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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotus vaikuttaa radiotaajuuksien, verkkoinfrastruktuurin ja verkon neutraaliuden alalla 
merkittävästi sisältöjen saatavuuteen, ilmaisun vapauteen, tiedonvälityksen vapauteen ja 
tiedotusvälineiden vapauteen sekä koko kulttuurin ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen.

Ehdotus on jätetty liian aikaisin, kun otetaan huomioon uusimman televiestintäpaketin 
täytäntöönpano jäsenvaltioissa. Siinä ei myöskään oteta huomioon komission itsensä 
asettaman radiotaajuuksia käsittelevän asiantuntijaryhmän tuloksia, jotka eivät ole 
valmistuneet.

Ehdotuksella ei ratkaista itse perusongelmaa, eli sitä, että kuormituskyvyltään riittävän 
verkkoinfrastruktuurin kehittämiseen investoiminen ei ole riittävän houkuttelevaa. On 
mahdotonta hyväksyä, että tätä ongelmaa yritetään ratkaista puuttumalla uudelleen 
radiotaajuuksiin yleisradiotoiminnan ja langattomien tuotantovälineiden tappioksi siten, että 
jäsenvaltioiden toimivaltaa siirretään unionin tasolle.

Radiotaajuudet ovat julkinen hyödyke, ja ne ovat välttämättömiä yhteiskunnallisten, 
kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten tehtävien hoitamiseksi. Komissio velvoitettiin 
vuonna 2009 tehdyssä televiestintäalan uudelleenarvioinnissa ottamaan tämä tasapuolisesti ja 
asianmukaisesti huomioon taajuuksien hallinnassa. Televiestintäpaketin säännöksistä tulee 
siten vääjäämättä perusta kaikelle Euroopan unionin taajuuspolitiikalle. Käsiteltävänä 
olevassa ehdotuksessa kyseinen periaate sivuutetaan täydellisesti.

Radiotaajuuksilla palvellaan mitä erilaisimpia yleisiä etuja jäsenvaltioissa. Asiassa on lukuisia 
kansallisia ja alueellisia erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon. Jäsenvaltioiden on siis 
voitava jatkossakin päättää itse radiotaajuuksiensa organisoinnista. Tähän kuuluu 
maanpäällisten lähetysverkkojen ohella myös koko luova toimiala.

Uusilla säännöksillä ei saa estää taajuuksien eri käyttäjien jo käynnistyneitä keskusteluja 
tehokkuuden lisäämisestä eikä yhteisten käyttökonseptien tai uusien häiriöille vähemmän 
alttiiden päätelaitteiden kehittämistä.

Internet tarjoaa valtaisan potentiaalin yhteiskunnan ja talouden kehittämiseen. Tällöin 
keskeisessä asemassa ovat välineen vapaa ja avoin luonne, toimintakykyinen ja tehokas 
verkko sekä osallistava verkkoinfrastruktuuri, jolla taataan syrjimätön pääsy jokaiseen 
sisältöön ja aktiiviset osallistumismahdollisuudet kaikille väestöryhmille ja 
markkinatoimijoille. Tämän potentiaalin hyödyntäminen sekä monimuotoisuuden ja 
moniarvoisuuden turvaaminen edellyttävät, että verkon neutraalius varmistetaan lakiteitse. 
Koska internet on luonteeltaan avoin ja syrjimätön, se on osoittautunut yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen kehityksen innovointimoottoriksi. Verkon neutraalius on ehdoton edellytys sille, 
että viestinnässä on yhdenvertaiset mahdollisuudet ja että kyetään takaamaan sekä viestinnän 
ja tiedonvälityksen vapaus että kulttuurinen monimuotoisuus ja mielipiteiden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus. Tästä syystä verkon neutraalius ja avoimuus on sinällään 
julkinen hyödyke, jota on suojeltava ja vaalittava ja jota ei pidä jättää pelkästään 
markkinavoimien armoille.
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Perusedellytyksenä on siis, että kaikkia tietopaketteja on käsiteltävä periaatteessa 
yhdenvertaisesti, eikä niitä saa syrjiä sisällön, palvelun, soveltamisen, alkuperän tai 
määränpään perusteella. Sisältöjen, palvelujen ja sovellusten hidastaminen, haittaaminen tai 
pysäyttäminen on estettävä, ja lisäksi on huolehdittava, että verkko-operaattori ei pysty 
valvomaan sisältöä. Komission ehdottama verkon neutraaliuden kevytversio (joka tosi asiassa 
estäisi kyseisen pääperiaatteen toteutumisen) merkitsisi verkon neutraaliuden päättymistä ja 
vakiinnuttaisi kahden eri luokan internetin.

Erikoistuneita tai hallinnoituja palveluja voidaan tarjota internetin ohella, kunhan ne pidetään 
siitä täysin erillään eikä niillä rajoiteta sen avoimuutta. Kaikkien on myös voitava kytkeytyä 
internetiin tekniikan kulloistakin tilaa vastaavaa palvelun laatua käyttäen. Erikoistuneiden 
palvelujen tarjoaminen ei saa tapahtua avointen verkkojen jatkokehittämisen kustannuksella, 
joten erikoistuneiden palvelujen käyttöön ottamiselle ja ylläpitämiselle on asetettava tiukkoja 
ehtoja.

Avoimen verkon sisältöjen pysäyttäminen on kiellettävä kokonaisuudessaan. ”Ilmoittamista ja 
poistamista” koskeva menettely on osoittautunut toimivaksi myös vakavien rikosten 
yhteydessä.

Komission ehdottamat seikat mahdollistavat sisältöjen syrjinnän ja tietoliikenteen 
priorisoinnin, mikä on vastoin yleistä käsitystä verkon neutraaliudesta. Siksi on vaarana, että 
sähköisen viestinnän markkinoilla käytävä kilpailu vähenee, mikä vaikuttaisi vääjäämättä 
kielteisesti tiedotusvälineiden ja mielipiteiden monimuotoisuuteen Euroopassa.

Oikeusmuodoksi on valittu asetus, mutta säännökset jäävät monessa kohdin liian epäselviksi.

Olisi erittäin suotavaa, että komissio vetäisi ehdotuksensa takaisin ja järjestäisi tavanomaisen 
kuulemismenettelyn, jossa asiasta voitaisiin keskustella riittävästi. Tämän perusteella olisi 
sitten annettava uusi ja tasapainoinen ehdotus televiestintäalan sisämarkkinoiden luomisesta.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Saumattomilla sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoilla olisi taattava vapaus 
tarjota sähköisiä viestintäverkkoja ja 
palveluja kaikille asiakkaille unionissa 

(3) Saumattomilla sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoilla olisi taattava kaikkien 
mahdollisuus käyttää sähköisiä 
viestintäverkkoja ja palveluja unionissa ja 
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sekä jokaisen loppukäyttäjän oikeus valita 
paras markkinoilla saatavilla oleva tarjous, 
eikä tätä saisi haitata markkinoiden 
epäyhtenäisyys eri puolin kansallisia rajoja.
Nykyisessä sähköisen viestinnän 
sääntelyjärjestelmässä ei puututa 
kattavasti tähän hajanaisuuteen: 
yleisvaltuutusjärjestelmät ovat kansallisia, 
eivät unionin laajuisia, jäsenvaltioissa on 
omat taajuuksien jakotavat, sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajien käytettävissä 
on eri jäsenvaltioissa erilaisia 
käyttöoikeustuotteita ja käytössä on 
erilaisia alakohtaisia 
kuluttajansuojasääntöjä. Monissa 
tapauksissa unionin säännöillä 
määritellään vain perustaso, ja säännöt 
pannaan täytäntöön eri tavoin eri 
jäsenvaltioissa.

vapaus tarjota niitä sekä jokaisen 
loppukäyttäjän oikeus valita paras 
markkinoilla saatavilla oleva tarjous reilun 
kilpailun pohjalta, eikä tätä saisi haitata 
markkinoiden epäyhtenäisyys eri puolin 
kansallisia rajoja.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden 
toteuttaminen kolmen laajan ja läheisesti 
toisiinsa liittyvän toimintalinjan avulla.
Ensinnäkin asetuksella olisi varmistettava 
vapaus tarjota maiden ja verkkojen 
rajatylittäviä sähköisen viestinnän 
palveluja eri jäsenvaltioissa ottamalla
käyttöön EU-valtuutus, jolla luodaan 
edellytykset alakohtaisen sääntelyn sisällön 
ja täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden ja 
ennustettavuuden lisäämiselle koko 
unionin alueella. Toiseksi on tarpeen 
varmistaa, että rajatylittävän sähköisen 
viestinnän verkkojen ja palveluntarjonnan 
kannalta olennaisiin hyödykkeisiin liittyvät 
ehdot ja edellytykset ovat huomattavasti 
nykyistä yhdenmukaisempia ei ainoastaan 
langattomassa laajakaistaviestinnässä, jossa 

(6) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden 
toteuttaminen kolmen laajan ja läheisesti 
toisiinsa liittyvän toimintalinjan avulla.
Ensinnäkin asetuksella olisi varmistettava 
vapaus tarjota maiden ja verkkojen 
rajatylittäviä sähköisen viestinnän 
palveluja eri jäsenvaltioissa ottamalla 
käyttöön EU-valtuutus, jolla luodaan 
edellytykset alakohtaisen sääntelyn sisällön 
ja täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden ja 
ennustettavuuden lisäämiselle koko 
unionin alueella. Toiseksi on tarpeen 
varmistaa, että rajatylittävän sähköisen 
viestinnän verkkojen ja palveluntarjonnan 
kannalta olennaisiin hyödykkeisiin liittyvät 
ehdot ja edellytykset ovat huomattavasti 
nykyistä yhdenmukaisempia ei ainoastaan 
langattomassa laajakaistaviestinnässä, jossa 
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sekä luvanvaraiset että toimiluvista 
vapautetut taajuudet ovat avainasemassa, 
vaan myös kiinteissä yhteyksissä.
Kolmanneksi tällä asetuksella olisi 
liiketoimintaolosuhteiden 
yhdenmukaistamiseksi ja kansalaisten 
digitaalipalveluja kohtaan tunteman 
luottamuksen luomiseksi 
yhdenmukaistettava loppukäyttäjien ja 
erityisesti kuluttajien suojelua koskevia 
sääntöjä. Tällaisia ovat muun muassa 
syrjimättömyyttä, sopimustietoja sekä 
sopimuksen irtisanomista ja 
palveluntarjoajan vaihtamista koskevat 
säännöt niiden sääntöjen lisäksi, jotka 
koskevat verkkosisältöjen, sovellusten ja 
palvelujen saatavuutta ja 
liikenteenhallintaa ja jotka hyödyttävät 
loppukäyttäjiä ja takaavat samanaikaisesti 
sen, että internetin ekosysteemi toimii 
jatkossakin innovoinnin lähteenä. Lisäksi 
verkkovierailuja koskevien uudistusten 
ansiosta kuluttajien pitäisi voida turvallisin 
mielin käyttää verkkoa matkustaessaan 
EU:n alueella, ja ajan mittaan niiden pitäisi 
johtaa yhdenmukaisiin hinnoittelu- ja 
muihin ehtoihin unionissa.

