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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan komissio antoi syyskuussa 2013 ehdotuksen asetukseksi sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoista koko Euroopan yhteen liittämiseksi.

IMCO-valiokunta osallistuu parlamentin tätä ehdotusta koskevaan työhön 
lainsäädäntölausunnolla, ja sillä on yksinomainen toimivalta käyttäjien oikeuksia ja 
kuluttajansuojaa koskevissa kysymyksissä ja jaettu toimivalta ITRE-valiokunnan kanssa 
avoimeen internetiin pääsyä koskevissa kysymyksissä. IMCO-valiokunta tarkastelee myös 
verkkovierailuasetukseen ehdotettujen tarkistusten kuluttajanäkökulmia, mutta valiokunnan 
osuus kyseiseen luonnokseen laaditaan tarkistuksina, kun ITRE-valiokunnan mietintö on 
laadittu. Käytettävissä olleena lyhyenä aikana valmistelija ei tutkinut yksityiskohtaisesti 
kaikkia muita asetusehdotuksen näkökulmia vaan on keskittynyt ainoastaan niihin alueisiin, 
joihin IMCO-valiokunta vaikuttaa suoraan. Valiokunnan jäsenet voivat tietenkin esittää 
mietintöön tarkistuksia kaikista muista näkökulmista. Valmistelija ei ole myöskään esittänyt 
tässä vaiheessa tarkistuksia johdanto-osan kappaleisiin vaan aikoo esittää niitä, kun yhteistyö 
ITRE-valiokunnan kanssa etenee.

Valmistelija on tämän mietintöluonnoksen laatimisessa ottanut huomioon sidosryhmien laajat 
huolenaiheet ja kiinnittänyt erityistä huomiota kuluttajajärjestöjen ja 
televiestintäsääntelyviranomaisten näkemyksiin. Valmistelija jakaa monien huolen siitä, että 
vaikka ehdotuksen tavoitteet ja päämäärät ovat kiitettäviä, ehdotettu väline on liian 
hajanainen, eikä siinä ole strategista suuntaa, jonka avulla EU:n sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoita koskeva tavoite voitaisiin saavuttaa. Hänen näkemyksensä perustuu IMCO-
valiokunnan kattavaan kokemukseen kuluttajien oikeuksien edistämisen alalla, ei vain 
sähköisen viestinnän alalla, ja se parantaa huomattavasti komission ehdotusta. Valmistelija 
luottaa tämän lähestymistavan saavan laajan tuen.

Avoimen internetin turvaaminen

Yksi komission luonnoksen merkittävä osa ovat verkon neutraaliuden turvaamista koskevat 
toimenpiteet, vaikka kyseistä käsitettä ei määritellä säädöksessä missään kohdassa. IMCO-
valiokunnalla on tältä alalta kattavaa kokemusta, ja tarkistukset, joita se esitti yleispalveluista 
ja käyttäjien oikeuksista annetun direktiivin vuoden 2009 tarkistuksessa, ovat keskeisiä 
säännöksiä, joiden nojalla EU:n sääntelyviranomaiset voivat toimia suojellakseen kuluttajia 
syrjiviltä käytännöiltä ja epäoikeudenmukaiselta palvelunestolta.

Uusilla ehdotuksilla edistetään kyseisiä säännöksiä ja annetaan aiempaa selkeämmät puitteet 
sääntelyviranomaisten toiminnalle. Valmistelija olisi mielellään liittänyt ne tarkistuksina 
nykyiseen direktiiviin, mutta ITRE-valiokunnan esittelijä halusi ehdottomasti, että niitä 
sovelletaan asetuksena, jotta soveltaminen olisi yhtenäistä koko EU:ssa. Valmistelija on 
hyväksynyt tämän strategian ja tehnyt monia ehdotuksia tekstin selkeyttämiseksi ja 
parantamiseksi, ja valiokunnat kehittävät niitä edelleen yhdessä.

