisi 

annettava tilaajalle veloituksetta. 

Or. en 

 

Tarkistus   214 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 91 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (91 a) Verkkojen ja palveluiden 

turvallisuuden ja eheyden takaamiseksi 

olisi edistettävä läpisalausta ja sen olisi 

tarvittaessa oltava pakollista niin, että 

noudatetaan sisäänrakennetun 

tietosuojan ja sisäänrakennetun 

yksityisyyden periaatteita. Jäsenvaltioiden 

ei pitäisi etenkään asettaa 

salauspalveluiden tarjoajille, sähköisten 

viestintäpalveluiden tarjoajille eikä 

millekään muille organisaatioille (millään 

toimitusketjun tasolla) velvoitteita, jotka 

johtaisivat niiden verkkojen ja 

palveluiden turvallisuuden 

heikkenemiseen, esimerkkinä 

"takaporttien" salliminen tai niiden 

käytön helpottaminen. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 
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Tarkistus   215 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 93 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(93) Silloin kun sähköisen viestinnän 

tarjonta perustuu julkisiin resursseihin, 

joihin sovelletaan erityisvaltuutusta, 

jäsenvaltiot voivat antaa sen myöntämisen 

osalta toimivaltaiselle viranomaiselle 

oikeuden määrätä maksuja kyseisten 

resurssien optimaalisen käytön 

varmistamiseksi tässä direktiivissä 

säädettyjä menettelyjä noudattaen. 

Tuomioistuimen oikeuskäytännön 

mukaisesti jäsenvaltiot eivät voi periä 

verkkojen ja sähköisen viestinnän 

tarjonnan yhteydessä muita maksuja kuin 

tässä direktiivissä säädetyt. Tätä varten 

jäsenvaltioilla olisi oltava johdonmukainen 

lähestymistapa kyseisten maksujen 

vahvistamiseen, jotta sähköisiä 

viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoaville 

yrityksille ei aiheutuisi perusteetonta 

taloudellista taakkaa, joka liittyy 

yleisvaltuutusmenettelyyn tai käyttöä 

koskeviin oikeuksiin. 

(93) Silloin kun sähköisen viestinnän 

tarjonta perustuu julkisiin resursseihin, 

joihin sovelletaan erityisvaltuutusta, 

jäsenvaltiot voivat antaa sen myöntämisen 

osalta toimivaltaiselle viranomaiselle 

oikeuden määrätä maksuja kyseisten 

resurssien optimaalisen käytön 

varmistamiseksi tässä direktiivissä 

säädettyjä menettelyjä noudattaen. 

Tällainen käyttö voidaan varmistaa 

asettamalla maksut tasolle, joka heijastaa 

taajuuden seuraavaksi parhaan 

käyttötarkoituksen arvoa. Tuomioistuimen 

oikeuskäytännön mukaisesti jäsenvaltiot 

eivät voi periä verkkojen ja sähköisen 

viestinnän tarjonnan yhteydessä muita 

maksuja kuin tässä direktiivissä säädetyt. 

Tätä varten jäsenvaltioilla olisi oltava 

johdonmukainen lähestymistapa kyseisten 

maksujen vahvistamiseen, jotta sähköisiä 

viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoaville 

yrityksille ei aiheutuisi perusteetonta 

taloudellista taakkaa, joka liittyy 

yleisvaltuutusmenettelyyn tai käyttöä 

koskeviin oikeuksiin. 

Or. en 

Perustelu 

Säännöstössä mainitaan useita maksuissa huomioon otettavia kriteerejä, mutta viime kädessä 

siinä ei ole selkeitä ohjeita taajuuksia koskeviin maksuihin liittyvien parhaiden käytäntöjen 

määrittelemiseen. Säännöstössä olisi säädettävä, että maksujen on heijastettava 

taajuuskaistan seuraavaksi parhaan käyttötarkoituksen arvoa (vaihtoehtoiskustannukset). 

 

Tarkistus   216 
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Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 95 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(95) Koska radiotaajuuksien käyttöä 

koskevista oikeuksista perittävien 

maksujen tavoitteena on varmistaa 

taajuuksien mahdollisimman tehokas 

käyttö, ne voivat vaikuttaa tällaisten 

oikeuksien hakemista ja radiotaajuuksien 

käyttöönottoa koskeviin päätöksiin. Kun 

jäsenvaltiot vahvistavat rajahintoja 

mahdollisimman tehokkaan käytön 

turvaamiseen tarvittavan vähimmäisarvon 

määrittämiseksi, niiden olisi tämän vuoksi 

varmistettava, että tällaiset hinnat vastaavat 

käytettävästä valintamenettelystä 

riippumatta myös lisäkustannuksia, joita 

aiheutuu toimintapoliittisten tavoitteiden 

edistämiseen liittyvien valtuutusehtojen 

täyttämisestä, joka ei olisi kohtuudella 

mahdollista tavanomaisten kaupallisten 

vaatimusten mukaisesti. Tällaisia ovat 

esimerkiksi alueellisen kattavuuden ehdot. 

Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 

myös kyseisten markkinoiden 

kilpailutilanne. 

(95) Koska radiotaajuuksien käyttöä 

koskevista oikeuksista perittävien 

maksujen tavoitteena on varmistaa 

taajuuksien mahdollisimman tehokas 

käyttö, ne voivat vaikuttaa tällaisten 

oikeuksien hakemista ja radiotaajuuksien 

käyttöönottoa koskeviin päätöksiin. Kun 

jäsenvaltiot vahvistavat rajahintoja 

mahdollisimman tehokkaan käytön 

turvaamiseen tarvittavan vähimmäisarvon 

määrittämiseksi, niiden olisi tämän vuoksi 

varmistettava, että tällaiset hinnat ovat 

oikeasuhtaisia ja vastaavat käytettävästä 

valintamenettelystä riippumatta myös 

lisäkustannuksia, joita aiheutuu 

toimintapoliittisten tavoitteiden 

edistämiseen liittyvien valtuutusehtojen 

täyttämisestä, joka ei olisi kohtuudella 

mahdollista tavanomaisten kaupallisten 

vaatimusten mukaisesti. Tällaisia ovat 

esimerkiksi alueellisen kattavuuden ehdot. 

Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 

myös kyseisten markkinoiden 

kilpailutilanne. 

Or. en 

Perustelu 

Selkeiden ohjeiden antaminen auttaisi vähentämään jäsenvaltioiden välisiä hinnoittelueroja. 

 

Tarkistus   217 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 103 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(103) Yhteyksien kaikenkattavan (103) Yhteyksien kaikenkattavan 
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saatavuuden varmistaminen kussakin 

jäsenvaltiossa on välttämätöntä talouden ja 

yhteiskunnan kehittymiselle, julkiseen 

elämään osallistumiselle ja sosiaalisen ja 

alueellisen yhteenkuuluvuuden 

ylläpitämiselle. Liitettävyyden tullessa 

erottamattomaksi osaksi eurooppalaista 

yhteiskuntaa ja hyvinvointia EU:n 

laajuinen kattavuus olisi toteutettava siten, 

että jäsenvaltiot asettavat aiheellisia 

kattavuusvaatimuksia, jotka olisi 

mukautettava kulloinkin kyseeseen 

tulevaan alueeseen ja joista aiheutuvat 

rasitteet olisi kohtuullistettava siten, että ne 

eivät estä palveluntarjoajia ottamasta 

ratkaisuja käyttöön. Koko alueen 

kattaminen ja yhteydet kautta kaikkien 

jäsenvaltioiden olisi maksimoitava ja 

varmistettava mahdollisimman 

luotettaviksi siten, että voidaan edistää 

palveluja ja sovelluksia, kuten 

verkkoyhteyksin varustetut autot ja 

sähköiset terveyspalvelut, sekä rajojen 

sisällä että niiden yli. Sen vuoksi 

toimivaltaisten viranomaisten suorittama 

kattavuusvelvoitteiden soveltaminen olisi 

koordinoitava unionin tasolla, jotta voidaan 

parantaa sääntelyvarmuutta sekä turvata 

oikeasuhteinen ja tasapuolinen yhteyksien 

saavutettavuus kaikille kansalaisille. 

Kansalliset erityispiirteet huomioon ottaen 

tällainen koordinointi olisi rajoitettava 

koskemaan yleisiä perusteita, kuten 

väestötiheyttä tai topografisia ja 

topologisia tekijöitä, joita käytetään 

kattavuusvelvoitteiden määrittämiseen ja 

mittaamiseen. 

saatavuuden varmistaminen kussakin 

jäsenvaltiossa on välttämätöntä talouden ja 

yhteiskunnan kehittymiselle, julkiseen 

elämään osallistumiselle ja sosiaalisen ja 

alueellisen yhteenkuuluvuuden 

ylläpitämiselle. Liitettävyyden tullessa 

erottamattomaksi osaksi eurooppalaista 

yhteiskuntaa ja hyvinvointia EU:n 

laajuinen kattavuus olisi toteutettava siten, 

että jäsenvaltiot asettavat aiheellisia 

kattavuusvaatimuksia, jotka olisi 

mukautettava kulloinkin kyseeseen 

tulevaan alueeseen ja joista aiheutuvat 

rasitteet olisi kohtuullistettava siten, että ne 

eivät estä palveluntarjoajia ottamasta 

ratkaisuja käyttöön. Koko alueen 

kattaminen ja yhteydet kautta kaikkien 

jäsenvaltioiden olisi maksimoitava ja 

varmistettava mahdollisimman 

luotettaviksi siten, että voidaan edistää 

palveluja ja sovelluksia, kuten 

verkkoyhteyksin varustetut autot ja 

sähköiset terveyspalvelut, sekä rajojen 

sisällä että niiden yli. Sen vuoksi 

toimivaltaisten viranomaisten suorittama 

kattavuusvelvoitteiden soveltaminen olisi 

koordinoitava unionin tasolla, jotta voidaan 

parantaa sääntelyvarmuutta sekä turvata 

oikeasuhteinen ja tasapuolinen yhteyksien 

saavutettavuus kaikille kansalaisille. 

Kansalliset erityispiirteet huomioon ottaen 

tällainen koordinointi olisi rajoitettava 

koskemaan yleisiä perusteita, kuten 

väestötiheyttä tai topografisia ja 

topologisia tekijöitä, joita käytetään 

kattavuusvelvoitteiden määrittämiseen ja 

mittaamiseen, kun samalla otetaan 

huomioon teknologianeutraaliuden 

periaate ja edistetään aluekohtaisesti 

parhaiden teknologioiden yhdistelmää. 

Or. en 

 

Tarkistus   218 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 
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Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 103 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(103) Yhteyksien kaikenkattavan 

saatavuuden varmistaminen kussakin 

jäsenvaltiossa on välttämätöntä talouden ja 

yhteiskunnan kehittymiselle, julkiseen 

elämään osallistumiselle ja sosiaalisen ja 

alueellisen yhteenkuuluvuuden 

ylläpitämiselle. Liitettävyyden tullessa 

erottamattomaksi osaksi eurooppalaista 

yhteiskuntaa ja hyvinvointia EU:n 

laajuinen kattavuus olisi toteutettava siten, 

että jäsenvaltiot asettavat aiheellisia 

kattavuusvaatimuksia, jotka olisi 

mukautettava kulloinkin kyseeseen 

tulevaan alueeseen ja joista aiheutuvat 

rasitteet olisi kohtuullistettava siten, että ne 

eivät estä palveluntarjoajia ottamasta 

ratkaisuja käyttöön. Koko alueen 

kattaminen ja yhteydet kautta kaikkien 

jäsenvaltioiden olisi maksimoitava ja 

varmistettava mahdollisimman 

luotettaviksi siten, että voidaan edistää 

palveluja ja sovelluksia, kuten 

verkkoyhteyksin varustetut autot ja 

sähköiset terveyspalvelut, sekä rajojen 

sisällä että niiden yli. Sen vuoksi 

toimivaltaisten viranomaisten suorittama 

kattavuusvelvoitteiden soveltaminen olisi 

koordinoitava unionin tasolla, jotta voidaan 

parantaa sääntelyvarmuutta sekä turvata 

oikeasuhteinen ja tasapuolinen yhteyksien 

saavutettavuus kaikille kansalaisille. 

Kansalliset erityispiirteet huomioon ottaen 

tällainen koordinointi olisi rajoitettava 

koskemaan yleisiä perusteita, kuten 

väestötiheyttä tai topografisia ja 

topologisia tekijöitä, joita käytetään 

kattavuusvelvoitteiden määrittämiseen ja 

mittaamiseen. 

(103) Yhteyksien kaikenkattavan 

saatavuuden varmistaminen kussakin 

jäsenvaltiossa on välttämätöntä talouden ja 

yhteiskunnan kehittymiselle, julkiseen 

elämään osallistumiselle ja sosiaalisen ja 

alueellisen yhteenkuuluvuuden 

ylläpitämiselle. Liitettävyyden tullessa 

erottamattomaksi osaksi eurooppalaista 

yhteiskuntaa ja hyvinvointia EU:n 

laajuinen kattavuus olisi toteutettava siten, 

että jäsenvaltiot asettavat aiheellisia 

kattavuusvaatimuksia, jotka olisi 

mukautettava kulloinkin kyseeseen 

tulevaan alueeseen ja joista aiheutuvat 

rasitteet olisi kohtuullistettava siten, että ne 

eivät estä palveluntarjoajia ottamasta 

ratkaisuja käyttöön. Koko alueen 

kattaminen ja yhteydet kautta kaikkien 

jäsenvaltioiden olisi maksimoitava ja 

varmistettava mahdollisimman 

luotettaviksi siten, että voidaan edistää 

palveluja ja sovelluksia, kuten 

verkkoyhteyksin varustetut autot ja 

sähköiset terveyspalvelut, sekä rajojen 

sisällä että niiden yli. Sen vuoksi 

toimivaltaisten viranomaisten suorittama 

kattavuusvelvoitteiden soveltaminen olisi 

koordinoitava unionin tasolla, jotta voidaan 

parantaa sääntelyvarmuutta sekä turvata 

oikeasuhteinen ja tasapuolinen yhteyksien 

saavutettavuus kaikille kansalaisille. 

Kansalliset erityispiirteet huomioon ottaen 

tällainen koordinointi olisi rajoitettava 

koskemaan yleisiä perusteita, kuten 

väestötiheyttä tai topografisia ja 

topologisia tekijöitä, joita käytetään 

kattavuusvelvoitteiden määrittämiseen ja 

mittaamiseen teknologianeutraaliuden 

periaatteen mukaisesti. 

Or. en 
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Tarkistus   219 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 103 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(103) Yhteyksien kaikenkattavan 

saatavuuden varmistaminen kussakin 

jäsenvaltiossa on välttämätöntä talouden ja 

yhteiskunnan kehittymiselle, julkiseen 

elämään osallistumiselle ja sosiaalisen ja 

alueellisen yhteenkuuluvuuden 

ylläpitämiselle. Liitettävyyden tullessa 

erottamattomaksi osaksi eurooppalaista 

yhteiskuntaa ja hyvinvointia EU:n 

laajuinen kattavuus olisi toteutettava siten, 

että jäsenvaltiot asettavat aiheellisia 

kattavuusvaatimuksia, jotka olisi 

mukautettava kulloinkin kyseeseen 

tulevaan alueeseen ja joista aiheutuvat 

rasitteet olisi kohtuullistettava siten, että ne 

eivät estä palveluntarjoajia ottamasta 

ratkaisuja käyttöön. Koko alueen 

kattaminen ja yhteydet kautta kaikkien 

jäsenvaltioiden olisi maksimoitava ja 

varmistettava mahdollisimman 

luotettaviksi siten, että voidaan edistää 

palveluja ja sovelluksia, kuten 

verkkoyhteyksin varustetut autot ja 

sähköiset terveyspalvelut, sekä rajojen 

sisällä että niiden yli. Sen vuoksi 

toimivaltaisten viranomaisten suorittama 

kattavuusvelvoitteiden soveltaminen olisi 

koordinoitava unionin tasolla, jotta voidaan 

parantaa sääntelyvarmuutta sekä turvata 

oikeasuhteinen ja tasapuolinen yhteyksien 

saavutettavuus kaikille kansalaisille. 

Kansalliset erityispiirteet huomioon ottaen 

tällainen koordinointi olisi rajoitettava 

koskemaan yleisiä perusteita, kuten 

väestötiheyttä tai topografisia ja 

topologisia tekijöitä, joita käytetään 

kattavuusvelvoitteiden määrittämiseen ja 

mittaamiseen. 

(103) Yhteyksien kaikenkattavan 

saatavuuden varmistaminen kussakin 

jäsenvaltiossa on välttämätöntä talouden ja 

yhteiskunnan kehittymiselle, julkiseen 

elämään osallistumiselle ja sosiaalisen ja 

alueellisen yhteenkuuluvuuden 

ylläpitämiselle. Liitettävyyden tullessa 

erottamattomaksi osaksi eurooppalaista 

yhteiskuntaa ja hyvinvointia EU:n 

laajuinen kattavuus lähes 100 prosentille 

Euroopan kansalaisista olisi toteutettava 

siten, että jäsenvaltiot asettavat aiheellisia 

kattavuusvaatimuksia, jotka olisi 

mukautettava kulloinkin kyseeseen 

tulevaan alueeseen ja joista aiheutuvat 

rasitteet olisi kohtuullistettava siten, että ne 

eivät estä palveluntarjoajia ottamasta 

ratkaisuja käyttöön. Koko alueen 

kattaminen ja yhteydet kautta kaikkien 

jäsenvaltioiden olisi maksimoitava ja 

varmistettava mahdollisimman 

luotettaviksi siten, että voidaan edistää 

palveluja ja sovelluksia, kuten 

verkkoyhteyksin varustetut autot ja 

sähköiset terveyspalvelut, sekä rajojen 

sisällä että niiden yli. Sen vuoksi 

toimivaltaisten viranomaisten suorittama 

kattavuusvelvoitteiden soveltaminen olisi 

koordinoitava unionin tasolla, jotta voidaan 

parantaa sääntelyvarmuutta sekä turvata 

oikeasuhteinen ja tasapuolinen yhteyksien 

saavutettavuus kaikille kansalaisille. 

Kansalliset erityispiirteet huomioon ottaen 

tällainen koordinointi olisi rajoitettava 

koskemaan yleisiä perusteita, kuten 

väestötiheyttä tai topografisia ja 

topologisia tekijöitä, joita käytetään 

kattavuusvelvoitteiden määrittämiseen ja 

mittaamiseen. 
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Or. en 

Perustelu 

Kattavuutta koskevat velvoitteet ovat tärkeitä välineitä gigabittiyhteiskunnan ulottamisessa 

kaikille Euroopan kansalaisille. 

 

Tarkistus   220 

Eva Kaili 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 103 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(103) Yhteyksien kaikenkattavan 

saatavuuden varmistaminen kussakin 

jäsenvaltiossa on välttämätöntä talouden ja 

yhteiskunnan kehittymiselle, julkiseen 

elämään osallistumiselle ja sosiaalisen ja 

alueellisen yhteenkuuluvuuden 

ylläpitämiselle. Liitettävyyden tullessa 

erottamattomaksi osaksi eurooppalaista 

yhteiskuntaa ja hyvinvointia EU:n 

laajuinen kattavuus olisi toteutettava siten, 

että jäsenvaltiot asettavat aiheellisia 

kattavuusvaatimuksia, jotka olisi 

mukautettava kulloinkin kyseeseen 

tulevaan alueeseen ja joista aiheutuvat 

rasitteet olisi kohtuullistettava siten, että ne 

eivät estä palveluntarjoajia ottamasta 

ratkaisuja käyttöön. Koko alueen 

kattaminen ja yhteydet kautta kaikkien 

jäsenvaltioiden olisi maksimoitava ja 

varmistettava mahdollisimman 

luotettaviksi siten, että voidaan edistää 

palveluja ja sovelluksia, kuten 

verkkoyhteyksin varustetut autot ja 

sähköiset terveyspalvelut, sekä rajojen 

sisällä että niiden yli. Sen vuoksi 

toimivaltaisten viranomaisten suorittama 

kattavuusvelvoitteiden soveltaminen olisi 

koordinoitava unionin tasolla, jotta voidaan 

parantaa sääntelyvarmuutta sekä turvata 

oikeasuhteinen ja tasapuolinen yhteyksien 

saavutettavuus kaikille kansalaisille. 

Kansalliset erityispiirteet huomioon ottaen 

(103) Yhteyksien kaikenkattavan 

saatavuuden varmistaminen kussakin 

jäsenvaltiossa on välttämätöntä talouden ja 

yhteiskunnan kehittymiselle, julkiseen 

elämään osallistumiselle ja sosiaalisen ja 

alueellisen yhteenkuuluvuuden 

ylläpitämiselle. Liitettävyyden tullessa 

erottamattomaksi osaksi eurooppalaista 

yhteiskuntaa ja hyvinvointia EU:n 

laajuinen kattavuus lähes 100 prosentille 

Euroopan kansalaisista olisi toteutettava 

siten, että jäsenvaltiot asettavat aiheellisia 

kattavuusvaatimuksia, jotka olisi 

mukautettava kulloinkin kyseeseen 

tulevaan alueeseen ja joista aiheutuvat 

rasitteet olisi kohtuullistettava siten, että ne 

eivät estä palveluntarjoajia ottamasta 

ratkaisuja käyttöön. Koko alueen 

kattaminen ja yhteydet kautta kaikkien 

jäsenvaltioiden olisi maksimoitava ja 

varmistettava mahdollisimman 

luotettaviksi siten, että voidaan edistää 

palveluja ja sovelluksia, kuten 

verkkoyhteyksin varustetut autot ja 

sähköiset terveyspalvelut, sekä rajojen 

sisällä että niiden yli. Sen vuoksi 

toimivaltaisten viranomaisten suorittama 

kattavuusvelvoitteiden soveltaminen olisi 

koordinoitava unionin tasolla, jotta voidaan 

parantaa sääntelyvarmuutta sekä turvata 

oikeasuhteinen ja tasapuolinen yhteyksien 

saavutettavuus kaikille kansalaisille. 
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tällainen koordinointi olisi rajoitettava 

koskemaan yleisiä perusteita, kuten 

väestötiheyttä tai topografisia ja 

topologisia tekijöitä, joita käytetään 

kattavuusvelvoitteiden määrittämiseen ja 

mittaamiseen. 

Kansalliset erityispiirteet huomioon ottaen 

tällainen koordinointi olisi rajoitettava 

koskemaan yleisiä perusteita, kuten 

väestötiheyttä tai topografisia ja 

topologisia tekijöitä, joita käytetään 

kattavuusvelvoitteiden määrittämiseen ja 

mittaamiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus   221 

Pilar del Castillo Vera 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 105 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(105) Taajuuksien yhdenmukaistaminen 

ja koordinointi sekä laitteita koskeva 

sääntely, jota tuetaan standardoinnilla, ovat 

toisiaan täydentäviä ja niitä on 

koordinoitava läheisesti, jotta niiden 

yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa 

tehokkaasti radiotaajuuspolitiikkaa 

käsittelevän ryhmän tuella. Euroopan 

telehallintojen neuvottelukunnan 

radiotaajuuspäätöksen mukaisten 

toimeksiantojen sekä standardointielimille, 

kuten Euroopan telealan 

standardointilaitokselle, tehtyjen – myös 

radiovastaanotinten parametrejä koskevien 

– standardisointipyyntöjen sisällön ja 

ajoituksen koordinoinnin pitäisi helpottaa 

tulevaisuuden järjestelmien käyttöönottoa, 

tukea taajuuksien 

yhteiskäyttömahdollisuuksia ja varmistaa 

taajuuksien tehokas hallinnointi. 

(105) Taajuuksien yhdenmukaistaminen 

ja koordinointi sekä laitteita koskeva 

sääntely, jota tuetaan standardoinnilla, ovat 

toisiaan täydentäviä ja niitä on 

koordinoitava läheisesti, jotta niiden 

yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa 

tehokkaasti radiotaajuuspolitiikkaa 

käsittelevän ryhmän tuella. Euroopan 

telehallintojen neuvottelukunnan 

radiotaajuuspäätöksen mukaisten 

toimeksiantojen sekä standardointielimille, 

kuten Euroopan telealan 

standardointilaitokselle, tehtyjen – myös 

radiovastaanotinten parametrejä koskevien 

– standardisointipyyntöjen sisällön ja 

ajoituksen koordinoinnin pitäisi helpottaa 

tulevaisuuden järjestelmien käyttöönottoa, 

tukea taajuuksien 

yhteiskäyttömahdollisuuksia ja varmistaa 

taajuuksien tehokas hallinnointi. 

Verkkoelementtejä ja niiden kiinteitä tai 

kannettavia liitännäistoimintoja 

koskevissa standardeissa, eritelmissä tai 

suosituksissa olisi mahdollisuuksien 

mukaan otettava huomioon käyttöoikeutta 

koskevat velvoitteet, joiden toimeenpano 

saatetaan joutua suorittamaan tämän 

direktiivin nojalla. 
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Or. en 

Perustelu 

Liittyy kiinteästi muihin tarkistuksiin. 

 

Tarkistus   222 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 106 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(106) Yhdenmukaistettujen 

radiotaajuuksien kysyntä ei ole 

samanlainen unionin kaikissa osissa. Jos 

yhdenmukaistetulle taajuuskaistalle ei ole 

alueellista tai kansallista kysyntää, 

jäsenvaltiot voisivat poikkeuksellisesti 

sallia taajuuskaistan vaihtoehtoisen käytön, 

jos kysynnän puuttuminen on jatkuvaa ja 

edellyttäen, että vaihtoehtoinen käyttö ei 

rajoita muiden jäsenvaltioiden kyseisen 

taajuuskaistan yhdenmukaistettua 

käyttämistä ja että se päättyy heti, kun 

yhdenmukaistetulle käytölle ilmenee 

kysyntää. 

(106) Yhdenmukaistettujen 

radiotaajuuksien kysyntä ei ole 

samanlainen unionin kaikissa osissa. Jos 

yhdenmukaistetulle taajuuskaistalle ei ole 

alueellista tai kansallista kysyntää, 

jäsenvaltiot voisivat poikkeuksellisesti 

sallia taajuuskaistan vaihtoehtoisen käytön, 

jos kysynnän puuttuminen on jatkuvaa, 

perustuu markkinatilanteen ennakointiin 
ja edellyttäen, että vaihtoehtoinen käyttö ei 

rajoita muiden jäsenvaltioiden kyseisen 

taajuuskaistan yhdenmukaistettua 

käyttämistä ja että se päättyy heti, kun 

yhdenmukaistetulle käytölle ilmenee 

kysyntää. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   223 

Morten Helveg Petersen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 111 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 
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(111) Jos jäsenvaltio poikkeustapauksessa 

päättää yleisen järjestyksen, yleisen 

turvallisuuden tai kansanterveyden vuoksi 

rajoittaa vapautta tarjota sähköisiä 

viestintäpalveluja ja -verkkoja, sen on 

ilmoitettava syyt tällaiselle rajoittamiselle. 

(111) Jos jäsenvaltio poikkeustapauksessa 

päättää yleisen järjestyksen, yleisen 

turvallisuuden tai kansanterveyden vuoksi 

rajoittaa vapautta tarjota sähköisiä 

viestintäpalveluja ja -verkkoja, tällaiset 

poikkeukset olisi perusteltava 

asianmukaisesti noudattaen 

lainsäädäntöä, kunnioittaen 

perusoikeuskirjassa tunnustettujen 

oikeuksien ja vapauksien henkeä ja 

noudattaen suhteellisuusperiaatetta 

perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti. Lisäksi kaiken kansallisen 

lainsäädännön, joka sallii julkisille 

viranomaisille yleisesti pääsyn verkkoihin 

tai sähköisen viestinnän sisältöön, olisi 

katsottava loukkaavan perusoikeuskirjan 

7 artiklassa vahvistetun yksityiselämän 

kunnioitusta koskevan perusoikeuden 

henkeä. 

Or. en 

 

Tarkistus   224 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 113 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(113) Koska taajuuksien kysyntä kasvaa 

ja uudet sovellukset ja teknologiat 

edellyttävät joustavampaa taajuuksien 

käyttöoikeutta ja käyttöä, jäsenvaltioiden 

olisi edistettävä taajuuksien yhteiskäyttöä 

määrittelemällä soveltuvimmat 

valtuutusjärjestelyt kullekin hahmotelmalle 

sekä niille asianmukaiset ja läpinäkyvät 

säännöt ja ehdot. Taajuuksien yhteiskäyttö 

auttaa paremmin varmistamaan niiden 

tehokkaan ja toimivan käytön siten, että 

useat toisistaan riippumattomat käyttäjät tai 

laitteet voivat saada käyttöoikeuden 

samaan taajuuskaistaan erilaisilla 

oikeudellisilla järjestelyillä taajuuksien 

(113) Koska taajuuksien kysyntä kasvaa 

ja uudet sovellukset ja teknologiat 

edellyttävät joustavampaa taajuuksien 

käyttöoikeutta ja käyttöä, jäsenvaltioiden 

olisi edistettävä taajuuksien yhteiskäyttöä 

määrittelemällä soveltuvimmat 

valtuutusjärjestelyt kullekin hahmotelmalle 

sekä niille asianmukaiset ja läpinäkyvät 

säännöt ja ehdot. Tässä prosessissa 

jäsenvaltioiden olisi taattava esteetön 

jatkuvuus nykyisille taajuuskaistaa 

käyttäville palveluille, kuten erilaisille 

satelliittiyhteyksille, erityisesti viestinnän, 

maanhavainnoinnin ja navigoinnin 

aloilla. Taajuuksien yhteiskäyttö auttaa 
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lisäresurssien käyttöön saamiseksi, käytön 

tehostamiseksi ja uusien käyttäjien 

taajuuksien käyttöoikeuksien saamisen 

helpottamiseksi. Yhteiskäyttö voi perustua 

yleisvaltuutuksiin tai lupavapaaseen 

käyttöön, jolloin useat käyttäjät voivat 

tietyin yhteiskäyttöedellytyksin saada 

käyttöoikeuden samoihin taajuuksiin ja 

käyttää niitä eri maantieteellisillä alueilla 

tai eri aikoina. Se voi myös perustua 

yksittäisiin käyttöä koskeviin oikeuksiin 

esimerkiksi luvanvaraisen yhteiskäytön 

järjestelyillä, joiden mukaan kaikki 

käyttäjät (sekä nykyiset että uudet) sopivat 

yhteiskäytön ehdoista ja edellytyksistä 

toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa 

siten, että voidaan taata radiolähetysten 

vähimmäislaatu. Kun jäsenvaltiot sallivat 

yhteiskäytön erilaisilla 

valtuutusjärjestelyillä, niiden ei pitäisi 

asettaa tällaiselle käytölle merkittävästi 

toisistaan poikkeavia kestoaikoja eri 

valtuutusjärjestelmissä. 

paremmin varmistamaan niiden tehokkaan 

ja toimivan käytön siten, että useat 

toisistaan riippumattomat käyttäjät tai 

laitteet voivat saada käyttöoikeuden 

samaan taajuuskaistaan erilaisilla 

oikeudellisilla järjestelyillä taajuuksien 

lisäresurssien käyttöön saamiseksi, käytön 

tehostamiseksi ja uusien käyttäjien 

taajuuksien käyttöoikeuksien saamisen 

helpottamiseksi. Yhteiskäyttö voi perustua 

yleisvaltuutuksiin tai lupavapaaseen 

käyttöön, jolloin useat käyttäjät voivat 

tietyin yhteiskäyttöedellytyksin saada 

käyttöoikeuden samoihin taajuuksiin ja 

käyttää niitä eri maantieteellisillä alueilla 

tai eri aikoina. Se voi myös perustua 

yksittäisiin käyttöä koskeviin oikeuksiin 

esimerkiksi luvanvaraisen yhteiskäytön 

järjestelyillä, joiden mukaan kaikki 

käyttäjät (sekä nykyiset että uudet) sopivat 

yhteiskäytön ehdoista ja edellytyksistä 

toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa 

siten, että voidaan taata radiolähetysten 

vähimmäislaatu. Kun jäsenvaltiot sallivat 

yhteiskäytön erilaisilla 

valtuutusjärjestelyillä, niiden ei pitäisi 

asettaa tällaiselle käytölle merkittävästi 

toisistaan poikkeavia kestoaikoja eri 

valtuutusjärjestelmissä. 