sekä luvanvaraiset että toimiluvista 
vapautetut taajuudet ovat avainasemassa, 
vaan myös kiinteissä yhteyksissä.
Kolmanneksi tällä asetuksella olisi 
liiketoimintaolosuhteiden 
yhdenmukaistamiseksi ja kansalaisten 
digitaalipalveluja kohtaan tunteman 
luottamuksen luomiseksi 
yhdenmukaistettava loppukäyttäjien ja 
erityisesti kuluttajien suojelua koskevia 
sääntöjä. Tällaisia ovat muun muassa 
syrjimättömyyttä, sopimustietoja sekä 
sopimuksen irtisanomista ja 
palveluntarjoajan vaihtamista koskevat 
säännöt niiden sääntöjen lisäksi, jotka 
koskevat verkon neutraaliutta,
verkkosisältöjen, sovellusten ja palvelujen
syrjimättömän saatavuuden turvaamista
ja liikenteenhallintaa ja jotka hyödyttävät 
loppukäyttäjiä ja takaavat samanaikaisesti 
sen, että internetin ekosysteemi toimii 
jatkossakin innovoinnin lähteenä. Lisäksi 
verkkovierailuja koskevien uudistusten 
ansiosta kuluttajien pitäisi voida turvallisin 
mielin käyttää verkkoa matkustaessaan 
EU:n alueella, ja ajan mittaan niiden pitäisi 
johtaa yhdenmukaisiin hinnoittelu- ja 
muihin ehtoihin unionissa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Radiotaajuudet ovat julkinen hyödyke
sekä matkaviestinnän, langattoman 
laajakaistaviestinnän ja 
satelliittiviestinnän sisämarkkinoiden
kannalta keskeinen resurssi unionissa. 
Langattoman laajakaistaviestinnän 
kehittäminen edistää Euroopan
digitaalistrategian täytäntöönpanoa ja 
erityisesti tavoitetta taata vähintään 
siirtonopeudella 30 Mbit/s toimiva 

(17) Radiotaajuudet ovat julkinen hyödyke
ja hyvin niukka ja rajallinen resurssi. Ne 
ovat välttämättömiä moninaisten 
yhteiskunnallisten, kulttuuristen, 
sosiaalisten ja taloudellisten tehtävien 
hoitamiseksi ja tiedon yleisen 
saatavuuden, ilmaisunvapauden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
kannalta, ja näihin seikkoihin olisi 
kiinnitettävä huomiota. Komissio 
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laajakaista kaikille EU:n kansalaisille 
vuoteen 2020 mennessä sekä tavoitetta 
varmistaa, että unionissa ovat käytössä 
nopeimmat mahdolliset 
laajakaistayhteydet ja suurin mahdollinen 
laajakaistakapasiteetti. Unioni on 
kuitenkin jäänyt maailman muiden 
merkittävien alueiden jälkeen – Pohjois-
Amerikan, Afrikan ja eräiden Aasian 
osien – viimeisimmän sukupolven 
langattomien laajakaistatekniikoiden 
käyttöönotossa ja yleistymisessä, jotka 
ovat edellytyksenä näiden tavoitteiden 
saavuttamiselle. 800 MHz taajuusalueen 
hyödyntämisen salliminen ja sen 
vapauttaminen langatonta 
laajakaistaviestintää varten etenee 
hitaasti: yli puolet jäsenvaltioista on 
hakenut poikkeusta tai muuten ei ole 
vapauttanut taajuuksia Euroopan
radiotaajuuspoliittisen ohjelmasta 
annetussa parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o 243/2012/EU 
vahvistetussa määräajassa. Tämä 
osoittaa, että kiireellisiä toimia tarvitaan 
jo nykyisen radiotaajuuspoliittisen
ohjelman kaudella. Unionin toimenpiteet, 
joilla pyritään yhdenmukaistamaan 
radiotaajuuksien saatavuuden ehtoja ja 
taajuuksien tehokasta käyttöä langatonta 
laajakaistaviestintää varten Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 676/2002/EY24 nojalla eivät ole olleet 
riittäviä ratkaisemaan tätä ongelmaa.

velvoitettiin vuonna 2009 tehdyssä 
televiestintäalan uudelleenarvioinnissa 
ottamaan nämä näkökohdat tasapuolisesti 
ja asianmukaisesti huomioon taajuuksien 
hallinnassa. Televiestintäpaketin 
säännöksistä tulee siten vääjäämättä 
perusta kaikelle Euroopan unionin 
taajuuspolitiikalle. Siksi on varmistettava 
myös vastaisuudessa, että
taajuuspolitiikassa noudatetaan 
tinkimättä tätä oikeudellista kehystä ja 
siinä vahvistettuja periaatteita. 
Monivuotisen radiotaajuuspoliittisen 
ohjelman perustamisesta annetun 
päätöksen 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2015 kertomuksen, 
jossa se arvioi tarvetta ryhtyä 
yhdenmukaistamaan muita 
taajuusalueita.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Erilaisten kansallisten 
toimintatapojen soveltaminen aiheuttaa 
epäjohdonmukaisuutta ja 
sisämarkkinoiden pirstoutumista, jotka

(18) Taajuuden hallintaa koskevat 
periaatteet on vahvistettu vuonna 2009 
tarkistetussa EU:n televiestintäpaketissa. 
Radiotaajuuksilla palvellaan mitä 
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estävät unionin laajuisten palvelujen 
käyttöönoton ja langattoman 
laajakaistaviestinnän sisämarkkinoiden 
toteuttamisen. Tämä voi luoda eriarvoiset 
mahdollisuudet hyödyntää tällaisia 
palveluja, estää kilpailua eri 
jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yritysten 
välillä ja tukahduttaa investoinnit 
edistyneempiin verkkoihin ja tekniikoihin 
sekä innovatiivisten palvelujen 
syntymisen, ja siten riistää kansalaisilta ja 
yrityksiltä mahdollisuuden 
korkeatasoisiin paikasta riippumattomiin 
integroituihin palveluihin ja langatonta 
laajakaistaa tarjoavilta operaattoreilta 
mahdollisuuden tehokkuuden 
kasvattamiseen laajamittaisten 
yhdennetympien toimintojen avulla. Sen 
vuoksi radiotaajuuksien osoittamisen 
tiettyjä näkökohtia koskevilla unionin 
tason toimilla olisi tuettava edistyneiden 
langattoman laajakaistaviestinnän 
palvelujen laajan ja yhdennetyn 
kattavuuden kehittymistä koko unionissa. 
Samalla jäsenvaltioilla olisi edelleen 
oltava oikeus järjestää radiotaajuuksiensa 
käyttö yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen sekä puolustukseen 
liittyviä tarkoituksia varten.

erilaisimpia yleisiä etuja jäsenvaltioissa. 
Asiassa on lukuisia kansallisia ja 
alueellisia erityispiirteitä, jotka on otettava 
huomioon. Siksi jäsenvaltioilla olisi 
edelleen oltava oikeus järjestää 
radiotaajuuksiensa käyttö, sillä se on 
tarpeen erityisten kulttuuristen, 
yhteiskunnallisten ja audiovisuaalisten 
tehtävien hoitamiseksi, ja hallinnoida sitä. 
Näihin tehtäviin kuuluvat maanpäällisten 
lähetysverkkojen ja koko kulttuurialan ja 
luovien alojen ohella myös  yleinen 
järjestys ja turvallisuus sekä puolustus.
Siksi radiotaajuuksien osoittamisen 
tiettyjä näkökohtia koskevissa unionin 
tason toimissa olisi sovellettava edelleen 
taajuuksien hallintaan dynaamista 
lähestymistapaa, jossa tunnustetaan 
jäsenvaltioiden toimivalta kyseisellä alalla 
ja kunnioitetaan kunkin jäsenvaltion 
omaa kulttuuri-, audiovisuaali- ja 
tiedonvälitysalan politiikkaa. Jos 
jäsenvaltioiden välille tulee kiistaa 
taajuuksien käytöstä, komission olisi 
otettava koordinoiva, täydentävä ja 
unionin jäsenvaltioita tukeva rooli.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Radiotaajuuksien käyttölupien 
koordinointia ja johdonmukaisuutta olisi 
parannettava ainakin sellaisten 
taajuuskaistoja osalta, jotka on 
yhdenmukaistettu kiinteää langatonta, 
liikkuvaa ja mobiililaajakaistaviestintää 
varten. Näihin kuuluvat kansainvälisen 
televiestintäliiton ITUn tasolla 
kansainvälisen matkaviestinnän
(International Mobile Telecommunications, 

(20) Radiotaajuuksien käyttölupien 
koordinointia ja johdonmukaisuutta olisi 
parannettava sellaisten taajuuskaistoja 
osalta, jotka on yhdenmukaistettu kiinteää 
langatonta, liikkuvaa ja 
mobiililaajakaistaviestintää varten. Näihin 
kuuluvat kansainvälisen televiestintäliiton 
ITUn tasolla kansainvälisen 
matkaviestinnän (International Mobile 
Telecommunications, IMT) edistyneille 
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IMT) edistyneille järjestelmille määritellyt 
taajuuskaistat sekä langattomissa 
lähiverkoissa (RLAN) käytetyt 
taajuuskaistat, kuten 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n 
taajuuskaistat. Koordinoinnin ja 
johdonmukaisuuden parantaminen olisi 
ulotettava koskemaan myös 
taajuuskaistoja, jotka voidaan 
tulevaisuudessa yhdenmukaistaa langatonta 
laajakaistaviestintää varten, kuten 
Euroopan radiotaajuuspoliittisen 
ohjelmasta annetun parlamentin ja 
neuvoston päätöksen 3 b artiklassa 
säädetään ja radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevän ryhmän 13. kesäkuuta 2013 
hyväksytyssä lausunnossa ”Strategic 
challenges facing Europe in addressing 
the growing radio spectrum demand for 
wireless broadband” suositellaan.

järjestelmille määritellyt taajuuskaistat 
sekä langattomissa lähiverkoissa (RLAN) 
käytetyt taajuuskaistat, kuten 2,4 GHz:n ja 
5 GHz:n taajuuskaistat. Koordinoinnin ja 
johdonmukaisuuden parantaminen olisi 
ulotettava koskemaan myös 
taajuuskaistoja, jotka voidaan 
tulevaisuudessa yhdenmukaistaa
direktiivin 2002/21/EY mukaisesti
langatonta laajakaistaviestintää varten.