Käyttäjien oikeuksia koskeva säädös

Komission ehdotuksella korvataan monia yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista annetun 
direktiivin 2002/22/EY (myöhemmin muutettu direktiivillä 2009/136/EY) keskeisiä 



PE522.939v02-00 4/88 AD\1016355FI.doc

FI

säännöksiä ottamalla monia säännöksiä ja yhdenmukaistamalla ne täysin asetuksen muodossa.
Sillä myös keskitetään yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännöt komission tasolla ja 
poistetaan kansallisilta sääntelyviranomaisilta suora vastuuvelvollisuus. Komissio perustelee 
tätä ehdotusta sääntöjen epätasaisella täytäntöönpanolla jäsenvaltioissa. Se ei yritä perustaa 
tätä lähestymistapaa sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden etuihin. Valmistelijan mielestä 
tämä on täysin väärä lähestymistapa.

Sattumanvaraisten osien ottaminen nykyisestä sääntelykehyksestä on hämmentävää, ja 
suurimman mahdollisen yhdenmukaistamisen määrääminen näillä aloilla haittaa 
kuluttajansuojaa. IMCO-valiokunta kumosi komission vaatimuksen suurimmasta 
mahdollisesta yhdenmukaistamisesta, kun se tarkisti kuluttajan oikeuksista annettua 
direktiiviä vuonna 2011, ja sähköisen viestinnän nopeasti muuttuvassa maailmassa on vielä 
selvempää, että mahdollisimman pitkälle menevä yhdenmukaistaminen olisi haitallista.

Komissio ei myöskään puutu markkinoiden pirstoutumisen todelliseen lähteeseen, joka on 
sääntelyviranomaisten epätasainen suoriutuminen niiden nykyisten velvollisuuksien 
täytäntöönpanossa. Uusien keskitettyjen sääntelyvaatimusten määrääminen maissa, joissa 
sääntelyviranomainen jo nyt alisuoriutuu kuluttajansuojan täytäntöönpanossa, on tuskin avain 
pitkän aikavälin menestykseen. Komission ehdotuksen sisältö on myös aivan liian ohjaileva.
Valmistelijan mielestä asiaankuuluvat kansalliset sääntelyviranomaiset pystyvät valvomaan 
sääntöjen noudattamista paljon paremmin Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) tuella. Ne ovat tällä nopeasti muuttuvalla 
alalla tietoisempia kilpailunvastaisesta toiminnasta, joka on korjattava välittömästi.

Vaikka valmistelija arvostelee oikeudellista kehystä, hän myöntää, että komission 
ehdotuksessa on monia merkittäviä parannuksia käyttäjien oikeuksiin. Hän on siksi muotoillut 
ne uudelleen tarkistusehdotuksiksi nykyiseen direktiiviin, joka voitaisiin saattaa helposti ja 
nopeasti osaksi kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.

Valmistelija on muun muassa ehdottanut, että täytäntöönpanosäännöt laatii BEREC, jolla on 
komissiota paljon paremmat mahdollisuudet muotoilla yksityiskohtaisia standardeja. Hän ei 
katso, että täytäntöönpanosäädökset ovat asianmukainen muoto näiden toimenpiteiden 
kehittämiseen.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Sähköisen viestinnän sisämarkkinoista 
saatavien hyötyjen odotetaan ulottuvan 
koko digitaaliseen ekosysteemiin, johon 
kuuluvat unionin laitevalmistajat, sisällön 
ja sovellusten tarjoajat ja koko talous aina 
pankkialasta autoteollisuuteen, 
logistiikkaan, vähittäiskauppaan, energiaan 
ja liikenteeseen, eli aloihin, joilla 
tuottavuuden lisääminen perustuu 
verkkoyhteyksien saatavuuteen ja 
esimerkiksi ajasta ja paikasta 
riippumattomiin pilvipalvelusovelluksiin, 
esineiden verkottamiseen tai 
mahdollisuuksiin integroida 
palveluntarjontaa yrityksen eri osissa.
Myös viranomaisten ja 
terveydenhuoltosektorin odotetaan 
hyötyvän sähköisten 
viranomaispalveluiden ja terveydenhuollon 
sähköisten palvelujen valikoiman 
laajentuessa. Sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoilla niin ikään 
kulttuurisisällön ja -palvelujen tarjonta ja 
kulttuurinen monimuotoisuus ylipäätään 
lisääntynee. Sähköisten viestintäverkkojen 
ja -palvelujen avulla tarjottavien 
tiedonsiirtoyhteyksien merkitys koko 
taloudelle ja yhteiskunnalle on niin suuri, 
että perusteettomia alakohtaisia sääntely- ja 
muita rasitteita olisi vältettävä.