Or. en 

 

Tarkistus   225 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 119 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(119) Jäsenvaltioiden olisi ennen 

oikeuden myöntämistä vaadittava 

ainoastaan niiden seikkojen tarkistamista, 

jotka hakija voi tavanomaista huolellisuutta 

noudattaen kohtuudella osoittaa, ottaen 

asianmukaisesti huomioon 

(119) Jäsenvaltioiden olisi ennen 

oikeuden myöntämistä vaadittava 

ainoastaan niiden seikkojen tarkistamista, 

jotka hakija voi tavanomaista huolellisuutta 

noudattaen kohtuudella osoittaa, ottaen 

asianmukaisesti huomioon 
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radiotaajuuksien, jotka ovat rajallinen 

julkinen voimavara, merkittävä yleinen ja 

markkina-arvo. Tämä ei rajoita 

mahdollisuutta tarkistaa myöhemmin 

kelpoisuusvaatimusten täyttyminen 

esimerkiksi välitavoitteiden avulla, jos 

vaatimuksia ei ole alussa pystytty 

kohtuudella täyttämään. Radiotaajuuksien 

tehokkaan ja toimivan käytön 

turvaamiseksi jäsenvaltioiden ei pitäisi 

myöntää oikeuksia, jos niiden tekemässä 

tarkastelussa käy ilmi, että hakija ei kykene 

noudattamaan ehtoja, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta mahdollisuutta helpottaa 

kokeellista käyttöä, joka on ajallisesti 

rajoitettu. Taajuuksien käyttöä koskevien 

oikeuksien käyttöä koskevien valtuutuksien 

riittävän pitkän keston pitäisi lisätä verkon 

nopeampaa käyttöönottoa edistävien 

investointien ennakoitavuutta ja parempia 

palveluja sekä vakautta taajuuksien kaupan 

ja vuokrauksen tukemiseksi. Ellei 

taajuuksien käyttöön ole valtuutettu 

määräämättömäksi ajaksi, kestossa olisi 

otettava huomioon tavoitteet ja sen olisi 

oltava riittävän pitkä kattamaan tehdyt 

investoinnit. Vaikka pitkä kesto voi turvata 

investointien ennakoitavuuden, 

radiotaajuuksien tehokkaan ja toimivan 

käytön turvaamiseksi tarvitaan myös 

sellaisia toimenpiteitä kuten toimivaltaisen 

viranomaiset valtuudet muuttaa käyttöä 

koskevaa oikeutta tai peruuttaa se, jos 

oikeuksiin liitettyjä ehtoja ei ole 

noudatettu. Niillä voidaan ehkäistä 

radiotaajuuksien epäasianmukaista 

kasautumista ja tukea parempaa joustoa 

taajuusresurssien jakamisessa. Vuotuisten 

maksujen käytön lisääminen on myös 

keino varmistaa oikeudenhaltijan 

suorittama radiotaajuuden käytön jatkuva 

arviointi. 

radiotaajuuksien, jotka ovat rajallinen 

julkinen voimavara, merkittävä yleinen ja 

markkina-arvo. Tämä ei rajoita 

mahdollisuutta tarkistaa myöhemmin 

kelpoisuusvaatimusten täyttyminen 

esimerkiksi välitavoitteiden avulla, jos 

vaatimuksia ei ole alussa pystytty 

kohtuudella täyttämään. Radiotaajuuksien 

tehokkaan ja toimivan käytön 

turvaamiseksi jäsenvaltioiden ei pitäisi 

myöntää oikeuksia, jos niiden tekemässä 

tarkastelussa käy ilmi, että hakija ei kykene 

noudattamaan ehtoja, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta mahdollisuutta helpottaa 

kokeellista käyttöä, joka on ajallisesti 

rajoitettu. Taajuuksien käyttöä koskevien 

oikeuksien käyttöä koskevien valtuutuksien 

riittävän pitkän enimmäiskeston pitäisi 

lisätä verkon nopeampaa käyttöönottoa 

edistävien investointien ennakoitavuutta ja 

parempia palveluja sekä vakautta 

taajuuksien kaupan ja vuokrauksen 

tukemiseksi, jos säännöllisillä 

tarkistuksilla arvioidaan mahdollistavatko 

markkinoiden kehitys ja teknologiset 

innovoinnit taajuuskaistan 

tehokkaamman käytön. Ellei taajuuksien 

käyttöön ole valtuutettu määräämättömäksi 

ajaksi, kestossa olisi otettava huomioon 

tavoitteet ja sen olisi oltava riittävän pitkä 

kattamaan tehdyt investoinnit. Vaikka pitkä 

kesto voi turvata investointien 

ennakoitavuuden, radiotaajuuksien 

tehokkaan ja toimivan käytön 

turvaamiseksi tarvitaan myös sellaisia 

toimenpiteitä kuten toimivaltaisen 

viranomaiset valtuudet muuttaa käyttöä 

koskevaa oikeutta tai peruuttaa se, jos 

oikeuksiin liitettyjä ehtoja ei ole 

noudatettu. Niillä voidaan ehkäistä 

radiotaajuuksien epäasianmukaista 

kasautumista ja tukea parempaa joustoa 

taajuusresurssien jakamisessa. Vuotuisten 

maksujen käytön lisääminen on myös 

keino varmistaa oikeudenhaltijan 

suorittama radiotaajuuden käytön jatkuva 

arviointi. 
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Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   226 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 119 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(119) Jäsenvaltioiden olisi ennen 

oikeuden myöntämistä vaadittava 

ainoastaan niiden seikkojen tarkistamista, 

jotka hakija voi tavanomaista huolellisuutta 

noudattaen kohtuudella osoittaa, ottaen 

asianmukaisesti huomioon 

radiotaajuuksien, jotka ovat rajallinen 

julkinen voimavara, merkittävä yleinen ja 

markkina-arvo. Tämä ei rajoita 

mahdollisuutta tarkistaa myöhemmin 

kelpoisuusvaatimusten täyttyminen 

esimerkiksi välitavoitteiden avulla, jos 

vaatimuksia ei ole alussa pystytty 

kohtuudella täyttämään. Radiotaajuuksien 

tehokkaan ja toimivan käytön 

turvaamiseksi jäsenvaltioiden ei pitäisi 

myöntää oikeuksia, jos niiden tekemässä 

tarkastelussa käy ilmi, että hakija ei kykene 

noudattamaan ehtoja, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta mahdollisuutta helpottaa 

kokeellista käyttöä, joka on ajallisesti 

rajoitettu. Taajuuksien käyttöä koskevien 

oikeuksien käyttöä koskevien valtuutuksien 

riittävän pitkän keston pitäisi lisätä verkon 

nopeampaa käyttöönottoa edistävien 

investointien ennakoitavuutta ja parempia 

palveluja sekä vakautta taajuuksien kaupan 

ja vuokrauksen tukemiseksi. Ellei 

taajuuksien käyttöön ole valtuutettu 

määräämättömäksi ajaksi, kestossa olisi 

otettava huomioon tavoitteet ja sen olisi 

oltava riittävän pitkä kattamaan tehdyt 

(119) Jäsenvaltioiden olisi ennen 

oikeuden myöntämistä vaadittava 

ainoastaan niiden seikkojen tarkistamista, 

jotka hakija voi tavanomaista huolellisuutta 

noudattaen kohtuudella osoittaa, ottaen 

asianmukaisesti huomioon 

radiotaajuuksien, jotka ovat rajallinen 

julkinen voimavara, merkittävä yleinen ja 

markkina-arvo. Tämä ei rajoita 

mahdollisuutta tarkistaa myöhemmin 

kelpoisuusvaatimusten täyttyminen 

esimerkiksi välitavoitteiden avulla, jos 

vaatimuksia ei ole alussa pystytty 

kohtuudella täyttämään. Radiotaajuuksien 

tehokkaan ja toimivan käytön 

turvaamiseksi jäsenvaltioiden ei pitäisi 

myöntää oikeuksia, jos niiden tekemässä 

tarkastelussa käy ilmi, että hakija ei kykene 

noudattamaan ehtoja, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta mahdollisuutta helpottaa 

kokeellista käyttöä, joka on ajallisesti 

rajoitettu. Taajuuksien käyttöä koskevien 

oikeuksien käyttöä koskevien valtuutuksien 

riittävän pitkän keston pitäisi lisätä verkon 

nopeampaa käyttöönottoa edistävien 

investointien ennakoitavuutta ja parempia 

palveluja sekä vakautta taajuuksien kaupan 

ja vuokrauksen tukemiseksi. Ellei 

taajuuksien käyttöön ole valtuutettu 

määräämättömäksi ajaksi, kestossa olisi 

otettava huomioon tavoitteet ja sen olisi 

oltava riittävän pitkä kattamaan tehdyt 
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investoinnit. Vaikka pitkä kesto voi turvata 

investointien ennakoitavuuden, 

radiotaajuuksien tehokkaan ja toimivan 

käytön turvaamiseksi tarvitaan myös 

sellaisia toimenpiteitä kuten toimivaltaisen 

viranomaiset valtuudet muuttaa käyttöä 

koskevaa oikeutta tai peruuttaa se, jos 

oikeuksiin liitettyjä ehtoja ei ole 

noudatettu. Niillä voidaan ehkäistä 

radiotaajuuksien epäasianmukaista 

kasautumista ja tukea parempaa joustoa 

taajuusresurssien jakamisessa. Vuotuisten 

maksujen käytön lisääminen on myös 

keino varmistaa oikeudenhaltijan 

suorittama radiotaajuuden käytön jatkuva 

arviointi. 

investoinnit. Vaikka pitkä kesto voi turvata 

investointien ennakoitavuuden, 

radiotaajuuksien tehokkaan ja toimivan 

käytön turvaamiseksi tarvitaan yhtä lailla 

myös sellaisia toimenpiteitä kuin 

toimivaltaisen viranomaisen valtuudet 

tehdä puoliväliarviointi käyttöoikeuksien 

myöntämisen jälkeen, ja valtuudet muuttaa 

käyttöä koskevaa oikeutta tai peruuttaa se, 

jos oikeuksiin liitettyjä ehtoja ei ole 

noudatettu tai radiotaajuuksien kaupan ja 

vuokrauksen helpottaminen, millä 
voidaan ehkäistä radiotaajuuksien 

epäasianmukaista kasautumista ja tukea 

parempaa joustoa taajuusresurssien 

jakamisessa. Vuotuisten maksujen käytön 

lisääminen on myös keino varmistaa 

oikeudenhaltijan suorittama radiotaajuuden 

käytön jatkuva arviointi. 

Or. en 

 

Tarkistus   227 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 124 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(124) Kansallisten sääntelyviranomaisten 

olisi päätettävä toimenpiteistä, joiden 

tarkoituksena on edistää kilpailua 

radiotaajuuksien käyttöä koskevien 

oikeuksien myöntämisen tai uusimisen 

yhteydessä, koska niillä on tarvittava 

taloudellinen ja tekninen ja markkinoiden 

tuntemus. Taajuuksien osoittamisen ehdot 

voivat vaikuttaa kilpailutilanteeseen 

sähköisen viestinnän markkinoilla sekä 

markkinoillepääsyn edellytyksiin. 

Taajuuksien rajoitettu käyttöoikeus 

erityisesti silloin kun niitä on niukasti 

saatavilla voi estää tai haitata investointeja, 

verkon käyttöön saamista, uusien 

palvelujen tai sovellusten tarjoamista, 

(124) Kansallisten sääntelyviranomaisten 

olisi päätettävä toimenpiteistä, joiden 

tarkoituksena on edistää kilpailua 

radiotaajuuksien käyttöä koskevien 

oikeuksien myöntämisen tai uusimisen 

yhteydessä, koska niillä on tarvittava 

taloudellinen ja tekninen ja markkinoiden 

tuntemus. Taajuuksien osoittamisen ehdot 

voivat vaikuttaa kilpailutilanteeseen 

sähköisen viestinnän markkinoilla sekä 

markkinoillepääsyn edellytyksiin. 

Taajuuksien rajoitettu käyttöoikeus 

erityisesti silloin kun niitä on niukasti 

saatavilla voi estää tai haitata investointeja, 

verkon käyttöön saamista, uusien 

palvelujen tai sovellusten tarjoamista, 
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innovaatioita ja kilpailua. Uudet käyttöä 

koskevat oikeudet, myös siirrolla tai 

vuokrauksella saadut, ja taajuuksien 

käyttöä koskevien uusien joustavien 

perusteiden käyttöönotto voivat myös 

vaikuttaa kilpailuun. Eräillä edellytyksillä, 

jotka on tarkoitettu kilpailun edistämiseen, 

voi epäsopivasti sovellettuina olla muita 

vaikutuksia: esimerkiksi taajuuksien 

ylärajat ja varaukset voivat luoda 

keinotekoista niukkuutta, tukkutason 

käyttöoikeusvelvollisuudet voivat 

aiheettomasti rajoittaa liiketoimintamalleja 

markkinavoiman puuttuessa ja siirtojen 

rajoittaminen voi haitata jälkimarkkinoiden 

kehittymistä. Sen vuoksi tällaisten ehtojen 

asettaminen edellyttää yhdenmukaista ja 

puolueetonta kilpailutestausta, jota olisi 

sovellettava johdonmukaisesti. Tällaisten 

toimenpiteiden käytön olisi sen vuoksi 

perustuttava kansallisten 

sääntelyviranomaisten suorittamaan 

perusteelliseen ja puolueettomaan 

arviointiin markkinoista ja niiden 

kilpailuedellytyksistä. 

innovaatioita ja kilpailua. Uudet käyttöä 

koskevat oikeudet, myös siirrolla tai 

vuokrauksella saadut, ja taajuuksien 

käyttöä koskevien uusien joustavien 

perusteiden käyttöönotto voivat myös 

vaikuttaa kilpailuun. Eräillä edellytyksillä, 

jotka on tarkoitettu kilpailun edistämiseen, 

voi epäsopivasti sovellettuina olla muita 

vaikutuksia: esimerkiksi taajuuksien 

ylärajat ja varaukset voivat luoda 

keinotekoista niukkuutta, tukkutason 

käyttöoikeusvelvollisuudet voivat 

aiheettomasti rajoittaa liiketoimintamalleja 

markkinavoiman puuttuessa ja siirtojen 

rajoittaminen voi haitata jälkimarkkinoiden 

kehittymistä. Sen vuoksi tällaisten ehtojen 

asettaminen edellyttää yhdenmukaista ja 

puolueetonta kilpailutestausta, jota olisi 

sovellettava johdonmukaisesti. Tällaisten 

toimenpiteiden käytön olisi sen vuoksi 

perustuttava kansallisten 

sääntelyviranomaisten suorittamaan 

perusteelliseen ja puolueettomaan 

arviointiin markkinoista ja niiden 

kilpailuedellytyksistä. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi kuitenkin 

varmistettava, että taajuuksia käytetään 

tehokkaasti ja tuloksellisesti kilpailun 

helpottamiseksi, eikä harvojen toimijoiden 

toimesta kilpailun rajoittamiseksi.  

Or. en 

 

Tarkistus   228 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 127 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(127) Radiotaajuuksien kysyntä samoin 

kuin loppukäyttäjien langattoman 

laajakaistakapasiteetin kysyntä ovat 

kasvaneet massiivisesti, ja se edellyttää 

ratkaisuja, jotka mahdollistavat 

(127) Radiotaajuuksien kysyntä samoin 

kuin loppukäyttäjien langattoman 

laajakaistakapasiteetin kysyntä ovat 

kasvaneet massiivisesti, ja se edellyttää 

ratkaisuja, jotka mahdollistavat 
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vaihtoehtoiset, täydentävät ja taajuuksia 

tehokkaammin käyttävät järjestelmät, 

mukaan lukien langattoman yhteyden 

mahdollistavat matalatehoiset ja lyhyellä 

kantamalla toimivat järjestelmät kuten 

langattomat lähiverkot (RLAN) ja 

matalatehoisten piensoluliityntäpisteiden 

verkot. Tällaiset täydentävät langattomat 

liityntäjärjestelmät, erityisesti yleisesti 

saatavilla olevat langattomien 

lähiverkkojen liityntäpisteet, parantavat 

loppukäyttäjien internetyhteyksiä ja 

matkaviestinoperaattorien mahdollisuuksia 

purkaa mobiililiikennekuormaa 

verkoistaan. Langattomien lähiverkkojen 

liityntäpisteet käyttävät yhdenmukaistettuja 

radiotaajuuksia ilman yksittäistä 

valtuutusta tai käyttöä koskevaa oikeutta. 

Suurinta osaa RLAN-liityntäpisteistä ovat 

tähän mennessä hyödyntäneet yksityiset 

käyttäjät kiinteiden laajakaistaliittymiensä 

paikallisena langattomana jatkeena. 

Loppukäyttäjiä ei pitäisi estää jakamasta 

oman internetliittymänsä kapasiteetin 

rajoissa RLAN-liityntäpisteensä 

käyttöoikeutta muiden kanssa, jotta 

voidaan lisätä saatavilla olevien 

liityntäpisteiden määrää erityisesti tiheään 

asutuilla alueilla, maksimoida langaton 

tiedonsiirtokapasiteetti taajuuksien 

jälleenkäytön ansiosta ja muodostaa 

kustannustehokas täydentävä langaton 

laajakaistaverkkoinfrastruktuuri, joka olisi 

muiden loppukäyttäjien käytettävissä. Sen 

vuoksi RLAN-liityntäpisteiden 

käyttöönottoa ja yhteenkytkemistä 

koskevat tarpeettomat rajoitukset olisi niin 

ikään poistettava. Viranomaisten tai 

julkisen palvelun tarjoajien, jotka käyttävät 

RLAN-liityntäpisteitä tiloissaan 

henkilöstönsä, vierailijoiden tai 

asiakkaiden tarpeisiin, esimerkiksi 

helpottaakseen sähköisen hallinnon 

palvelujen käyttöä tai tiedon saamista 

julkisesta liikenteestä tai tieliikenteen 

tilanteesta, voisivat myös tarjota tällaisiin 

liityntäpisteisiin käyttöoikeuden yleisesti 

kansalaisille oheispalveluna palveluihin, 

vaihtoehtoiset, täydentävät ja taajuuksia 

tehokkaammin käyttävät järjestelmät, 

mukaan lukien langattoman yhteyden 

mahdollistavat matalatehoiset ja lyhyellä 

kantamalla toimivat järjestelmät kuten 

langattomat lähiverkot (RLAN) ja 

matalatehoisten piensoluliityntäpisteiden 

verkot. Tällaiset täydentävät langattomat 

liityntäjärjestelmät, erityisesti yleisesti 

saatavilla olevat langattomien 

lähiverkkojen liityntäpisteet, parantavat 

loppukäyttäjien internetyhteyksiä ja 

matkaviestinoperaattorien mahdollisuuksia 

purkaa mobiililiikennekuormaa 

verkoistaan. Langattomien lähiverkkojen 

liityntäpisteet käyttävät yhdenmukaistettuja 

radiotaajuuksia ilman yksittäistä 

valtuutusta tai käyttöä koskevaa oikeutta. 

Suurinta osaa RLAN-liityntäpisteistä ovat 

tähän mennessä hyödyntäneet yksityiset 

käyttäjät kiinteiden laajakaistaliittymiensä 

paikallisena langattomana jatkeena. 

Loppukäyttäjiä ei pitäisi estää jakamasta 

oman internetliittymänsä kapasiteetin 

rajoissa RLAN-liityntäpisteensä 

käyttöoikeutta muiden kanssa, jotta 

voidaan lisätä saatavilla olevien 

liityntäpisteiden määrää erityisesti tiheään 

asutuilla alueilla, maksimoida langaton 

tiedonsiirtokapasiteetti taajuuksien 

jälleenkäytön ansiosta ja muodostaa 

kustannustehokas täydentävä langaton 

laajakaistaverkkoinfrastruktuuri, joka olisi 

muiden loppukäyttäjien käytettävissä. Sen 

vuoksi RLAN-liityntäpisteiden 

käyttöönottoa ja yhteenkytkemistä 

koskevat tarpeettomat rajoitukset olisi niin 

ikään poistettava. Viranomaisten tai 

julkisen palvelun tarjoajien, jotka käyttävät 

RLAN-liityntäpisteitä tiloissaan 

henkilöstönsä, vierailijoiden tai 

asiakkaiden tarpeisiin, esimerkiksi 

helpottaakseen sähköisen hallinnon 

palvelujen käyttöä tai tiedon saamista 

julkisesta liikenteestä tai tieliikenteen 

tilanteesta, voisivat myös tarjota tällaisiin 

liityntäpisteisiin käyttöoikeuden yleisesti 

kansalaisille oheispalveluna palveluihin, 
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joita ne tarjoavat yleisölle tiloissaan, jos se 

on sallittua kilpailua ja julkisia hankintoja 

koskevien sääntöjen mukaisesti. Lisäksi 

palveluntarjoajalta, joka tarjoaa tällaista 

paikallista käyttöoikeutta sähköisen 

viestinnän verkkoihin yksityistiloissa tai 

yksityistilojen lähellä tai rajoitetulla 

julkisella alueella muussa kuin 

kaupallisessa tarkoituksena tai sellaisen 

toisen toiminnan oheispalveluna, joka ei 

edellytä tällaista käyttöoikeutta (kuten 

langattoman lähiverkon hotspot-

liityntäpisteiden antaminen muun 

kaupallisen toiminnan asiakkaille tai 

yleisölle kyseisellä alueella), voidaan 

edellyttää radiotaajuuksien käyttöä 

koskevien oikeuksien yleisvaltuutuksien 

noudattamista, mutta niihin ei pitäisi 

soveltaa ehtoja tai vaatimuksia, joita on 

liitetty yleisvaltuutuksiin, joita sovelletaan 

yleisesti saatavilla olevien 

viestintäverkkojen tai -palvelujen tarjoajiin 

taikka loppukäyttäjiä tai 

yhteenliitettävyyttä koskeviin 

velvollisuuksiin. Tällaiseen 

palveluntarjoajaan olisi kuitenkin edelleen 

sovellettava sähköistä kaupankäyntiä 

koskevan direktiivin 2000/31/EY35 12 

artiklan vastuusääntöjä. Tulevaisuudessa 

RLAN-liityntäpisteiden radiotaajuuksien 

käyttöä täydentävät uudet teknologiat, 

kuten LiFi, joka mahdollistaa näkyvään 

valoon perustuvat optiset liityntäpisteet ja 

johtaa hybridilähiverkkoihin, joissa on 

mahdollista myös optinen langaton 

viestintä. 

joita ne tarjoavat yleisölle tiloissaan, jos se 

on sallittua kilpailua ja julkisia hankintoja 

koskevien sääntöjen mukaisesti. Lisäksi 

palveluntarjoajalta, joka tarjoaa tällaista 

paikallista käyttöoikeutta sähköisen 

viestinnän verkkoihin yksityistiloissa tai 

yksityistilojen lähellä tai rajoitetulla 

julkisella alueella muussa kuin 

kaupallisessa tarkoituksena tai sellaisen 

toisen toiminnan oheispalveluna, joka ei 

edellytä tällaista käyttöoikeutta (kuten 

langattoman lähiverkon hotspot-

liityntäpisteiden antaminen muun 

kaupallisen toiminnan asiakkaille tai 

yleisölle kyseisellä alueella), voidaan 

edellyttää radiotaajuuksien käyttöä 

koskevien oikeuksien yleisvaltuutuksien 

noudattamista, mutta niihin ei pitäisi 

soveltaa ehtoja tai vaatimuksia, joita on 

liitetty yleisvaltuutuksiin, joita sovelletaan 

yleisesti saatavilla olevien 

viestintäverkkojen tai -palvelujen tarjoajiin 

taikka loppukäyttäjiä tai 

yhteenliitettävyyttä koskeviin 

velvollisuuksiin. Tällaiseen 

palveluntarjoajaan olisi kuitenkin oltava 

soveltamatta sähköistä kaupankäyntiä 

koskevan direktiivin 2000/31/EY35 12 

artiklan vastuusääntöjä35, sillä kolmansille 

osapuolille käyttöoikeuksia ei-kaupallisiin 

tarkoituksiin tarjoavien 

yksityishenkilöiden vastuuvelvollisuus 

välitetystä sisällöstä ei kannustaisi heitä 

toimimaan verkossa, jota he eivät voi 

valvoa. Tulevaisuudessa RLAN-

liityntäpisteiden radiotaajuuksien käyttöä 

täydentävät uudet teknologiat, kuten LiFi, 

joka mahdollistaa näkyvään valoon 

perustuvat optiset liityntäpisteet ja johtaa 

hybridilähiverkkoihin, joissa on 

mahdollista myös optinen langaton 

viestintä. 

_________________ _________________ 

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 

kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 

palveluja, erityisesti sähköistä 

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 

kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 

palveluja, erityisesti sähköistä 
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kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 

tietyistä oikeudellisista näkökohdista 

("Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä") 

(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1). 

kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 

tietyistä oikeudellisista näkökohdista 

("Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä") 

(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1). 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   229 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 127 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(127) Radiotaajuuksien kysyntä samoin 

kuin loppukäyttäjien langattoman 

laajakaistakapasiteetin kysyntä ovat 

kasvaneet massiivisesti, ja se edellyttää 

ratkaisuja, jotka mahdollistavat 

vaihtoehtoiset, täydentävät ja taajuuksia 

tehokkaammin käyttävät järjestelmät, 

mukaan lukien langattoman yhteyden 

mahdollistavat matalatehoiset ja lyhyellä 

kantamalla toimivat järjestelmät kuten 

langattomat lähiverkot (RLAN) ja 

matalatehoisten piensoluliityntäpisteiden 

verkot. Tällaiset täydentävät langattomat 

liityntäjärjestelmät, erityisesti yleisesti 

saatavilla olevat langattomien 

lähiverkkojen liityntäpisteet, parantavat 

loppukäyttäjien internetyhteyksiä ja 

matkaviestinoperaattorien mahdollisuuksia 

purkaa mobiililiikennekuormaa 

verkoistaan. Langattomien lähiverkkojen 

liityntäpisteet käyttävät yhdenmukaistettuja 

radiotaajuuksia ilman yksittäistä 

valtuutusta tai käyttöä koskevaa oikeutta. 

Suurinta osaa RLAN-liityntäpisteistä ovat 

(127) Radiotaajuuksien kysyntä samoin 

kuin loppukäyttäjien langattoman 

laajakaistakapasiteetin kysyntä ovat 

kasvaneet massiivisesti, ja se edellyttää 

ratkaisuja, jotka mahdollistavat 

vaihtoehtoiset, täydentävät ja taajuuksia 

tehokkaammin käyttävät järjestelmät, 

mukaan lukien langattoman yhteyden 

mahdollistavat matalatehoiset ja lyhyellä 

kantamalla toimivat järjestelmät kuten 

langattomat lähiverkot (RLAN) ja 

matalatehoisten piensoluliityntäpisteiden 

verkot. Tällaiset täydentävät langattomat 

liityntäjärjestelmät, erityisesti yleisesti 

saatavilla olevat langattomien 

lähiverkkojen liityntäpisteet, parantavat 

loppukäyttäjien internetyhteyksiä ja 

matkaviestinoperaattorien mahdollisuuksia 

purkaa mobiililiikennekuormaa 

verkoistaan. Langattomien lähiverkkojen 

liityntäpisteet käyttävät yhdenmukaistettuja 

radiotaajuuksia ilman yksittäistä 

valtuutusta tai käyttöä koskevaa oikeutta. 

Suurinta osaa RLAN-liityntäpisteistä ovat 
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tähän mennessä hyödyntäneet yksityiset 

käyttäjät kiinteiden laajakaistaliittymiensä 

paikallisena langattomana jatkeena. 

Loppukäyttäjiä ei pitäisi estää jakamasta 

oman internetliittymänsä kapasiteetin 

rajoissa RLAN-liityntäpisteensä 

käyttöoikeutta muiden kanssa, jotta 

voidaan lisätä saatavilla olevien 

liityntäpisteiden määrää erityisesti tiheään 

asutuilla alueilla, maksimoida langaton 

tiedonsiirtokapasiteetti taajuuksien 

jälleenkäytön ansiosta ja muodostaa 

kustannustehokas täydentävä langaton 

laajakaistaverkkoinfrastruktuuri, joka olisi 

muiden loppukäyttäjien käytettävissä. Sen 

vuoksi RLAN-liityntäpisteiden 

käyttöönottoa ja yhteenkytkemistä 

koskevat tarpeettomat rajoitukset olisi niin 

ikään poistettava. Viranomaisten tai 

julkisen palvelun tarjoajien, jotka käyttävät 

RLAN-liityntäpisteitä tiloissaan 

henkilöstönsä, vierailijoiden tai 

asiakkaiden tarpeisiin, esimerkiksi 

helpottaakseen sähköisen hallinnon 

palvelujen käyttöä tai tiedon saamista 

julkisesta liikenteestä tai tieliikenteen 

tilanteesta, voisivat myös tarjota tällaisiin 

liityntäpisteisiin käyttöoikeuden yleisesti 

kansalaisille oheispalveluna palveluihin, 

joita ne tarjoavat yleisölle tiloissaan, jos se 

on sallittua kilpailua ja julkisia hankintoja 

koskevien sääntöjen mukaisesti. Lisäksi 

palveluntarjoajalta, joka tarjoaa tällaista 

paikallista käyttöoikeutta sähköisen 

viestinnän verkkoihin yksityistiloissa tai 

yksityistilojen lähellä tai rajoitetulla 

julkisella alueella muussa kuin 

kaupallisessa tarkoituksena tai sellaisen 

toisen toiminnan oheispalveluna, joka ei 

edellytä tällaista käyttöoikeutta (kuten 

langattoman lähiverkon hotspot-

liityntäpisteiden antaminen muun 

kaupallisen toiminnan asiakkaille tai 

yleisölle kyseisellä alueella), voidaan 

edellyttää radiotaajuuksien käyttöä 

koskevien oikeuksien yleisvaltuutuksien 

noudattamista, mutta niihin ei pitäisi 

soveltaa ehtoja tai vaatimuksia, joita on 

tähän mennessä hyödyntäneet yksityiset 

käyttäjät kiinteiden laajakaistaliittymiensä 

paikallisena langattomana jatkeena. 

Loppukäyttäjiä olisi kannustettava 

jakamaan oman internetliittymänsä 

kapasiteetin rajoissa RLAN-

liityntäpisteensä käyttöoikeutta muiden 

kanssa, jotta voidaan lisätä saatavilla 

olevien liityntäpisteiden määrää erityisesti 

tiheään asutuilla alueilla, maksimoida 

langaton tiedonsiirtokapasiteetti 

taajuuksien jälleenkäytön ansiosta ja 

muodostaa kustannustehokas täydentävä 

langaton laajakaistaverkkoinfrastruktuuri, 

joka olisi muiden loppukäyttäjien 

käytettävissä. Sen vuoksi RLAN-

liityntäpisteiden käyttöönottoa ja 

yhteenkytkemistä koskevat tarpeettomat 

rajoitukset olisi niin ikään poistettava. 