Perustelu

Lisäerittely voidaan tulkita siinä mielessä väärin, että puitedirektiivissä 2002/21/EY 
tarkoitettua yhteispäätösmenettelyä ei enää tarvittaisi. Se, mitä kaistoja näihin 
koordinoituihin taajuuksiin sisällytetään, on vääjäämättä poliittinen päätös eikä mikään 
tekninen täytäntöönpanotoimenpide.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Muiden langatonta laajakaistaa varten 
osoitettujen taajuuksien käyttölupiin 
mahdollisesti sisältyvien keskeisten ehtojen 
osalta tässä asetuksessa vahvistettujen 
sääntelyperiaatteiden ja kriteerien 
johdonmukaista soveltamista yksittäisissä 
jäsenvaltioissa edesauttaisi 
koordinointimekanismi, jossa komissiolla 
ja muilla jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus 
esittää etukäteen huomautuksia 
käyttölupien myöntämisaikeista tietyssä 
jäsenvaltiossa ja komissiolla olisi 

(24) Muiden langatonta laajakaistaa varten 
osoitettujen taajuuksien käyttölupiin 
mahdollisesti sisältyvien keskeisten ehtojen 
osalta tässä asetuksessa vahvistettujen 
sääntelyperiaatteiden ja kriteerien 
johdonmukaista soveltamista yksittäisissä 
jäsenvaltioissa edesauttaisi 
koordinointimekanismi, jossa komissiolla 
ja muilla jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus 
esittää etukäteen huomautuksia 
käyttölupien myöntämisaikeista tietyssä 
jäsenvaltiossa.
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mahdollisuus, muiden jäsenvaltioiden 
näkemykset huomioon ottaen, estää 
ehdotuksen täytäntöönpano, jos se 
vaikuttaa unionin oikeuden vastaiselta.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Siirryttäessä asteittain täysin 
internet-protokollaan perustuviin 
verkkoihin sellaisten eri palveluluokille 
tarkoitettujen laatuvarmistettujen 
liityntätuotteiden puute, jotka perustuvat 
IP-protokollaan ja jotka mahdollistavat 
tiedonsiirtoyhteydet eri verkkoalueiden ja
verkkojen rajojen yli sekä jäsenvaltioiden 
sisällä että niiden välillä, haittaa 
sellaisten sovellusten kehittymistä, jotka 
ovat riippuvaisia pääsystä muihin 
verkkoihin, mikä puolestaan rajoittaa 
teknologisia innovaatioita. Lisäksi tilanne 
estää laatutasoltaan varmennettujen IP-
pohjaisten verkkojen ja liityntätuotteiden 
hallinnasta ja tarjonnasta saatavien 
tehokkuusetujen laajamittaisemman 
leviämisen. Hyötyjä ovat erityisesti 
lisääntynyt turvallisuus, luotettavuus ja 
joustavuus sekä parempi 
kustannustehokkuus ja lyhyemmät 
toimitusajat. Hyötyjä saisivat niin 
operaattorit ja palveluntarjoajat kuin 
loppukäyttäjätkin. Siksi on tarpeen 
omaksua näiden tuotteiden suunnittelun 
ja saatavuuden suhteen yhdenmukaistettu 
lähestymistapa ja tarvittavat kohtuulliset 
ehdot, muun muassa mahdollisuudesta 
sähköisen viestinnän yritysten 
keskinäiseen pyyntöperusteiseen 
ristiintarjontaan.

Poistetaan.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Tämän asetuksen 4 ja 5 luvuissa 
loppukäyttäjiin viittaavia säännöksiä olisi 
sovellettava kuluttajien lisäksi myös 
muihin loppukäyttäjäryhmiin, 
ensisijaisesti mikroyrityksiin. Muiden 
loppukäyttäjien kuin kuluttajien olisi 
pyynnöstä saatava erikseen tehtävällä 
sopimuksella lupa poiketa joistakin 
säännöksistä.

Poistetaan.

Perustelu

”Loppukäyttäjät” ja ”kuluttajat” ovat jo sinällään erilaisia käsitteitä. Säännöksessä 
säädetään lisäksi mahdollisuudesta poiketa asetuksen määrittämättömistä säännöksistä, mikä 
aiheuttaa myös oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Internetistä on kehittynyt viime 
vuosikymmeninä innovoinnille avoin 
alusta, johon loppukäyttäjien, sisällön ja 
sovellusten tarjoajien ja internet-palvelujen 
tarjoajien on varsin helppo päästä 
toimimaan. Nykyisellä sääntelykehyksellä 
pyritään edistämään loppukäyttäjien 
mahdollisuuksia saada ja jakaa tietoa tai 
käyttää valitsemiaan sovelluksia ja 
palveluja. Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen
(BEREC) liikenteenhallintakäytäntöjä 
käsittelevästä raportista (julkaistiin 
toukokuussa 2012) sekä terveys- ja 
kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston 
tilaamasta internet-yhteyksien 

(45) Internetistä on kehittynyt viime 
vuosikymmeninä innovoinnille avoin 
alusta, johon loppukäyttäjien, sisällön ja 
sovellusten tarjoajien ja internet-palvelujen 
tarjoajien on varsin helppo päästä 
toimimaan. Koko unionissa olisi 
varmistettava lainsäädännöllisesti, että 
tietopaketteja välitettäessä sovelletaan 
pakettien sisällöstä, palvelusta, 
sovelluksesta, alkuperästä ja 
määränpäästä riippumatta yhdenvertaisen 
kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita, 
jotta voidaan taata pysyvästi, että kaikki 
internetpalvelujen käyttäjät voivat 
periaatteessa vapaasti käyttää ja tarjota 
kaikkea verkkosisältöä ja kaikkia 
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markkinoiden toimintaa ja tarjontaa 
kuluttajan näkökulmasta tarkastelevasta 
tutkimuksesta (julkaistiin joulukuussa 
2012) kävi äskettäin kuitenkin ilmi, että 
huomattava määrä loppukäyttäjiä kärsii 
liikenteenhallintakäytännöistä, jotka 
estävät tietyt sovellukset tai hidastavat 
niiden käyttöä.

palveluja tai sovelluksia verkon 
neutraaliuden periaatteen mukaisesti. 
Liityntäpalveluja tarjoavilla 
operaattoreilla on yleinen velvollisuus 
välittää tietopaketteja siten, että ne 
tarjoavat käyttäjille laadultaan 
asianmukaisia ja teknologian kehitystä 
vastaavia siirtopalveluja riippumatta 
alkuperästä tai määränpäästä taikka 
välitettävästä sisällöstä, palvelusta tai 
sovelluksesta. Internetin avoin ja 
syrjimätön luonne on innovoinnin tärkein 
edistäjä, joka takaa tiedotusvälineiden 
vapauden ja moniarvoisuuden, 
kulttuurisen monimuotoisuuden sekä 
taloudellisen tehokkuuden. Niiden avulla 
kyetään takaamaan mielipiteiden, 
tiedotusvälineiden ja kulttuurin vapaus ja 
monimuotoisuus. Nykyisellä 
sääntelykehyksellä pyritään edistämään 
loppukäyttäjien mahdollisuuksia saada ja 
jakaa tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja. Euroopan 
sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen
(BEREC) liikenteenhallintakäytäntöjä 
käsittelevästä raportista (julkaistiin 
toukokuussa 2012) sekä terveys- ja 
kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston 
tilaamasta internet-yhteyksien 
markkinoiden toimintaa ja tarjontaa 
kuluttajan näkökulmasta tarkastelevasta 
tutkimuksesta (julkaistiin joulukuussa 
2012) kävi äskettäin kuitenkin ilmi, että 
huomattava määrä loppukäyttäjiä kärsii 
liikenteenhallintakäytännöistä, jotka 
estävät tietyt sisällöt, palvelut tai
sovellukset tai hidastavat niiden käyttöä.
Näihin kehityssuuntauksiin olisi 
puututtava antamalla selkeät säännöt, 
joilla kirjataan verkon neutraaliuden 
periaate lainsäädäntöön unionin tasolla, 
jotta voidaan säilyttää avoin internet ja 
välttää yksittäisten jäsenvaltioiden 
toimenpiteistä aiheutuva 
sisämarkkinoiden pirstoutuminen. 
Muiden tuotteiden ja palvelujen 
kehittäminen ei saisi haitata avointa 
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internetiä, joka toimii mahdollisimman 
hyvin -periaatteella (”best effort”).

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Näihin kehityssuuntauksiin on 
puututtava unionin tasolla annettavilla 
selkeillä säännöillä, jotta avoin internet 
voidaan säilyttää ja välttää yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimenpiteistä aiheutuva 
sisämarkkinoiden pirstoutuminen. 
Loppukäyttäjien vapaudessa saada ja jakaa 
tietoa ja laillista sisältöä tai käyttää 
valitsemiaan sovelluksia ja palveluja on 
noudatettava EU:n ja kansallista 
lainsäädäntöä. Tässä asetuksessa 
määritellään niiden rajoitusten rajat, 
jotka yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajat voivat tälle vapaudelle asettaa, 
mutta ei rajoiteta unionin muun 
lainsäädännön, esimerkiksi 
tekijänoikeussääntöjen ja direktiivin 
2000/31/EY soveltamista.

(46) Loppukäyttäjien oikeudessa saada ja 
jakaa tietoa ja sisältöä tai käyttää 
valitsemiaan sovelluksia ja palveluja on 
noudatettava EU:n ja kansallista 
lainsäädäntöä.

Perustelu

Viittaus unionin lainsäädäntöön ja kansalliseen lainsäädäntöön riittää. Tarkempi erittely 
voisi johtaa virheellisiin tulkintoihin.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Avoimessa internetissä sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajat eivät saisi
sopimuspohjaisesti sovittujen 
datansiirtomäärien tai nopeuksien 

(47) Avoimessa internetissä sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajat eivät saisi
poistaa tiettyjä sisältöjä, sovelluksia tai 
palveluja taikka niiden tiettyjä luokkia,
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rajoissa estää pääsyä tiettyihin sisältöihin, 
sovelluksiin tai palveluihin taikka niiden 
tiettyihin luokkiin tai heikentää niiden 
laatua tai syrjiä niitä, paitsi rajoitetussa 
määrässä kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä koskevia 
tapauksia. Tällaisten toimenpiteiden olisi
oltava avoimia, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä. Kohtuullinen 
liikenteenhallinta kattaa vakavien 
rikosten ehkäisyn tai niiden 
vaikeuttamisen muun muassa 
palveluntarjoajien vapaaehtoisilla 
toimilla, joilla estetään pääsy 
lapsipornografisiin sisältöihin ja tällaisten 
sisältöjen levittäminen. Verkon 
ruuhkautumisen vaikutusten 
minimoimista olisi pidettävä kohtuullisena 
edellyttäen, että verkon 
ylikuormittuminen on vain tilapäistä tai se 
tapahtuu poikkeuksellisissa olosuhteissa.