(5) Sähköisen viestinnän sisämarkkinoista 
saatavien hyötyjen odotetaan ulottuvan 
koko digitaaliseen ekosysteemiin, johon 
kuuluvat unionin laitevalmistajat, sisällön, 
sovellusten ja ohjelmistojen tarjoajat ja 
koko talous aina pankkialasta 
autoteollisuuteen, logistiikkaan, 
vähittäiskauppaan, energiaan ja 
liikenteeseen, eli aloihin, joilla 
tuottavuuden lisääminen perustuu 
verkkoyhteyksien saatavuuteen ja 
esimerkiksi ajasta ja paikasta 
riippumattomiin pilvipalvelusovelluksiin, 
esineiden verkottamiseen tai 
mahdollisuuksiin integroida 
palveluntarjontaa yrityksen eri osissa.
Myös viranomaisten ja 
terveydenhuoltosektorin odotetaan 
hyötyvän sähköisten 
viranomaispalveluiden ja terveydenhuollon 
sähköisten palvelujen valikoiman 
laajentuessa. Sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoilla niin ikään 
kulttuurisisällön ja -palvelujen tarjonta ja 
kulttuurinen monimuotoisuus ylipäätään 
lisääntynee. Sähköisten viestintäverkkojen 
ja -palvelujen avulla tarjottavien 
tiedonsiirtoyhteyksien merkitys koko 
taloudelle ja yhteiskunnalle on niin suuri, 
että perusteettomia alakohtaisia sääntely- ja 
muita rasitteita olisi vältettävä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tässä asetuksessa tarkoitetussa 
henkilötietojen käsittelyssä olisi 
noudatettava sovellettavissa olevaa 
unionin lainsäädäntöä, erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiiviä 95/46/EY1a ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2002/58/EY1b sekä kansallista 
lainsäädäntöä.

_________________
1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä 
lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 
281, 23.11.1995, s. 31).
1b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä 
heinäkuuta 2002, henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla (sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 
201, 31.7.2002, s. 37).

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) EU:n televiestintäalan uudistuksessa 
vuonna 2009 vahvistetaan taajuuksien 
hallinnan periaatteet. Siinä hyväksytään 
jäsenvaltioiden toimivalta kulttuuri- ja 
audiovisuaalipolitiikassa ja jätetään niille 
yleensä tarvittava soveltamisala. Sen 
vuoksi radiotaajuuksien osoittamisen 
tiettyjä näkökohtia koskevilla unionin 
tason toimilla olisi edelleen taajuuksien 
hallinnassa tuettava dynaamista 
lähestymistapaa, joka hyväksyy 
jäsenvaltioiden toimivallan tällä alalla ja 
kunnioittaa kunkin jäsenvaltion kulttuuri-
, audiovisuaali- ja mediapolitiikkaa. Jotta 
kansallisia erityisvaatimuksia voidaan 
mukauttaa, tarvitaan riittävästi 
joustavuutta ja jäsenvaltioilla olisi 
edelleen oltava oikeus järjestää 
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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.

radiotaajuuksiensa käyttö yleiseen 
järjestykseen ja turvallisuuteen sekä 
puolustukseen liittyviä tarkoituksia varten.
Jos jäsenvaltioiden välille syntyy 
erimielisyyksiä radiotaajuuksien käytöstä, 
komissio voi koordinoida ja tukea 
riidanratkaisua.