Viranomaisten tai julkisen palvelun 

tarjoajien, jotka käyttävät RLAN-

liityntäpisteitä tiloissaan henkilöstönsä, 

vierailijoiden tai asiakkaiden tarpeisiin, 

esimerkiksi helpottaakseen sähköisen 

hallinnon palvelujen käyttöä tai tiedon 

saamista julkisesta liikenteestä tai 

tieliikenteen tilanteesta, voisivat myös 

tarjota tällaisiin liityntäpisteisiin 

käyttöoikeuden yleisesti kansalaisille 

oheispalveluna palveluihin, joita ne 

tarjoavat yleisölle tiloissaan, jos se on 

sallittua kilpailua ja julkisia hankintoja 

koskevien sääntöjen mukaisesti. Lisäksi 

palveluntarjoajalta, joka tarjoaa tällaista 

paikallista käyttöoikeutta sähköisen 

viestinnän verkkoihin yksityistiloissa tai 

yksityistilojen lähellä tai rajoitetulla 

julkisella alueella muussa kuin 

kaupallisessa tarkoituksena tai sellaisen 

toisen toiminnan oheispalveluna, joka ei 

edellytä tällaista käyttöoikeutta (kuten 

langattoman lähiverkon hotspot-

liityntäpisteiden antaminen muun 

kaupallisen toiminnan asiakkaille tai 

yleisölle kyseisellä alueella), voidaan 

edellyttää radiotaajuuksien käyttöä 

koskevien oikeuksien yleisvaltuutuksien 

noudattamista, mutta niihin ei pitäisi 
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liitetty yleisvaltuutuksiin, joita sovelletaan 

yleisesti saatavilla olevien 

viestintäverkkojen tai -palvelujen tarjoajiin 

taikka loppukäyttäjiä tai 

yhteenliitettävyyttä koskeviin 

velvollisuuksiin. Tällaiseen 

palveluntarjoajaan olisi kuitenkin edelleen 

sovellettava sähköistä kaupankäyntiä 

koskevan direktiivin 2000/31/EY35 12 

artiklan vastuusääntöjä. Tulevaisuudessa 

RLAN-liityntäpisteiden radiotaajuuksien 

käyttöä täydentävät uudet teknologiat, 

kuten LiFi, joka mahdollistaa näkyvään 

valoon perustuvat optiset liityntäpisteet ja 

johtaa hybridilähiverkkoihin, joissa on 

mahdollista myös optinen langaton 

viestintä. 

soveltaa ehtoja tai vaatimuksia, joita on 

liitetty yleisvaltuutuksiin, joita sovelletaan 

yleisesti saatavilla olevien 

viestintäverkkojen tai -palvelujen tarjoajiin 

taikka loppukäyttäjiä tai 

yhteenliitettävyyttä koskeviin 

velvollisuuksiin. Tällaiseen 

palveluntarjoajaan sekä loppukäyttäjiin ja 

käyttöoikeutta jakaviin kuluttajiin olisi 

kuitenkin edelleen sovellettava sähköistä 

kaupankäyntiä koskevan direktiivin 

2000/31/EY35 12 artiklan vastuusääntöjä. 

Tulevaisuudessa RLAN-liityntäpisteiden 

radiotaajuuksien käyttöä täydentävät uudet 

teknologiat, kuten LiFi, joka mahdollistaa 

näkyvään valoon perustuvat optiset 

liityntäpisteet ja johtaa 

hybridilähiverkkoihin, joissa on 

mahdollista myös optinen langaton 

viestintä. 

_________________ _________________ 

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 

kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 

palveluja, erityisesti sähköistä 

kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 

tietyistä oikeudellisista näkökohdista 

("Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä") 

(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1). 

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 

kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 

palveluja, erityisesti sähköistä 

kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 

tietyistä oikeudellisista näkökohdista 

("Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä") 

(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1). 

Or. en 

 

Tarkistus   230 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 138 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(138) Jos tällaisia 

yhteentoimivuuskysymyksiä nousee esiin, 

komissio voi pyytää yhteistyöelimeltä 

raporttia, joka tarjoaisi tosiseikkoihin 

perustuvan arvion markkinatilanteesta 

(138) Jos tällaisia 

yhteentoimivuuskysymyksiä nousee esiin, 

komissio voi pyytää yhteistyöelimeltä 

raporttia, joka tarjoaisi tosiseikkoihin 

perustuvan arvion markkinatilanteesta 
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unionissa ja jäsenvaltioissa. 

Yhteistyöelimen raportin ja muun 

saatavilla olevan aineiston perusteella ja 

ottaen huomioon vaikutukset 

sisämarkkinoihin komission olisi 

päätettävä, onko kansallisten 

sääntelyviranomaisten tarpeen puuttua 

asiaan sääntelytoimilla. Jos komissio 

katsoo, että kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi harkittava 

tällaisia sääntelytoimia, se voi hyväksyä 

täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 

täsmennetään kansallisten 

sääntelyviranomaisten mahdollisesti 

toteuttamien sääntelytoimien luonne ja 

soveltamisala. Niihin voi erityisesti sisältyä 

myös toimenpiteitä, joilla määrätään 

standardien tai eritelmien käyttö 

pakolliseksi kaikille tai joillekin 

palveluntarjoajille. ’Eurooppalaiset 

standardit’ ja ’kansainväliset standardit’ 

määritellään asetuksen (EU) N:o 

1025/201236 2 artiklassa. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi arvioitava 

kansallisten erityisolosuhteiden valossa, 

onko tarpeen ja perusteltavissa toteuttaa 

toimia päästä päähän –liitettävyyden tai 

hätäpalvelujen käyttömahdollisuuden 

turvaamiseksi, ja jos näin on, asetettava 

oikeasuhteisia velvollisuuksia komission 

täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti. 

unionissa ja jäsenvaltioissa. 

Yhteistyöelimen raportin ja muun 

saatavilla olevan aineiston perusteella ja 

ottaen huomioon vaikutukset 

sisämarkkinoihin komission olisi 

päätettävä, onko kansallisten 

sääntelyviranomaisten tarpeen puuttua 

asiaan sääntelytoimilla. Jos komissio 

katsoo, että kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi harkittava 

tällaisia sääntelytoimia, se voi hyväksyä 

täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 

täsmennetään kansallisten 

sääntelyviranomaisten mahdollisesti 

toteuttamien sääntelytoimien luonne ja 

soveltamisala. Niihin voi erityisesti sisältyä 

myös toimenpiteitä, joilla määrätään 

standardien tai eritelmien käyttö 

pakolliseksi kaikille tai joillekin 

palveluntarjoajille. ’Eurooppalaiset 

standardit’ ja ’kansainväliset standardit’ 

määritellään asetuksen (EU) N:o 

1025/201236 2 artiklassa. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi arvioitava 

kansallisten erityisolosuhteiden valossa, 

onko tarpeen ja perusteltavissa toteuttaa 

toimia päästä päähän –liitettävyyden tai 

hätäpalvelujen käyttömahdollisuuden 

turvaamiseksi, ja jos näin on, asetettava 

oikeasuhteisia velvollisuuksia komission 

täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten ei 

tulisi lisätä muita vaatimuksia komission 

täytäntöönpanotoimiin, koska se loisi 

esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle.  

_________________ _________________ 

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 

päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta 

standardoinnista, neuvoston direktiivien 

89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivien 

94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 

98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 

2009/23/EY ja 2009/105/EY 

muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 

87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja 

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 

päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta 

standardoinnista, neuvoston direktiivien 

89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivien 

94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 

98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 

2009/23/EY ja 2009/105/EY 

muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 

87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY 

kumoamisesta [EUVL L 364, 14.11.2012, 

s.12]. 

neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY 

kumoamisesta [EUVL L 364, 14.11.2012, 

s.12]. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   231 

Olle Ludvigsson 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 139 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(139) Jos käytettävissä ei ole 

toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei-

toisinnettavalle omaisuudelle 

ensimmäiseen jakelupisteeseen asti, 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava valtuudet asettaa 

käyttöoikeusvelvollisuuksia kaikille 

operaattoreille niiden markkinavoimasta 

riippumatta. Tällaisessa tilanteessa 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon kaikki tekniset ja 

taloudelliset esteet verkkojen 

toisintamiselle tulevaisuudessa. Pelkästään 

sitä, että enemmän kuin yksi infrastruktuuri 

on jo olemassa, ei pitäisi ilman muuta pitää 

osoituksena sen omaisuuden 

toisinnettavuudesta. Ensimmäinen 

jakelupiste olisi määriteltävä objektiivisin 

perustein. 

(139) Jos käytettävissä ei ole 

toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei-

toisinnettavalle omaisuudelle 

ensimmäiseen jakelupisteeseen asti, 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava valtuudet asettaa 

käyttöoikeusvelvollisuuksia kaikille 

operaattoreille niiden markkinavoimasta 

riippumatta. Tällaisessa tilanteessa 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon kaikki tekniset ja 

taloudelliset esteet verkkojen 

toisintamiselle tulevaisuudessa. Pelkästään 

sitä, että enemmän kuin yksi infrastruktuuri 

on jo olemassa, ei pitäisi ilman muuta pitää 

osoituksena sen omaisuuden 

toisinnettavuudesta. Ensimmäinen 

jakelupiste olisi määriteltävä objektiivisin 

perustein. Erityisissä olosuhteissa 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

voitava määrätä pääsystä aktiivisiin 

verkkokomponentteihin, joita käytetään 

kyseisen infrastruktuurin palvelujen 

tarjontaan. Kyseiset olosuhteet voivat 

vallita silloin, kun pääsy passiivisiin 

elementteihin on taloudellisesti tehotonta 

tai fyysisesti mahdotonta. Kansallisten 
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sääntelyviranomaisten ei tulisi asettaa 

muuta kuin ensimmäistä keskitintä tai 

jakelupistettä koskevia velvollisuuksia, jos 

käyttöoikeus sallitaan jo sellaisella 

teknisellä tasolla, että käyttöoikeutta 

pyytävällä taholla on toiminnoiltaan 

samanlainen kyky valvoa ja yksilöidä 

palvelujaan ja kustannuksiaan 

vastaavalla tavalla kuin sillä olisi oikeus 

tehdä symmetrisen sääntelyn avulla 

saadulla käyttöoikeudella. Kestävän 

kilpailun turvaamiseksi loppukäyttäjille 

on varmistettava, että mahdollisimman 

suuri osuus kunkin loppukäyttötuotteen 

arvoketjusta altistetaan kilpailulle.  

Or. en 

 

Tarkistus   232 

Eva Kaili 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 139 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(139) Jos käytettävissä ei ole 

toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei-

toisinnettavalle omaisuudelle 

ensimmäiseen jakelupisteeseen asti, 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava valtuudet asettaa 

käyttöoikeusvelvollisuuksia kaikille 

operaattoreille niiden markkinavoimasta 

riippumatta. Tällaisessa tilanteessa 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon kaikki tekniset ja 

taloudelliset esteet verkkojen 

toisintamiselle tulevaisuudessa. Pelkästään 

sitä, että enemmän kuin yksi infrastruktuuri 

on jo olemassa, ei pitäisi ilman muuta pitää 

osoituksena sen omaisuuden 

toisinnettavuudesta. Ensimmäinen 

jakelupiste olisi määriteltävä objektiivisin 

perustein. 

(139) Jos käytettävissä ei ole 

toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei-

toisinnettavalle omaisuudelle 

ensimmäiseen jakelupisteeseen asti, 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava valtuudet asettaa 

käyttöoikeusvelvollisuuksia kaikille 

operaattoreille niiden markkinavoimasta 

riippumatta. Tällaisessa tilanteessa 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon kaikki tekniset ja 

taloudelliset esteet verkkojen 

toisintamiselle tulevaisuudessa. Pelkästään 

sitä, että enemmän kuin yksi infrastruktuuri 

on jo olemassa, ei pitäisi ilman muuta pitää 

osoituksena sen omaisuuden 

toisinnettavuudesta. Ensimmäinen 

jakelupiste olisi määriteltävä objektiivisin 

perustein. 

Tämän direktiivin tavoitteiden mukaisesti 
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erityisissä olosuhteissa kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi voitava 

määrätä pääsystä aktiivisiin 

verkkokomponentteihin, joita käytetään 

kyseisen infrastruktuurin palvelujen 

tarjontaan. Kyseiset olosuhteet voivat 

vallita silloin, kun pääsy passiivisiin 

elementteihin on taloudellisesti tehotonta 

tai fyysisesti mahdotonta. Kestävän 

kilpailun turvaamiseksi loppukäyttäjille 

on varmistettava, että mahdollisimman 

suuri osuus kunkin loppukäyttötuotteen 

arvoketjusta altistetaan kilpailulle.  

Or. en 

 

Tarkistus   233 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 139 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(139) Jos käytettävissä ei ole 

toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei-

toisinnettavalle omaisuudelle 

ensimmäiseen jakelupisteeseen asti, 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava valtuudet asettaa 

käyttöoikeusvelvollisuuksia kaikille 

operaattoreille niiden markkinavoimasta 

riippumatta. Tällaisessa tilanteessa 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon kaikki tekniset ja 

taloudelliset esteet verkkojen 

toisintamiselle tulevaisuudessa. Pelkästään 

sitä, että enemmän kuin yksi infrastruktuuri 

on jo olemassa, ei pitäisi ilman muuta pitää 

osoituksena sen omaisuuden 

toisinnettavuudesta. Ensimmäinen 

jakelupiste olisi määriteltävä objektiivisin 

perustein. 

(139) Jos käytettävissä ei ole 

toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei-

toisinnettavalle omaisuudelle 

ensimmäiseen jakelupisteeseen asti, 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava valtuudet asettaa 

käyttöoikeusvelvollisuuksia kaikille 

operaattoreille niiden markkinavoimasta 

riippumatta. Tällaisessa tilanteessa 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon kaikki tekniset ja 

taloudelliset esteet verkkojen 

toisintamiselle tulevaisuudessa. Pelkästään 

sitä, että enemmän kuin yksi infrastruktuuri 

on jo olemassa, ei pitäisi ilman muuta pitää 

osoituksena sen omaisuuden 

toisinnettavuudesta. Ensimmäinen 

jakelupiste olisi määriteltävä objektiivisin 

perustein. 

Tämän direktiivin tavoitteiden mukaisesti 

erityisissä olosuhteissa kansallisten 
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sääntelyviranomaisten olisi voitava 

määrätä pääsystä aktiivisiin 

verkkokomponentteihin, joita käytetään 

kyseisen infrastruktuurin palvelujen 

tarjontaan. Kyseiset olosuhteet voivat 

vallita silloin, kun pääsy passiivisiin 

elementteihin on taloudellisesti tehotonta 

tai fyysisesti mahdotonta. Kestävän 

kilpailun turvaamiseksi loppukäyttäjille 

on varmistettava, että mahdollisimman 

suuri osuus kunkin loppukäyttötuotteen 

arvoketjusta altistetaan kilpailulle.  

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioilla on oltava oikeus valtuuttaa kansalliset sääntelyviranomaiset toimimaan 

oligopolististen markkinarakenteiden suhteen. Kansallisten sääntelyviranomaisten 

televiestintäasetuksella saamat välineet koskevat lähinnä tilanteita, joissa ilmenee 

huomattavaa markkinavoimaa. Kansallisten sääntelyviranomaisten ei ole helppo ohittaa tätä 

merkittävää sääntelyperustaisen intervention estettä. Oligopolistiset rakenteet, joissa 

markkinat ovat useamman kuin yhden toimijan hallitsemia, voivat myös olla vaikeita. 

 

Tarkistus   234 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 139 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(139) Jos käytettävissä ei ole 

toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei-

toisinnettavalle omaisuudelle 

ensimmäiseen jakelupisteeseen asti, 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava valtuudet asettaa 

käyttöoikeusvelvollisuuksia kaikille 

operaattoreille niiden markkinavoimasta 

riippumatta. Tällaisessa tilanteessa 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon kaikki tekniset ja 

taloudelliset esteet verkkojen 

(139) Jos käytettävissä ei ole 

toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei-

toisinnettavalle omaisuudelle 

ensimmäiseen jakelupisteeseen asti, 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava valtuudet asettaa 

käyttöoikeusvelvollisuuksia kaikille 

operaattoreille niiden markkinavoimasta 

riippumatta. Tällaisessa tilanteessa 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon kaikki tekniset ja 

taloudelliset esteet verkkojen 
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toisintamiselle tulevaisuudessa. Pelkästään 

sitä, että enemmän kuin yksi infrastruktuuri 

on jo olemassa, ei pitäisi ilman muuta pitää 

osoituksena sen omaisuuden 

toisinnettavuudesta. Ensimmäinen 

jakelupiste olisi määriteltävä objektiivisin 

perustein. 

toisintamiselle tulevaisuudessa. Pelkästään 

sitä, että enemmän kuin yksi infrastruktuuri 

on jo olemassa, ei pitäisi ilman muuta pitää 

osoituksena sen omaisuuden 

toisinnettavuudesta. Ensimmäinen 

jakelupiste olisi määriteltävä objektiivisin 

perustein. Tämän direktiivin tavoitteiden 

mukaisesti erityisissä olosuhteissa 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

voitava määrätä pääsystä aktiivisiin 

verkkokomponentteihin, joita käytetään 

kyseisen infrastruktuurin palvelujen 

tarjontaan. Kyseiset olosuhteet voivat 

vallita silloin, kun pääsy passiivisiin 

elementteihin on taloudellisesti tehotonta 

tai fyysisesti mahdotonta. Kestävän 

kilpailun turvaamiseksi loppukäyttäjille 

on varmistettava, että mahdollisimman 

suuri osuus kunkin loppukäyttötuotteen 

arvoketjusta altistetaan kilpailulle.  

Or. en 

Perustelu 

Kansallisten sääntelyviranomaisten televiestintäasetuksella saamat välineet koskevat lähinnä 

tilanteita, joissa ilmenee huomattavaa markkinavoimaa. Kansallisten sääntelyviranomaisten 

ei ole helppo ohittaa tätä merkittävää sääntelyperustaisen intervention estettä. On myös 

pantava merkille, että huomattavan markkinavoiman tilanteet eivät ole ainoita kilpailun 

uhkia. Oligopolistiset rakenteet, joissa markkinoita ei hallitse yksi vaan rajallinen määrä 

toimijoita, ovat myös ongelmallisia ja yhä yleisempiä markkinoiden integroitumisen 

tuloksena. Jäsenvaltioilla on oltava oikeus valtuuttaa kansalliset sääntelyviranomaiset 

toimimaan oligopolististen markkinarakenteiden suhteen. 

 

Tarkistus   235 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 139 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(139) Jos käytettävissä ei ole 

toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei-

toisinnettavalle omaisuudelle 

ensimmäiseen jakelupisteeseen asti, 

(139) Jos käytettävissä ei ole 

toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei-

toisinnettavalle omaisuudelle 

ensimmäiseen jakelupisteeseen asti, 
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kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava valtuudet asettaa 

käyttöoikeusvelvollisuuksia kaikille 

operaattoreille niiden markkinavoimasta 

riippumatta. Tällaisessa tilanteessa 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon kaikki tekniset ja 

taloudelliset esteet verkkojen 

toisintamiselle tulevaisuudessa. Pelkästään 

sitä, että enemmän kuin yksi infrastruktuuri 

on jo olemassa, ei pitäisi ilman muuta pitää 

osoituksena sen omaisuuden 

toisinnettavuudesta. Ensimmäinen 

jakelupiste olisi määriteltävä objektiivisin 

perustein. 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava valtuudet asettaa 

käyttöoikeusvelvollisuuksia kaikille 

operaattoreille niiden markkinavoimasta 

riippumatta. Tällaisessa tilanteessa 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon kaikki tekniset ja 

taloudelliset esteet verkkojen 

toisintamiselle tulevaisuudessa. Koska 

kyseiset velvollisuudet voivat kuitenkin 

olla vaikutuksiltaan rajuja, heikentää 

investointikannustimia ja 

epätarkoituksenmukaisesti vahvistaa 

hallitsevia toimijoita, velvollisuuksia olisi 

käytettävä vain perustelluissa tapauksissa 

ja oikeasuhtaisesti, jotta asianomaisilla 

markkinoilla saavutetaan pitkän aikavälin 

kestävä kilpailutilanne. Pelkästään sitä, 

että enemmän kuin yksi infrastruktuuri on 

jo olemassa, ei pitäisi ilman muuta pitää 

osoituksena sen omaisuuden 

toisinnettavuudesta. Ensimmäinen 

jakelupiste olisi määriteltävä objektiivisin 

perustein. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   236 

Kathleen Van Brempt 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 139 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(139) Jos käytettävissä ei ole 

toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei-

toisinnettavalle omaisuudelle 

ensimmäiseen jakelupisteeseen asti, 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava valtuudet asettaa 

(139) Jos käytettävissä ei ole 

toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei-

toisinnettavalle omaisuudelle 

ensimmäiseen jakelupisteeseen asti, 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava valtuudet asettaa 
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käyttöoikeusvelvollisuuksia kaikille 

operaattoreille niiden markkinavoimasta 

riippumatta. Tällaisessa tilanteessa 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon kaikki tekniset ja 

taloudelliset esteet verkkojen 

toisintamiselle tulevaisuudessa. Pelkästään 

sitä, että enemmän kuin yksi infrastruktuuri 

on jo olemassa, ei pitäisi ilman muuta pitää 

osoituksena sen omaisuuden 

toisinnettavuudesta. Ensimmäinen 

jakelupiste olisi määriteltävä objektiivisin 

perustein. 

käyttöoikeusvelvollisuuksia kaikille 

operaattoreille niiden markkinavoimasta 

riippumatta. Tällaisessa tilanteessa 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon kaikki tekniset ja 

taloudelliset esteet verkkojen 

toisintamiselle tulevaisuudessa. Pelkästään 

sitä, että enemmän kuin yksi infrastruktuuri 

on jo olemassa, ei pitäisi ilman muuta pitää 

osoituksena sen omaisuuden 

toisinnettavuudesta. Ensimmäinen 

jakelupiste olisi määriteltävä objektiivisin 

perustein. Kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla olisi oltava 

käytössään keinot interventioihin, jos 

olosuhteet niin edellyttävät, jotta 

varmistetaan aina loppukäyttäjien 

kannalta paras lopputulos laadun ja 

kohtuuhintaisten kilpailukykyisten 

vaihtoehtojen saatavuuden kannalta. 

Or. en 

 

Tarkistus   237 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 139 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(139) Jos käytettävissä ei ole 

toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei-

toisinnettavalle omaisuudelle 

ensimmäiseen jakelupisteeseen asti, 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava valtuudet asettaa 

käyttöoikeusvelvollisuuksia kaikille 

operaattoreille niiden markkinavoimasta 

riippumatta. Tällaisessa tilanteessa 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon kaikki tekniset ja 

taloudelliset esteet verkkojen 

toisintamiselle tulevaisuudessa. 

Pelkästään sitä, että enemmän kuin yksi 

infrastruktuuri on jo olemassa, ei pitäisi 

(139) Kustannusten vähentämistä 

koskevassa direktiivissä 2014/61/EU on 

muita symmetrisen sääntelyn elementtejä. 

Siinä edellytetään, että komissio antaa 1 

päivään heinäkuuta 2018 mennessä 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen direktiivin 

täytäntöönpanosta. 

Täytäntöönpanomietinnön päätelmiä on 

odotettava, jotta niiden perusteella 

voidaan päättää tarvitaanko muita 

symmetrisen sääntelyn elementtejä. 
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ilman muuta pitää osoituksena sen 

omaisuuden toisinnettavuudesta. 

Ensimmäinen jakelupiste olisi 

määriteltävä objektiivisin perustein. 

Or. de 

Perustelu 

Kustannusten vähentämistä koskevan direktiivin 2014/61/EU täytäntöönpanoa koskevassa 

kertomuksessa, joka on määrä toimittaa viimeistään 1. heinäkuuta 2018, esitetään 

perinpohjainen analyysi muista symmetrisen sääntelyn elementeistä ja niiden vaikutuksista 

markkinoihin. Tässä vaiheessa on vielä odotettava kertomuksen valmistumista. 

 

Tarkistus   238 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 139 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(139) Jos käytettävissä ei ole 

toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei-

toisinnettavalle omaisuudelle 

ensimmäiseen jakelupisteeseen asti, 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava valtuudet asettaa 

käyttöoikeusvelvollisuuksia kaikille 

operaattoreille niiden markkinavoimasta 

riippumatta. Tällaisessa tilanteessa 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon kaikki tekniset ja 

taloudelliset esteet verkkojen 

toisintamiselle tulevaisuudessa. Pelkästään 

sitä, että enemmän kuin yksi infrastruktuuri 

on jo olemassa, ei pitäisi ilman muuta pitää 

osoituksena sen omaisuuden 

toisinnettavuudesta. Ensimmäinen 

jakelupiste olisi määriteltävä objektiivisin 

perustein. 

(139) Jos käytettävissä ei ole 

toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei-

toisinnettavalle omaisuudelle 

jakelupisteeseen asti, kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla olisi oltava 

valtuudet asettaa 

käyttöoikeusvelvollisuuksia kaikille 

operaattoreille niiden markkinavoimasta 

riippumatta. Tällaisessa tilanteessa 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon kaikki tekniset ja 

taloudelliset esteet verkkojen 

toisintamiselle tulevaisuudessa. Pelkästään 

sitä, että enemmän kuin yksi infrastruktuuri 

on jo olemassa, ei pitäisi ilman muuta pitää 

osoituksena sen omaisuuden 

toisinnettavuudesta. Kansallinen 

sääntelyviranomainen määrittelee 

jakelupisteen. Kyseisen pisteen sijainnin 

määrittelyssä kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi punnittava 

infrastruktuurikilpailun tuomia hyötyjä ja 

tarvetta välttää verkkoelementtien 

tehotonta toisintamista. 
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Or. en 

 

Tarkistus   239 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 139 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(139) Jos käytettävissä ei ole 

toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei-

toisinnettavalle omaisuudelle 

ensimmäiseen jakelupisteeseen asti, 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava valtuudet asettaa 

käyttöoikeusvelvollisuuksia kaikille 

operaattoreille niiden markkinavoimasta 

riippumatta. Tällaisessa tilanteessa 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon kaikki tekniset ja 

taloudelliset esteet verkkojen 

toisintamiselle tulevaisuudessa. Pelkästään 

sitä, että enemmän kuin yksi infrastruktuuri 

on jo olemassa, ei pitäisi ilman muuta pitää 

osoituksena sen omaisuuden 

toisinnettavuudesta. Ensimmäinen 

jakelupiste olisi määriteltävä objektiivisin 

perustein. 

(139) Jos käytettävissä ei ole 

toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei-

toisinnettavalle omaisuudelle 

ensimmäiseen jakelupisteeseen asti, 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava valtuudet asettaa 

käyttöoikeusvelvollisuuksia 

kaikille johtojen ja kaapeleiden omistajille 

tai kyseisiä johtoja ja kaapeleita 

käyttäville yrityksille niiden 

markkinavoimasta riippumatta. Tällaisessa 

tilanteessa kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi otettava 

huomioon kaikki tekniset ja taloudelliset 

esteet verkkojen toisintamiselle 

tulevaisuudessa. Pelkästään sitä, että 

enemmän kuin yksi infrastruktuuri on jo 

olemassa, ei pitäisi ilman muuta pitää 

osoituksena sen omaisuuden 

toisinnettavuudesta. Ensimmäinen 

jakelupiste olisi määriteltävä objektiivisin 

perustein. 

Or. en 

 

Tarkistus   240 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 139 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 (139 a) Kilpailun edistäminen ja 

loppukäyttäjän etujen turvaaminen 

saattavat vaarantua maantieteellisillä 

alueilla, joiden markkinoilla mahdolliset 

investoinnit tai kaupalliset sopimukset, 

mukaan luettuina 

yhteisinvestointisopimukset, aiheuttavat 

tai saattavat tulevaisuudessa aiheuttaa 

oligopolin muodostumisen. Jos kansalliset 

sääntelyviranomaiset voivat havaita 

huomattavan markkinavoiman, niiden on 

syytä olla aktiivisia ja toteuttaa 

täsmävalvontaa ennakolta, ja ne joutuvat 

todennäköisemmin määrittelemään tai 

pitämään yllä etukäteisvelvoitteita. Tätä 

sovelletaan erityisesti, jos kyse on 

tukkumarkkinoista. 

Or. en 

Perustelu 

Huomattavan markkinavoiman sisältävät tilanteet eivät ole ainoita uhkia kilpailulle. 

Oligopolistiset rakenteet, joissa markkinoita ei hallitse yksi vaan rajallinen määrä toimijoita, 

ovat myös ongelmallisia ja yhä yleisempiä. On tärkeää, että kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla on keinot puuttua oligopolistisiin markkinarakenteisiin. 

 

Tarkistus   241 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 139 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (139 a) Kilpailun edistäminen ja 

loppukäyttäjän etujen turvaaminen 

saattavat vaarantua maantieteellisillä 

alueilla, joiden markkinoilla mahdolliset 

investoinnit tai kaupalliset sopimukset, 

mukaan luettuina 

yhteisinvestointisopimukset, aiheuttavat 

tai saattavat tulevaisuudessa aiheuttaa 

oligopolin muodostumisen. Kyseisissä 
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tapauksissa kansallisten 

sääntelyviranomaisten on hyvä olla 

valppaana ja toteuttaa erityisvalvontaa 

ennakolta, ja kansalliset 

sääntelyviranomaiset joutuvat 

todennäköisemmin määrittelemään tai 

pitämään yllä etukäteisvelvoitteita. Tätä 

sovelletaan erityisesti, jos kyse on 

tukkumarkkinoista. 

Or. en 

Perustelu 

The tools that NRAs are given by telecom regulation are mainly focused on situations where 

Significant Market Power (SMP) is demonstrable. This is an important barrier for regulatory 

intervention that is not easy for NRAs to overcome. Importantly, as BEREC rightly points out, 

situations of Significant Market Power are not the only threats to competition. Oligopolistic 

structures where the market is dominated by not one but a reduced number of players are also 

problematic and increasingly commonplace as a result of market consolidation. Member 

States must be entitled to empower their NRAs to deal with oligopolistic market structures. 

 

Tarkistus   242 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 140 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(140) Voisi olla perusteltavissa ulottaa 

käyttöoikeusvelvollisuudet koskemaan 

johtoja ja kaapeleita yli ensimmäisen 

keskittimen harvaan asutuilla alueilla 

siten, että velvollisuudet koskevat 

ainoastaan mahdollisimman lähellä 

loppukäyttäjiä olevia pisteitä, jos voidaan 

osoittaa, että toisintaminen olisi 

mahdotonta myös ensimmäisen 

keskittimen jälkeen. 

Poistetaan. 

Or. de 
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Perustelu 

Kustannusten vähentämistä koskevan direktiivin 2014/61/EU täytäntöönpanoa koskevassa 

kertomuksessa, joka on määrä toimittaa viimeistään 1. heinäkuuta 2018, esitetään 

perinpohjainen analyysi muista symmetrisen sääntelyn elementeistä ja niiden vaikutuksista 

markkinoihin. Tässä vaiheessa on odotettava kertomuksen valmistumista. 

 

Tarkistus   243 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 140 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(140) Voisi olla perusteltavissa ulottaa 

käyttöoikeusvelvollisuudet koskemaan 

johtoja ja kaapeleita yli ensimmäisen 

keskittimen harvaan asutuilla alueilla siten, 

että velvollisuudet koskevat ainoastaan 

mahdollisimman lähellä loppukäyttäjiä 

olevia pisteitä, jos voidaan osoittaa, että 

toisintaminen olisi mahdotonta myös 

ensimmäisen keskittimen jälkeen. 

(140) Voisi olla perusteltavissa ulottaa 

käyttöoikeusvelvollisuudet koskemaan 

johtoja ja kaapeleita yli ensimmäisen 

keskittimen etenkin harvaan asutuilla 

alueilla siten, että velvollisuudet koskevat 

ainoastaan mahdollisimman lähellä 

loppukäyttäjiä olevia pisteitä, jos voidaan 

osoittaa, että toisintaminen olisi 

mahdotonta myös ensimmäisen 

keskittimen jälkeen. 

Or. en 

 

Tarkistus   244 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 140 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(140) Voisi olla perusteltavissa ulottaa 

käyttöoikeusvelvollisuudet koskemaan 

johtoja ja kaapeleita yli ensimmäisen 

keskittimen harvaan asutuilla alueilla siten, 

että velvollisuudet koskevat ainoastaan 

mahdollisimman lähellä loppukäyttäjiä 

olevia pisteitä, jos voidaan osoittaa, että 

toisintaminen olisi mahdotonta myös 

(140) Voisi olla perusteltavissa ulottaa 

käyttöoikeusvelvollisuudet koskemaan 

johtoja ja kaapeleita yli kansallisen 

sääntelyviranomaisen määrittelemän 

ensimmäisen keskittimen harvaan asutuilla 

alueilla, jos voidaan osoittaa, että 

toisintaminen olisi taloudellisesti 

kannattamatonta tai fyysisesti mahdotonta 
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ensimmäisen keskittimen jälkeen. myös ensimmäisen keskittimen jälkeen. 