estää pääsyä niihin, hidastaa niitä,
heikentää niiden laatua tai suosia niitä, 
paitsi tietyissä kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä koskevissa 
tapauksissa, jotka on määritelty selvästi 
tässä asetuksessa ja jotka on yksittäisissä 
tapauksissa perusteltava. 
Liikenteenhallintatoimenpiteiden on
oltava avoimia, tarpeellisia ja
oikeasuhteisia. Niitä olisi pidettävä
oikeasuhteisina vain silloin, kun vastaavia 
liikenteen tyyppejä kohdellaan myös 
samoin. Sisältöjen, sovellusten tai 
palvelujen syrjiminen hinnoittelussa tai 
muut datansiirron nopeutta tai määrää 
koskevat syrjivät ehdot olisi kiellettävä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Tämä asetus ei rajoita 
henkilötietojen käsittelystä ja 
yksityisyyden suojasta sähköisen 
viestinnän alalla 12 päivänä 
heinäkuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/58/EY (sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivi) soveltamista.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale



AD\1015295FI.doc 15/46 PE522.810v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(48) Määrään perustuvien tariffien pitäisi 
katsoa olevan avoimen internetin 
periaatteen mukaisia edellyttäen, että 
loppukäyttäjillä on mahdollisuus valita 
avoimesti käytettävissään olevan tällaisen 
valinnan ehtoja ja seurauksia koskevan 
tiedon pohjalta normaalia datakulutustaan 
vastaava tariffi. Samalla tällaisten tariffien 
pitäisi mahdollistaa se, että yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajat voivat 
paremmin mukauttaa verkkojen 
kapasiteettia odotettavissa oleviin 
datamääriin. On olennaisen tärkeää, että 
ennen kuin loppukäyttäjät sitoutuvat 
datamäärien tai yhteysnopeuksien 
rajoituksiin ja sovellettaviin hintoihin, 
heille tiedotetaan mahdollisuudesta 
jatkuvasti seurata kulutustaan ja että he 
voivat halutessaan helposti lisätä saatavilla 
olevaa datamäärää.

(48) Määrään perustuvien tariffien pitäisi 
katsoa olevan avoimen internetin 
periaatteen mukaisia edellyttäen, että 
loppukäyttäjillä on mahdollisuus valita 
avoimesti käytettävissään olevan tällaisen 
valinnan ehtoja ja seurauksia koskevan 
tiedon pohjalta normaalia datakulutustaan 
vastaava tariffi. Samalla tällaisten tariffien 
pitäisi mahdollistaa se, että yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajat voivat 
paremmin mukauttaa verkkojen 
kapasiteettia odotettavissa oleviin 
datamääriin. On olennaisen tärkeää, että 
ennen kuin loppukäyttäjät sitoutuvat 
datamäärien tai yhteysnopeuksien 
rajoituksiin ja sovellettaviin hintoihin, 
heille tiedotetaan mahdollisuudesta 
jatkuvasti seurata kulutustaan ja että he 
voivat halutessaan helposti lisätä saatavilla 
olevaa datamäärää ja että internet-
liikenteen määrää koskevia rajoituksia 
sovelletaan syrjimättömästi lähettäjästä, 
vastaanottajasta, tyypistä, sisällöstä, 
laitteesta, palvelusta tai sovelluksesta 
riippumatta ja verkon neutraaliutta 
koskevaa periaatetta noudattaen.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Myös yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien tai sisällön, sovellusten tai 
palveluntarjoajien tarjoamille palveluille 
tai sovelluksille, jotka edellyttävät
korkeammantasoista taattua
palvelunlaatua, on loppukäyttäjien taholta 
tulevaa kysyntää. Tällaisia palveluita 
voivat olla muun muassa televisiosisällön 
lähetykset internet-protokollan välityksellä

(49) Myös yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien tai sisällön, sovellusten tai 
palveluntarjoajien tarjoamille palveluille 
tai sovelluksille, jotka edellyttävät
parempaa palvelunlaatua, on 
loppukäyttäjien taholta tulevaa kysyntää.
Tällaisia palveluita voivat olla muun 
muassa televisiosisällön lähetykset 
internet-protokollan välityksellä (IP-tv), 
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(IP-tv), videokonferenssit ja tietyt 
terveydenhuollon sovellukset.
Loppukäyttäjien olisi näin ollen myös 
voitava tehdä palvelunlaadultaan parempia 
erikoistuneita palveluja koskevia 
sopimuksia joko yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajien tai sisällön, 
sovellusten tai palveluntarjoajien kanssa.

videokonferenssit, pelit ja tietyt 
terveydenhuollon sovellukset.
Loppukäyttäjien olisi näin ollen myös 
voitava tehdä palvelunlaadultaan parempia 
erikoistuneita palveluja koskevia
vapaaehtoisia sopimuksia joko yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajien tai sisällön, 
sovellusten tai palveluntarjoajien kanssa.
Kun tällaisia sopimuksia tehdään 
internet-liityntäpalvelun tarjoajan kanssa, 
tämän olisi varmistettava, että parempi 
palvelunlaatu ei heikennä internet-
liityntäpalvelujen suoritustehoa, 
kohtuuhintaisuutta tai laatua eikä verkon 
neutraaliutta. Erikoistuneiden palvelujen 
olisi kuitenkin pysyttävä poikkeuksena 
eikä niitä saisi markkinoida tai käyttää 
laajalti internet-liityntäpalveluja 
korvaavina palveluina.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Lisäksi on olemassa sisällön, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajien taholta 
tulevaa kysyntää joustaviin
laatuparametreihin perustuville 
siirtopalveluille. Tällaisissa palveluissa 
voidaan esimerkiksi alentaa sellaisen 
liikenteen prioriteettia, joka ei ole 
aikakriittistä. Sisällön, sovellusten ja 
palvelujen tarjoajien mahdollisuus
neuvotella yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien kanssa tällaisista joustavista 
palvelunlaatutasoista on tarpeen 
erikoistuneiden palvelujen tarjoamiseksi, 
ja sen odotetaan olevan keskeisessä 
asemassa muun muassa laitteiden välisen 
suoran tiedonsiirron (M2M) kaltaisten 
uusien palvelujen kehittämisessä. 
Tällaisten järjestelyjen pitäisi samalla 
mahdollistaa se, että yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajat voivat tasata 

(50) Lisäksi on olemassa sisällön, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajien taholta 
tulevaa kysyntää laatuparametreihin 
perustuville siirtopalveluille.
Erikoistuneiden palvelujen tarjoaminen 
suljetuissa verkoissa edellyttää, että
sisällön, sovellusten ja palvelujen tarjoajat 
voivat neuvotella yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajien kanssa tietynlaisesta 
palvelun laadusta rajatulle 
käyttäjäryhmälle. Tämä voisi edistää
muun muassa laitteiden välisen suoran 
tiedonsiirron (M2M) kaltaisten uusien 
palvelujen kehittämistä. Erikoistuneet 
palvelut eivät saisi heikentää avointen 
internet-liityntäpalvelujen laatua eikä 
niitä saisi markkinoida tai käyttää 
internetin korvaavina palveluina. Ne olisi 
sallittava vain silloin, jos se on 
muutoinkin kuin oman taloudellisen edun 
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liikennettä paremmin ja ehkäistä verkon 
ruuhkautumista. Sisällön, sovellusten ja 
palvelujen tarjoajien sekä yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajien olisi sen 
vuoksi voitava vapaasti tehdä määriteltyyn 
palvelunlaatutasoon perustuvia
erikoistuneita palveluja koskevia 
sopimuksia, edellyttäen, että tällaiset 
sopimukset eivät merkittävästi heikennä 
internet-liityntäpalvelujen yleistä laatua.

perusteella teknisesti ja tosiasiallisesti 
tarpeen, jotta voidaan tarjota tietynlaisia 
reaaliaikakriittisiä sovelluksia. Jos 
liityntäpalveluja tarjoavat operaattorit 
tarjoavat tai markkinoivat erikoistuneita 
palveluja, niiden olisi samalla tarjottava 
johdanto-osan 45 kappaleessa tarkoitettua 
avointa internet-liityntäpalvelua verkon 
neutraaliutta koskevan periaatteen 
mukaisesti ja ne eivät saisi heikentää sen
laatua. Kaikkiin avoimen internetin 
palveluihin olisi sovellettava 
mahdollisimman hyvin -periaatetta.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Kansalliset sääntelyviranomaiset ovat 
oleellisessa roolissa varmistettaessa, että 
loppukäyttäjät todella hyötyvät tästä
vapaudesta päästä avoimeen internetiin.
Tämän vuoksi kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla olisi oltava 
seuranta- ja raportointivelvollisuus, ja 
niiden olisi varmistettava, että yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajat noudattavat 
sääntöjä ja että saatavilla on syrjimättömiä 
ja korkealaatuisia internet-liityntäpalveluja, 
joita erikoistuneet palvelut eivät heikennä.
Arvioidessaan internet-liityntäpalvelujen 
mahdollista yleistä heikkenemistä 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
otettava huomioon sellaiset laatuparametrit 
kuin ajoitus- ja luotettavuusparametrit
(viive, viivevaihtelu, pakettihävikki), 
verkon ruuhkautumisen taso ja vaikutukset, 
tosiasialliset nopeudet vs. mainostetut 
nopeudet, internet-liityntäpalvelujen 
suorituskyky verrattuna erikoistuneiden 
palvelujen suorituskykyyn sekä 
loppukuluttajien kokemus laadusta.
Kansallisille sääntelyviranomaisille olisi 

(51) Kansalliset sääntelyviranomaiset ovat 
oleellisessa roolissa varmistettaessa, että 
loppukäyttäjät todella hyötyvät tästä
mahdollisuudesta päästä avoimeen 
internetiin. Tämän vuoksi kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla olisi oltava 
seuranta- ja raportointivelvollisuus, ja 
niiden olisi varmistettava, että yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajat noudattavat 
sääntöjä ja että saatavilla on syrjimättömiä 
ja korkealaatuisia internet-liityntäpalveluja, 
joita erikoistuneet palvelut eivät heikennä.
Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
otettava loppukäyttäjiä varten käyttöön 
selkeät ja yleistajuiset ilmoittamis- ja 
muutoksenhakumenettelyt verkkosisällön, 
palvelujen tai sovellusten syrjimisen, 
rajoittamisen tai häiriöiden varalta. 
Arvioidessaan internet-liityntäpalvelujen 
mahdollista yleistä heikkenemistä 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
otettava huomioon sellaiset laatuparametrit 
kuin ajoitus- ja luotettavuusparametrit
(viive, viivevaihtelu, pakettihävikki), 
verkon ruuhkautumisen taso ja vaikutukset, 
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annettava valtuudet asettaa palvelun laatua 
koskevia vähimmäisvaatimuksia kaikille 
tai yksittäisille yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajille, jos tämä on tarpeen 
palvelulaadun yleisen heikkenemisen 
estämiseksi internet-liityntäpalvelujen 
markkinoilla.