Or. en 

 

Tarkistus   245 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 141 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(141) Tällaisissa tapauksissa voi olla 

suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi 

aiheellista, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset jättävät tietyt 

omistaja- tai yritysryhmät tai molemmat 

ensimmäisen jakelupisteen yli ulottuvan 

velvollisuuden ulkopuolelle sillä 

perusteella, että käyttöoikeusvelvollisuus, 

joka ei perustu huomattavaan 

markkinavoimaan, voisi vaarantaa niiden 

liiketoimintamallin äskettäin käyttöön 

otettujen verkkoelementtien osalta. 

Rakenteellisesti eriytettyihin yrityksiin ei 

pitäisi soveltaa tällaisia 

käyttöoikeusvelvollisuuksia, jos ne 

tarjoavat kaupalliselta pohjalta 

tosiasiallisen vaihtoehtoisen 

käyttöoikeuden erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoon. 

Poistetaan. 

Or. de 

Perustelu 

Kustannusten vähentämistä koskevan direktiivin 2014/61/EU täytäntöönpanoa koskevassa 

kertomuksessa, joka on määrä toimittaa viimeistään 1. heinäkuuta 2018, esitetään 

perinpohjainen analyysi muista symmetrisen sääntelyn elementeistä ja niiden vaikutuksista 

markkinoihin. Tässä vaiheessa on vielä odotettava kertomuksen valmistumista. 

 

Tarkistus   246 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 
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Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 141 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(141) Tällaisissa tapauksissa voi olla 

suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi 

aiheellista, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset jättävät tietyt 

omistaja- tai yritysryhmät tai molemmat 

ensimmäisen jakelupisteen yli ulottuvan 

velvollisuuden ulkopuolelle sillä 

perusteella, että käyttöoikeusvelvollisuus, 

joka ei perustu huomattavaan 

markkinavoimaan, voisi vaarantaa niiden 

liiketoimintamallin äskettäin käyttöön 

otettujen verkkoelementtien osalta. 

Rakenteellisesti eriytettyihin yrityksiin ei 

pitäisi soveltaa tällaisia 

käyttöoikeusvelvollisuuksia, jos ne 

tarjoavat kaupalliselta pohjalta 

tosiasiallisen vaihtoehtoisen 

käyttöoikeuden erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoon. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   247 

Michał Boni 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 142 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(142) Langattomien sähköisten 

viestintäpalvelujen tarjoamiseen 

käytettävän passiivisen tai aktiivisen 

infrastruktuurin yhteiskäyttö tai tällaisen 

infrastruktuurin yhteinen käyttöönotto 

kilpailulainsäädännön periaatteiden 

mukaisesti voi olla erityisen hyödyllistä 

erittäin suuren kapasiteetin yhteyksien 

maksimoimiseksi kaikkialla unionissa ja 

varsinkin harvaan asutuilla alueilla, joilla 

toisintaminen ei ole käytännössä 

(142) Langattomien sähköisten 

viestintäpalvelujen tarjoamiseen 

käytettävän passiivisen infrastruktuurin 

yhteiskäyttö kilpailulainsäädännön 

periaatteiden mukaisesti voi olla erityisen 

hyödyllistä erittäin suuren kapasiteetin 

yhteyksien maksimoimiseksi kaikkialla 

unionissa ja varsinkin harvaan asutuilla 

alueilla, joilla toisintaminen ei ole 

käytännössä mahdollista ja loppukäyttäjät 

ovat vaarassa jäädä ilman yhteyksiä. 
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mahdollista ja loppukäyttäjät ovat vaarassa 

jäädä ilman yhteyksiä. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi 

poikkeuksellisesti voitava velvoittaa 

tällaiseen yhteiskäyttöön tai yhteiseen 

käyttöönottoon taikka paikalliseen 

verkkovierailupalvelujen käyttöoikeuteen 

unionin lainsäädännön mukaisesti, jos ne 

osoittavat tällaisesta yhteiskäytöstä tai 

käyttöoikeudesta olevan etua toisintamisen 

hyvin merkittävien esteiden poistamisessa 

tai muiden loppukäyttäjän 

valinnanmahdollisuuksia tai palvelun 

laatua tai molempia taikka alueellista 

kattavuutta koskevien vakavien rajoitusten 

käsittelemisessä ja ottaen huomioon monet 

osatekijät, myös etenkin tarve säilyttää 

kannustimet infrastruktuurin käyttöön 

saamiseen. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

poikkeuksellisesti voitava velvoittaa 

tällaiseen yhteiskäyttöön taikka 

paikalliseen verkkovierailupalvelujen 

käyttöoikeuteen unionin lainsäädännön 

mukaisesti, jos ne osoittavat tällaisesta 

yhteiskäytöstä tai käyttöoikeudesta olevan 

etua toisintamisen hyvin merkittävien 

esteiden poistamisessa tai muiden 

loppukäyttäjän valinnanmahdollisuuksia tai 

palvelun laatua tai molempia taikka 

alueellista kattavuutta koskevien vakavien 

rajoitusten käsittelemisessä ja ottaen 

huomioon monet osatekijät, myös etenkin 

tarve säilyttää kannustimet infrastruktuurin 

käyttöön saamiseen. Käyttöoikeus 

rakennusten sisällä oleviin johtoihin ja 

kaapeleihin on merkittävä este kilpailulle. 

On tärkeää varmistaa, että kiinnostuneet 

kolmannet osapuolet saavat kyseisten 

rakennusten sisällä olevan 

infrastruktuurin omistajilta tai käyttäjiltä 

tietoja ja että kaikkiin kohtuullisiin 

käyttöoikeutta koskeviin pyyntöihin 

vastataan myönteisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Kaikkien osapuolten väliset yhteydet ovat tärkeä vaatimus, joka olisi pantava täytäntöön. 

Käsitteellisesti kyseessä on kuitenkin poikkeama sähköisten viestintäpalvelujen sääntelyä 

koskevasta perusperiaatteesta, joka perustuu huomattavaa markkinavoimaa ja 

kilpailuoikeutta koskeviin periaatteisiin. Välineestä riippumattomia yhteyksiä koskevat 

velvollisuudet olisi siten määrättävä poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos se on asianmukaisesti 

perusteltua ja kun huomattavaan markkinavoimaan perustuva sääntely ei ole voimassa tai 

toimintakykyinen. Käyttöoikeus rakennusten sisällä oleviin johtoihin ja kaapeleihin on 

tällainen poikkeus. 

 

Tarkistus   248 

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 143 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(143) Vaikka joissakin olosuhteissa on 

tarkoituksenmukaista, että kansallinen 

sääntelyviranomainen asettaa velvoitteita 

operaattoreille, joilla ei ole huomattavaa 

markkinavoimaa, saavuttaakseen sellaisia 

tavoitteita kuin päästä päähän -liitettävyys 

tai palvelujen yhteentoimivuus, on 

kuitenkin tarpeen varmistaa, että tällaisten 

velvoitteiden asettamisessa noudatetaan 

sääntelyjärjestelmää ja erityisesti sen 

ilmoitusmenettelyjä. 

(143) Vaikka joissakin olosuhteissa on 

tarkoituksenmukaista, että kansallinen 

sääntelyviranomainen asettaa velvoitteita 

operaattoreille, joilla ei ole huomattavaa 

markkinavoimaa, saavuttaakseen sellaisia 

tavoitteita kuin päästä päähän -liitettävyys 

tai palvelujen yhteentoimivuus, on 

kuitenkin tarpeen varmistaa, että tällaisten 

velvoitteiden asettamisessa noudatetaan 

sääntelyjärjestelmää ja erityisesti sen 

ilmoitusmenettelyjä. Kyseisiä 

velvollisuuksia on asetettava silloin, kun 

ne ovat perusteltuja tämän direktiivin 

tavoitteiden saavuttamiseksi ja kun ne 

ovat objektiivisesti perusteltuja, avoimia, 

suhteellisia ja syrjimättömiä, jotta voidaan 

edistää tehokkuutta, kestävää kilpailua, 

tehokkaita investointeja ja innovointeja, 

ja jotta loppukäyttäjille voidaan antaa 

mahdollisimman suuret edut, ja kun ne 

on asetettu kyseisten ilmoitusmenettelyjen 

mukaisesti.  

Or. en 

 

Tarkistus   249 

Michał Boni 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 143 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(143) Vaikka joissakin olosuhteissa on 

tarkoituksenmukaista, että kansallinen 

sääntelyviranomainen asettaa velvoitteita 

operaattoreille, joilla ei ole huomattavaa 

markkinavoimaa, saavuttaakseen sellaisia 

tavoitteita kuin päästä päähän -liitettävyys 

tai palvelujen yhteentoimivuus, on 

kuitenkin tarpeen varmistaa, että tällaisten 

velvoitteiden asettamisessa noudatetaan 

sääntelyjärjestelmää ja erityisesti sen 

ilmoitusmenettelyjä. 

(143) Vaikka joissakin olosuhteissa on 

tarkoituksenmukaista, että kansallinen 

sääntelyviranomainen asettaa velvoitteita 

operaattoreille, joilla ei ole huomattavaa 

markkinavoimaa, saavuttaakseen sellaisia 

tavoitteita kuin päästä päähän -liitettävyys 

tai palvelujen yhteentoimivuus, on 

kuitenkin tarpeen varmistaa, että tällaisten 

velvoitteiden asettamisessa noudatetaan 

sääntelyjärjestelmää ja erityisesti sen 

ilmoitusmenettelyjä ja tapauksissa, joissa 
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huomattavaa markkinavoimaa koskevat 

velvollisuudet eivät ole toimintakelpoisia 

tai todennäköisyys 

toimintakelvottomuudelle on suuri. 

Or. en 

Perustelu 

Välineestä riippumattomia yhteyksiä koskevat velvollisuudet olisi siten määrättävä 

poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos se on asianmukaisesti perusteltua ja kun huomattavaan 

markkinavoimaan perustuva sääntely ei ole voimassa tai toimintakelpoinen. 

 

Tarkistus   250 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 147 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(147) Kahden tai useamman yrityksen 

voidaan katsoa olevan yhteisesti 

merkittävässä asemassa, jos niiden välillä 

on rakenteellisia tai muita yhteyksiä, mutta 

myös siinä tapauksessa, että 

asiaankuuluvien markkinoiden rakenne 

johtaa yhteensovitettuihin vaikutuksiin eli 

edistää samansuuntaista tai yhdenmukaista 

kilpailun vastaista käyttäytymistä 

markkinoilla. 

(147) Kahden tai useamman yrityksen 

voidaan katsoa olevan yhteisesti 

merkittävässä asemassa, jos niiden välillä 

on rakenteellisia tai muita yhteyksiä, mutta 

myös siinä tapauksessa, että 

asiaankuuluvien markkinoiden rakenne 

johtaa yhteensovitettuihin vaikutuksiin eli 

edistää samansuuntaista tai yhdenmukaista 

kilpailun vastaista käyttäytymistä 

markkinoilla. Koska sähköisen viestinnän 

markkinat ja joissain tapauksissa myös 

sisältöön liittyvät markkinat ovat 

lähentyneet ja integroituneet yhä 

pitemmälle ja koska yhä useammat 

markkinat ovat oligopoleja tai duopoleja, 

nykyinen huomattavaa markkinavoimaa 

koskeva kehys on vaarassa muuttua 

tehottomaksi. Siksi on harkittava, 

voivatko kaksi tai useampi yritys 

muodostaa huomattavaa markkinavoimaa 

vastaavan aseman, jossa ne saattaisivat 

estää todellista kilpailua merkittävällä 

tavalla. Arvioinnissa olisi otettava 

huomioon käsittelyn kohteena olevat 

markkinat, mukaan luettuna muun 
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muassa muiden markkinatoimijoiden 

markkinaosuudet, yrityksen markkina-

asema läheisesti liittyvillä markkinoilla, 

markkinoille pääsyn esteet, markkinoiden 

keskittyminen, tuotteiden toisistaan 

erottuminen, kapasiteetin rajoitteet ja 

vaihtamiskustannukset. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   251 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 155 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(155) Kansallisille sääntelyviranomaisille 

ennakkosääntelyn alaisiksi tulevien 

tukkumarkkinoiden määrittelyn 

lähtökohtana on vastaavien 

vähittäismarkkinoiden analysointi. 

Toimivan kilpailun analysointi vähittäis- ja 

tukkumyyntitasolla toteutetaan 

ennakoivasti tietyllä aikavälillä, ja sitä 

ohjaa kilpailulainsäädäntö, mukaan lukien 

tarvittaessa tuomioistuimen asiaa koskeva 

oikeuskäytäntö. Jos todetaan, että 

vähittäismarkkinoilla olisi toimiva kilpailu 

ilman vastaavien merkityksellisten 

tukkumarkkinoiden ennakkosääntelyä, 

kansallisen sääntelyviranomaisen olisi 
tältä pohjalta pääteltävä, että sääntelyä ei 

enää tarvita kyseisellä tukkutasolla. 

(155) Kansallisille sääntelyviranomaisille 

ennakkosääntelyn alaisiksi tulevien 

tukkumarkkinoiden määrittelyn 

helpottamiseksi saattaisi olla paikallaan 

analysoida asianomaisia 

vähittäismarkkinoita. 

Vähittäismarkkinoiden määrittely 

virallisesti ei kuitenkaan ole tarpeen, sillä 

markkina-analyysimenettelyn painopiste 

on tukkumarkkinoissa, koska 

tukkumarkkinat saattavat liittyä 

useampiin vähittäismarkkinoihin. 

Toimivan kilpailun analysointi vähittäis- ja 

tukkumyyntitasolla toteutetaan 

ennakoivasti tietyllä aikavälillä, ja sitä 

ohjaa kilpailulainsäädäntö, mukaan lukien 

tarvittaessa tuomioistuimen asiaa koskeva 

oikeuskäytäntö. Jos todetaan, että 

vähittäismarkkinoilla olisi toimiva kilpailu 

ilman vastaavien merkityksellisten 

tukkumarkkinoiden ennakkosääntelyä, 

kansalliset sääntelyviranomaiset voisivat 
tältä pohjalta päätellä, että sääntelyä ei 
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enää tarvita kyseisellä tukkutasolla. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   252 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 157 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(157) Kun kansalliset 

sääntelyviranomaiset arvioivat tukkutason 

sääntelyä ongelmien ratkaisemiseksi 

vähittäiskaupan tasolla, niiden olisi 

otettava huomioon, että monet 

tukkumarkkinat voivat tarjota 

tuotantoketjun alkupään tukkupanoksia 

yksille vähittäismarkkinoille ja toisaalta 

joillakin yksillä tukkumarkkinoilla voidaan 

tarjota tuotantoketjun alkupään 

tukkupanoksia useille 

vähittäismarkkinoille. Lisäksi 

kilpailudynamiikkaan tietyillä markkinoilla 

voivat vaikuttaa niihin suoraan liittyvät 

markkinat, jotka eivät kuitenkaan ole 

vertikaalisessa suhteessa, kuten esimerkiksi 

eräiden kiinteiden verkkojen ja 

matkaviestinnän markkinoiden välisessä 

tapauksessa. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi tehtävä 

tällainen arvio kaikista yksittäisistä 

tukkumarkkinoista, joille sääntelyä 

harkitaan. Olisi aloitettava 

rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeuksiin liittyvistä korjaavista 

toimista, koska ne johtavat yleensä 

kestävämpään kilpailuun myös 

infrastruktuurin alalla. Sen jälkeen olisi 

analysoitava tukkumarkkinoita, joille 

(157) Kun kansalliset 

sääntelyviranomaiset arvioivat tukkutason 

sääntelyä ongelmien ratkaisemiseksi 

vähittäiskaupan tasolla, niiden olisi 

otettava huomioon, että monet 

tukkumarkkinat voivat tarjota 

tuotantoketjun alkupään tukkupanoksia 

yksille vähittäismarkkinoille ja toisaalta 

joillakin yksillä tukkumarkkinoilla voidaan 

tarjota tuotantoketjun alkupään 

tukkupanoksia useille 

vähittäismarkkinoille. Lisäksi 

kilpailudynamiikkaan tietyillä markkinoilla 

voivat vaikuttaa niihin suoraan liittyvät 

markkinat, jotka eivät kuitenkaan ole 

vertikaalisessa suhteessa, kuten esimerkiksi 

eräiden kiinteiden verkkojen ja 

matkaviestinnän markkinoiden välisessä 

tapauksessa. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi tehtävä 

tällainen arvio kaikista yksittäisistä 

tukkumarkkinoista, joille sääntelyä 

harkitaan. Olisi arvioitava, ovatko 

rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeuksiin liittyvät korjaavat toimet, 

jotka yleensä johtavat kestävämpään 

kilpailuun myös infrastruktuurin alalla, 

mutta jotka samalla riippuvat 

saatavuudesta tai fyysisistä rajoitteista, vai 
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ennakkosääntelyn voidaan harkita 

soveltuvan ottaen huomioon niiden 

soveltuvuus vähittäiskaupan tasolla 

todettujen kilpailuongelmien käsittelyyn. 

Tietyn korjaavan toimen valinnasta 

päätettäessä kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi arvioitava sen 

teknistä toteutettavuutta ja tehtävä 

kustannus-hyötyanalyysi ottaen huomioon 

sen soveltuvuus vähittäiskaupan tasolla 

todettujen kilpailuongelmien käsittelyyn. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

tarkasteltava, mitä seurauksia voi olla 

jostakin sellaisesta korjaavasta toimesta, 

joka on toteutettavissa vain joissakin 

tietyissä verkkotopologioissa ja voisi siten 

haitata loppukäyttäjien intresseissä olevaa 

erittäin suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöönottoa. Arvioinnin kussakin 

vaiheessa ja ennen kuin kansallinen 

sääntelyviranomainen päättää, olisiko 

otettava käyttöön muita korjaavia toimia 

suhteessa huomattavan markkinavoiman 

operaattoriin, sen olisi pyrittävä 

määrittämään, vallitseeko kyseisillä 

vähittäismarkkinoilla todellinen kilpailu 

asiaan liittyvien kaupallisten järjestelyjen 

tai muiden tukkumarkkinaolosuhteiden 

perusteella, mukaan lukien muunlainen jo 

voimassa oleva sääntely, kuten esimerkiksi 

ei-toisinnettavaan omaisuuteen kohdistuvat 

yleisen käyttöoikeuden velvollisuudet tai 

direktiivin 2014/61/EU mukaisesti asetetut 

velvollisuudet, tai sellaisen sääntelyn 

perusteella, jonka kansallinen 

sääntelyviranomainen on jo katsonut 

aiheelliseksi suhteessa operaattoriin, jolla 

on huomattava markkinavoima. Vaikka 

tällaisista eroista ei seuraisi erillisten 

maantieteellisen markkinoiden 

määritteleminen, ne voivat olla peruste 

eriyttämiselle aiheellisissa korjaavissa 

toimissa eri tasoisten kilpailupaineiden 

vuoksi. 

liitännäistoimintojen käyttöoikeuksiin 

liittyvät korjaavat toimet kaikkein 

soveltuvimpia toimia. Sen jälkeen olisi 

analysoitava tukkumarkkinoita, joille 

ennakkosääntelyn voidaan harkita 

soveltuvan ottaen huomioon niiden 

soveltuvuus vähittäiskaupan tasolla 

todettujen kilpailuongelmien käsittelyyn. 

Tietyn korjaavan toimen valinnasta 

päätettäessä kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi arvioitava sen 

teknistä toteutettavuutta ja tehtävä 

kustannus-hyötyanalyysi ottaen huomioon 

sen soveltuvuus vähittäiskaupan tasolla 

todettujen kilpailuongelmien käsittelyyn, ja 

edistäen kestävää kilpailua, joka perustuu 

eriyttämiseen ja teknologianeutraaliuteen. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

tarkasteltava, mitä seurauksia voi olla 

jostakin sellaisesta korjaavasta toimesta, 

joka on toteutettavissa vain joissakin 

tietyissä verkkotopologioissa ja voisi siten 

haitata loppukäyttäjien intresseissä olevaa 

erittäin suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöönottoa. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi lisäksi 

tarjottava kannustimia asetetuilla 

korjaavilla toimilla, ja mahdollisuuksien 

mukaan ennen infrastruktuurin 

käyttöönottoa, jotta 

verkkoarkkitehtuurista kehitettäisiin 

joustava ja avoin, mikä vähentäisi viime 

kädessä myöhemmin asetettavien 

korjaavien toimien aiheuttamaa rasitetta 

ja monitahoisuutta. Arvioinnin kussakin 

vaiheessa ja ennen kuin kansallinen 

sääntelyviranomainen päättää, olisiko 

otettava käyttöön muita korjaavia toimia 

suhteessa huomattavan markkinavoiman 

operaattoriin, sen olisi pyrittävä 

määrittämään, vallitseeko asianomaisilla 

markkinoilla todellinen kilpailu asiaan 

liittyvien kaupallisten järjestelyjen tai 

muiden tukkumarkkinaolosuhteiden 

perusteella, mukaan lukien muunlainen jo 

voimassa oleva sääntely, kuten esimerkiksi 

ei-toisinnettavaan omaisuuteen kohdistuvat 

yleisen käyttöoikeuden velvollisuudet tai 
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direktiivin 2014/61/EU mukaisesti asetetut 

velvollisuudet, tai sellaisen sääntelyn 

perusteella, jonka kansallinen 

sääntelyviranomainen on jo katsonut 

aiheelliseksi suhteessa operaattoriin, jolla 

on huomattava markkinavoima. Vaikka 

tällaisista eroista ei seuraisi erillisten 

maantieteellisen markkinoiden 

määritteleminen, ne voivat olla peruste 

eriyttämiselle aiheellisissa korjaavissa 

toimissa eri tasoisten kilpailupaineiden 

vuoksi. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   253 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 164 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(164) Arvioidessaan asetettavien 

velvoitteiden ja ehtojen oikeasuhteisuutta 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon jäsenvaltioiden eri 

alueilla vallitsevat vaihtelevat 

kilpailuolosuhteet ja erityisesti tämän 

direktiivin mukaisesti tehdyn 

maantieteellisen kartoituksen tulokset. 

(164) Arvioidessaan asetettavien 

velvoitteiden ja ehtojen oikeasuhteisuutta 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon jäsenvaltioiden eri 

alueilla vallitsevat vaihtelevat 

kilpailuolosuhteet ja erityisesti tämän 

direktiivin mukaisesti tehdyn 

maantieteellisen kartoituksen tulokset. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että niiden asettamat 

velvollisuudet huomattavan 

markkinavoiman omaaville 

operaattoreille ovat tuloksellisia. 

Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 

asettaa ennakolta rangaistusjärjestelyjä, 

joita sovelletaan kyseisten 

velvollisuuksien rikkomiseen. 
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Or. en 

 

Tarkistus   254 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 164 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(164) Arvioidessaan asetettavien 

velvoitteiden ja ehtojen oikeasuhteisuutta 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon jäsenvaltioiden eri 

alueilla vallitsevat vaihtelevat 

kilpailuolosuhteet ja erityisesti tämän 

direktiivin mukaisesti tehdyn 

maantieteellisen kartoituksen tulokset. 

(164) Arvioidessaan asetettavien 

velvoitteiden ja ehtojen oikeasuhteisuutta 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon jäsenvaltioiden eri 

alueilla vallitsevat vaihtelevat 

kilpailuolosuhteet ja erityisesti tämän 

direktiivin mukaisesti tehdyn 

maantieteellisen kartoituksen tulokset . Sen 

varmistamiseksi, että huomattavaa 

markkinavoimaa edustavat operaattorit 

todellakin noudattavat velvollisuuksia, 

kansallisten sääntelyviranomaisten on 

voitava määrätä väärinkäytöksistä 

aiheutuvia rangaistuksia. 

Or. de 

 

Tarkistus   255 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 172 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(172) Rakennustekninen omaisuus, 

johon voidaan asentaa sähköisiä 

viestintäverkkoja, on ratkaisevassa 

asemassa uusien erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen yleistymisen 

kannalta, koska sen uudelleen 

rakentaminen on kallista, ja jo olemassa 

olevan omaisuuden uudelleenkäytöstä on 

saatavissa huomattavia säästöjä. Sen 

vuoksi direktiivissä 2014/61/EU 

Poistetaan. 



 

PE602.947v01-00 120/169 AM\1122801FI.docx 

FI 

säädettyjen fyysistä infrastruktuuria 

koskevien sääntöjen lisäksi tarvitaan 

erityinen korjaustoimi sellaisia tilanteita 

varten, joissa rakennusteknisen 

omaisuuden omistaa operaattori, jolla on 

huomattava markkinavoima. Jos 

rakennustekninen omaisuus on olemassa 

ja sitä voidaan käyttää uudelleen, sen 

tosiasiallisen käyttöoikeuden saamisella 

on hyvin positiivinen vaikutus kilpailevan 

infrastruktuurin käyttöön saamiseen, ja 

sen vuoksi on tarpeen varmistaa, että 

tällaisen omaisuuden käyttöoikeutta 

voidaan käyttää tuotantoketjun loppupään 

markkinoiden kilpailu- ja 

käyttöönottodynamiikkaa parantavana 

itsenäisenä korjaavana toimena, jota on 

syytä harkita ennen kuin arvioidaan 

tarvetta ottaa käyttöön mahdollisia muita 

korjaustoimia, eikä ainoastaan 

liitännäisenä korjaavana toimena muille 

tukkutason tuotteille tai palveluille tai 

korjaavana toimena, joka koskisi 

ainoastaan yrityksiä, jotka hyödyntävät 

tällaisia muita tukkutason tuotteita tai 

palveluita. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi määritettävä, 

mikä on uudelleen käytettävissä olevan 

aikaisemman rakennusteknisen 

omaisuuden arvo, käyttäen 

sääntelypoliittista kirjanpitoarvoa, josta 

on vähennetty laskenta-ajankohtaan 

mennessä kertyneet poistot ja joka on 

korjattu asianmukaisella hintaindeksillä, 

kuten vähittäishintaindeksillä, ja 

ottamatta huomioon omaisuutta, jonka 

kirjanpitoarvo on kokonaan poistettu 

vähintään 40 vuoden aikana mutta joka 

on edelleen käytössä. 

Or. en 

 

Tarkistus   256 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 
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Johdanto-osan 172 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(172) Rakennustekninen omaisuus, johon 

voidaan asentaa sähköisiä 

viestintäverkkoja, on ratkaisevassa 

asemassa uusien erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen yleistymisen 

kannalta, koska sen uudelleen 

rakentaminen on kallista, ja jo olemassa 

olevan omaisuuden uudelleenkäytöstä on 

saatavissa huomattavia säästöjä. Sen 

vuoksi direktiivissä 2014/61/EU 

säädettyjen fyysistä infrastruktuuria 

koskevien sääntöjen lisäksi tarvitaan 

erityinen korjaustoimi sellaisia tilanteita 

varten, joissa rakennusteknisen 

omaisuuden omistaa operaattori, jolla on 

huomattava markkinavoima. Jos 

rakennustekninen omaisuus on olemassa ja 

sitä voidaan käyttää uudelleen, sen 

tosiasiallisen käyttöoikeuden saamisella on 

hyvin positiivinen vaikutus kilpailevan 

infrastruktuurin käyttöön saamiseen, ja sen 

vuoksi on tarpeen varmistaa, että tällaisen 

omaisuuden käyttöoikeutta voidaan käyttää 

tuotantoketjun loppupään markkinoiden 

kilpailu- ja käyttöönottodynamiikkaa 

parantavana itsenäisenä korjaavana 

toimena, jota on syytä harkita ennen kuin 

arvioidaan tarvetta ottaa käyttöön 

mahdollisia muita korjaustoimia, eikä 

ainoastaan liitännäisenä korjaavana 

toimena muille tukkutason tuotteille tai 

palveluille tai korjaavana toimena, joka 

koskisi ainoastaan yrityksiä, jotka 

hyödyntävät tällaisia muita tukkutason 

tuotteita tai palveluita. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi määritettävä, 

mikä on uudelleen käytettävissä olevan 

aikaisemman rakennusteknisen 

omaisuuden arvo, käyttäen 

sääntelypoliittista kirjanpitoarvoa, josta on 

vähennetty laskenta-ajankohtaan mennessä 

kertyneet poistot ja joka on korjattu 

asianmukaisella hintaindeksillä, kuten 

vähittäishintaindeksillä, ja ottamatta 

(172) Rakennustekninen omaisuus, johon 

voidaan asentaa sähköisiä 

viestintäverkkoja, on ratkaisevassa 

asemassa uusien erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen yleistymisen 

kannalta, koska sen uudelleen 

rakentaminen on kallista, ja jo olemassa 

olevan omaisuuden uudelleenkäytöstä on 

saatavissa huomattavia säästöjä. Sen 

vuoksi direktiivissä 2014/61/EU 

säädettyjen fyysistä infrastruktuuria 

koskevien sääntöjen lisäksi tarvitaan 

erityinen korjaustoimi sellaisia tilanteita 

varten, joissa rakennusteknisen 

omaisuuden omistaa operaattori, jolla on 

huomattava markkinavoima. Jos 

rakennustekninen omaisuus on olemassa ja 

sitä voidaan käyttää uudelleen, sen 

tosiasiallisen käyttöoikeuden saamisella on 

hyvin positiivinen vaikutus kilpailevan 

infrastruktuurin käyttöön saamiseen, ja sen 

vuoksi on tarpeen varmistaa, että tällaisen 

omaisuuden käyttöoikeutta voidaan käyttää 

tuotantoketjun loppupään markkinoiden 

kilpailu- ja käyttöönottodynamiikkaa 

parantavana itsenäisenä korjaavana 

toimena, jota on syytä harkita ennen kuin 

arvioidaan tarvetta ottaa käyttöön 

mahdollisia muita korjaustoimia, eikä 

ainoastaan liitännäisenä korjaavana 

toimena muille tukkutason tuotteille tai 

palveluille tai korjaavana toimena, joka 

koskisi ainoastaan yrityksiä, jotka 

hyödyntävät tällaisia muita tukkutason 

tuotteita tai palveluita. Tällaisen 

omaisuuden käyttöoikeutta voidaan 

kuitenkin rajoittaa fyysisillä esteillä tai 

saatavuuden rajoittamisella, joten pimeän 

kuituyhteyden kaltaisia vastaavia 

käyttöoikeuskeinoja olisi myös harkittava. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

määritettävä, mikä on uudelleen 

käytettävissä olevan aikaisemman 

rakennusteknisen omaisuuden arvo, 
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huomioon omaisuutta, jonka kirjanpitoarvo 

on kokonaan poistettu vähintään 40 vuoden 

aikana mutta joka on edelleen käytössä. 

käyttäen sääntelypoliittista kirjanpitoarvoa, 

josta on vähennetty laskenta-ajankohtaan 

mennessä kertyneet poistot ja joka on 

korjattu asianmukaisella hintaindeksillä, 

kuten vähittäishintaindeksillä, ja ottamatta 

huomioon omaisuutta, jonka kirjanpitoarvo 

on kokonaan poistettu vähintään 40 vuoden 

aikana mutta joka on edelleen käytössä. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   257 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 172 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(172) Rakennustekninen omaisuus, johon 

voidaan asentaa sähköisiä 

viestintäverkkoja, on ratkaisevassa 

asemassa uusien erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen yleistymisen 

kannalta, koska sen uudelleen 

rakentaminen on kallista, ja jo olemassa 

olevan omaisuuden uudelleenkäytöstä on 

saatavissa huomattavia säästöjä. Sen 

vuoksi direktiivissä 2014/61/EU 

säädettyjen fyysistä infrastruktuuria 

koskevien sääntöjen lisäksi tarvitaan 

erityinen korjaustoimi sellaisia tilanteita 

varten, joissa rakennusteknisen 

omaisuuden omistaa operaattori, jolla on 

huomattava markkinavoima. Jos 

rakennustekninen omaisuus on olemassa ja 

sitä voidaan käyttää uudelleen, sen 

tosiasiallisen käyttöoikeuden saamisella on 

hyvin positiivinen vaikutus kilpailevan 

infrastruktuurin käyttöön saamiseen, ja sen 

vuoksi on tarpeen varmistaa, että tällaisen 

(172) Rakennustekninen omaisuus, johon 

voidaan asentaa sähköisiä viestintäverkkoja 

tai passiivista infrastruktuuria, kuten 

passiivisia kaapeleita, on ratkaisevassa 

asemassa uusien erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen yleistymisen 

kannalta, koska sen uudelleen 

rakentaminen on kallista, ja jo olemassa 

olevan omaisuuden uudelleenkäytöstä on 

saatavissa huomattavia säästöjä. Sen 

vuoksi direktiivissä 2014/61/EU 

säädettyjen fyysistä infrastruktuuria 

koskevien sääntöjen lisäksi tarvitaan 

erityinen korjaustoimi sellaisia tilanteita 

varten, joissa rakennusteknisen 

omaisuuden omistaa operaattori, jolla on 

huomattava markkinavoima. Jos 

rakennustekninen omaisuus tai passiivinen 

infrastruktuuri on olemassa ja sitä voidaan 

käyttää uudelleen, sen tosiasiallisen 

käyttöoikeuden saamisella on hyvin 

positiivinen vaikutus kilpailevan 
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omaisuuden käyttöoikeutta voidaan käyttää 

tuotantoketjun loppupään markkinoiden 

kilpailu- ja käyttöönottodynamiikkaa 

parantavana itsenäisenä korjaavana 

toimena, jota on syytä harkita ennen kuin 

arvioidaan tarvetta ottaa käyttöön 

mahdollisia muita korjaustoimia, eikä 

ainoastaan liitännäisenä korjaavana 

toimena muille tukkutason tuotteille tai 

palveluille tai korjaavana toimena, joka 

koskisi ainoastaan yrityksiä, jotka 

hyödyntävät tällaisia muita tukkutason 

tuotteita tai palveluita. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi määritettävä, 

mikä on uudelleen käytettävissä olevan 

aikaisemman rakennusteknisen 

omaisuuden arvo, käyttäen 

sääntelypoliittista kirjanpitoarvoa, josta on 

vähennetty laskenta-ajankohtaan mennessä 

kertyneet poistot ja joka on korjattu 

asianmukaisella hintaindeksillä, kuten 

vähittäishintaindeksillä, ja ottamatta 

huomioon omaisuutta, jonka kirjanpitoarvo 

on kokonaan poistettu vähintään 40 vuoden 

aikana mutta joka on edelleen käytössä. 

infrastruktuurin käyttöön saamiseen, ja sen 

vuoksi on tarpeen varmistaa, että tällaisen 

omaisuuden käyttöoikeutta voidaan käyttää 

tuotantoketjun loppupään markkinoiden 

kilpailu- ja käyttöönottodynamiikkaa 

parantavana itsenäisenä korjaavana 

toimena, jota on syytä harkita ennen kuin 

arvioidaan tarvetta ottaa käyttöön 

mahdollisia muita korjaustoimia, eikä 

ainoastaan liitännäisenä korjaavana 

toimena muille tukkutason tuotteille tai 

palveluille tai korjaavana toimena, joka 

koskisi ainoastaan yrityksiä, jotka 

hyödyntävät tällaisia muita tukkutason 

tuotteita tai palveluita. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi määritettävä, 

mikä on uudelleen käytettävissä olevan 

aikaisemman rakennusteknisen 

omaisuuden arvo, käyttäen 

sääntelypoliittista kirjanpitoarvoa, josta on 

vähennetty laskenta-ajankohtaan mennessä 

kertyneet poistot ja joka on korjattu 

asianmukaisella hintaindeksillä, kuten 

vähittäishintaindeksillä, ja ottamatta 

huomioon omaisuutta, jonka kirjanpitoarvo 

on kokonaan poistettu vähintään 40 vuoden 

aikana mutta joka on edelleen käytössä. 

Or. de 

 

Tarkistus   258 

Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 173 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(173) Kansallisten sääntelyviranomaisten 

olisi uusien tai parannettujen 

infrastruktuurien käyttöoikeuteen liittyviä 

velvoitteita asettaessaan varmistettava, että 

käyttöoikeuden ehdot heijastavat 

investointipäätöksen taustalla olevia 

olosuhteita, ottaen huomioon muun muassa 

rakennuskustannukset, uusien tuotteiden ja 

(173) Kansallisten sääntelyviranomaisten 

olisi uusien tai parannettujen 

infrastruktuurien käyttöoikeuteen liittyviä 

velvoitteita asettaessaan varmistettava, että 

käyttöoikeuden ehdot heijastavat 

investointipäätöksen taustalla olevia 

olosuhteita, ottaen huomioon muun muassa 

rakennuskustannukset, uusien tuotteiden ja 
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palvelujen odotettu käyttöönottovauhti ja 

odotettu vähittäishintojen taso. Jotta 

investoijille voidaan tarjota 

suunnitteluvarmuutta, kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi voitava 

tarvittaessa asettaa käyttöoikeudelle ehdot, 

joita voidaan soveltaa asianmukaisten 

tarkastelukausien ajan. Jos hintavalvonta 

katsotaan aiheelliseksi, näihin ehtoihin 

voivat kuulua hinnoittelujärjestelyt, jotka 

riippuvat määristä tai sopimuksen 

pituudesta, edellyttäen, että kyseiset 

järjestelyt ovat unionin oikeuden mukaisia 

ja syrjimättömiä. Kaikissa käyttöoikeuden 

ehdoissa on otettava huomioon tarve 

turvata todellinen kilpailu palvelujen 

tarjoamisessa kuluttajille ja 

elinkeinonharjoittajille. 

palvelujen odotettu käyttöönottovauhti ja 

odotettu vähittäishintojen taso. Jotta 

investoijille voidaan tarjota 

suunnitteluvarmuutta, kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi voitava 

tarvittaessa asettaa käyttöoikeudelle ehdot, 

joita voidaan soveltaa asianmukaisten 

tarkastelukausien ajan. Jos hintavalvonta 

katsotaan aiheelliseksi, näihin ehtoihin 

voivat kuulua hinnoittelujärjestelyt, jotka 

riippuvat määristä tai sopimuksen 

pituudesta, edellyttäen, että kyseiset 

järjestelyt ovat unionin oikeuden mukaisia 

ja syrjimättömiä. Kaikissa käyttöoikeuden 

ehdoissa on otettava huomioon tarve 

turvata todellinen kilpailu palvelujen 

tarjoamisessa kuluttajille ja 

elinkeinonharjoittajille. Jokaista 

velvollisuutta olisi arvioitava yksittäin. 

Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 

kansallisten sääntelyviranomaisten 

asettamilla velvollisuuksilla ei ole 

tärkeysjärjestystä. Kuitenkin 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 

velvollisuus, joka koskee pääsyä tiettyihin 

verkkopalveluihin ja niiden käyttöoikeutta 

voidaan määrätä vain, jos velvollisuutta 

pääsystä rakennustekniseen omaisuuteen 

ei ole asetettu tai jos sitä ei ole pantu 

täytäntöön.  

Or. de 

 

Tarkistus   259 

Michał Boni 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 173 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(173) Kansallisten sääntelyviranomaisten 

olisi uusien tai parannettujen 

infrastruktuurien käyttöoikeuteen liittyviä 

velvoitteita asettaessaan varmistettava, että 

käyttöoikeuden ehdot heijastavat 

(173) Kansallisten sääntelyviranomaisten 

olisi uusien tai parannettujen 

infrastruktuurien käyttöoikeuteen liittyviä 

velvoitteita asettaessaan varmistettava, että 

käyttöoikeuden ehdot heijastavat 
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investointipäätöksen taustalla olevia 

olosuhteita, ottaen huomioon muun muassa 

rakennuskustannukset, uusien tuotteiden ja 

palvelujen odotettu käyttöönottovauhti ja 

odotettu vähittäishintojen taso. Jotta 

investoijille voidaan tarjota 

suunnitteluvarmuutta, kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi voitava 

tarvittaessa asettaa käyttöoikeudelle ehdot, 

joita voidaan soveltaa asianmukaisten 

tarkastelukausien ajan. Jos hintavalvonta 

katsotaan aiheelliseksi, näihin ehtoihin 

voivat kuulua hinnoittelujärjestelyt, jotka 

riippuvat määristä tai sopimuksen 

pituudesta, edellyttäen, että kyseiset 

järjestelyt ovat unionin oikeuden mukaisia 

ja syrjimättömiä. Kaikissa käyttöoikeuden 

ehdoissa on otettava huomioon tarve 

turvata todellinen kilpailu palvelujen 

tarjoamisessa kuluttajille ja 

elinkeinonharjoittajille. 

investointipäätöksen taustalla olevia 

olosuhteita, ottaen huomioon muun muassa 

rakennuskustannukset, uusien tuotteiden ja 

palvelujen odotettu käyttöönottovauhti ja 

odotettu vähittäishintojen taso. Jotta 

investoijille voidaan tarjota 

suunnitteluvarmuutta, kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi voitava 

tarvittaessa asettaa käyttöoikeudelle ehdot, 

joita voidaan soveltaa asianmukaisten 

tarkastelukausien ajan. Jos hintavalvonta 

katsotaan aiheelliseksi, näihin ehtoihin 

voivat kuulua hinnoittelujärjestelyt, jotka 

riippuvat määristä tai sopimuksen 

pituudesta, edellyttäen, että kyseiset 

järjestelyt ovat unionin oikeuden mukaisia 

ja syrjimättömiä. Kaikissa käyttöoikeuden 

ehdoissa on otettava huomioon tarve 

turvata todellinen kilpailu palvelujen 

tarjoamisessa kuluttajille ja 

elinkeinonharjoittajille. Jokaista 

velvollisuutta olisi arvioitava 

yksittäin.Yhtä poikkeusta lukuun 

ottamatta kansallisten 

sääntelyviranomaisten asettamilla 

velvollisuuksilla ei ole tärkeysjärjestystä. 

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 

velvollisuus, joka koskee pääsyä tiettyihin 

verkkopalveluihin ja niiden käyttöoikeutta 

voidaan määrätä vain, jos velvollisuutta 

pääsystä rakennustekniseen omaisuuteen 

ei ole asetettu tai jos sen täytäntöönpano 

ei ole todennäköinen. 

Or. en 

Perustelu 

Johdanto-osan 173 kappaleessa on syytä selittää, että velvollisuus pääsystä tiettyihin 

verkkopalveluihin ja niiden käyttöoikeudesta voidaan asettaa vain siinä tapauksessa, että 

velvollisuutta pääsystä rakennustekniseen omaisuuteen ei ole asetettu tai sen täytäntöönpano 

ei ole todennäköinen. 

 

Tarkistus   260 

David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 175 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(175) Maantieteellisillä alueilla, joilla 

voi olla odotettavissa kaksi 

liityntäverkkoa, loppukäyttäjille on 

infrastruktuuriin perustuvan kilpailun 

vuoksi luvassa parannuksia verkon 

laatuun todennäköisemmin kuin alueilla, 

joilla on vain yksi verkko. Kilpailun 

riittävä vaikutus muihin tekijöihin, kuten 

hintaan ja valinnanvaraan, riippuu 

todennäköisesti kansallisista ja 

paikallisista kilpailuolosuhteista.Jos 

vähintään yksi verkko-operaattoreista 

tarjoaa tukkutason käyttöoikeutta mille 

tahansa asiasta kiinnostuneelle yritykselle 

kohtuullisin kaupallisin ehdoin, jotka 

mahdollistavat kestävän kilpailun 

vähittäismarkkinoilla, kansallisten 

sääntelyviranomaisten ei todennäköisesti 

tarvitse asettaa tai pitää voimassa 

huomattavaan markkinavoimaan 

perustuvia käyttöoikeusvelvollisuuksia, 

kunhan rakennusteknisen 

infrastruktuurin käyttöoikeus on 

olemassa, vaan yleisten kilpailusääntöjen 

soveltaminen riittää. Tämä koskee etenkin 

tilanteita, joissa molemmat verkko-

operaattorit tarjoavat kohtuullisen 

kaupallisen tukkutason käyttöoikeuden. 

Kummassakin tapauksessa voi 

kansallisten sääntelyviranomaisten olla 

aiheellisempaa turvautua jälkikäteen 

toteutettavaan seurantaan. Jos on 

ennakoitavissa, että samoilla vähittäis- ja 

tukkumarkkinoilla on tai on odotettavissa 

kolme kestävällä tavalla keskenään 

kilpailevaa liityntäverkko-operaattoria 

(esimerkiksi matkaviestintäverkkojen 

tapauksessa tai joillakin maantieteellisillä 

alueilla kiinteiden verkkojen tapauksessa, 

erityisesti jos on olemassa tosiasiallinen 

käyttöoikeus rakennustekniseen 

infrastruktuuriin ja/tai yhteisinvestointeja 

saatavilla siten, että kolmella tai 

Poistetaan. 
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useammalla operaattorilla on 

tosiasiallinen määräämisvalta 

tarvittavaan liityntäverkon omaisuuteen 

vähittäismarkkinoiden kysyntään 

vastaamiseksi), on vähemmän 

todennäköistä, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset määrittelevät 

jollakin operaattorilla olevan huomattava 

markkinavoima, elleivät ne totea 

määräävää asemaa, tai jos kullakin 

kyseisistä yrityksistä on huomattava 

markkinavoima erillisillä 

tukkumarkkinoilla, kuten laskevan 

puheliikenteen markkinoilla. Tällaisilla 

markkinoilla, joille on ominaista kestävä 

ja tosiasiallinen infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu, yleisten 

kilpailusääntöjen soveltamisen pitäisi 

riittää. 

Or. en 

Perustelu 

Tekstissä ei oteta huomioon BERECin havaintoja ongelmista, jotka liittyvät kartellin 

kaltaisiksi oligopoleiksi luokiteltuihin markkinoihin. BERECin päätelmää, että "kaksi ei ole 

tarpeeksi" ei oteta huomioon tässä johdanto-osan kappaleessa. 

 

Tarkistus   261 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 175 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(175) Maantieteellisillä alueilla, joilla 

voi olla odotettavissa kaksi 

liityntäverkkoa, loppukäyttäjille on 

infrastruktuuriin perustuvan kilpailun 

vuoksi luvassa parannuksia verkon 

laatuun todennäköisemmin kuin alueilla, 

joilla on vain yksi verkko. Kilpailun 

riittävä vaikutus muihin tekijöihin, kuten 

hintaan ja valinnanvaraan, riippuu 

todennäköisesti kansallisista ja 

Poistetaan. 
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paikallisista kilpailuolosuhteista.Jos 

vähintään yksi verkko-operaattoreista 

tarjoaa tukkutason käyttöoikeutta mille 

tahansa asiasta kiinnostuneelle yritykselle 

kohtuullisin kaupallisin ehdoin, jotka 

mahdollistavat kestävän kilpailun 

vähittäismarkkinoilla, kansallisten 

sääntelyviranomaisten ei todennäköisesti 

tarvitse asettaa tai pitää voimassa 

huomattavaan markkinavoimaan 

perustuvia käyttöoikeusvelvollisuuksia, 

kunhan rakennusteknisen 

infrastruktuurin käyttöoikeus on 

olemassa, vaan yleisten kilpailusääntöjen 

soveltaminen riittää. Tämä koskee etenkin 

tilanteita, joissa molemmat verkko-

operaattorit tarjoavat kohtuullisen 

kaupallisen tukkutason käyttöoikeuden. 

Kummassakin tapauksessa voi 

kansallisten sääntelyviranomaisten olla 

aiheellisempaa turvautua jälkikäteen 

toteutettavaan seurantaan. Jos on 

ennakoitavissa, että samoilla vähittäis- ja 

tukkumarkkinoilla on tai on odotettavissa 

kolme kestävällä tavalla keskenään 

kilpailevaa liityntäverkko-operaattoria 

(esimerkiksi matkaviestintäverkkojen 

tapauksessa tai joillakin maantieteellisillä 

alueilla kiinteiden verkkojen tapauksessa, 

erityisesti jos on olemassa tosiasiallinen 

käyttöoikeus rakennustekniseen 

infrastruktuuriin ja/tai yhteisinvestointeja 

saatavilla siten, että kolmella tai 

useammalla operaattorilla on 

tosiasiallinen määräämisvalta 

tarvittavaan liityntäverkon omaisuuteen 

vähittäismarkkinoiden kysyntään 

vastaamiseksi), on vähemmän 

todennäköistä, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset määrittelevät 

jollakin operaattorilla olevan huomattava 

markkinavoima, elleivät ne totea 

määräävää asemaa, tai jos kullakin 

kyseisistä yrityksistä on huomattava 

markkinavoima erillisillä 

tukkumarkkinoilla, kuten laskevan 

puheliikenteen markkinoilla. Tällaisilla 

markkinoilla, joille on ominaista kestävä 
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ja tosiasiallinen infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu, yleisten 

kilpailusääntöjen soveltamisen pitäisi 

riittää. 

Or. en 

 

Tarkistus   262 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 175 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(175) Maantieteellisillä alueilla, joilla 

voi olla odotettavissa kaksi 

liityntäverkkoa, loppukäyttäjille on 

infrastruktuuriin perustuvan kilpailun 

vuoksi luvassa parannuksia verkon 

laatuun todennäköisemmin kuin alueilla, 

joilla on vain yksi verkko. Kilpailun 

riittävä vaikutus muihin tekijöihin, kuten 

hintaan ja valinnanvaraan, riippuu 

todennäköisesti kansallisista ja 

paikallisista kilpailuolosuhteista.Jos 

vähintään yksi verkko-operaattoreista 

tarjoaa tukkutason käyttöoikeutta mille 

tahansa asiasta kiinnostuneelle yritykselle 

kohtuullisin kaupallisin ehdoin, jotka 

mahdollistavat kestävän kilpailun 

vähittäismarkkinoilla, kansallisten 

sääntelyviranomaisten ei todennäköisesti 

tarvitse asettaa tai pitää voimassa 

huomattavaan markkinavoimaan 

perustuvia käyttöoikeusvelvollisuuksia, 

kunhan rakennusteknisen 

infrastruktuurin käyttöoikeus on 

olemassa, vaan yleisten kilpailusääntöjen 

soveltaminen riittää. Tämä koskee etenkin 

tilanteita, joissa molemmat verkko-

operaattorit tarjoavat kohtuullisen 

kaupallisen tukkutason käyttöoikeuden. 

Kummassakin tapauksessa voi 

kansallisten sääntelyviranomaisten olla 

Poistetaan. 
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aiheellisempaa turvautua jälkikäteen 

toteutettavaan seurantaan. Jos on 

ennakoitavissa, että samoilla vähittäis- ja 

tukkumarkkinoilla on tai on odotettavissa 

kolme kestävällä tavalla keskenään 

kilpailevaa liityntäverkko-operaattoria 

(esimerkiksi matkaviestintäverkkojen 

tapauksessa tai joillakin maantieteellisillä 

alueilla kiinteiden verkkojen tapauksessa, 

erityisesti jos on olemassa tosiasiallinen 

käyttöoikeus rakennustekniseen 

infrastruktuuriin ja/tai yhteisinvestointeja 

saatavilla siten, että kolmella tai 

useammalla operaattorilla on 

tosiasiallinen määräämisvalta 

tarvittavaan liityntäverkon omaisuuteen 

vähittäismarkkinoiden kysyntään 

vastaamiseksi), on vähemmän 

todennäköistä, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset määrittelevät 

jollakin operaattorilla olevan huomattava 

markkinavoima, elleivät ne totea 

määräävää asemaa, tai jos kullakin 

kyseisistä yrityksistä on huomattava 

markkinavoima erillisillä 

tukkumarkkinoilla, kuten laskevan 

puheliikenteen markkinoilla. Tällaisilla 

markkinoilla, joille on ominaista kestävä 

ja tosiasiallinen infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu, yleisten 

kilpailusääntöjen soveltamisen pitäisi 

riittää. 

Or. en 

Perustelu 

The recital ignores the importance of effective access regulation in ensuring competitive 

outcomes in both monopolistic and oligopolistic markets. When retail competition is effective, 

it is often based on regulated wholesale access, especially SMP. Technical and economic 

nature of access is often critical in determining if it truly contributes to the goal of achieving 

effective competition and as such we should not make a mistake to remove regulation only 

because the retail market is competitive. Also, BEREC points out the problems of ‘tight 

oligopolies’ in EU markets and that existing regulatory tools are not able to tackle them. 

 

Tarkistus   263 
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Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 175 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(175) Maantieteellisillä alueilla, joilla 

voi olla odotettavissa kaksi 

liityntäverkkoa, loppukäyttäjille on 

infrastruktuuriin perustuvan kilpailun 

vuoksi luvassa parannuksia verkon 

laatuun todennäköisemmin kuin alueilla, 

joilla on vain yksi verkko. Kilpailun 

riittävä vaikutus muihin tekijöihin, kuten 

hintaan ja valinnanvaraan, riippuu 

todennäköisesti kansallisista ja 

paikallisista kilpailuolosuhteista.Jos 

vähintään yksi verkko-operaattoreista 

tarjoaa tukkutason käyttöoikeutta mille 

tahansa asiasta kiinnostuneelle yritykselle 

kohtuullisin kaupallisin ehdoin, jotka 

mahdollistavat kestävän kilpailun 

vähittäismarkkinoilla, kansallisten 

sääntelyviranomaisten ei todennäköisesti 

tarvitse asettaa tai pitää voimassa 

huomattavaan markkinavoimaan 

perustuvia käyttöoikeusvelvollisuuksia, 

kunhan rakennusteknisen 

infrastruktuurin käyttöoikeus on 

olemassa, vaan yleisten kilpailusääntöjen 

soveltaminen riittää. Tämä koskee etenkin 

tilanteita, joissa molemmat verkko-

operaattorit tarjoavat kohtuullisen 

kaupallisen tukkutason käyttöoikeuden. 

Kummassakin tapauksessa voi 

kansallisten sääntelyviranomaisten olla 

aiheellisempaa turvautua jälkikäteen 

toteutettavaan seurantaan. Jos on 

ennakoitavissa, että samoilla vähittäis- ja 

tukkumarkkinoilla on tai on odotettavissa 

kolme kestävällä tavalla keskenään 

kilpailevaa liityntäverkko-operaattoria 

(esimerkiksi matkaviestintäverkkojen 

tapauksessa tai joillakin maantieteellisillä 

alueilla kiinteiden verkkojen tapauksessa, 

Poistetaan. 
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erityisesti jos on olemassa tosiasiallinen 

käyttöoikeus rakennustekniseen 

infrastruktuuriin ja/tai yhteisinvestointeja 

saatavilla siten, että kolmella tai 

useammalla operaattorilla on 

tosiasiallinen määräämisvalta 

tarvittavaan liityntäverkon omaisuuteen 

vähittäismarkkinoiden kysyntään 

vastaamiseksi), on vähemmän 

todennäköistä, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset määrittelevät 

jollakin operaattorilla olevan huomattava 

markkinavoima, elleivät ne totea 

määräävää asemaa, tai jos kullakin 

kyseisistä yrityksistä on huomattava 

markkinavoima erillisillä 

tukkumarkkinoilla, kuten laskevan 

puheliikenteen markkinoilla. Tällaisilla 

markkinoilla, joille on ominaista kestävä 

ja tosiasiallinen infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu, yleisten 

kilpailusääntöjen soveltamisen pitäisi 

riittää. 

Or. en 

Perustelu 

The recital presents a distorted and inadequate narrative of the evolution and status of 

different telecom market outcomes in the EU and should be deleted. It ignores the crucial role 

effective access regulation has in ensuring competitive outcomes in both monopolistic and 

oligopolistic (2 or more strong players) markets. When retail competition is effective, it is 

often based on regulated wholesale access, especially SMP. It would therefore be mistaken to 

remove this regulation just because the retail market is competitive. The text does not take 

into account BEREC findings on the problems related to markets qualified as ‘tight 

oligopolies’ and the inadequacy of existing regulatory tools to tackle them. BEREC’s 

conclusion that “two is not enough” isn’t reflected by this recital. Markets like Belgium and 

the Netherlands, already with oligopolistic structures, would be left as they are today. 

 

Tarkistus   264 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 175 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(175) Maantieteellisillä alueilla, joilla 

voi olla odotettavissa kaksi 

liityntäverkkoa, loppukäyttäjille on 

infrastruktuuriin perustuvan kilpailun 

vuoksi luvassa parannuksia verkon 

laatuun todennäköisemmin kuin alueilla, 

joilla on vain yksi verkko. Kilpailun 

riittävä vaikutus muihin tekijöihin, kuten 

hintaan ja valinnanvaraan, riippuu 

todennäköisesti kansallisista ja 

paikallisista kilpailuolosuhteista.Jos 

vähintään yksi verkko-operaattoreista 

tarjoaa tukkutason käyttöoikeutta mille 

tahansa asiasta kiinnostuneelle yritykselle 

kohtuullisin kaupallisin ehdoin, jotka 

mahdollistavat kestävän kilpailun 

vähittäismarkkinoilla, kansallisten 

sääntelyviranomaisten ei todennäköisesti 

tarvitse asettaa tai pitää voimassa 

huomattavaan markkinavoimaan 

perustuvia käyttöoikeusvelvollisuuksia, 

kunhan rakennusteknisen 

infrastruktuurin käyttöoikeus on 

olemassa, vaan yleisten kilpailusääntöjen 

soveltaminen riittää. Tämä koskee etenkin 

tilanteita, joissa molemmat verkko-

operaattorit tarjoavat kohtuullisen 

kaupallisen tukkutason käyttöoikeuden. 

Kummassakin tapauksessa voi 

kansallisten sääntelyviranomaisten olla 

aiheellisempaa turvautua jälkikäteen 

toteutettavaan seurantaan. Jos on 

ennakoitavissa, että samoilla vähittäis- ja 

tukkumarkkinoilla on tai on odotettavissa 

kolme kestävällä tavalla keskenään 

kilpailevaa liityntäverkko-operaattoria 

(esimerkiksi matkaviestintäverkkojen 

tapauksessa tai joillakin maantieteellisillä 

alueilla kiinteiden verkkojen tapauksessa, 

erityisesti jos on olemassa tosiasiallinen 

käyttöoikeus rakennustekniseen 

infrastruktuuriin ja/tai yhteisinvestointeja 

saatavilla siten, että kolmella tai 

useammalla operaattorilla on 

tosiasiallinen määräämisvalta 

tarvittavaan liityntäverkon omaisuuteen 

Poistetaan. 
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vähittäismarkkinoiden kysyntään 

vastaamiseksi), on vähemmän 

todennäköistä, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset määrittelevät 

jollakin operaattorilla olevan huomattava 

markkinavoima, elleivät ne totea 

määräävää asemaa, tai jos kullakin 

kyseisistä yrityksistä on huomattava 

markkinavoima erillisillä 

tukkumarkkinoilla, kuten laskevan 

puheliikenteen markkinoilla. Tällaisilla 

markkinoilla, joille on ominaista kestävä 

ja tosiasiallinen infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu, yleisten 

kilpailusääntöjen soveltamisen pitäisi 

riittää. 

Or. en 

 

Tarkistus   265 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 175 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(175) Maantieteellisillä alueilla, joilla voi 

olla odotettavissa kaksi liityntäverkkoa, 

loppukäyttäjille on infrastruktuuriin 

perustuvan kilpailun vuoksi luvassa 

parannuksia verkon laatuun 

todennäköisemmin kuin alueilla, joilla on 

vain yksi verkko. Kilpailun riittävä 

vaikutus muihin tekijöihin, kuten hintaan ja 

valinnanvaraan, riippuu todennäköisesti 

kansallisista ja paikallisista 

kilpailuolosuhteista.Jos vähintään yksi 

verkko-operaattoreista tarjoaa tukkutason 

käyttöoikeutta mille tahansa asiasta 

kiinnostuneelle yritykselle kohtuullisin 

kaupallisin ehdoin, jotka mahdollistavat 

kestävän kilpailun vähittäismarkkinoilla, 

kansallisten sääntelyviranomaisten ei 

todennäköisesti tarvitse asettaa tai pitää 

voimassa huomattavaan markkinavoimaan 

(175) Maantieteellisillä alueilla, joilla voi 

olla odotettavissa kaksi liityntäverkkoa, 

loppukäyttäjille on infrastruktuuriin 

perustuvan kilpailun vuoksi luvassa 

parannuksia verkon laatuun 

todennäköisemmin kuin alueilla, joilla on 

vain yksi verkko. Kilpailun riittävä 

vaikutus muihin tekijöihin, kuten hintaan ja 

valinnanvaraan, riippuu todennäköisesti 

kansallisista ja paikallisista 

kilpailuolosuhteista. Jos vähintään yksi 

verkko-operaattoreista tarjoaa tukkutason 

käyttöoikeutta mille tahansa asiasta 

kiinnostuneelle yritykselle kohtuullisin 

kaupallisin ehdoin, jotka mahdollistavat 

pitkän aikavälin kestävän kilpailun 

asianomaisilla markkinoilla, kansallisten 

sääntelyviranomaisten ei todennäköisesti 

tarvitse asettaa tai pitää voimassa 
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perustuvia käyttöoikeusvelvollisuuksia, 

kunhan rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeus on olemassa, vaan yleisten 

kilpailusääntöjen soveltaminen riittää. 

Tämä koskee etenkin tilanteita, joissa 

molemmat verkko-operaattorit tarjoavat 

kohtuullisen kaupallisen tukkutason 

käyttöoikeuden. Kummassakin tapauksessa 

voi kansallisten sääntelyviranomaisten olla 

aiheellisempaa turvautua jälkikäteen 

toteutettavaan seurantaan. Jos on 

ennakoitavissa, että samoilla vähittäis- ja 

tukkumarkkinoilla on tai on odotettavissa 

kolme kestävällä tavalla keskenään 

kilpailevaa liityntäverkko-operaattoria 

(esimerkiksi matkaviestintäverkkojen 

tapauksessa tai joillakin maantieteellisillä 

alueilla kiinteiden verkkojen tapauksessa, 

erityisesti jos on olemassa tosiasiallinen 

käyttöoikeus rakennustekniseen 

infrastruktuuriin ja/tai yhteisinvestointeja 

saatavilla siten, että kolmella tai 

useammalla operaattorilla on tosiasiallinen 

määräämisvalta tarvittavaan liityntäverkon 

omaisuuteen vähittäismarkkinoiden 

kysyntään vastaamiseksi), on vähemmän 

todennäköistä, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset määrittelevät jollakin 

operaattorilla olevan huomattava 

markkinavoima, elleivät ne totea 

määräävää asemaa, tai jos kullakin 

kyseisistä yrityksistä on huomattava 

markkinavoima erillisillä 

tukkumarkkinoilla, kuten laskevan 

puheliikenteen markkinoilla. Tällaisilla 

markkinoilla, joille on ominaista kestävä ja 

tosiasiallinen infrastruktuuriin perustuva 

kilpailu, yleisten kilpailusääntöjen 

soveltamisen pitäisi riittää. 

huomattavaan markkinavoimaan 

perustuvia käyttöoikeusvelvollisuuksia, 

kunhan rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeus on olemassa, vaan yleisten 

kilpailusääntöjen soveltaminen riittää. 