tosiasialliset nopeudet vs. mainostetut 
nopeudet, internet-liityntäpalvelujen 
suorituskyky verrattuna erikoistuneiden 
palvelujen suorituskykyyn sekä 
loppukuluttajien kokemus laadusta.
Kansallisille sääntelyviranomaisille olisi 
annettava valtuudet asettaa palvelun laatua 
koskevia vähimmäisvaatimuksia kaikille 
tai yksittäisille yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajille, jos tämä on tarpeen 
palvelulaadun yleisen heikkenemisen 
estämiseksi internet-liityntäpalvelujen 
markkinoilla.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 kappale

Komission teksti Tarkistus

(68) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä liitteiden 
mukauttamiseksi, jotta voidaan ottaa 
huomioon markkinoiden ja tekninen 
kehitys. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e a) varmistaa, että kaikkea internet-
liikennettä kohdellaan yhdenvertaisesti ja 
syrjimättä, rajoittamatta ja häiritsemättä 
riippumatta lähettäjästä, vastaanottajasta, 
tyypistä, sisällöstä, laitteesta, palvelusta 
tai sovelluksesta;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8) ’langatonta laajakaistaviestintää varten 
yhdenmukaistetuilla radiotaajuuksilla’ 
radiotaajuuksia, joiden saatavuutta ja 
tehokasta käyttöä koskevat ehdot on 
yhdenmukaistettu unionin tasolla erityisesti
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen 676/2002/EY27 nojalla ja jotka 
palvelevat muita sähköisiä 
viestintäpalveluja kuin radio- ja 
televisiotoimintaa;

8) ’langatonta laajakaistaviestintää varten 
yhdenmukaistetuilla radiotaajuuksilla’ 
radiotaajuuksia, joiden saatavuutta ja 
tehokasta käyttöä koskevat ehdot on 
yhdenmukaistettu unionin tasolla
direktiivin 2002/21/EY säännösten ja 
siinä säädettyjen menettelyjen mukaisesti 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen 676/2002/EY27 nojalla ja jotka 
palvelevat muita sähköisiä 
viestintäpalveluja kuin radio- ja 
televisiotoimintaa;

__________________ __________________
27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 676/2002/EY, tehty 7 päivänä 
maaliskuuta 2002, Euroopan yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan 
sääntelyjärjestelmästä (radiotaajuuspäätös)
(EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 676/2002/EY, tehty 7 päivänä 
maaliskuuta 2002, Euroopan yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan 
sääntelyjärjestelmästä (radiotaajuuspäätös)
(EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1).
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a) ’mahdollisimman hyvin 
-periaatteella’ takeita siitä, että 
tiedonsiirtopyynnöt käsitellään ajallisessa 
saapumisjärjestyksessä mahdollisimman 
nopeasti ja riippumatta sisällöstä, 
palvelusta, käytöstä, alkuperästä tai 
määränpäästä;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12) ’laatuvarmistetulla liityntätuotteella’ 
IP-verkkojen yhdysliikennepisteessä (IP 
exchange) tarjottavaa tuotetta, jonka 
avulla asiakkaat voivat luoda IP-
viestintäyhteyden yhteenliittämispisteen ja 
yhden tai useamman kiinteän verkon 
liityntäpisteen välillä ja joka mahdollistaa 
päästä päähän ulottuvan suorituskyvyn 
määritellyllä tasolla tiettyjen palvelujen 
tarjoamiseksi loppukäyttäjille perustuen 
tiettyyn ja taattuun palvelunlaatuun 
tiettyjen parametrien pohjalta (assured 
service quality, ASQ);

Poistetaan.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a) ’perustellulla liikenteenhallinnalla’ 
liikenteenhallintaa, jossa poikkeaminen 
mahdollisimman hyvin -periaatteesta on 
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sallittua, jos se on tarpeen teknisistä syistä 
ja tarpeellisuuden, kohtuullisuuden, 
tehokkuuden varmistamisen, 
syrjimättömyyden ja avoimuuden yleisten 
periaatteiden sekä tässä asetuksessa 
vahvistettujen muiden edellytysten 
mukaista;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 12 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 b) ’verkon neutraaliudella’ periaatetta, 
jonka mukaan kaikkea internet-
liikennettä kohdellaan yhdenvertaisesti ja 
syrjimättä, rajoittamatta ja häiritsemättä 
riippumatta lähettäjästä, vastaanottajasta, 
tyypistä, sisällöstä, laitteesta, palvelusta 
tai sovelluksesta;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14) ’internet-liityntäpalvelulla’ yleisesti 
saatavilla olevaa sähköistä 
viestintäpalvelua, joka tarjoaa yhteyden 
internetiin ja sitä kautta käytännöllisesti 
katsoen kaikkiin internetiin liitettyihin 
päätepisteisiin riippumatta käytetystä 
verkkoteknologiasta;

14) ’avoimella internet-liityntäpalvelulla’ 
yleisesti saatavilla olevaa sähköistä 
viestintäpalvelua, joka tarjoaa yhteyden 
internetiin ja sitä kautta käytännöllisesti 
katsoen kaikkiin internetiin liitettyihin 
päätepisteisiin riippumatta käytetystä 
verkkoteknologiasta; jäsenvaltioiden on 
asetettava avointen internet-
liityntäpalvelujen laadulle kohtuullisia 
vähimmäisvaatimuksia, joita on 
mukautettava jatkuvasti tekniseen 
kehitykseen; loppukäyttäjät voivat 
avoimen internet-liityntäpalvelun avulla 
käyttää jokaista internet-pohjaista 
sovellusta mahdollisimman hyvin 
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-periaatteen mukaisesti; ainoana 
poikkeuksena tästä voidaan sallia 
oikeasuhteinen perusteltu 
liikenteenhallinta, kun sen soveltamiselle 
on olemassa selvästi määritellyt 
edellytykset;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

15) ’erikoistuneella palvelulla’ sähköistä 
viestintäpalvelua tai mitä tahansa muuta 
palvelua, jonka avulla voidaan käyttää 
tiettyjä sisältöjä, sovelluksia tai palveluja
taikka näiden yhdistelmiä ja jonka 
teknisiä ominaisuuksia valvotaan päästä 
päähän tai jonka avulla voidaan lähettää 
dataa määrätylle määrälle osapuolia tai 
päätepisteitä tai vastaanottaa dataa 
määrätyltä määrältä osapuolia tai 
päätepisteitä; erikoistunutta palvelua ei
markkinoida tai käytetä laajalti internet-
liityntäpalvelua korvaavana palveluna;

15) ’erikoistuneella palvelulla’ sähköistä
erityisesti internet-protokollaan 
pohjautuvaa viestintäpalvelua tai mitä 
tahansa muuta palvelua, jota tarjotaan ja 
pidetään yllä ainoastaan suljetuissa, 
tiukasti ehdolliseen pääsyyn perustuvissa 
sähköisen viestinnän verkoissa ja jota ei 
markkinoida eikä käytetä internetin 
korvaavana palveluna ja joka ei vastaa 
toiminnoiltaan avoimen internetin
sisältöjä, sovelluksia tai palveluja; 
erikoistunut palvelu sallitaan ainoastaan 
siinä tapauksessa, että se on muutoinkin 
kuin oman taloudellisen edun perusteella 
teknisesti ja tosiasiallisesti tarpeen, jotta 
voidaan tarjota tietynlaiset taatut 
laatuvaatimukset täyttäviä, 
reaaliaikakriittisiä tai erityisesti 
turvattavia sovelluksia; sille ovat 
tyypillisiä selvästi määritellyt ja taatut 
kullekin palvelulle räätälöidyt 
laatuparametrit, jotka ovat koko ajan 
erikoistuneen palvelun tarjoajasta 
tilaajapäätteeseen päästä päähän
-hallinnassa; erikoistunutta palvelua ei saa 
rajata palveluntarjoajan valvomaan 
päätepisteeseen;
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä jaksoa sovelletaan langatonta 
laajakaistaviestintää varten 
yhdenmukaistettuihin radiotaajuuksiin.

1. Tätä jaksoa sovelletaan langatonta 
laajakaistaviestintää varten 
yhdenmukaistettuihin radiotaajuuksiin
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/140/EY ja päätöksen 
N:o 676/2002/EY mukaisesti ja ottaen 
erityisesti huomioon direktiivin 
2002/21/EY 8 a ja 9 artiklan säännökset.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämä jakso ei rajoita jäsenvaltioiden 
oikeutta hyödyntää maksuja, jotka on 
asetettu radiotaajuusresurssien 
optimaalisen käytön varmistamiseksi 
direktiivin 2002/20/EY 13 artiklan 
mukaisesti, sekä järjestää ja käyttää 
radiotaajuuksiaan yleistä järjestystä, 
turvallisuutta ja puolustusta varten.

2. Tämä jakso ei rajoita jäsenvaltioiden 
oikeutta hyödyntää maksuja, jotka on 
asetettu radiotaajuusresurssien 
optimaalisen käytön varmistamiseksi 
direktiivin 2002/20/EY 13 artiklan 
mukaisesti, sekä järjestää ja käyttää 
radiotaajuuksiaan yleistä järjestystä, 
turvallisuutta ja puolustusta varten sekä 
yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin, kuten 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden sekä verkossa että sen 
ulkopuolella ja radiotaajuuksien kaikkien 
käyttäjien etujen edistämiseen.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Radiotaajuuksista vastaavien 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on edistettävä sellaisen langattoman 
viestintäavaruuden luomista, jossa nopean 
langattoman laajakaistaviestinnän 
investointi- ja kilpailuedellytykset 
lähentyvät toisiaan ja joka mahdollistaa 
yhdennettyjen monta aluetta kattavien 
verkkojen ja palvelujen suunnittelun ja 
tarjoamisen sekä mittakaavaedut edistäen 
sitä kautta innovointia, talouskasvua ja 
loppukäyttäjien pitkän aikavälin etuja.

1. Radiotaajuuksista vastaavien 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on edistettävä sellaisen langattoman 
viestintäavaruuden luomista, jossa nopean 
langattoman laajakaistaviestinnän 
investointi- ja kilpailuedellytykset 
lähentyvät toisiaan ja joka mahdollistaa 
yhdennettyjen monta aluetta kattavien 
verkkojen ja palvelujen suunnittelun ja 
tarjoamisen sekä mittakaavaedut edistäen 
sitä kautta innovointia, talouskasvua ja 
loppukäyttäjien pitkän aikavälin etuja, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 2002/21/EY 9 artiklan 
4 kohdan mukaista yleisten etujen 
turvaamista. On aiheellista tarkastella 
myös mahdollisuutta ottaa käyttöön 
monitoiminnallisia verkkoja, joissa 
radioteknologia ja 
matkapuhelinteknologia yhdistetään 
samassa alustassa.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) nopeiden langattomien 
laajakaistaverkkojen laajan alueellisen 
kattavuuden ja niihin liittyvien palvelujen 
laajan levinneisyyden ja käytön 
varmistaminen.

e) nopeiden langattomien 
laajakaistaverkkojen kasvavaan kysyntään 
reagoiminen varmistamalla taajuuksien 
tehokas käyttö ottaen samalla huomioon 
yleinen etu sekä taajuuksien 
yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja 
taloudellinen arvo kokonaisuutena.
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) vahinkoa aiheuttavien häiriöiden 
estäminen, mukaan luettuna 
mahdollisuus asettaa velvoitteita ratkaista 
häiriöihin liittyviä ongelmia muiden 
käyttäjien kanssa ja kattaa tästä 
aiheutuvat kustannukset.