Tämä koskee etenkin tilanteita, joissa 

molemmat verkko-operaattorit tarjoavat 

kohtuullisen kaupallisen tukkutason 

käyttöoikeuden. Kummassakin tapauksessa 

voi kansallisten sääntelyviranomaisten olla 

aiheellisempaa turvautua jälkikäteen 

toteutettavaan seurantaan. Jos on 

ennakoitavissa, että samoilla vähittäis- ja 

tukkumarkkinoilla on tai on odotettavissa 

kolme kestävällä tavalla keskenään 

kilpailevaa liityntäverkko-operaattoria 

(esimerkiksi matkaviestintäverkkojen 

tapauksessa tai joillakin maantieteellisillä 

alueilla kiinteiden verkkojen tapauksessa, 

erityisesti jos on olemassa tosiasiallinen 

käyttöoikeus rakennustekniseen 

infrastruktuuriin ja/tai yhteisinvestointeja 

saatavilla siten, että kolmella tai 

useammalla operaattorilla on tosiasiallinen 

määräämisvalta tarvittavaan liityntäverkon 

omaisuuteen vähittäismarkkinoiden 

kysyntään vastaamiseksi), on vähemmän 

todennäköistä, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset määrittelevät jollakin 

operaattorilla olevan huomattava 

markkinavoima, elleivät ne totea 

määräävää asemaa, tai merkittävää haittaa 

todelliselle kilpailulle, tai jos kullakin 

kyseisistä yrityksistä on huomattava 

markkinavoima erillisillä 

tukkumarkkinoilla, kuten laskevan 

puheliikenteen markkinoilla. Tällaisilla 

markkinoilla, joille on ominaista kestävä ja 

tosiasiallinen infrastruktuuriin perustuva 

kilpailu, yleisten kilpailusääntöjen 

soveltamisen pitäisi riittää. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 
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Tarkistus   266 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 177 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(177) Hintavalvonta voi olla tarpeen, jos 

markkina-analyysi paljastaa kilpailun 

olevan määrätyillä markkinoilla 

riittämätöntä. Erityisesti operaattoreiden, 

joilla on huomattava markkinavoima, olisi 

vältettävä hintapainostusta, jossa niiden 

vähittäishintojen ja samanlaisia 

vähittäispalveluja tarjoavilta kilpailijoilta 

veloitettavien yhteenliittämisen ja/tai 

käyttöoikeuksien hintojen ero ei ole riittävä 

varmistamaan kestävää kilpailua. Kun 

kansallinen sääntelyviranomainen 

selvittää kustannuksia, jotka ovat 

aiheutuneet tässä direktiivissä säädetyn 

palvelutoiminnan perustamisesta, on 

aiheellista sallia kohtuullinen tuotto 

sijoitetulle pääomalle asianmukaiset 

työvoima- ja rakennuskustannukset 

mukaan lukien, jolloin pääoma 

mukautetaan tarvittaessa varoista ja 

toiminnan tehokkuudesta tehdyn 

ajantasaisen arvion mukaisesti. 

Kustannusvastaavuuden 

arviointimenetelmän olisi oltava 

asianmukainen olosuhteisiin nähden, ja 

siinä on otettava huomioon tarve edistää 

tehokkuutta, ja kestävää kilpailua ja 

erittäin suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöönottoa sekä siten maksimoida 

loppukäyttäjien edut, ja siinä olisi otettava 

huomioon tukkuhintojen vakauden ja 

ennakoitavuuden tarve kaikkien niiden 

operaattorien kannalta, jotka haluavat ottaa 

käyttöön uusia parannettuja verkkoja, 

komission ohjeiden37 mukaisesti. 

(177) Hintavalvonta voi olla tarpeen, jos 

markkina-analyysi paljastaa kilpailun 

olevan määrätyillä markkinoilla 

riittämätöntä. Erityisesti operaattoreiden, 

joilla on huomattava markkinavoima, olisi 

vältettävä hintapainostusta, jossa niiden 

vähittäishintojen ja samanlaisia 

vähittäispalveluja tarjoavilta kilpailijoilta 

veloitettavien yhteenliittämisen ja/tai 

käyttöoikeuksien hintojen ero ei ole riittävä 

varmistamaan kestävää kilpailua. 

Kustannusvastaavuuden 

arviointimenetelmän olisi oltava 

asianmukainen olosuhteisiin nähden, ja 

siinä on otettava huomioon tarve edistää 

tehokkuutta, kestävää kilpailua ja erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöönottoa sekä siten maksimoida 

loppukäyttäjien edut, ja siinä olisi otettava 

huomioon tukkuhintojen vakauden ja 

ennakoitavuuden tarve kaikkien niiden 

operaattorien kannalta, jotka haluavat ottaa 

käyttöön uusia parannettuja verkkoja, 

komission ohjeiden37 mukaisesti. 

_________________ _________________ 

37 Komission suositus 2013/466/EU, 37 Komission suositus 2013/466/EU, 
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annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 

kilpailua edistävistä ja laajakaistan 

investointiympäristöä parantavista 

johdonmukaisista 

syrjimättömyysvelvoitteista ja 

kustannuslaskentamenetelmistä (EUVL L 

251, 21.9.2013, s. 13). 

annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 

kilpailua edistävistä ja laajakaistan 

investointiympäristöä parantavista 

johdonmukaisista 

syrjimättömyysvelvoitteista ja 

kustannuslaskentamenetelmistä (EUVL L 

251, 21.9.2013, s. 13). 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   267 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 178 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(178) Seuraavan sukupolven 

laajakaistapalvelujen kysynnän 

toteutumisasteen epävarmuuden vuoksi 

on tärkeää sallia uusiin tai 

parannettuihin verkkoihin investoiville 

operaattoreille tietty joustavuus 

hinnoittelussa, jotta voidaan edistää 

tehokasta investointia ja innovointia. 

Jotta hinnat eivät kohoaisi kohtuuttomiksi 

markkinoilla, joilla on huomattavan 

markkinavoiman operaattoreita, 

hinnoittelun joustoon olisi liitettävä 

ylimääräisiä turvatoimia kilpailun ja 

loppukäyttäjien etujen turvaamiseksi. 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi tiukat 

syrjimättömyysvelvollisuudet, toimenpiteet 

tuotantoketjun loppupään tuotteiden 

teknisen ja taloudellisen 

toisinnettavuuden varmistamiseksi sekä 

osoitettavissa oleva vähittäishintaan 

kohdistuva rajoitus, joka johtuu 

infrastruktuurikilpailusta tai muiden 

säänneltyjen käyttöoikeustuotteiden 

Poistetaan. 
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aiheuttamasta hinta-ankkurista taikka 

molemmista. Nämä kilpailun turvatoimet 

eivät estä kansallisia 

sääntelyviranomaisia yksilöimästä muita 

olosuhteita, joissa voisi olla aiheellista 

olla asettamatta säänneltyjä 

käyttöoikeushintoja tietyille tukkutason 

tuotantopanoksille, jos esimerkiksi 

loppukäyttäjien kysynnän korkean 

hintajouston vuoksi huomattavan 

markkinavoiman operaattorin ei kannata 

veloittaa selvästi kilpailutason ylittäviä 

hintoja. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   268 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 178 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(178) Seuraavan sukupolven 

laajakaistapalvelujen kysynnän 

toteutumisasteen epävarmuuden vuoksi on 

tärkeää sallia uusiin tai parannettuihin 

verkkoihin investoiville operaattoreille 

tietty joustavuus hinnoittelussa, jotta 

voidaan edistää tehokasta investointia ja 

innovointia. Jotta hinnat eivät kohoaisi 

kohtuuttomiksi markkinoilla, joilla on 

huomattavan markkinavoiman 

operaattoreita, hinnoittelun joustoon olisi 

liitettävä ylimääräisiä turvatoimia kilpailun 

ja loppukäyttäjien etujen turvaamiseksi. 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi tiukat 

syrjimättömyysvelvollisuudet, toimenpiteet 

tuotantoketjun loppupään tuotteiden 

teknisen ja taloudellisen toisinnettavuuden 

(178) Seuraavan sukupolven 

laajakaistapalvelujen kysynnän 

toteutumisasteen epävarmuuden vuoksi on 

tärkeää sallia uusiin tai parannettuihin 

verkkoihin investoiville operaattoreille 

tietty joustavuus hinnoittelussa, jotta 

voidaan edistää tehokasta investointia ja 

innovointia. Jotta hinnat eivät kohoaisi 

kohtuuttomiksi markkinoilla, joilla on 

huomattavan markkinavoiman 

operaattoreita, hinnoittelun joustoon olisi 

liitettävä ylimääräisiä turvatoimia kilpailun 

ja loppukäyttäjien etujen turvaamiseksi. 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi 

konkreettiset 
syrjimättömyysvelvollisuudet, toimenpiteet 

tuotantoketjun loppupään tuotteiden 
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varmistamiseksi sekä osoitettavissa oleva 

vähittäishintaan kohdistuva rajoitus, joka 

johtuu infrastruktuurikilpailusta tai muiden 

säänneltyjen käyttöoikeustuotteiden 

aiheuttamasta hinta-ankkurista taikka 

molemmista. Nämä kilpailun turvatoimet 

eivät estä kansallisia sääntelyviranomaisia 

yksilöimästä muita olosuhteita, joissa voisi 

olla aiheellista olla asettamatta säänneltyjä 

käyttöoikeushintoja tietyille tukkutason 

tuotantopanoksille, jos esimerkiksi 

loppukäyttäjien kysynnän korkean 

hintajouston vuoksi huomattavan 

markkinavoiman operaattorin ei kannata 

veloittaa selvästi kilpailutason ylittäviä 

hintoja. 

teknisen ja taloudellisen toisinnettavuuden 

varmistamiseksi sekä osoitettavissa oleva 

vähittäishintaan kohdistuva rajoitus, joka 

johtuu infrastruktuurikilpailusta. Tämän 

vuoksi on tärkeää varmistaa, että kaikki 

hintojen joustavuutta rajoittavat 

varotoimet eivät vaikuta kielteisesti 

investointeihin uusissa tai uudistetuissa 

verkoissa. Tähän kuuluu muun muassa 

se, että vähittäishintoihin perustuva 

hintavalvonta ei saa johtaa sellaisiin 

säänneltyihin tukkuhintoihin, jotka eivät 

mahdollista uusien verkkojen 

käyttöönottoon ja toimintaan liittyvien 

kustannusten takaisin saamista, jolloin 

investoinnin tehnyt operaattori on 

tilanteessa, joka on huonompi kuin 

investoimattomilla käyttöoikeuden 

hakijoilla. Nämä kilpailun turvatoimet 

eivät estä kansallisia sääntelyviranomaisia 

yksilöimästä muita olosuhteita, joissa voisi 

olla aiheellista olla asettamatta säänneltyjä 

käyttöoikeushintoja tietyille tukkutason 

tuotantopanoksille, jos esimerkiksi 

loppukäyttäjien kysynnän korkean 

hintajouston vuoksi huomattavan 

markkinavoiman operaattorin ei kannata 

veloittaa selvästi kilpailutason ylittäviä 

hintoja. 

Or. en 

 

Tarkistus   269 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 180 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(180) Unionin veloitusjärjestelmä 

laskevan puheliikenteen markkinoilla 

perustuu CPNP-malliin (Calling Party 

Network Pays, ”soittajan verkko 

maksaa”). Kysynnän ja tarjonnan 

korvattavuuden analyysi osoittaa, että 

Poistetaan. 
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nykyisin tai lähitulevaisuudessa ei vielä 

ole tukkutasolla korvikkeita, jotka 

rajoittaisivat terminointimaksujen 

asettamista tietyssä verkossa. Kun otetaan 

huomioon kohdeverkkomarkkinoiden 

luonne kaksisuuntaisena 

yhteenliittämistilanteena, mahdollisen 

kilpailuongelman muodostavat myös 

operaattorien väliset ristikkäissubventiot. 

Nämä potentiaaliset kilpailuongelmat ovat 

yhteisiä kiinteän verkon ja 

matkaviestintäverkon laskevan 

puheliikenteen markkinoille. Näistä 

syistä, ja kun otetaan huomioon 

kohdeverkon operaattorin mahdollisuus 

ja halukkuus nostaa hintoja 

huomattavasti yli kustannustason, 

voidaan 

kustannussuuntautuneisuusvaatimusta 

pitää toimivimpana keinona puuttua 

ongelmaan keskipitkällä aikavälillä. 

Or. en 

 

Tarkistus   270 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 181 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(181) Tukkutason laskevan 

puheliikenteen kilpailuongelmien koko 

unionin tason johdonmukaisesta 

käsittelystä aiheutuvan sääntelyrasitteen 

keventämiseksi tässä direktiivissä olisi 

säädettävä yhteisestä lähestymistavasta 

perustana hintavalvontavelvoitteiden 

asettamiselle, ja sitä olisi täydennettävä 

sitovalla yhteisellä metodologialla, jonka 

määrittää komissio, sekä teknisillä 

ohjeilla, jotka yhteistyöelimen olisi 

laadittava. 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus   271 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 182 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(182) Jotta voidaan yksinkertaistaa 

tukkutason laskevan liikenteen 

terminointimaksujen asettamisen 

yksinkertaistamiseksi ja helpottaa niiden 

määräämistä tarvittaessa kiinteiden 

verkkojen ja matkaviestinverkkojen 

markkinoilla unionissa, ne olisi 

vahvistettava delegoidulla säädöksellä. 

Tässä direktiivissä olisi säädettävä 

yksityiskohtaisista perusteista ja 

parametreistä, joiden perusteella 

puheliikenteen terminointimaksujen arvot 

määritetään. Näitä perusteita ja 

parametrejä soveltaessaan komission olisi 

otettava huomioon muun muassa, että 

olisi katettava ainoastaan laskevan 

puheliikenteen tukkupalvelujen tarjonnan 

lisäkustannukset; että taajuusmaksut 

määräytyvät tilaajan eivätkä liikenteen 

mukaan ja näin ollen niitä ei pitäisi ottaa 

huomioon ja että lisätaajuuksia varataan 

pääasiassa datalle, joten niillä ei ole 

merkitystä laskevan puheliikenteen 

lisäkustannusten kannalta; että on 

tunnustettua, että vaikka 

matkaviestintäverkoissa pienin tehokas 

mittakaava on arviolta vähintään 20 

prosenttia markkinaosuudesta, kiinteissä 

verkoissa pienemmät operaattorit voivat 

koostaan riippumatta saavuttaa saman 

tehokkuuden ja tuottaa samoilla 

yksikkökustannuksilla kuin tehokas 

operaattori. Tarkkaa enimmäismäärää 

määrittäessään komission olisi 

sovellettava asianmukaista painotusta, 

jossa otetaan huomioon loppukäyttäjien 

kokonaismäärä kussakin jäsenvaltiossa, 

jos tämä on tarpeen jäljelle jäävien 

Poistetaan. 
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kustannuserojen huomioon ottamiseksi. 

Kun komissio vahvistaa kyseisen määrän, 

olisi otettava huomioon yhteistyöelimen ja 

kansallisten sääntelyelinten arvokas 

kokemus sopivien kustannusmallien 

laatimisessa. 

Or. en 

 

Tarkistus   272 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 183 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(183) Tässä direktiivissä asetetaan 

tukkutason laskevan puheliikenteen 

terminointimaksujen enimmäismäärät 

kiinteissä verkoissa ja 

matkaviestinverkoissa. Alkuperäisessä 

delegoidussa säädöksessä vahvistetaan 

sitten enimmäismäärän alittava 

täsmällinen määrä, jota kansallisten 

sääntelyviranomaisten on sovellettava. 

Alkuperäistä määrää ajantasaistetaan 

myöhemmin. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten tähän asti 

soveltaman alhaalta ylöspäin 

suuntautuvan Pure LRIC (Pure Long 

Run Incremental Cost) –mallin 

perusteella ja soveltaen edellä esitettyjä 

perusteita puheliikenteen 

terminointimaksut vaihtelevat nykyisin 

0,4045 sentistä minuutilta 1,226 senttiin 

minuutilta matkaviestintäverkoissa ja 

0,0430 sentistä minuutilta 0,1400 senttiin 

minuutilta kiinteissä verkoissa 

yhteenliittämisen paikallisimmassa 

kerroksessa (laskettuna ruuhka-aikojen ja 

hiljaisien aikojen maksujen painotettuna 

keskiarvona). Maksujen erot johtuvat 

erilaisista paikallisista edellytyksistä ja 

nykyisistä hintarakenteista sekä 

mallilaskelmien erilaisista ajoituksista eri 

Poistetaan. 
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jäsenvaltioissa. Lisäksi kiinteissä 

verkoissa kustannustehokkaiden 

terminointimaksujen taso riippuu myös 

siitä, missä verkon kerroksessa laskevan 

liikenteen palvelua tarjotaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   273 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 183 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(183) Tässä direktiivissä asetetaan 

tukkutason laskevan puheliikenteen 

terminointimaksujen enimmäismäärät 

kiinteissä verkoissa ja 

matkaviestinverkoissa. Alkuperäisessä 

delegoidussa säädöksessä vahvistetaan 

sitten enimmäismäärän alittava täsmällinen 

määrä, jota kansallisten 

sääntelyviranomaisten on sovellettava. 

Alkuperäistä määrää ajantasaistetaan 

myöhemmin. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten tähän asti 

soveltaman alhaalta ylöspäin suuntautuvan 

Pure LRIC (Pure Long Run Incremental 

Cost) –mallin perusteella ja soveltaen 

edellä esitettyjä perusteita puheliikenteen 

terminointimaksut vaihtelevat nykyisin 

0,4045 sentistä minuutilta 1,226 senttiin 

minuutilta matkaviestintäverkoissa ja 

0,0430 sentistä minuutilta 0,1400 senttiin 

minuutilta kiinteissä verkoissa 

yhteenliittämisen paikallisimmassa 

kerroksessa (laskettuna ruuhka-aikojen ja 

hiljaisien aikojen maksujen painotettuna 

keskiarvona). Maksujen erot johtuvat 

erilaisista paikallisista edellytyksistä ja 

nykyisistä hintarakenteista sekä 

mallilaskelmien erilaisista ajoituksista eri 

jäsenvaltioissa. Lisäksi kiinteissä verkoissa 

kustannustehokkaiden terminointimaksujen 

(183) Tässä direktiivissä edellytetään, 

että komissio asettaa delegoidulla 

säädöksellä tukkutason laskevan 

puheliikenteen terminointimaksujen 

enimmäismäärät kiinteissä verkoissa ja 

matkaviestinverkoissa. Tarkoitukseen 

laaditussa delegoidussa säädöksessä 

vahvistetaan sitten enimmäismäärän 

alittava täsmällinen määrä, jota kansallisten 

sääntelyviranomaisten on sovellettava. 

Alkuperäistä määrää ajantasaistetaan 

myöhemmin. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten tähän asti 

soveltaman alhaalta ylöspäin suuntautuvan 

Pure LRIC (Pure Long Run Incremental 

Cost) –mallin perusteella ja soveltaen 

edellä esitettyjä perusteita puheliikenteen 

terminointimaksut vaihtelevat nykyisin 

0,4045 sentistä minuutilta 1,226 senttiin 

minuutilta matkaviestintäverkoissa ja 

0,0430 sentistä minuutilta 0,1400 senttiin 

minuutilta kiinteissä verkoissa 

yhteenliittämisen paikallisimmassa 

kerroksessa (laskettuna ruuhka-aikojen ja 

hiljaisien aikojen maksujen painotettuna 

keskiarvona). Maksujen erot johtuvat 

erilaisista paikallisista edellytyksistä ja 

nykyisistä hintarakenteista sekä 

mallilaskelmien erilaisista ajoituksista eri 

jäsenvaltioissa. Lisäksi kiinteissä verkoissa 
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taso riippuu myös siitä, missä verkon 

kerroksessa laskevan liikenteen palvelua 

tarjotaan. 

kustannustehokkaiden terminointimaksujen 

taso riippuu myös siitä, missä verkon 

kerroksessa laskevan liikenteen palvelua 

tarjotaan. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   274 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 184 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(184) Erittäin suuren kapasiteetin 

laajakaistapalvelujen kysynnän 

toteutumisasteen nykyisen epävarmuuden 

samoin kuin yleisten mittakaavaetujen 

vuoksi yhteisinvestointisopimukset 

tarjoavat merkittäviä kustannusten ja 

riskien tasaamiseen liittyviä etuja, jotka 

auttavat pienempiä operaattoreita 

investoimaan taloudellisesti järkevin 

ehdoin, mikä edistää kestävää pitkäaikaista 

kilpailua, myös alueilla, joilla 

infrastruktuuriin perustuva kilpailu ei 

välttämättä olisi tehokasta. Jos operaattori, 

jolla on huomattava markkinavoima, 

tekee avoimen pyynnön, joka koskee 

yhteisinvestointeja oikeudenmukaisin, 

kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin 

uusiin verkkoelementteihin, jotka 

edistävät merkittävästi erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen käyttöönottoa, 

kansallisen sääntelyviranomaisen ei 

yleensä pitäisi asettaa tämän direktiivin 

mukaisia velvollisuuksia uusille 

verkkoelementeille, ellei myöhempien 

markkina-analyysien 

(184) Erittäin suuren kapasiteetin 

laajakaistapalvelujen kysynnän 

toteutumisasteen nykyisen epävarmuuden 

samoin kuin yleisten mittakaavaetujen 

vuoksi yhteisinvestointisopimukset voivat 

tarjota merkittäviä kustannusten ja riskien 

tasaamiseen liittyviä etuja, jotka auttavat 

pienempiä operaattoreita investoimaan 

taloudellisesti järkevin ehdoin, mikä 

edistää kestävää pitkäaikaista kilpailua, 

myös alueilla, joilla infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu ei välttämättä olisi 

tehokasta. 
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uudelleentarkastelusta muuta johdu. 

Edellyttäen, että otetaan asianmukaisesti 

huomioon yhteisinvestoinnin 

ennakoitavat kilpailua edistävät 

vaikutukset tukku- ja vähittäiskaupan 

tasolla, kansalliset sääntelyviranomaiset 

voivat silti pitää – nykyinen 

markkinarakenne ja säänneltyjen 

tukkutason käyttöoikeusedellytysten 

mukainen dynamiikka huomioon ottaen 

ja edellyttäen, ettei siitä ole jo tehty 

kaupallista tarjousta – aiheellisena 

turvata niiden käyttöoikeuksien 

hakijoiden oikeudet, jotka eivät osallistu 

tiettyyn yhteisinvestointiin ylläpitämällä 

olemassa olevia käyttöoikeustuotteita tai, 

jos aikaisemmat verkkoelementit 

puretaan, määräämällä 

käyttöoikeustuotteista, joilla on vastaavat 

toiminnot kuin aikaisemmassa 

infrastruktuurissa saatavilla olleilla 

tuotteilla. 

Or. en 

 

Tarkistus   275 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 184 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(184) Erittäin suuren kapasiteetin 

laajakaistapalvelujen kysynnän 

toteutumisasteen nykyisen epävarmuuden 

samoin kuin yleisten mittakaavaetujen 

vuoksi yhteisinvestointisopimukset 

tarjoavat merkittäviä kustannusten ja 

riskien tasaamiseen liittyviä etuja, jotka 

auttavat pienempiä operaattoreita 

investoimaan taloudellisesti järkevin 

ehdoin, mikä edistää kestävää pitkäaikaista 

kilpailua, myös alueilla, joilla 

infrastruktuuriin perustuva kilpailu ei 

välttämättä olisi tehokasta. Jos operaattori, 

(184) Erittäin suuren kapasiteetin 

laajakaistapalvelujen kysynnän 

toteutumisasteen nykyisen epävarmuuden 

samoin kuin yleisten mittakaavaetujen 

vuoksi yhteisinvestointisopimukset 

tarjoavat merkittäviä kustannusten ja 

riskien tasaamiseen liittyviä etuja, jotka 

auttavat pienempiä operaattoreita 

investoimaan taloudellisesti järkevin 

ehdoin, mikä edistää kestävää pitkäaikaista 

kilpailua, myös alueilla, joilla 

infrastruktuuriin perustuva kilpailu ei 

välttämättä olisi tehokasta. Jos operaattori, 
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jolla on huomattava markkinavoima, tekee 

avoimen pyynnön, joka koskee 

yhteisinvestointeja oikeudenmukaisin, 

kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin uusiin 

verkkoelementteihin, jotka edistävät 

merkittävästi erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen käyttöönottoa, kansallisen 

sääntelyviranomaisen ei yleensä pitäisi 

asettaa tämän direktiivin mukaisia 

velvollisuuksia uusille verkkoelementeille, 

ellei myöhempien markkina-analyysien 

uudelleentarkastelusta muuta johdu. 

Edellyttäen, että otetaan asianmukaisesti 

huomioon yhteisinvestoinnin ennakoitavat 

kilpailua edistävät vaikutukset tukku- ja 

vähittäiskaupan tasolla, kansalliset 

sääntelyviranomaiset voivat silti pitää – 

nykyinen markkinarakenne ja säänneltyjen 

tukkutason käyttöoikeusedellytysten 

mukainen dynamiikka huomioon ottaen ja 

edellyttäen, ettei siitä ole jo tehty 

kaupallista tarjousta – aiheellisena turvata 

niiden käyttöoikeuksien hakijoiden 

oikeudet, jotka eivät osallistu tiettyyn 

yhteisinvestointiin ylläpitämällä olemassa 

olevia käyttöoikeustuotteita tai, jos 

aikaisemmat verkkoelementit puretaan, 

määräämällä käyttöoikeustuotteista, joilla 

on vastaavat toiminnot kuin aikaisemmassa 

infrastruktuurissa saatavilla olleilla 

tuotteilla. 

jolla on huomattava markkinavoima, tekee 

avoimen pyynnön, joka koskee 

yhteisinvestointeja oikeudenmukaisin, 

kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin uusiin 

verkkoelementteihin, jotka edistävät 

merkittävästi erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen käyttöönottoa, kansallisen 

sääntelyviranomaisen ei yleensä pitäisi 

asettaa tämän direktiivin mukaisia 

velvollisuuksia uusille verkkoelementeille, 

ellei myöhempien markkina-analyysien 

uudelleentarkastelusta muuta johdu. 

Edellyttäen, että otetaan asianmukaisesti 

huomioon yhteisinvestoinnin ennakoitavat 

kilpailua edistävät vaikutukset tukku- ja 

vähittäiskaupan tasolla, kansalliset 

sääntelyviranomaiset voivat silti pitää – 

nykyinen markkinarakenne ja säänneltyjen 

tukkutason käyttöoikeusedellytysten 

mukainen dynamiikka huomioon ottaen ja 

edellyttäen, ettei siitä ole jo tehty 

kaupallista tarjousta – aiheellisena turvata 

niiden käyttöoikeuksien hakijoiden 

oikeudet, jotka eivät osallistu tiettyyn 

yhteisinvestointiin ylläpitämällä olemassa 

olevia käyttöoikeustuotteita tai, jos 

aikaisemmat verkkoelementit puretaan, 

määräämällä käyttöoikeustuotteista, joilla 

on vastaavat toiminnot kuin aikaisemmassa 

infrastruktuurissa saatavilla olleilla 

tuotteilla. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi asetettava 

kussakin jäsenvaltiossa selkeät ehdot 

yhteisinvestoinneille. Yhteisinvestointien 

olisi estettävä se, että yhteisinvestoijat tai 

muut markkinoilla olevat yritykset 

kärsivät kilpailullista haittaa. 

Yhteisinvestointien olisi tarjottava avoin 

käyttöoikeus kaikille yrityksille, jotka 

haluavat osallistua siihen. 

Or. de 

Perustelu 

Sääntelyviranomaisten on asetettava yhteisinvestointimalleille selkeät ehdot. 
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Tarkistus   276 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 184 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(184) Erittäin suuren kapasiteetin 

laajakaistapalvelujen kysynnän 

toteutumisasteen nykyisen epävarmuuden 

samoin kuin yleisten mittakaavaetujen 

vuoksi yhteisinvestointisopimukset 

tarjoavat merkittäviä kustannusten ja 

riskien tasaamiseen liittyviä etuja, jotka 

auttavat pienempiä operaattoreita 

investoimaan taloudellisesti järkevin 

ehdoin, mikä edistää kestävää pitkäaikaista 

kilpailua, myös alueilla, joilla 

infrastruktuuriin perustuva kilpailu ei 

välttämättä olisi tehokasta. Jos operaattori, 

jolla on huomattava markkinavoima, tekee 

avoimen pyynnön, joka koskee 

yhteisinvestointeja oikeudenmukaisin, 

kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin uusiin 

verkkoelementteihin, jotka edistävät 

merkittävästi erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen käyttöönottoa, kansallisen 

sääntelyviranomaisen ei yleensä pitäisi 

asettaa tämän direktiivin mukaisia 

velvollisuuksia uusille verkkoelementeille, 

ellei myöhempien markkina-analyysien 

uudelleentarkastelusta muuta johdu. 

Edellyttäen, että otetaan asianmukaisesti 

huomioon yhteisinvestoinnin ennakoitavat 

kilpailua edistävät vaikutukset tukku- ja 

vähittäiskaupan tasolla, kansalliset 

sääntelyviranomaiset voivat silti pitää – 

nykyinen markkinarakenne ja säänneltyjen 

tukkutason käyttöoikeusedellytysten 

mukainen dynamiikka huomioon ottaen ja 

edellyttäen, ettei siitä ole jo tehty 

kaupallista tarjousta – aiheellisena turvata 

niiden käyttöoikeuksien hakijoiden 

oikeudet, jotka eivät osallistu tiettyyn 

yhteisinvestointiin ylläpitämällä olemassa 

olevia käyttöoikeustuotteita tai, jos 

aikaisemmat verkkoelementit puretaan, 

(184) Erittäin suuren kapasiteetin 

laajakaistapalvelujen kysynnän 

toteutumisasteen nykyisen epävarmuuden 

samoin kuin yleisten mittakaavaetujen 

vuoksi yhteisinvestointisopimukset voisivat 

tarjota merkittäviä kustannusten ja riskien 

tasaamiseen liittyviä etuja, jotka auttavat 

pienempiä operaattoreita investoimaan 

taloudellisesti järkevin ehdoin, mikä 

edistää kestävää pitkäaikaista kilpailua, 

myös alueilla, joilla infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu ei välttämättä olisi 

tehokasta. Jos operaattori, jolla on 

huomattava markkinavoima, tekee 

avoimen pyynnön, joka koskee 

yhteisinvestointeja oikeudenmukaisin, 

kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin uusiin 

verkkoelementteihin, jotka edistävät 

merkittävästi erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen käyttöönottoa, kansallisen 

sääntelyviranomaisen olisi varmistettava, 

että tämän direktiivin mukaiset 

velvollisuudet uusille verkkoelementeille 

ovat oikeutettuja ja oikeassa suhteessa 
myöhempien markkina-analyysien 

uudelleentarkasteluun, yhteissijoittamisen 

ehtoihin, sijoittajien väliseen 

voimatasapainoon ja siihen, että kyseiset 

sopimukset voivat vahvistaa merkittävien 

markkinavoimien asemaa tai johtaa 

todellisen kilpailun huomattavaa 

haittaamista koskevien tilanteiden 

kehittymiseen. Edellyttäen, että otetaan 

asianmukaisesti huomioon 

yhteisinvestoinnin ennakoitavat kilpailua 

edistävät vaikutukset tukku- ja 

vähittäiskaupan tasolla, kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi silti pidettävä 

– nykyinen markkinarakenne ja 

säänneltyjen tukkutason 
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määräämällä käyttöoikeustuotteista, joilla 

on vastaavat toiminnot kuin aikaisemmassa 

infrastruktuurissa saatavilla olleilla 

tuotteilla. 

käyttöoikeusedellytysten mukainen 

dynamiikka huomioon ottaen ja 

edellyttäen, ettei siitä ole jo tehty 

kaupallista tarjousta – aiheellisena turvata 

niiden käyttöoikeuksien hakijoiden 

oikeudet, jotka eivät osallistu tiettyyn 

yhteisinvestointiin ylläpitämällä olemassa 

olevia käyttöoikeustuotteita tai, jos 

aikaisemmat verkkoelementit puretaan, 

määräämällä käyttöoikeustuotteista, joilla 

on vastaavat toiminnot kuin aikaisemmassa 

infrastruktuurissa saatavilla olleilla 

tuotteilla. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   277 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 184 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(184) Erittäin suuren kapasiteetin 

laajakaistapalvelujen kysynnän 

toteutumisasteen nykyisen epävarmuuden 

samoin kuin yleisten mittakaavaetujen 

vuoksi yhteisinvestointisopimukset 

tarjoavat merkittäviä kustannusten ja 

riskien tasaamiseen liittyviä etuja, jotka 

auttavat pienempiä operaattoreita 

investoimaan taloudellisesti järkevin 

ehdoin, mikä edistää kestävää pitkäaikaista 

kilpailua, myös alueilla, joilla 

infrastruktuuriin perustuva kilpailu ei 

välttämättä olisi tehokasta. Jos operaattori, 

jolla on huomattava markkinavoima, tekee 

avoimen pyynnön, joka koskee 

yhteisinvestointeja oikeudenmukaisin, 

kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin uusiin 

(184) Erittäin suuren kapasiteetin 

laajakaistapalvelujen kysynnän 

toteutumisasteen nykyisen epävarmuuden 

samoin kuin yleisten mittakaavaetujen 

vuoksi sääntelykehyksellä pyritään 

edistämään erittäin suuren kapasiteetin 

mallien, joilla a) tarjotaan merkittäviä 

kustannusten ja riskien tasaamiseen 

liittyviä etuja, jotka auttavat operaattoreita 

investoimaan taloudellisesti järkevin 

ehdoin, mikä edistää kestävää pitkäaikaista 

kilpailua, myös alueilla, joilla 

infrastruktuuriin perustuva kilpailu ei 

välttämättä olisi tehokasta; ja b) otetaan 

huomioon markkinoiden vaikeat 

ominaispiirteet ja parhaat käytännöt 

uusien verkkoelementtien ottamiseksi 
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verkkoelementteihin, jotka edistävät 

merkittävästi erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen käyttöönottoa, kansallisen 

sääntelyviranomaisen ei yleensä pitäisi 

asettaa tämän direktiivin mukaisia 

velvollisuuksia uusille verkkoelementeille, 

ellei myöhempien markkina-analyysien 

uudelleentarkastelusta muuta johdu. 
Edellyttäen, että otetaan asianmukaisesti 

huomioon yhteisinvestoinnin ennakoitavat 

kilpailua edistävät vaikutukset tukku- ja 

vähittäiskaupan tasolla, kansalliset 

sääntelyviranomaiset voivat silti pitää – 

nykyinen markkinarakenne ja säänneltyjen 

tukkutason käyttöoikeusedellytysten 

mukainen dynamiikka huomioon ottaen ja 

edellyttäen, ettei siitä ole jo tehty 

kaupallista tarjousta – aiheellisena turvata 

niiden käyttöoikeuksien hakijoiden 

oikeudet, jotka eivät osallistu tiettyyn 

yhteisinvestointiin ylläpitämällä olemassa 

olevia käyttöoikeustuotteita tai, jos 

aikaisemmat verkkoelementit puretaan, 

määräämällä käyttöoikeustuotteista, joilla 

on vastaavat toiminnot kuin aikaisemmassa 

infrastruktuurissa saatavilla olleilla 

tuotteilla. 

käyttöön jäsenvaltioissa. Jos operaattori, 

jolla on huomattava markkinavoima, tekee 

avoimen pyynnön, joka koskee 

yhteisinvestointeja tai tekee 

kokonaistarjouksen, johon kuuluu riskien 

jakaminen, tai perustaa yhteisyrityksen, 

jossa yksi tai useampi yhtiö kilpailee 

vähittäis- tai tukkualalla 

oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja 

syrjimättömin ehdoin uusista 

verkkoelementeistä, jotka edistävät 

merkittävästi erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen käyttöönottoa, kansallisen 

sääntelyviranomaisen ei yleensä pitäisi 

asettaa tämän direktiivin mukaisia 

velvollisuuksia uusille verkkoelementeille 

Edellyttäen, että otetaan asianmukaisesti 

huomioon kilpailua edistävät vaikutukset, 

kansalliset sääntelyviranomaiset voivat silti 

pitää – nykyinen markkinarakenne ja 

säänneltyjen tukkutason 

käyttöoikeusedellytysten mukainen 

dynamiikka huomioon ottaen ja 

edellyttäen, ettei siitä ole jo tehty 

kaupallista tarjousta – aiheellisena turvata 

niiden käyttöoikeuksien hakijoiden 

oikeudet, jotka eivät osallistu tiettyyn 

yhteisinvestointiin ylläpitämällä olemassa 

olevia käyttöoikeustuotteita tai, jos 

aikaisemmat verkkoelementit puretaan, 

määräämällä käyttöoikeustuotteista, joilla 

on vastaavat toiminnot kuin aikaisemmassa 

infrastruktuurissa saatavilla olleilla 

tuotteilla. 

Or. en 

 

Tarkistus   278 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 184 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(184) Erittäin suuren kapasiteetin (184) Erittäin suuren kapasiteetin 
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laajakaistapalvelujen kysynnän 

toteutumisasteen nykyisen epävarmuuden 

samoin kuin yleisten mittakaavaetujen 

vuoksi yhteisinvestointisopimukset 

tarjoavat merkittäviä kustannusten ja 

riskien tasaamiseen liittyviä etuja, jotka 

auttavat pienempiä operaattoreita 

investoimaan taloudellisesti järkevin 

ehdoin, mikä edistää kestävää pitkäaikaista 

kilpailua, myös alueilla, joilla 

infrastruktuuriin perustuva kilpailu ei 

välttämättä olisi tehokasta. Jos operaattori, 

jolla on huomattava markkinavoima, tekee 

avoimen pyynnön, joka koskee 

yhteisinvestointeja oikeudenmukaisin, 

kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin uusiin 

verkkoelementteihin, jotka edistävät 

merkittävästi erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen käyttöönottoa, kansallisen 

sääntelyviranomaisen ei yleensä pitäisi 

asettaa tämän direktiivin mukaisia 

velvollisuuksia uusille verkkoelementeille, 

ellei myöhempien markkina-analyysien 

uudelleentarkastelusta muuta johdu. 

Edellyttäen, että otetaan asianmukaisesti 

huomioon yhteisinvestoinnin ennakoitavat 

kilpailua edistävät vaikutukset tukku- ja 

vähittäiskaupan tasolla, kansalliset 

sääntelyviranomaiset voivat silti pitää – 

nykyinen markkinarakenne ja säänneltyjen 

tukkutason käyttöoikeusedellytysten 

mukainen dynamiikka huomioon ottaen ja 

edellyttäen, ettei siitä ole jo tehty 

kaupallista tarjousta – aiheellisena turvata 

niiden käyttöoikeuksien hakijoiden 

oikeudet, jotka eivät osallistu tiettyyn 

yhteisinvestointiin ylläpitämällä olemassa 

olevia käyttöoikeustuotteita tai, jos 

aikaisemmat verkkoelementit puretaan, 

määräämällä käyttöoikeustuotteista, joilla 

on vastaavat toiminnot kuin aikaisemmassa 

infrastruktuurissa saatavilla olleilla 

tuotteilla. 

laajakaistapalvelujen kysynnän 

toteutumisasteen nykyisen epävarmuuden 

samoin kuin yleisten mittakaavaetujen 

vuoksi yhteisinvestointisopimukset 

tarjoavat merkittäviä kustannusten ja 

riskien tasaamiseen liittyviä etuja, jotka 

auttavat pienempiä operaattoreita 

investoimaan taloudellisesti järkevin 

ehdoin, mikä edistää kestävää pitkäaikaista 

kilpailua, myös alueilla, joilla 

infrastruktuuriin perustuva kilpailu ei 

välttämättä olisi tehokasta. Jos operaattori, 

jolla on huomattava markkinavoima, tekee 

avoimen pyynnön, joka koskee 

yhteisinvestointeja oikeudenmukaisin, 

kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin uusiin 

verkkoelementteihin, jotka edistävät 

merkittävästi erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen käyttöönottoa, kansallisen 

sääntelyviranomaisen ei yleensä pitäisi 

asettaa tämän direktiivin mukaisia 

velvollisuuksia uusille verkkoelementeille, 

ellei myöhempien markkina-analyysien 

uudelleentarkastelusta muuta johdu. Jos 

kansallinen sääntelyviranomainen 

päättää olla asettamatta velvoitteita, sen 

olisi varmistettava, että kilpailua ja 

markkinoille pääsyä ei vaaranneta. 

Edellyttäen, että otetaan asianmukaisesti 

huomioon yhteisinvestoinnin ennakoitavat 

kilpailua edistävät vaikutukset tukku- ja 

vähittäiskaupan tasolla, kansalliset 

sääntelyviranomaiset voivat silti pitää – 

nykyinen markkinarakenne ja säänneltyjen 

tukkutason käyttöoikeusedellytysten 

mukainen dynamiikka huomioon ottaen ja 

edellyttäen, ettei siitä ole jo tehty 

kaupallista tarjousta – aiheellisena turvata 

niiden käyttöoikeuksien hakijoiden 

oikeudet, jotka eivät osallistu tiettyyn 

yhteisinvestointiin ylläpitämällä olemassa 

olevia käyttöoikeustuotteita tai, jos 

aikaisemmat verkkoelementit puretaan, 

määräämällä käyttöoikeustuotteista, joilla 

on vastaavat toiminnot kuin aikaisemmassa 

infrastruktuurissa saatavilla olleilla 

tuotteilla. 
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Or. de 

 

Tarkistus   279 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 184 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(184) Erittäin suuren kapasiteetin 

laajakaistapalvelujen kysynnän 

toteutumisasteen nykyisen epävarmuuden 

samoin kuin yleisten mittakaavaetujen 

vuoksi yhteisinvestointisopimukset 

tarjoavat merkittäviä kustannusten ja 

riskien tasaamiseen liittyviä etuja, jotka 

auttavat pienempiä operaattoreita 

investoimaan taloudellisesti järkevin 

ehdoin, mikä edistää kestävää pitkäaikaista 

kilpailua, myös alueilla, joilla 

infrastruktuuriin perustuva kilpailu ei 

välttämättä olisi tehokasta. Jos operaattori, 

jolla on huomattava markkinavoima, tekee 

avoimen pyynnön, joka koskee 

yhteisinvestointeja oikeudenmukaisin, 

kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin uusiin 

verkkoelementteihin, jotka edistävät 

merkittävästi erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen käyttöönottoa, kansallisen 

sääntelyviranomaisen ei yleensä pitäisi 

asettaa tämän direktiivin mukaisia 

velvollisuuksia uusille verkkoelementeille, 

ellei myöhempien markkina-analyysien 

uudelleentarkastelusta muuta johdu. 

Edellyttäen, että otetaan asianmukaisesti 

huomioon yhteisinvestoinnin ennakoitavat 

kilpailua edistävät vaikutukset tukku- ja 

vähittäiskaupan tasolla, kansalliset 

sääntelyviranomaiset voivat silti pitää – 

nykyinen markkinarakenne ja säänneltyjen 

tukkutason käyttöoikeusedellytysten 

mukainen dynamiikka huomioon ottaen ja 

edellyttäen, ettei siitä ole jo tehty 

kaupallista tarjousta – aiheellisena turvata 

niiden käyttöoikeuksien hakijoiden 

(184) Erittäin suuren kapasiteetin 

laajakaistapalvelujen kysynnän 

toteutumisasteen nykyisen epävarmuuden 

samoin kuin yleisten mittakaavaetujen 

vuoksi yhteisinvestointisopimukset 

tarjoavat merkittäviä kustannusten ja 

riskien tasaamiseen liittyviä etuja, jotka 

auttavat pienempiä operaattoreita 

investoimaan taloudellisesti järkevin 

ehdoin, mikä edistää kestävää pitkäaikaista 

kilpailua, myös alueilla, joilla 

infrastruktuuriin perustuva kilpailu ei 

välttämättä olisi tehokasta. Jos operaattori, 

jolla on huomattava markkinavoima, tekee 

avoimen pyynnön, joka koskee 

yhteisinvestointeja oikeudenmukaisin, 

kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin uusiin 

verkkoelementteihin, jotka edistävät 

merkittävästi erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen käyttöönottoa, ja jos 

yhteissijoittaja valitsee tarjouksen ja 

hyväksyy sen, tai jos samoihin 

ennakkoehtoihin perustuvilla 

käyttöoikeuksia koskevilla kaupallisilla 

sopimuksilla on vastaavat tulokset, 

kansallisen sääntelyviranomaisen ei 

yleensä pitäisi asettaa tämän direktiivin 

mukaisia velvollisuuksia uusille 

verkkoelementeille, ellei myöhempien 

markkina-analyysien 

uudelleentarkastelusta muuta johdu. 

Edellyttäen, että otetaan asianmukaisesti 

huomioon yhteisinvestoinnin ennakoitavat 

kilpailua edistävät vaikutukset tukku- ja 

vähittäiskaupan tasolla, kansalliset 

sääntelyviranomaiset voivat silti pitää – 
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oikeudet, jotka eivät osallistu tiettyyn 

yhteisinvestointiin ylläpitämällä olemassa 

olevia käyttöoikeustuotteita tai, jos 

aikaisemmat verkkoelementit puretaan, 

määräämällä käyttöoikeustuotteista, joilla 

on vastaavat toiminnot kuin aikaisemmassa 

infrastruktuurissa saatavilla olleilla 

tuotteilla. 

nykyinen markkinarakenne ja säänneltyjen 

tukkutason käyttöoikeusedellytysten 

mukainen dynamiikka huomioon ottaen ja 

edellyttäen, ettei siitä ole jo tehty 

kaupallista tarjousta – aiheellisena turvata 

niiden käyttöoikeuksien hakijoiden 

oikeudet, jotka eivät osallistu tiettyyn 

yhteisinvestointiin ylläpitämällä olemassa 

olevia käyttöoikeustuotteita tai, jos 

aikaisemmat verkkoelementit puretaan, 

määräämällä käyttöoikeustuotteista, joilla 

on vastaavat toiminnot kuin aikaisemmassa 

infrastruktuurissa saatavilla olleilla 

tuotteilla. 

Or. en 

 

Tarkistus   280 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 184 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(184) Erittäin suuren kapasiteetin 

laajakaistapalvelujen kysynnän 

toteutumisasteen nykyisen epävarmuuden 

samoin kuin yleisten mittakaavaetujen 

vuoksi yhteisinvestointisopimukset 

tarjoavat merkittäviä kustannusten ja 

riskien tasaamiseen liittyviä etuja, jotka 

auttavat pienempiä operaattoreita 

investoimaan taloudellisesti järkevin 

ehdoin, mikä edistää kestävää pitkäaikaista 

kilpailua, myös alueilla, joilla 

infrastruktuuriin perustuva kilpailu ei 

välttämättä olisi tehokasta. Jos operaattori, 

jolla on huomattava markkinavoima, 

tekee avoimen pyynnön, joka koskee 

yhteisinvestointeja oikeudenmukaisin, 

kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin uusiin 

verkkoelementteihin, jotka edistävät 

merkittävästi erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen käyttöönottoa, kansallisen 

sääntelyviranomaisen ei yleensä pitäisi 

(184) Erittäin suuren kapasiteetin 

laajakaistapalvelujen kysynnän 

toteutumisasteen nykyisen epävarmuuden 

samoin kuin yleisten mittakaavaetujen 

vuoksi yhteisinvestointisopimukset 

tarjoavat merkittäviä kustannusten ja 

riskien tasaamiseen liittyviä etuja, jotka 

auttavat pienempiä operaattoreita 

investoimaan taloudellisesti järkevin 

ehdoin, mikä edistää kestävää pitkäaikaista 

kilpailua, myös alueilla, joilla 

infrastruktuuriin perustuva kilpailu ei 

välttämättä olisi tehokasta. Jos uusien 

verkkoelementtien yhteisinvestointeihin 

käytettäviä avoimia tarjouspyyntöjä on 

julkaissut operaattori, jolla on 

huomattava 

markkinavoima oikeudenmukaisin, 

kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin tai jos 

on käytetty muita investointimalleja, jotka 

edistävät yhtä lailla erittäin suuren 
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asettaa tämän direktiivin mukaisia 

velvollisuuksia uusille verkkoelementeille, 

ellei myöhempien markkina-analyysien 

uudelleentarkastelusta muuta johdu. 

Edellyttäen, että otetaan asianmukaisesti 

huomioon yhteisinvestoinnin ennakoitavat 

kilpailua edistävät vaikutukset tukku- ja 

vähittäiskaupan tasolla, kansalliset 

sääntelyviranomaiset voivat silti pitää – 

nykyinen markkinarakenne ja säänneltyjen 

tukkutason käyttöoikeusedellytysten 

mukainen dynamiikka huomioon ottaen ja 

edellyttäen, ettei siitä ole jo tehty 

kaupallista tarjousta – aiheellisena turvata 

niiden käyttöoikeuksien hakijoiden 

oikeudet, jotka eivät osallistu tiettyyn 

yhteisinvestointiin ylläpitämällä olemassa 

olevia käyttöoikeustuotteita tai, jos 

aikaisemmat verkkoelementit puretaan, 

määräämällä käyttöoikeustuotteista, joilla 

on vastaavat toiminnot kuin aikaisemmassa 

infrastruktuurissa saatavilla olleilla 

tuotteilla. 

kapasiteetin verkkojen käyttöönottoa, 

kansallisen sääntelyviranomaisen ei 

yleensä pitäisi asettaa tämän direktiivin 

mukaisia velvollisuuksia uusille 

verkkoelementeille, ellei myöhempien 

markkina-analyysien 

uudelleentarkastelusta muuta johdu. 

Edellyttäen, että otetaan asianmukaisesti 

huomioon yhteisinvestoinnin ennakoitavat 

kilpailua edistävät vaikutukset tukku- ja 

vähittäiskaupan tasolla, kansalliset 

sääntelyviranomaiset voivat silti pitää – 

nykyinen markkinarakenne ja säänneltyjen 

tukkutason käyttöoikeusedellytysten 

mukainen dynamiikka huomioon ottaen ja 

edellyttäen, ettei siitä ole jo tehty 

kaupallista tarjousta – aiheellisena turvata 

niiden käyttöoikeuksien hakijoiden 

oikeudet, jotka eivät osallistu tiettyyn 

yhteisinvestointiin ylläpitämällä olemassa 

olevia käyttöoikeustuotteita tai, jos 

aikaisemmat verkkoelementit puretaan, 

määräämällä käyttöoikeustuotteista, joilla 

on vastaavat toiminnot kuin aikaisemmassa 

infrastruktuurissa saatavilla olleilla 

tuotteilla. 

Or. de 

Perustelu 

Kilpailua edistävien investointien tosiasiallisen käyttämisen tulisi johtaa sääntelyn 

vähentämiseen, koska kilpailuun perustuvan infrastruktuurin kehittämisen edistäminen on 

asetettava etusijalle markkinoiden sääntelyyn nähden. Arvioinnissa olisi siksi otettava 

tasapuolisesti huomioon kaikki investointimallit, jotka edistävät kilpailua. 

 

Tarkistus   281 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 184 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(184) Erittäin suuren kapasiteetin 

laajakaistapalvelujen kysynnän 

(184) Erittäin suuren kapasiteetin 

laajakaistapalvelujen kysynnän 
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toteutumisasteen nykyisen epävarmuuden 

samoin kuin yleisten mittakaavaetujen 

vuoksi yhteisinvestointisopimukset 

tarjoavat merkittäviä kustannusten ja 

riskien tasaamiseen liittyviä etuja, jotka 

auttavat pienempiä operaattoreita 

investoimaan taloudellisesti järkevin 

ehdoin, mikä edistää kestävää pitkäaikaista 

kilpailua, myös alueilla, joilla 

infrastruktuuriin perustuva kilpailu ei 

välttämättä olisi tehokasta. Jos operaattori, 

jolla on huomattava markkinavoima, tekee 

avoimen pyynnön, joka koskee 

yhteisinvestointeja oikeudenmukaisin, 

kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin uusiin 

verkkoelementteihin, jotka edistävät 

merkittävästi erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen käyttöönottoa, kansallisen 

sääntelyviranomaisen ei yleensä pitäisi 

asettaa tämän direktiivin mukaisia 

velvollisuuksia uusille verkkoelementeille, 

ellei myöhempien markkina-analyysien 

uudelleentarkastelusta muuta johdu. 

Edellyttäen, että otetaan asianmukaisesti 

huomioon yhteisinvestoinnin ennakoitavat 

kilpailua edistävät vaikutukset tukku- ja 

vähittäiskaupan tasolla, kansalliset 

sääntelyviranomaiset voivat silti pitää – 

nykyinen markkinarakenne ja säänneltyjen 

tukkutason käyttöoikeusedellytysten 

mukainen dynamiikka huomioon ottaen ja 

edellyttäen, ettei siitä ole jo tehty 

kaupallista tarjousta – aiheellisena turvata 

niiden käyttöoikeuksien hakijoiden 

oikeudet, jotka eivät osallistu tiettyyn 

yhteisinvestointiin ylläpitämällä olemassa 

olevia käyttöoikeustuotteita tai, jos 

aikaisemmat verkkoelementit puretaan, 

määräämällä käyttöoikeustuotteista, joilla 

on vastaavat toiminnot kuin aikaisemmassa 

infrastruktuurissa saatavilla olleilla 

tuotteilla. 

toteutumisasteen nykyisen epävarmuuden 

samoin kuin yleisten mittakaavaetujen 

vuoksi yhteisinvestointisopimukset 

tarjoavat merkittäviä kustannusten ja 

riskien tasaamiseen liittyviä etuja, jotka 

auttavat pienempiä operaattoreita 

investoimaan taloudellisesti järkevin 

ehdoin, mikä edistää kestävää pitkäaikaista 

kilpailua, myös alueilla, joilla 

infrastruktuuriin perustuva kilpailu ei 

välttämättä olisi tehokasta. Jos operaattori, 

jolla on huomattava markkinavoima, 

hyväksyy sopimuksen, joka koskee 

yhteisinvestointeja oikeudenmukaisin, 

kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin uusiin 

verkkoelementteihin, jotka edistävät 

merkittävästi erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen käyttöönottoa, kansallisen 

sääntelyviranomaisen ei yleensä pitäisi 

asettaa tämän direktiivin mukaisia 

velvollisuuksia uusille verkkoelementeille, 

ellei myöhempien markkina-analyysien 

uudelleentarkastelusta muuta johdu. 

Edellyttäen, että otetaan asianmukaisesti 

huomioon yhteisinvestoinnin ennakoitavat 

kilpailua edistävät vaikutukset tukku- ja 

vähittäiskaupan tasolla, kansalliset 

sääntelyviranomaiset voivat silti pitää – 

nykyinen markkinarakenne ja säänneltyjen 

tukkutason käyttöoikeusedellytysten 

mukainen dynamiikka huomioon ottaen ja 

edellyttäen, ettei siitä ole jo tehty 

kaupallista tarjousta – aiheellisena turvata 

niiden käyttöoikeuksien hakijoiden 

oikeudet, jotka eivät osallistu tiettyyn 

yhteisinvestointiin ylläpitämällä olemassa 

olevia käyttöoikeustuotteita tai, jos 

aikaisemmat verkkoelementit puretaan, 

määräämällä käyttöoikeustuotteista, joilla 

on vastaavat toiminnot kuin aikaisemmassa 

infrastruktuurissa saatavilla olleilla 

tuotteilla. 

Or. en 

 

Tarkistus   282 
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Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 190 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(190) Verkon omistajista, jotka eivät 

harjoita toimintaa vähittäismarkkinoilla ja 

joiden liiketoimintamalli rajoittuu sen 

vuoksi tukkutason palvelujen tarjoamiseen 

toisille, voi olla hyötyä sellaisten 

menestyksekkäiden tukkumarkkinoiden 

luomisessa, joilla on positiivinen vaikutus 

ketjun loppupään kilpailuun 

vähittäismarkkinoilla. Lisäksi niiden 

liiketoimintamalli voi houkutella sijoittajia 

investoimaan vakaampaan 

infrastruktuuriin, joka voi mahdollistaa 

pitemmällä aikavälillä erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen käyttöönoton. 

Ainoastaan tukkumarkkinoilla toimiva 

operaattori ei kuitenkaan välttämättä 

tarkoita tosiasiallisesti kilpailullisempia 

vähittäismarkkinoita, ja ainoastaan 

tukkumarkkinoilla toimivilla 

operaattoreilla voidaan todeta olevan 

huomattava markkinavoima tietyillä 

tuotemarkkinoilla ja maantieteellisillä 

markkinoilla. Ainoastaan tukkutoimintaan 

keskittyvää liiketoimintamallia 

noudattavien operaattorien toiminnasta 

aiheutuva kilpailuriski voi olla pienempi 

kuin vertikaalisesti integroituneiden 

operaattorien tapauksessa, edellyttäen, että 

ainoastaan tukkutoiminnan harjoittamisen 

malli on aito, eikä ole olemassa 

kannustimia syrjintään tuotantoketjun 

loppupään palveluntarjoajien välillä. 

Sääntelytoimien olisi sen vuoksi oltava 

samassa suhteessa lievempiä. Toisaalta 

kansallisten sääntelyelinten on voitava 

toteuttaa toimia, jos ilmenee 

loppukäyttäjille haitallisia 

kilpailuongelmia. 

(190) Verkon omistajista, jotka eivät 

harjoita toimintaa vähittäismarkkinoilla ja 

joiden liiketoimintamalli rajoittuu sen 

vuoksi tukkutason palvelujen tarjoamiseen 

toisille, voi olla hyötyä sellaisten 

menestyksekkäiden tukkumarkkinoiden 

luomisessa, joilla on positiivinen vaikutus 

ketjun loppupään kilpailuun 

vähittäismarkkinoilla. Lisäksi niiden 

liiketoimintamalli voi houkutella sijoittajia 

investoimaan vakaampaan 

infrastruktuuriin, joka voi mahdollistaa 

pitemmällä aikavälillä erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen käyttöönoton. 

Kyseisiä malleja olisi siksi edistettävä ja 

kannustettava. Tähän verkon omistajien 

kategoriaan ei tulisi sisällyttää yrityksiä, 

jotka ovat joko toiminnallisesti eriytettyjä 

tai vapaaehtoisesti erillään, sillä 

kannustimet ja jäljellä olevat kytkökset 

asiakaskuntaan saattaisivat yhä aiheuttaa 

kilpailua koskevia huolenaiheita. 

Ainoastaan tukkumarkkinoilla toimiva 

operaattori ei kuitenkaan välttämättä 

tarkoita tosiasiallisesti kilpailullisempia 

vähittäismarkkinoita, ja ainoastaan 

tukkumarkkinoilla toimivilla 

operaattoreilla voidaan todeta olevan 

huomattava markkinavoima tietyillä 

tuotemarkkinoilla ja maantieteellisillä 

markkinoilla. Ainoastaan tukkutoimintaan 

keskittyvää liiketoimintamallia 

noudattavien operaattorien toiminnasta 

aiheutuva kilpailuriski voi olla pienempi 

kuin vertikaalisesti integroituneiden 

operaattorien tapauksessa, edellyttäen, että 

ainoastaan tukkutoiminnan harjoittamisen 

malli on aito, eikä ole olemassa 

kannustimia syrjintään tuotantoketjun 

loppupään palveluntarjoajien välillä. 

Sääntelytoimien olisi sen vuoksi oltava 
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samassa suhteessa lievempiä. Toisaalta 

kansallisten sääntelyelinten on voitava 

toteuttaa toimia, jos ilmenee 

loppukäyttäjille haitallisia 

kilpailuongelmia. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   283 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 190 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(190) Verkon omistajista, jotka eivät 

harjoita toimintaa vähittäismarkkinoilla ja 

joiden liiketoimintamalli rajoittuu sen 

vuoksi tukkutason palvelujen tarjoamiseen 

toisille, voi olla hyötyä sellaisten 

menestyksekkäiden tukkumarkkinoiden 

luomisessa, joilla on positiivinen vaikutus 

ketjun loppupään kilpailuun 

vähittäismarkkinoilla. Lisäksi niiden 

liiketoimintamalli voi houkutella 

sijoittajia investoimaan vakaampaan 

infrastruktuuriin, joka voi mahdollistaa 

pitemmällä aikavälillä erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen käyttöönoton. 

Ainoastaan tukkumarkkinoilla toimiva 

operaattori ei kuitenkaan välttämättä 

tarkoita tosiasiallisesti kilpailullisempia 

vähittäismarkkinoita, ja ainoastaan 

tukkumarkkinoilla toimivilla 

operaattoreilla voidaan todeta olevan 

huomattava markkinavoima tietyillä 

tuotemarkkinoilla ja maantieteellisillä 

markkinoilla. Ainoastaan tukkutoimintaan 

keskittyvää liiketoimintamallia 

noudattavien operaattorien toiminnasta 

(190) Verkon omistajista, jotka eivät 

harjoita toimintaa vähittäismarkkinoilla ja 

joiden liiketoimintamalli rajoittuu sen 

vuoksi tukkutason palvelujen tarjoamiseen 

toisille, voi olla hyötyä sellaisten 

menestyksekkäiden tukkumarkkinoiden 

luomisessa, joilla on positiivinen vaikutus 

ketjun loppupään kilpailuun 

vähittäismarkkinoilla. Ainoastaan 

tukkumarkkinoilla toimiva operaattori ei 

kuitenkaan välttämättä tarkoita 

tosiasiallisesti kilpailullisempia 

vähittäismarkkinoita, ja ainoastaan 

tukkumarkkinoilla toimivilla 

operaattoreilla voidaan todeta olevan 

huomattava markkinavoima tietyillä 

tuotemarkkinoilla ja maantieteellisillä 

markkinoilla. Ainoastaan tukkutoimintaan 

keskittyvää liiketoimintamallia 

noudattavien operaattorien toiminnasta 

aiheutuva kilpailuriski voi olla pienempi 

kuin vertikaalisesti integroituneiden 

operaattorien tapauksessa, edellyttäen, että 

ainoastaan tukkutoiminnan harjoittamisen 

malli on aito, eikä ole olemassa 
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aiheutuva kilpailuriski voi olla pienempi 

kuin vertikaalisesti integroituneiden 

operaattorien tapauksessa, edellyttäen, että 

ainoastaan tukkutoiminnan harjoittamisen 

malli on aito, eikä ole olemassa 

kannustimia syrjintään tuotantoketjun 

loppupään palveluntarjoajien välillä. 

Sääntelytoimien olisi sen vuoksi oltava 

samassa suhteessa lievempiä. Toisaalta 

kansallisten sääntelyelinten on voitava 

toteuttaa toimia, jos ilmenee 

loppukäyttäjille haitallisia 

kilpailuongelmia. 

kannustimia syrjintään tuotantoketjun 

loppupään palveluntarjoajien välillä. 

Sääntelytoimien olisi sen vuoksi oltava 

samassa suhteessa lievempiä. Toisaalta 

kansallisten sääntelyelinten on voitava 

toteuttaa toimia, jos ilmenee 

loppukäyttäjille haitallisia 

kilpailuongelmia. 

Or. en 

 

Tarkistus   284 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 191 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(191) Jotta siirtyminen aikaisemmista 

kupariverkoista seuraavan sukupolven 

verkkoihin loppukäyttäjien edun 

mukaisesti olisi helpompaa, kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi voitava seurata 

verkko-operaattoreiden omia aloitteita 

tässä asiassa ja laatia tarvittaessa 

asianmukainen siirtymisprosessi, 

esimerkiksi ennakkoilmoituksen, 

avoimuuden ja hyväksyttävissä olevien 

vertailukelpoisten käyttöoikeustuotteiden 

avulla, kun verkon omistajan aikomus ja 

valmius siirtyä pois kupariverkosta on 

osoitettu. Siirtymisen perusteettoman 

viivästymisen välttämiseksi kansalliset 

sääntelyviranomaiset olisi valtuutettava 

peruuttamaan kupariverkon 

käyttöoikeusvelvollisuudet, kun 

asianmukainen siirtymisprosessi on 

vahvistettu. 