Perustelu

Yhtenä sääntelyn olennaisena tavoitteena on häirinnän estäminen. Se on siis syytä ottaa 
huomioon myös valtuutusmenettelyjä ja -ehtoja vahvistettaessa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) sen varmistaminen, että taajuuksien 
tehokasta käyttöä koskevaa politiikkaa 
muutettaessa otetaan aina huomioon 
muutoksen vaikutukset yleiseen etuun 
häiriöiden ja kustannusten kannalta.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) saatavilla olevien erilaisten 
radiotaajuuskaistojen tekniset 
ominaisuudet,

a) saatavilla olevien erilaisten 
radiotaajuuskaistojen tekniset 
ominaisuudet sekä kaistojen nykyinen ja 
kaavailtu käyttö,
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Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

a a) mobiililaajakaistan käyttöön jo 
osoitettujen taajuuskaistojen tehokas 
käyttö;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) mahdollisimman tehokas 
radiotaajuuksien käyttö 9 artiklan 4 kohdan 
b alakohdan mukaisesti ottaen huomioon 
asianomaisen taajuuskaistan tai 
asianomaisten taajuuskaistojen 
ominaisuudet;

a) mahdollisimman tehokas 
radiotaajuuksien käyttö 9 artiklan 4 kohdan 
b alakohdan mukaisesti ottaen huomioon 
asianomaisen taajuuskaistan tai 
asianomaisten taajuuskaistojen 
ominaisuudet sekä niiden nykyinen ja 
kaavailtu käyttö;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) taajuusalueen raivaamisesta 
nykyisille käyttäjille aiheutuvien 
kustannusten huomioon ottaminen;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos langatonta laajakaistaviestintää 1. Jos langatonta laajakaistaviestintää 
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varten yhdenmukaistettujen 
radiotaajuuksien saatavuuden ja tehokkaan 
käytön tekniset edellytykset mahdollistavat 
sen, että kyseeseen tulevia radiotaajuuksia 
voidaan käyttää yleisvaltuutusjärjestelmän 
puitteissa, kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on vältettävä lisäehtojen 
asettamista ja estettävä se, että mahdollinen 
vaihtoehtoinen käyttö haittaa tällaisen 
yhdenmukaistetun järjestelmän tehokasta 
soveltamista.

varten yhdenmukaistettujen 
radiotaajuuksien saatavuuden ja tehokkaan 
käytön tekniset edellytykset mahdollistavat 
sen, että kyseeseen tulevia radiotaajuuksia 
voidaan käyttää yleisvaltuutusjärjestelmän 
puitteissa, kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on vältettävä lisäehtojen 
asettamista ja estettävä se, että mahdollinen 
vaihtoehtoinen käyttö haittaa tällaisen 
yhdenmukaistetun järjestelmän tehokasta 
soveltamista. Tällä ei rajoiteta 2 artiklan 
8 kohdan säännösten soveltamista.

Perustelu

Jos tässä ei viitata 2 artiklan 8 kohtaan (sellaisena kuin se on muutettuna tarkistuksella 14), 
eräät mahdolliset tai suunnitellut jaetun käytön mallit saattavat hankaloitua.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) määritellä muuta kuin langatonta 
laajakaistaviestintää varten 
yhdenmukaistettujen taajuuskaistojen jo 
voimassa olevien käyttölupien 
voimassaolon päättymispäivän tai 
kestoltaan määräämättömien lupien 
tapauksessa ajankohdan, johon mennessä 
käyttölupaa on muutettava, jotta voidaan 
mahdollistaa langattoman 
laajakaistaviestinnän tarjoaminen.

Poistetaan.

Perustelu

Säännös riistää tarvittavan oikeudellisen varmuuden kaikilta nykyisiltä oikeudenhaltijoilta, 
jotka ovat jo tehneet pitkän aikavälin investointeja hyvässä uskossa ja nykyisen 
lainsäädännön perusteella.
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevan 2 kohdan säännöksillä 
ei rajoiteta direktiivin 2002/21/EY 
9 artiklan 3 ja 4 kohdan soveltamista.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kansallinen toimivaltainen 
viranomainen aikoo asettaa 
radiotaajuuksien käytön ehdoksi 
yleisvaltuutuksen tai myöntää yksittäisiä 
radiotaajuuksien käyttölupien taikka 
muuttaa radiotaajuuksien käyttöön liittyviä 
oikeuksia ja velvollisuuksia direktiivin 
2002/20/EY 14 artiklan mukaisesti, sen on 
toimitettava toimenpideluonnoksensa ja 
sen perustelut yhtäaikaisesti komissiolle ja 
radiotaajuuksista vastaavilla muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille direktiivin 2002/21/EY 
6 artiklassa tarkoitetun julkisen kuulemisen 
jälkeen, jos sellainen on järjestettävä, ja 
joka tapauksessa vasta sellaisessa 
vaiheessa toimenpideluonnoksen 
laatimisessa, että komissio ja muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
voivat saada riittävät ja vakaat tiedot 
kaikista asian kannalta merkityksellisistä 
seikoista.

1. Jos kansallinen toimivaltainen 
viranomainen aikoo asettaa 
radiotaajuuksien käytön ehdoksi 
yleisvaltuutuksen tai myöntää yksittäisiä 
radiotaajuuksien käyttölupien taikka 
muuttaa radiotaajuuksien käyttöön
langattomia laajakaistapalveluja varten
liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia 
direktiivin 2002/20/EY 14 artiklan 
mukaisesti, sen on toimitettava 
toimenpideluonnoksensa ja sen perustelut 
yhtäaikaisesti komissiolle ja 
radiotaajuuksista vastaavilla muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille direktiivin 2002/21/EY 
6 artiklassa tarkoitetun julkisen kuulemisen 
jälkeen, jos sellainen on järjestettävä, ja 
joka tapauksessa vasta sellaisessa 
vaiheessa toimenpideluonnoksen 
laatimisessa, että komissio ja muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
voivat saada riittävät ja vakaat tiedot 
kaikista asian kannalta merkityksellisistä 
seikoista.
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Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan yhdenmukaiset tekniset ja 
menetelmäsäännöt yhden tai useamman 
17 ja 19 artiklassa, liitteessä I olevassa 2 ja 
3 kohdassa sekä liitteessä II tarkoitetun 
eurooppalaisen käyttöoikeustuotteen 
toteuttamista varten mainituissa 
säännöksissä täsmennettyjen sovellettavien 
kriteerien ja parametrien mukaisesti.
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 33 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

2. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan yhdenmukaiset tekniset ja 
menetelmäsäännöt yhden tai useamman 
17 artiklassa ja liitteessä I olevassa 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetun eurooppalaisen 
käyttöoikeustuotteen toteuttamista varten 
mainituissa säännöksissä täsmennettyjen 
sovellettavien kriteerien ja parametrien 
mukaisesti. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vapaus tarjota ja hyödyntää pääsyä 
avoimeen internetiin sekä kohtuullinen 

liikenteenhallinta

Avoin internet-liityntä, erikoistunut 
palvelu ja kohtuullinen perusteltu

liikenteenhallinta
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Loppukäyttäjillä on vapaus saada ja 
välittää tietoa ja sisältöjä sekä käyttää 
valitsemiaan sovelluksia ja palveluja 
internet-liityntäpalvelunsa kautta.

1. Avoin internet-liityntä on taattava 
2 artiklan 14 kohdan mukaisesti 
kattavasti, jotta loppukäyttäjät voivat
saada ja välittää kaikkea tietoa ja sisältöjä
valintansa mukaan sekä käyttää 
valitsemiaan sovelluksia ja palveluja sekä 
päätelaitteita avoimen internet-
liityntäpalvelunsa kautta riippumatta 
näiden tietojen, sisältöjen, sovellusten tai 
palvelujen lähteestä tai määränpäästä.

Liityntäpalvelun tarjoavilla 
operaattoreilla on yleinen velvoite toimia 
mahdollisimman hyvin -periaatteen 
mukaisesti. Internet-liityntäpalvelun 
tarjoajat eivät saa estää loppukäyttäjiä 
käyttämästä päätelaitetta tiedon ja 
sisällön saamiseen ja välittämiseen 
internet-liityntäpalvelunsa avulla eivätkä 
rajoittaa kyseistä käyttöä. Tällä ei 
rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta myöntää 
yksittäisiä käyttöoikeuksia direktiivin 
2002/20/EY 5 artiklan mukaisesti.

Loppukäyttäjillä on vapaus tehdä 
sopimuksia datansiirron määristä ja 
nopeuksista internet-liityntäpalvelujen 
tarjoajien kanssa ja tällaisten datamääriä 
koskevien sopimusten mukaisesti 
hyödyntää kaikkia internetin sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajien 
tarjouksia.

Loppukäyttäjillä on verkon neutraaliuden 
periaate asianmukaisesti huomioon ottaen
vapaus tehdä sopimuksia datansiirron 
määristä ja nopeuksista internet-
liityntäpalvelujen tarjoajien kanssa. 
Internet-liityntäpalvelujen tarjoajien on 
viitattava mainonnassaan tarjontansa 
mahdollistamaan datansiirron taattuun 
vähimmäismäärään ja -nopeuteen eikä 
enimmäisnopeuteen.

Datansiirron määriä ja nopeuksia 
koskevissa sopimuksissa ei saa erotella 
tiettyjä sisältöjä, palveluja tai sovelluksia 
kulutusmääristä tai jättää niitä rajoitusten 
soveltamisalan ulkopuolelle sovitun 
datamäärän kulutuksen jälkeen.
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Perustelu

Pääsy avoimeen ja syrjimättömään internetiin on miellettävä oikeudeksi eikä vapaudeksi. 
Kaikkiin palveluihin, tietoihin, sisältöihin ja sovelluksiin on sovellettava pääsääntöisesti 
mahdollisimman hyvin -periaatteen mukaisesti toimivaa avointa internetiä.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Loppukäyttäjillä on myös vapaus sopia 
joko yleisen sähköisen viestinnän
tarjoajien tai sisältöjen, sovellusten ja 
palvelujen tarjoajien kanssa 
erikoistuneiden palvelujen tarjoamisesta, 
joiden palvelunlaatu on parempi.

Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat tai 
sisältöjen, sovellusten ja palvelujen
tarjoajat voivat tarjota rajatulle
käyttäjäjoukolle erikoistuneita palveluja 
suljetussa, perustuu ehdolliseen pääsyyn 
perustuvassa sähköisen viestinnän 
verkossa. Erikoistuneita palveluja ei saa 
markkinoida eikä käyttää internetin 
korvaavina palveluina eivätkä ne saa 
vastata toiminnoiltaan avoimessa 
internetissä tarjottuja sisältöjä, 
sovelluksia tai palveluja.

Kun tällaisia sopimuksia tehdään 
internet-liityntäpalvelun tarjoajan kanssa, 
tarjoajan on verkon neutraaliuden 
periaatteen mukaisesti varmistettava, että 
avointen internet-liityntäpalvelujen 
suoritustehoa, kohtuuhintaisuutta tai 
laatua ei heikennetä.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta loppukäyttäjille voidaan tarjota 
erikoistuneita palveluja, sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajilla ja 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajilla on 
vapaus tehdä sopimuksia toistensa kanssa 

Erikoistuneiden palvelujen tarjoaminen ei 
saa heikentää internet-liityntäpalvelujen 
laatua. Erikoistuneet palvelut eivät 
myöskään saa heikentää voimassa olevia 
yleisesti tunnustettuja teknisiä 
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tarvittavien datamäärien tai -liikenteen 
välittämiseksi erikoistuneina palveluina, 
joilla on tietty palvelunlaatu ja 
kohdennettu kapasiteetti. Erikoistuneiden 
palvelujen tarjoaminen ei saa heikentää
toistuvasti tai jatkuvasti internet-
liityntäpalvelujen yleistä laatua.

standardeja tai niiden kehittämistä 
eivätkä avoimen internet-liityntäpalvelun 
yleistä suoritustehoa, kohtuuhintaisuutta 
tai laatua. Erikoistuneita palveluja 
voidaan tarjota ainoastaan siinä 
tapauksessa, että verkkokapasiteetti riittää 
niiden tarjoamiseen avoimen internet-
liityntäpalvelun ohella.

Erikoistuneet palvelut sallitaan 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat
muutoinkin kuin oman taloudellisen edun 
perusteella teknisesti ja tosiasiallisesti 
tarpeen, jotta voidaan tarjota tietynlaiset 
taatut laatuvaatimukset täyttäviä, 
reaaliaikakriittisiä tai erityisesti 
turvattavia sovelluksia.

Loppukäyttäjien ja sisällön tai sovellusten  
tarjoajien on hyväksyttävä erikoistuneiden 
palvelujen tukemista koskevat kaupalliset 
tarjoukset vapaaehtoisesti ja 
syrjimättömästi. Kun verkkokapasiteetti 
jaetaan internet-liityntäpalvelujen ja 
erikoistuneiden palvelujen kesken, näiden 
palvelujen tarjoajan on julkaistava selvät 
ja yksiselitteiset perusteet 
verkkokapasiteetin yhteiskäytölle.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liityntäpalveluja tarjoaviin 
operaattoreihin, jotka tarjoavat tai 
markkinoivat samanaikaisesti 
erikoistuneita palveluja, sovelletaan 
samaa tarjoamisvelvoitetta kuin 2 artiklan 
14 kohdassa tarkoitettuun avoimeen 
internet-liityntäpalveluun. Ne eivät saa 
syrjiä muita sisällöntarjoajia, jotka ovat 
riippuvaisia verkko-operaattorin 
jälleenlähettämispalveluista, ja niiden on 
laskutettava tällaisista palveluista 
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avoimesti ja kohtuulliseen 
markkinahintaan.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta kansalliset viranomaiset kykenevät 
arvioimaan tällaista mahdollista 
merkittävää vahinkoa, sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajien tai sisällön, 
sovellusten tai palvelujen tarjoajien on 
pyynnöstä toimitettava kansallisille 
viranomaisille täsmälliset tiedot näihin 
kahteen palvelutyyppiin osoitetusta 
kapasiteetista.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vertikaalisesti integroidun yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajat eivät saa 
millään tavoin syrjiä sisällön, palvelujen 
tai sovellusten tarjoajien liikennettä, joka 
kilpailee niiden omien palvelujen tai 
niiden yksinoikeudella tarjoamien 
palvelujen kanssa.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
vapauksien käyttämistä on helpotettava 
antamalla 25 artiklan 1 kohdassa, 
26 artiklan 2 kohdassa ja 27 artiklan 1 ja 
2 kohdassa edellytetyt täydelliset tiedot.

4. Loppukäyttäjille sekä sisällön, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajille, muun 
muassa tiedotus- ja kulttuurialalla, sekä 
hallinnon kaikille tasoille, on toimitettava 
direktiivin 2002/22/EY 20 artiklan
2 kohdassa, 21 artiklan 3 kohdassa ja 
21 a artiklassa sekä tämän asetuksen
25 artiklan 1 kohdassa, 26 artiklan 
2 kohdassa ja 27 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut tiedot täydellisinä, mukaan 
luettuina tiedot sovelletuista kohtuullisista 
liikenteenhallintatoimenpiteistä, jotka 
saattavat vaikuttaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuun tiedon, sisällön, sovellusten 
ja palvelujen saatavuuteen ja 
välittämiseen.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Internet-liityntäpalvelujen
sopimuspohjaisesti sovittujen 
datansiirtomäärien tai -nopeuksien 
rajoissa internet-liityntäpalvelujen
tarjoajat eivät saa rajoittaa 1 kohdassa
säädettyjä vapauksia estämällä pääsyn 
tiettyihin sisältöihin, sovelluksiin tai 
palveluihin taikka niiden tiettyihin 
luokkiin, hidastamalla niitä, 
heikentämällä niiden laatua tai syrjimällä 
niitä, paitsi tapauksissa, joissa on 
välttämätöntä soveltaa kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä. 
Kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden on oltava 
läpinäkyviä, syrjimättömiä ja 
oikeasuhteisia ja niiden on oltava tarpeen, 
jotta voidaan

5. Internet-liityntäpalvelujen tarjoajat eivät 
saa nimenomaisesti rajoittaa 1 kohdassa
säädettyä
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– poistamalla tietyt sisällöt, sovellukset, 
palvelut tai päätelaitteet tai niiden tietyt 
luokat, estämällä niiden käyttö tai 
hidastamalla, heikentämällä tai syrjimällä 
niitä,

– asettamalla etusijalle tietyt sisällöt, 
sovellukset, palvelut tai päätelaitteet tai 
niiden tietyt luokat tai

– tekemällä loppukäyttäjän kanssa 
erityisiä hintasopimuksia, joiden vuoksi 
tiettyjen sisältöjen, sovellusten, palvelujen 
tai päätelaitteiden taikka niiden tiettyjen 
luokkien käyttö ei ole taloudellisesti 
houkuttelevaa, 

a) panna täytäntöön oikeudellinen 
säännös tai tuomioistuimen määräys 
taikka ehkäistä tai vaikeuttaa vakavia 
rikoksia;

paitsi tapauksissa, joissa on välttämätöntä 
soveltaa perusteltuja ja kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä.

Liikenteenhallintatoimenpiteitä pidetään 
perusteltuina ja kohtuullisina, kun ne 
todistettavasti auttavat

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

– verkon, sen kautta tarjottavien palvelujen 
ja loppukäyttäjien päätelaitteiden eheyden 
ja turvallisuuden säilyttämisessä tai;

c) estää ei-toivottu viestintä 
loppukäyttäjille, jotka ovat antaneet 
ennalta suostumuksensa tällaisille 
rajoittaville toimenpiteille;

d) minimoida tilapäisen tai
poikkeuksellisen verkon ruuhkautumisen
vaikutukset sillä edellytyksellä, että 
toisiaan vastaavia liikenteen tyyppejä 
kohdellaan yhtäläisesti.

– havaitun tilapäisen ja poikkeuksellisen 
verkon ruuhkautumisen vaikutusten 
minimoimisessa ja liikenteen
hallinnoimisessa tehokkaasti tällaisessa 
äkillisessä verkon ruuhkautumisessa

sillä edellytyksellä, että kaikkia sisältöjä 
sovelluksia ja palveluja käsitellään 
mahdollisimman hyvin -periaatteen 
mukaisesti.

Kohtuulliseen liikenteenhallintaan saa 
liittyä ainoastaan sellaista tietojen 
käsittelyä, joka on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista tämän kohdan tarkoitusten 
saavuttamiseksi.

Niitä sovelletaan vain ehdottoman 
välttämätön aika.
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Liikenteenhallintatoimenpiteiden on 
oltava avoimia, syrjimättömiä 
oikeasuhteisia ja välttämättömiä, ja niihin 
on sovellettava selkeitä, helppotajuisia ja 
helppokäyttöisiä 
muutoksenhakumekanismeja.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kohtuulliseen liikenteenhallintaan saa 
liittyä ainoastaan sellaista tietojen 
käsittelyä, joka on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista tämän kohdan tarkoitusten 
saavuttamiseksi.

Kohtuulliseen liikenteenhallintaan saa 
liittyä ainoastaan sellaista tietojen 
käsittelyä, joka on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista tämän artiklan tarkoitusten 
saavuttamiseksi. Siksi kaikkien tietojen 
tarkastus- ja analysointimenetelmien on 
oltava yksityisyyttä ja tietosuojaa 
koskevan lainsäädännön mukaisia. 
Tällaisten menetelmien avulla voidaan 
tarkastella ainoastaan tietopakettien 
otsikkoja. Tietopaketteja ei tutkita muulla 
tavoin.

Tarkistus 52

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

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
32 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotta voidaan määritellä 
mahdollisimman tarkasti 23 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetut tekniset kriteerit 
poikkeustilanteen toteamista varten. 
Poikkeustilanteen toteamiseen on 
sovellettava mahdollisimman tiukkoja 
vaatimuksia.
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä olevan 23 artiklan 5 a kohdan 
säännöksillä ei rajoiteta laillisuuden 
valvontaa, ja niihin on sovellettava 
selkeitä, helppotajuisia ja helppokäyttöisiä 
muutoksenhakumekanismeja, jotta 
voidaan estää lain valvonnan 
yksityistäminen.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava tarkasti ja varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat tehokkaasti hyötyä 
23 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyistä 
vapauksista, että 23 artiklan 5 kohtaa 
noudatetaan ja että saatavilla on jatkuvasti
syrjimättömiä internet-liityntäpalveluja, 
joiden laatutaso vastaa teknologian 
kehitystä ja joiden laatua erikoistuneet 
palvelut eivät heikennä. Niiden on 
yhteistyössä muiden toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten kanssa myös
seurattava erikoistuneiden palvelujen
vaikutuksia kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen ja innovointiin.
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
raportoitava vuosittain komissiolle ja 
BERECille seurannastaan ja 
havainnoistaan.