(191) Jotta siirtyminen aikaisemmista 

kupariverkoista seuraavan sukupolven 

verkkoihin loppukäyttäjien edun 

mukaisesti olisi helpompaa, kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi voitava seurata 

verkko-operaattoreiden omia aloitteita 

tässä asiassa ja laatia tarvittaessa 

asianmukainen siirtymisprosessi, 

esimerkiksi ennakkoilmoituksen, 

konkreettisen määräajan asettamisen, 

avoimuuden ja hyväksyttävissä 

olevien vastaavien käyttöoikeustuotteiden 

avulla, kun verkon omistajan aikomus ja 

valmius siirtyä pois kupariverkosta on 

osoitettu. Siirtymisen perusteettoman 

viivästymisen välttämiseksi kansalliset 

sääntelyviranomaiset olisi valtuutettava 

peruuttamaan kupariverkon 

käyttöoikeusvelvollisuudet, kun 

asianmukainen siirtymisprosessi on 

vahvistettu. 
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Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   285 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 223 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(223) Jotta voidaan tehokkaasti tukea 

tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden 

vapaata liikkumista unionissa, pitäisi voida 

käyttää tiettyjä kansallisia numerovaroja, 

erityisesti eräitä muita kuin maantieteellisiä 

numeroita, oman alueen rajat ylittävällä 

tavalla eli numeron antaneen jäsenvaltion 

alueen ulkopuolella kaikkialla unionin 

alueella. Henkilöiden väliseen viestintään 

liittyvän huomattavan petosriskin vuoksi 

tällainen oman alueen ulkopuolinen käyttö 

olisi sallittava sähköisissä 

viestintäpalveluissa lukuun ottamatta 

henkilöiden välisiä viestintäpalveluja. Sen 

vuoksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että asiaa koskevan kansallisen 

lainsäädännön, erityisesti kuluttajansuojaa 

koskevien sääntöjen ja muiden numeroiden 

käyttöön liittyvien sääntöjen, 

täytäntöönpanoa valvotaan riippumatta 

siitä, missä jäsenvaltiossa numeroiden 

käyttöä koskevat oikeudet on myönnetty. 

Tästä pitäisi seurata, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset ja muut toimivaltaiset 

viranomaiset jäsenvaltioissa, joissa 

numeroa käytetään, ovat toimivaltaisia 

soveltamaan kansallisia lakejaan yrityksiin, 

joille numero on osoitettu. Lisäksi 

tällaisten jäsenvaltioiden kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla olisi oltava 

mahdollisuus pyytää numeron 

osoittamisesta vastaavaa kansallista 

(223) Jotta voidaan tehokkaasti tukea 

tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden 

vapaata liikkumista unionissa, pitäisi voida 

käyttää tiettyjä kansallisia numerovaroja, 

erityisesti eräitä muita kuin maantieteellisiä 

numeroita, oman alueen rajat ylittävällä 

tavalla eli numeron antaneen jäsenvaltion 

alueen ulkopuolella kaikkialla unionin 

alueella. Henkilöiden väliseen viestintään 

liittyvän huomattavan petosriskin vuoksi 

tällainen oman alueen ulkopuolinen käyttö 

olisi sallittava sähköisissä 

viestintäpalveluissa lukuun ottamatta 

henkilöiden välisiä viestintäpalveluja. Sen 

vuoksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että asiaa koskevan kansallisen 

lainsäädännön, erityisesti kuluttajansuojaa 

koskevien sääntöjen ja muiden numeroiden 

käyttöön liittyvien sääntöjen, 

täytäntöönpanoa valvotaan riippumatta 

siitä, missä jäsenvaltiossa numeroiden 

käyttöä koskevat oikeudet on myönnetty. 

Tästä pitäisi seurata, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset ja muut toimivaltaiset 

viranomaiset jäsenvaltioissa, joissa 

numeroa käytetään, ovat toimivaltaisia 

soveltamaan kansallisia lakejaan yrityksiin, 

joille numero on osoitettu. Lisäksi 

tällaisten jäsenvaltioiden kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla olisi oltava 

mahdollisuus pyytää numeron 

osoittamisesta vastaavaa kansallista 
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sääntelyviranomaista tukemaan niitä niissä 

jäsenvaltioissa sovellettavien sääntöjen 

noudattamisen valvonnassa, joissa 

numeroa käytetään. Tällaisiin 

tukitoimenpiteisiin olisi sisällyttävä 

varoittavia seuraamuksia ja, erityisesti 

vakavissa sääntöjenvastaisuustapauksissa, 

kyseessä olevalle yritykselle osoitettujen 

numeroiden oman alueen ulkopuolista 

käyttöä koskevan oikeuden peruuttaminen. 

Oman alueen ulkopuolista käyttöä 

koskevat vaatimukset eivät saisi rajoittaa 
jäsenvaltioiden valtuuksia estää 

tapauskohtaisesti pääsy numeroihin tai 

palveluihin petosten tai väärinkäytösten 

vuoksi. Numeroiden oman alueen 

ulkopuolinen käyttö ei saisi rajoittaa 

verkkovierailupalvelujen tarjontaa 

koskevien unionin sääntöjen soveltamista, 

mukaan lukien säännöt, jotka koskevat 

sellaisten verkkovierailupalvelujen 

poikkeavan tai vilpillisen käytön 

ehkäisemistä, joihin sovelletaan 

vähittäishintojen sääntelyä ja jotka 

hyötyvät säännellyistä 

verkkovierailupalvelujen tukkuhinnoista. 

Jäsenvaltioiden olisi edelleenkin voitava 

tehdä numerovarojen oman alueen 

ulkopuolisesta käytöstä erityissopimuksia 

kolmansien maiden kanssa. 

sääntelyviranomaista tukemaan niitä niissä 

jäsenvaltioissa sovellettavien sääntöjen 

noudattamisen valvonnassa, joissa 

numeroa käytetään. Tällaisiin 

tukitoimenpiteisiin olisi sisällyttävä 

varoittavia seuraamuksia ja, erityisesti 

vakavissa sääntöjenvastaisuustapauksissa, 

kyseessä olevalle yritykselle osoitettujen 

numeroiden oman alueen ulkopuolista 

käyttöä koskevan oikeuden peruuttaminen. 

Jäsenvaltiot eivät siis saisi asettaa 

kyseisille numeroille oman alueen 

ulkopuolista käyttöä koskevia 

lisävaatimuksia, koska se haittaisi niiden 

käyttöä rajojen yli ja loisi 

sisämarkkinoiden esteen, tämän 

kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden 

valtuuksia estää tapauskohtaisesti pääsy 

numeroihin tai palveluihin petosten tai 

väärinkäytösten vuoksi. Numeroiden oman 

alueen ulkopuolinen käyttö ei saisi rajoittaa 

verkkovierailupalvelujen tarjontaa 

koskevien unionin sääntöjen soveltamista, 

mukaan lukien säännöt, jotka koskevat 

sellaisten verkkovierailupalvelujen 

poikkeavan tai vilpillisen käytön 

ehkäisemistä, joihin sovelletaan 

vähittäishintojen sääntelyä ja jotka 

hyötyvät säännellyistä 

verkkovierailupalvelujen tukkuhinnoista. 

Jäsenvaltioiden olisi edelleenkin voitava 

tehdä numerovarojen oman alueen 

ulkopuolisesta käytöstä erityissopimuksia 

kolmansien maiden kanssa. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   286 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 



 

PE602.947v01-00 160/169 AM\1122801FI.docx 

FI 

Johdanto-osan 246 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(246) Yleisesti saatavilla olevien 

sähköisten viestintäpalvelujen, jotka ovat 

muita kuin numeroista riippumattomia 

henkilöiden välisiä palveluja, tarjoajien 

asettamiin sopimusehtoihin tehtävien 

loppukäyttäjälle haitallisten muutosten, 

jotka koskevat esimerkiksi maksuja, 

hintoja, datamäärän rajoituksia, 

tiedonsiirtonopeutta, kattavuutta tai 

henkilötietojen käsittelyä, olisi katsottava 

antavan loppukäyttäjälle oikeuden irtisanoa 

sopimus kustannuksitta, vaikka tällaisten 

muutosten yhteydessä tehtäisiin myös 

kuluttajaa hyödyttäviä muutoksia. 

(246) Yleisesti saatavilla olevien 

sähköisten viestintäpalvelujen, jotka ovat 

muita kuin numeroista riippumattomia 

henkilöiden välisiä palveluja, 

tarjoajien ehdottamiin sopimusehtoihin 

tehtävien loppukäyttäjälle haitallisten 

muutosten, jotka koskevat esimerkiksi 

maksuja, hintoja, datamäärän rajoituksia, 

tiedonsiirtonopeutta, kattavuutta tai 

henkilötietojen käsittelyä, olisi katsottava 

antavan loppukäyttäjälle oikeuden irtisanoa 

sopimus kustannuksitta, vaikka tällaisten 

muutosten yhteydessä tehtäisiin myös 

kuluttajaa hyödyttäviä muutoksia. 

Or. en 

 

Tarkistus   287 

Morten Helveg Petersen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 254 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(254) Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan ja vammaisten 

henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 

yleissopimuksen tavoitteiden mukaisesti 

sääntelyjärjestelmän pitäisi varmistaa, että 

kaikki käyttäjät, mukaan luettuina 

vammaiset loppukäyttäjät, vanhukset ja 

sosiaalisia erityistarpeita omaavat henkilöt, 

voivat helposti käyttää edullisia ja 

laadukkaita palveluja. Amsterdamin 

sopimuksen päätösasiakirjaan liitetyssä 

julistuksessa 22 määrätään, että unionin 

toimielimet ottavat huomioon vammaisten 

tarpeet suunnitellessaan SEUT-sopimuksen 

114 artiklan mukaisia toimenpiteitä. 

(254) Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan ja vammaisten 

henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 

yleissopimuksen tavoitteiden mukaisesti 

sääntelyjärjestelmän pitäisi varmistaa, että 

kaikki käyttäjät, mukaan luettuina 

vammaiset loppukäyttäjät, vanhukset ja 

sosiaalisia erityistarpeita omaavat henkilöt, 

voivat helposti käyttää edullisia ja 

laadukkaita palveluja riippumatta 

asuinpaikastaan unionissa. Amsterdamin 

sopimuksen päätösasiakirjaan liitetyssä 

julistuksessa 22 määrätään, että unionin 

toimielimet ottavat huomioon vammaisten 

tarpeet suunnitellessaan SEUT-sopimuksen 

114 artiklan mukaisia toimenpiteitä. 
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Or. en 

 

Tarkistus   288 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 259 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(259) Soittajan sijaintitiedot lisäävät 

loppukäyttäjien suojaa ja turvallisuutta 

sekä auttavat hätäpalveluja suorittamaan 

tehtävänsä, edellyttäen että hätäviestien ja 

niihin liittyvien tietojen välittäminen 

hätäpalveluille taataan kansallisella 

sopivimman hätäkeskuksen järjestelmällä. 

Soittajan sijaintitietojen vastaanoton ja 

käytön olisi oltava asianomaisen 

henkilötietojen suojaa koskevan unionin 

lainsäädännön mukaista. Yritysten, jotka 

antavat verkkoperusteisia paikkatietoja, 

olisi käytetystä tekniikasta riippumatta 

annettava soittajan sijaintitiedot 

hätäpalvelujen käyttöön heti, kun palvelu 

on ottanut puhelun vastaan. 

Mobiililaitteisiin perustuvat 

paikallistamisteknologiat ovat 

osoittautuneet tarkemmiksi ja 

kustannustehokkaammiksi, koska 

käytettävissä olevat tiedot saadaan 

EGNOS- ja Galileo-satelliittijärjestelmistä 

ja muista maailmanlaajuisista 

satelliittinavigointijärjestelmistä sekä 

langattomien verkkojen tiedoista. Sen 

vuoksi mobiililaitteesta saatavien soittajan 

sijaintitietojen olisi täydennettävä 

verkkoperusteisia sijaintitietoja myös 

silloin kun mobiililaitteesta saadaan 

paikkatieto vasta sen jälkeen kun 

hätäviestintä on käynnistetty. 

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 

sopivimmat hätäkeskukset pystyvät 

vastaanottamaan ja hallinnoimaan 

käytettävissä olevia soittajan sijaintitietoja. 

Soittajan sijaintitietojen määrittelemisen ja 

(259) Soittajan sijaintitiedot lisäävät 

loppukäyttäjien suojaa ja turvallisuutta 

sekä auttavat hätäpalveluja suorittamaan 

tehtävänsä, edellyttäen että hätäviestien ja 

niihin liittyvien tietojen välittäminen 

hätäpalveluille taataan kansallisella 

sopivimman hätäkeskuksen järjestelmällä. 

Soittajan sijaintitietojen vastaanoton ja 

käytön olisi oltava asianomaisen 

henkilötietojen suojaa koskevan unionin 

lainsäädännön mukaista. Yritysten, jotka 

antavat verkkoperusteisia paikkatietoja, 

olisi käytetystä tekniikasta riippumatta 

annettava soittajan sijaintitiedot 

hätäpalvelujen käyttöön heti, kun palvelu 

on ottanut puhelun vastaan. 

Mobiililaitteisiin perustuvat 

paikallistamisteknologiat ovat 

osoittautuneet tarkemmiksi ja 

kustannustehokkaammiksi, koska 

käytettävissä olevat tiedot saadaan 

EGNOS- ja Galileo-satelliittijärjestelmistä 

ja muista maailmanlaajuisista 

satelliittinavigointijärjestelmistä sekä 

langattomien verkkojen tiedoista. Sen 

vuoksi mobiililaitteesta saatavien soittajan 

sijaintitietojen olisi täydennettävä 

verkkoperusteisia sijaintitietoja myös 

silloin kun mobiililaitteesta saadaan 

paikkatieto vasta sen jälkeen kun 

hätäviestintä on käynnistetty. 

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 

sopivimmat hätäkeskukset pystyvät 

vastaanottamaan ja hallinnoimaan 

käytettävissä olevia soittajan sijaintitietoja. 

Soittajan sijaintitietojen määrittelemisen ja 



 

PE602.947v01-00 162/169 AM\1122801FI.docx 

FI 

siirtämisen olisi oltava maksutonta sekä 

loppukäyttäjälle että hätäviestiä 

käsittelevälle viranomaiselle riippumatta 

määrittelytavasta (mobililaitteen vai verkon 

kautta) tai siirtotavasta (esim. äänikanavia 

pitkin, tekstiviestillä tai internet-

protokollaan perustuen). 

siirtämisen olisi mahdollisuuksien 

mukaan oltava maksutonta sekä 

loppukäyttäjälle että hätäviestiä 

käsittelevälle viranomaiselle riippumatta 

määrittelytavasta (mobililaitteen vai verkon 

kautta) tai siirtotavasta (esim. äänikanavia 

pitkin, tekstiviestillä tai internet-

protokollaan perustuen). 

Or. en 

 

Tarkistus   289 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 265 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(265) Loppukäyttäjien olisi voitava olla 

varmoja digitaalitelevisiolähetysten 

vastaanottoon unionissa myytävien 

laitteiden yhteentoimivuudesta. 

Jäsenvaltioiden olisi voitava edellyttää 

tällaisia laitteita koskevia 

yhdenmukaistettuja vähimmäisstandardeja, 

joita voidaan ajoittain mukauttaa teknisen 

ja markkinoiden kehityksen perusteella. 

(265) Loppukäyttäjien olisi voitava olla 

varmoja digitaalisten radio- ja 

televisiolähetysten vastaanottoon unionissa 

myytävien laitteiden yhteentoimivuudesta. 

Jäsenvaltioiden olisi voitava edellyttää 

tällaisia laitteita koskevia 

yhdenmukaistettuja vähimmäisstandardeja, 

joita voidaan ajoittain mukauttaa teknisen 

ja markkinoiden kehityksen perusteella. 

Or. fr 

 

Tarkistus   290 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 266 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (266 a) Jotta radionkuuntelijat voisivat 

käyttää radiopalveluja kaikkialla 

Euroopassa yksittäisissä jäsenvaltioissa 

käytössä olevista lähetysstandardeista 

riippumatta, radioiden - autoradiot 



 

AM\1122801FI.docx 163/169 PE602.947v01-00 

 FI 

mukaan lukien - olisi voitava vastaanottaa 

analogisia ja digitaalisia ja/tai IP-

palveluja. Tämä mahdollistaa FM-

radioon nykyisin perustuvan 

yhteentoimivuuden säilymisen 

digitaalisella aikakaudella. Se parantaa 

myös yleistä turvallisuutta, sillä 

kuuntelijat voivat vastaanottaa 

hätätiedotteita käytetystä teknologiasta 

riippumatta kotonaan tai autossa, sekä 

liikennetiedotteita matkustaessaan 

unionin alueella. 

Or. fr 

 

Tarkistus   291 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 269 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(269) Jäsenvaltioiden olisi voitava asettaa 

perustellun yleisen edun nimissä 

oikeasuhteisia velvollisuuksia niiden 

lainkäyttövaltaan kuuluville yrityksille, 

mutta tällaisia velvollisuuksia olisi 

asetettava ainoastaan silloin, kun se on 

välttämätöntä jäsenvaltioiden unionin 

lainsäädännön mukaisesti selkeästi 

määrittämien yleisen edun mukaisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi, 

velvollisuuksien olisi oltava oikeasuhteisia 

ja avoimia . Siirtovelvollisuuksia voidaan 

soveltaa tiettyjen mediapalvelun tarjoajien 

toimittamiin tiettyihin radio- ja 

televisiolähetyskanaviin sekä täydentäviin 

palveluihin. Jäsenvaltioiden asettamien 

velvollisuuksien olisi oltava kohtuullisia, 

eli niiden olisi oltava selkeästi määritellyt 

yleisen edun mukaiset tavoitteet huomioon 

ottaen oikeasuhteisia ja avoimia, minkä 

lisäksi niiden yhteydessä voidaan 

tarvittaessa määrätä kohtuullisesta 

korvauksesta. Jäsenvaltioiden olisi 

(269) Jäsenvaltioiden olisi voitava asettaa 

perustellun yleisen edun nimissä 

oikeasuhteisia ja avoimia velvollisuuksia 

niiden lainkäyttövaltaan kuuluville 

yrityksille jäsenvaltioiden unionin 

lainsäädännön mukaisesti selkeästi 

määrittämien yleisen edun mukaisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Siirtovelvollisuuksia voidaan soveltaa 

tiettyjen mediapalvelun tarjoajien 

toimittamiin tiettyihin radiokanaviin, 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin sekä 

täydentäviin palveluihin. Jäsenvaltioiden 

asettamien velvollisuuksien olisi oltava 

kohtuullisia; eli niiden olisi oltava selkeästi 

määritellyt yleisen edun mukaiset 

tavoitteet, kuten tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden ja kulttuurisen 

moninaisuuden, huomioon ottaen 

oikeasuhteisia ja avoimia. Kyseisiin 

vaatimuksiin olisi sisällytettävä tiettyjen 

palvelujen hyvätasoinen vastaanotto. 

Jäsenvaltioiden olisi esitettävä 
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esitettävä kansallisessa lainsäädännössään 

asettamilleen siirtovelvollisuuksille 

puolueettomat perusteet sen 

varmistamiseksi, että velvollisuudet ovat 

avoimia, oikeasuhteisia ja selkeästi 

määriteltyjä. Velvollisuudet olisi 

suunniteltava siten, että tarjotaan riittävät 

kannustimet tehokkaille investoinneille 

infrastruktuuriin. Velvollisuuksia olisi 

tarkasteltava säännöllisesti uudelleen 

vähintään viiden vuoden välein, jotta ne 

voidaan pitää teknologian ja markkinoiden 

kehittymisen tasalla ja varmistaa niiden 

olevan jatkuvasti oikeassa suhteessa 

tavoitteisiin., Velvollisuuksien yhteydessä 

voidaan tarvittaessa määrätä kohtuullisesta 

korvauksesta. 

kansallisessa lainsäädännössään 

asettamilleen siirtovelvollisuuksille 

puolueettomat perusteet sen 

varmistamiseksi, että velvollisuudet ovat 

avoimia, oikeasuhteisia ja selkeästi 

määriteltyjä. Velvollisuuksia olisi 

tarkasteltava säännöllisesti uudelleen 

vähintään viiden vuoden välein, jotta ne 

voidaan pitää teknologian ja markkinoiden 

kehittymisen tasalla ja varmistaa niiden 

olevan jatkuvasti oikeassa suhteessa 

tavoitteisiin. Velvollisuuksien yhteydessä 

voidaan tarvittaessa määrätä kohtuullisesta 

korvauksesta. 

Siirtovelvollisuudet olisi asetettava 

riippumattomasti eikä niillä saisi millään 

muotoa heikentää tekijänoikeuksien 

haltijan oikeuksia ja niihin liittyviä 

oikeudenmukaista korvausta koskevia 

oikeuksia tekijänoikeudella suojattujen 

teosten käytöstä kyseisessä verkossa. 

Or. fr 

 

Tarkistus   292 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 270 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(270) Radio- ja televisiolähetysten 

yleisölle lähettämiseen käytettäviin 

verkkoihin kuuluvat kaapelitelevisiot, 

internetpohjainen televisio, sekä satelliitti- 

ja maanpäälliset lähetysverkot. Niihin voi 

kuulua myös muita verkkoja sikäli kuin 

merkittävä määrä loppukäyttäjiä tällaisia 

verkkoja pääasiallisena keinona radio- ja 

televisiolähetysten vastaanottamiseen. 

Siirtovelvollisuuksiin voi sisältyä sellaisten 

erityispalvelujen välittäminen, jotka 

mahdollistavat vammaisten käyttäjien 

asianmukaisen palvelujen saannin. 

Vastaavasti täydentäviin palveluihin 

(270) Siirtovelvollisuuksia olisi 

sovellettava teknologianeutraalisti ja 

ottaen huomioon median 

jakelujärjestelmien ja kuluttajatrendien 

muutokset. Radiolähetysten tai 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 
yleisölle lähettämiseen käytettäviin 

sähköisiin viestintäverkkoihin ja -

palveluihin kuuluvat kaapelitelevisiot, 

internetpohjainen televisio sekä satelliitti- 

ja maanpäälliset lähetysverkot. Niihin voi 

kuulua myös muita verkkoja ja palveluja 

sikäli kuin merkittävä määrä loppukäyttäjiä 

käyttää niitä radiolähetysten ja 
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sisältyy muun muassa palveluja, joilla 

parannetaan vammaisten loppukäyttäjien 

käyttömahdollisuuksia, kuten 

tekstitelevisio, tekstitys, kuvailutulkkaus ja 

viittomakielinen tulkkaus. 

Hybriditelevisiopalvelujen tarjoamisen ja 

vastaanottamisen lisääntyessä ja sähköisten 

ohjelmaoppaiden säilyessä tärkeinä 

käyttäjien valinnanvaran kannalta näitä 

toimintoja tukevan ohjelmiin liittyvän 

datan välittäminen voidaan sisällyttää 

siirtovelvollisuuksiin. 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

vastaanottamiseen. 

Tässä yhteydessä "merkittävän 

loppukäyttäjien määrän" määrittelyssä 

käytettävissä kriteereissä olisi otettava 

huomioon muun muassa teknologinen 

kehitys ja tiettyjen loppukäyttäjäryhmien 

kulutustavat. 

Siirtovelvollisuuksiin voi sisältyä sellaisten 

erityispalvelujen välittäminen, jotka 

mahdollistavat vammaisten käyttäjien 

asianmukaisen palvelujen saannin. 

Vastaavasti täydentäviin palveluihin 

sisältyy muun muassa palveluja, joilla 

parannetaan vammaisten loppukäyttäjien 

käyttömahdollisuuksia, kuten 

tekstitelevisio, tekstitys, kuvailutulkkaus ja 

viittomakielinen tulkkaus. 

Hybriditelevisiopalvelujen tarjoamisen ja 

vastaanottamisen lisääntyessä ja sähköisten 

ohjelmaoppaiden ja muiden 

navigointipalvelujen korostuessa 

jatkuvasti käyttäjien valinnanvaran 

kannalta näitä toimintoja tukevan ohjelmiin 

liittyvän datan välittäminen voidaan 

sisällyttää siirtovelvollisuuksiin. 

Siirtovelvollisuuksilla olisi varmistettava, 

että loppukäyttäjillä on pääsy verkkoon 

liitettyihin televisiopalveluihin, joihin voi 

kuulua audiovisuaalisia mediapalveluja, 

radio- ja audiopalveluja sekä 

interaktiivisia palveluja, jotka tarjoavat 

sovelluksia, pelejä, äänestyksiä, videoita, 

tekstejä, kuvia ja grafiikoita. 

Or. fr 

 

Tarkistus   293 

Eva Kaili 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 270 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(270) Radio- ja televisiolähetysten (270) Siirtovelvollisuuksia olisi 
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yleisölle lähettämiseen käytettäviin 

verkkoihin kuuluvat kaapelitelevisiot, 

internetpohjainen televisio, sekä satelliitti- 

ja maanpäälliset lähetysverkot. Niihin voi 

kuulua myös muita verkkoja sikäli kuin 

merkittävä määrä loppukäyttäjiä tällaisia 

verkkoja pääasiallisena keinona radio- ja 

televisiolähetysten vastaanottamiseen. 

Siirtovelvollisuuksiin voi sisältyä 

sellaisten erityispalvelujen välittäminen, 

jotka mahdollistavat vammaisten 

käyttäjien asianmukaisen palvelujen 

saannin. Vastaavasti täydentäviin 

palveluihin sisältyy muun muassa 

palveluja, joilla parannetaan vammaisten 

loppukäyttäjien käyttömahdollisuuksia, 

kuten tekstitelevisio, tekstitys, 

kuvailutulkkaus ja viittomakielinen 

tulkkaus. Hybriditelevisiopalvelujen 

tarjoamisen ja vastaanottamisen 

lisääntyessä ja sähköisten 

ohjelmaoppaiden säilyessä tärkeinä 

käyttäjien valinnanvaran kannalta näitä 

toimintoja tukevan ohjelmiin liittyvän 

datan välittäminen voidaan sisällyttää 

siirtovelvollisuuksiin. 

sovellettava teknologianeutraalisti ja 

ottaen huomioon median kehittyvät 

jakelujärjestelmät ja kuluttajatrendit. 

 Radiopalvelujen tai audiovisuaalisten 

mediapalvelujen yleisölle lähettämiseen 

käytettäviin sähköisiin viestintäverkkoihin 

ja -palveluihin kuuluvat kaapelitelevisiot, 

internetpohjainen televisio sekä satelliitti- 

ja maanpäälliset lähetysverkot. Niihin voi 

kuulua myös muita verkkoja ja palveluja 

sikäli kuin merkittävä määrä 

loppukäyttäjiä käyttää tällaisia verkkoja 

radiopalvelujen ja audiovisuaalisten 

mediapalvelujen vastaanottamiseen. 

Tässä yhteydessä "merkittävä määrä 

loppukäyttäjiä" -käsitteen arvioinnissa 

käytettävissä kriteereissä voidaan ottaa 

huomioon muun muassa teknologiassa 

tapahtunut kehitys ja tiettyjen 

loppukäyttäjäryhmien kuluttamistavat. 

Siirtovelvollisuuksiin voi sisältyä 

sellaisten erityispalvelujen välittäminen, 

jotka mahdollistavat vammaisten 

käyttäjien asianmukaisen palvelujen 
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saannin. Vastaavasti täydentäviin 

palveluihin sisältyy muun muassa 

palveluja, joilla parannetaan vammaisten 

loppukäyttäjien käyttömahdollisuuksia, 

kuten tekstitelevisio, tekstitys, 

kuvailutulkkaus ja viittomakielinen 

tulkkaus. Hybriditelevisiopalvelujen 

tarjoamisen ja vastaanottamisen 

lisääntyessä ja sähköisten 

ohjelmaoppaiden ja muiden 

navigointipalvelujen korostuessa 

käyttäjien valinnanvaran kannalta näitä 

toimintoja tukevan ohjelmiin liittyvän 

datan välittäminen voidaan sisällyttää 

siirtovelvollisuuksiin. 

Siirtovelvollisuuksien olisi 

mahdollistettava loppukäyttäjien pääsy 

hybriditelevisiopalveluihin. 

Or. en 
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Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 270 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(270) Radio- ja televisiolähetysten 

yleisölle lähettämiseen käytettäviin 

verkkoihin kuuluvat kaapelitelevisiot, 

internetpohjainen televisio, sekä satelliitti- 

ja maanpäälliset lähetysverkot. Niihin voi 

kuulua myös muita verkkoja sikäli kuin 

merkittävä määrä loppukäyttäjiä tällaisia 

verkkoja pääasiallisena keinona radio- ja 

televisiolähetysten vastaanottamiseen. 

Siirtovelvollisuuksiin voi sisältyä 

sellaisten erityispalvelujen välittäminen, 

jotka mahdollistavat vammaisten 

käyttäjien asianmukaisen palvelujen 

saannin. Vastaavasti täydentäviin 

palveluihin sisältyy muun muassa 

palveluja, joilla parannetaan vammaisten 

(270) Siirtovelvollisuuksia olisi 

sovellettava teknologianeutraalisti ja 

ottaen huomioon median kehittyvät 

jakelujärjestelmät ja kuluttajatrendit. 



 

PE602.947v01-00 168/169 AM\1122801FI.docx 

FI 

loppukäyttäjien käyttömahdollisuuksia, 

kuten tekstitelevisio, tekstitys, 

kuvailutulkkaus ja viittomakielinen 

tulkkaus. Hybriditelevisiopalvelujen 

tarjoamisen ja vastaanottamisen 

lisääntyessä ja sähköisten 

ohjelmaoppaiden säilyessä tärkeinä 

käyttäjien valinnanvaran kannalta näitä 

toimintoja tukevan ohjelmiin liittyvän 

datan välittäminen voidaan sisällyttää 

siirtovelvollisuuksiin. 

 Radiopalvelujen tai audiovisuaalisten 

mediapalvelujen yleisölle lähettämiseen 

käytettäviin sähköisiin viestintäverkkoihin 

ja -palveluihin kuuluvat kaapelitelevisiot, 

internetpohjainen televisio sekä satelliitti- 

ja maanpäälliset lähetysverkot. Niihin voi 

kuulua myös muita verkkoja ja palveluja 

sikäli kuin merkittävä määrä 

loppukäyttäjiä käyttää tällaisia verkkoja 

radiopalvelujen ja audiovisuaalisten 

mediapalvelujen vastaanottamiseen. 

Tässä yhteydessä "merkittävä määrä 

loppukäyttäjiä" -käsitteen arvioinnissa 

käytettävissä kriteereissä voidaan ottaa 

huomioon muun muassa teknologiassa 

tapahtunut kehitys ja tiettyjen 

loppukäyttäjäryhmien kuluttamistavat. 

Siirtovelvollisuuksiin voi sisältyä 

sellaisten erityispalvelujen välittäminen, 

jotka mahdollistavat vammaisten 

käyttäjien asianmukaisen palvelujen 

saannin. Vastaavasti täydentäviin 

palveluihin sisältyy muun muassa 

palveluja, joilla parannetaan vammaisten 

loppukäyttäjien käyttömahdollisuuksia, 

kuten tekstitelevisio, tekstitys, 

kuvailutulkkaus ja viittomakielinen 

tulkkaus. Hybriditelevisiopalvelujen 

tarjoamisen ja vastaanottamisen 

lisääntyessä ja sähköisten 

ohjelmaoppaiden ja muiden 

navigointipalvelujen korostuessa 

käyttäjien valinnanvaran kannalta näitä 

toimintoja tukevan ohjelmiin liittyvän 

datan välittäminen voidaan sisällyttää 

siirtovelvollisuuksiin. 
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Siirtovelvollisuuksien olisi 

mahdollistettava loppukäyttäjien pääsy 

hybriditelevisiopalveluihin. 

Or. en 
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Johdanto-osan 270 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (270 a) Sähköisen ohjelmaoppaan olisi 

oltava joustava käsite, koska teknologia 

muuttuu koko ajan ja verkossa 

käytettävillä välineillä levitetään 

radiolähetyksiä, audiovisuaalisia 

mediapalveluja ja verkkoon kytkettyjä 

televisiopalveluja. Kyseisten palvelujen 

muutokset olisi ainakin otettava 

huomioon. 

Or. fr 

 