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava tarkasti ja varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat tehokkaasti hyötyä 
23 artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksistä ja 
että saatavilla on jatkuvasti 2 artiklan 
2 kohdan 14 alakohdassa tarkoitettuja 
avoimia internet-liityntäpalveluja, joiden 
laatutaso vastaa teknologian kehitystä ja 
joiden laatua erikoistuneet palvelut eivät 
heikennä. Niiden on yhteistyössä muiden 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
kanssa myös varmistettava, että
erikoistuneiden palvelujen vaikutukset 
eivät heikennä mielipiteen- ja 
tiedonvapautta, kielellistä ja kulttuurista 
monimuotoisuutta, tiedotusvälineiden 
vapautta ja monimuotoisuutta sekä 
innovointia. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on myös seurattava 
tiiviisti kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä ja 
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varmistettava niiden soveltaminen 
23 artiklan 5 kohdan ja verkon 
neutraaliuden periaatteen mukaisesti 
ottaen tarkasti huomioon tämän artiklan 
2 kohdassa sekä direktiivin 2002/22/EY 
21 artiklan 3 a kohdassa tarkoitetut 
BERECin suuntaviivat. Kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä on 
tarkasteltava säännöllisesti uudelleen 
teknologian kehityksen perusteella. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on
raportoitava vuosittain komissiolle ja 
BERECille seurannastaan ja 
havainnoistaan.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien on dokumentoitava kaikki 
23 artiklan 5 kohdan mukaiset 
poikkeustilanteiden ilmenemiset sekä 
kaikki niiden nojalla toteutetut yksittäiset 
liikenteenhallintatoimenpiteet ja 
ilmoitettava niistä välittömästi 
kansallisille sääntelyviranomaisille.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on otettava loppukäyttäjiä varten käyttöön 
selkeät ja yleistajuiset ilmoittamis- ja 
muutoksenhakumenettelyt verkkosisällön, 
palvelujen tai sovellusten syrjimisen, 
rajoittamisen, häiriöiden, estämisen tai 
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hidastamisen varalta.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan estää palvelun laadun yleinen
heikentyminen internet-liityntäpalveluissa 
tai taata loppukäyttäjien mahdollisuus 
saada ja välittää tietoa ja sisältöjä tai 
käyttää valitsemiaan sovelluksia ja 
palveluja, kansallisilla viranomaisilla on 
oltava valtuudet määrätä palvelunlaadun 
vähimmäisvaatimuksia yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajille.

Jotta voidaan estää palvelun laadun 
heikentyminen internet-liityntäpalveluissa 
tai taata loppukäyttäjien mahdollisuus 
saada ja välittää tietoa ja sisältöjä tai 
käyttää valitsemiaan sovelluksia ja 
palveluja, kansallisilla viranomaisilla on 
oltava valtuudet määrätä palvelunlaadun 
vähimmäisvaatimuksia tai muita 
sääntelytoimenpiteitä yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajille.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
toimitettava komissiolle hyvissä ajoin 
ennen tällaisten vaatimusten asettamista 
yhteenveto toimenpiteiden perusteista, 
suunnitellut vaatimukset sekä ehdotettu 
toimintatapa. Kyseisten tietojen on oltava 
myös BERECin käytettävissä. Komissio 
voi kyseiset tiedot tutkittuaan antaa 
huomautuksia tai suosituksia etenkin 
varmistaakseen, etteivät suunnitellut 
vaatimukset vaikuta haitallisesti 
sisämarkkinoiden toimintaan.
Suunniteltuja vaatimuksia ei saa 
hyväksyä kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun komissio on saanut kaikki 
tarvittavat tiedot, ellei komission ja 
kansallisen sääntelyviranomaisen välillä 
ole sovittu toisin, ellei komissio ole 

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
toimitettava komissiolle hyvissä ajoin 
ennen tällaisten vaatimusten asettamista 
yhteenveto toimenpiteiden perusteista, 
suunnitellut vaatimukset sekä ehdotettu 
toimintatapa. Kyseisten tietojen on oltava 
myös BERECin käytettävissä. Komissio 
voi kyseiset tiedot tutkittuaan antaa 
huomautuksia tai suosituksia etenkin 
varmistaakseen, etteivät suunnitellut 
vaatimukset vaikuta haitallisesti 
sisämarkkinoiden toimintaan. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
mahdollisimman tarkoin huomioon 
komission huomautukset tai suositukset ja 
annettava hyväksytyt vaatimukset tiedoksi 
komissiolle ja BERECille. BEREC 
vahvistaa ja kehittää 23 artiklan ja tämän 
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ilmoittanut kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle tarkastelujakson 
lyhentämisestä tai ellei komissio ole 
esittänyt huomautuksia tai suosituksia. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
otettava mahdollisimman tarkoin 
huomioon komission huomautukset tai 
suositukset ja annettava hyväksytyt 
vaatimukset tiedoksi komissiolle ja 
BERECille.

artiklan perusteella kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden 
soveltamista koskevat yleiset suuntaviivat 
tiiviissä yhteistyössä komission ja 
kaikkien sidosryhmien kanssa.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on otettava käyttöön asianmukaisia 
valitusmenettelyjä, jotka koskevat 
loppukäyttäjien ja sisällön, sovellusten tai 
palvelujen tarjoajien internet-
liityntäpalvelun suoritustasoa.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) niiden palvelujen laatu 2 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten 
mukaisesti;

d) niiden palvelujen laatu;
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tosiasiallisesti käytettävissä oleva 
datansiirtonopeus ladattaessa verkosta ja 
verkkoon loppukäyttäjän 
asuinjäsenvaltiossa, myös ruuhkahuippujen 
aikana;

i) tosiasiallisesti käytettävissä oleva 
datansiirtonopeus ladattaessa verkosta ja 
verkkoon loppukäyttäjän 
asuinjäsenvaltiossa, myös datansiirron 
taattu vähimmäisnopeus ladattaessa 
verkosta ja verkkoon ruuhkahuippujen 
aikana, sekä loppukäyttäjien käytettävissä 
kaiken aikaa olevat välineet, joiden avulla 
nämä yleisesti tunnustetulla tavalla 
pystyvät itse valvomaan reaaliaikaisesti 
sopimuksen voimassaoloaikana 
käytössään olevia nopeuksia ladattaessa 
verkosta ja verkkoon;

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – e alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) tiedot kaikista menettelyistä, joita 
palveluntarjoaja on ottanut käyttöön 
mitatakseen ja muokatakseen 
dataliikennettä verkon ruuhkautumisen 
välttämiseksi, sekä siitä, miten nämä 
menettelyt saattavat vaikuttaa palvelun 
laatuun ja henkilötietojen suojaan;

iv) tiedot kaikista menettelyistä, joita 
palveluntarjoaja on ottanut käyttöön 
mitatakseen ja muokatakseen 
dataliikennettä verkon ruuhkautumisen 
välttämiseksi, sekä siitä, miten nämä 
menettelyt saattavat vaikuttaa palvelun 
laatuun ja henkilötietojen suojaan sekä 
kaikista 23 artiklan 5 kohdan mukaisista 
toimenpiteistä; lisäksi on ilmoitettava 
kaikki loppukäyttäjien kaiken aikaa 
käytettävissä olevat välineet, jotta nämä 
voivat varmistaa yleisesti tunnustetulla ja 
ymmärrettävällä tavalla 23 artiklan 
5 kohdan mukaiset liikenteen mittaamista 
ja muokkaamista koskevat menettelyt ja 
toimenpiteet;
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
on asianomaisten julkisviranomaisten 
pyynnöstä jaettava yleisen edun mukaista 
tietoa veloituksetta loppukäyttäjille, 
tarvittaessa käyttäen samoja keinoja, joita 
ne käyttävät tavanomaisessa 
viestinnässään loppukäyttäjien kanssa. 
Tällöin asianomaisten 
julkisviranomaisten on toimitettava nämä 
tiedot yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajille vakiomuodossa, ja ne voivat 
kattaa muun muassa seuraavat aiheet:

Poistetaan.

a) tavallisimmat tavat käyttää sähköisiä 
viestintäpalveluja laittomaan toimintaan 
tai haitallisen sisällön levittämiseen 
etenkin, kun tämä voi haitata muille 
kuuluvien oikeuksien ja vapauksien 
täyttymistä, mukaan lukien tietosuojaan 
sekä tekijänoikeuteen ja sen 
lähioikeuksiin kohdistuvat rikkomukset ja 
niiden oikeudelliset seuraukset; ja

b) se, miten henkilöturvallisuutta 
uhkaavilta riskeiltä ja henkilötietojen 
laittomalta käytöltä suojaudutaan 
sähköisiä viestintäpalveluja käytettäessä.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tosiasiallisesti käytettävissä oleva 
datansiirtonopeus ladattaessa verkosta ja 
verkkoon loppukäyttäjän 
pääsijaintipaikassa, mukaan lukien
tosiasialliset nopeuden vaihteluvälit ja 

b) tosiasiallisesti käytettävissä oleva 
datansiirtonopeus ladattaessa verkosta ja 
verkkoon loppukäyttäjän 
pääsijaintipaikassa, mukaan lukien taatun 
vähimmäisnopeuden vaihteluvälit ja 
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keskiarvot, nopeus ruuhkahuippujen aikana 
sekä mahdollinen vaikutus, joka aiheutuu 
pääsyn sallimisesta kolmansille osapuolille 
langattoman lähiverkon kautta;

keskiarvot, nopeus ruuhkahuippujen aikana 
sekä mahdollinen vaikutus, joka aiheutuu 
pääsyn sallimisesta kolmansille osapuolille 
langattoman lähiverkon kautta;

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 17 artiklan 2 kohdassa ja 
19 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä alkaen].

2. Siirretään 17 artiklan 2 kohdassa, 
19 artiklan 5 kohdassa ja 23 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä alkaen].

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 
2 kohdassa ja 19 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 
2 kohdassa, 19 artiklan 5 kohdassa ja 
23 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
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Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 17 artiklan 2 kohdan ja
19 artiklan 5 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevien 17 artiklan 2 kohdan, 
19 artiklan 5 kohdan ja 23 artiklan 
5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

LIITE II Poistetaan.

EUROOPPALAISEN 
LAATUVARMISTETUN 
LIITYNTÄTUOTTEEN 
VÄHIMMÄISPARAMETRIT

Verkkoelementit ja niihin liittyvät tiedot

– Kuvaus kiinteässä verkossa tarjottavasta 
liityntätuotteesta, mukaan lukien tekniset 
ominaisuudet ja mahdollisten standardien 
käyttö.

Verkkotoiminnot:

– Liityntäsopimus, jolla varmistetaan 
päästä päähän ulottuva palvelunlaatu 
perustuen yhteisesti määriteltyihin 
parametreihin, jotka mahdollistavat 
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ainakin seuraaviin luokkiin kuuluvien 
palvelujen tarjoamisen:

– ääni- ja videopuhelut;

– audiovisuaalisen sisällön lähettäminen; 
ja

– datakriittiset sovellukset.
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