Tarkistus 4

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 

Poistetaan.
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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.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Loppukäyttäjien suojaa koskevien 
alakohtaisten sääntöjen kansallisen 
täytäntöönpanon erot luovat huomattavia 
esteitä digitaalisille sisämarkkinoille.
Tällaisia ovat etenkin yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajille, jotka haluavat 
tarjota palveluja eri jäsenvaltioissa, 
säännösten noudattamisesta aiheutuvat 
suuremmat kustannukset. Lisäksi 
epäyhtenäisyys ja epävarmuus suojelun 
tasosta eri jäsenvaltioissa heikentävät 
loppukäyttäjien luottamusta ja vähentää 
kuluttajien halukkuutta hankkia 
sähköisen viestinnän palveluja 
ulkomailla. Jotta saavutetaan unionin 
tavoite poistaa sisämarkkinoiden
toimintaa haittaavat esteet, on tarpeen 
korvata nykyiset, toisistaan poikkeavat 
kansalliset säännökset yhdellä täysin 
yhdenmukaistetuilla alakohtaisten 
sääntöjen kokonaisuudella, jolla luodaan 
korkeatasoinen ja yhtenäinen 
loppukäyttäjien suoja. Tällainen 
lainsäädännön täysi yhdenmukaistaminen 
ei saisi estää yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajia tarjoamasta loppukäyttäjille 
sellaisia sopimusjärjestelyjä, joissa on tätä 
korkeampi suojan taso.

Poistetaan.
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Perustelu

Kuluttajien oikeuksiin liittyviä johdanto-osan kappaleita ei tarvitse säilyttää tässä asetuksessa 
sen jälkeen, kun tämän asetusehdotuksen säännökset on siirretty osaksi 
yleispalveludirektiiviä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Koska tällä asetuksella
yhdenmukaistetaan vain tiettyjä 
alakohtaisia sääntöjä, sillä ei pitäisi 
rajoittaa unionin säädöksillä vahvistettujen 
yleisten kuluttajansuojasääntöjen tai niitä 
täytäntöönpanevan kansallisen 
lainsäädännön soveltamista.

(41) Tällä asetuksella ei pitäisi rajoittaa 
unionin lainsäädännössä vahvistettujen 
yleisten kuluttajansuojasääntöjen tai niitä 
täytäntöönpanevan kansallisen 
lainsäädännön soveltamista.

Perustelu

Kuluttajien oikeuksiin liittyviä johdanto-osan kappaleita ei tarvitse säilyttää tässä asetuksessa 
sen jälkeen, kun tämän asetusehdotuksen säännökset on siirretty osaksi 
yleispalveludirektiiviä.

Tarkistus 7

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.
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Perustelu

Kuluttajien oikeuksiin liittyviä johdanto-osan kappaleita ei tarvitse säilyttää tässä asetuksessa 
sen jälkeen, kun tämän asetusehdotuksen säännökset on siirretty osaksi 
yleispalveludirektiiviä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(47) Avoimessa internetissä sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajat eivät saisi 
estää pääsyä tiettyihin sisältöihin, 
sovelluksiin tai palveluihin taikka niiden 
tiettyihin luokkiin tai heikentää niiden 
laatua tai syrjiä niitä tai muulla tavoin 
häiritä internet-liikenteen siirtoa, paitsi 
rajoitetussa määrässä kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä koskevia 
tapauksia. Tällaisten toimenpiteiden olisi 
oltava avoimia, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä, ja niitä olisi sovellettava 
vain ehdottoman välttämättömän ajan.
Kohtuullinen liikenteenhallinta kattaa 
verkon ruuhkautumisen vaikutusten
estämisen tai minimoimisen sillä 
edellytyksellä, että toisiaan vastaavia 
liikenteen tyyppejä kohdellaan 
yhtäläisesti.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Määrään perustuvien tariffien pitäisi (48) Määrään perustuvien tariffien pitäisi 
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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.

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. Loppukäyttäjien 
tekemät muut erikoistuneet 
palvelusopimukset eivät saisi vaikuttaa 
sopimuksessa tarjottuihin datansiirron 
määriin ja nopeuksiin ottaen huomioon 
tämän avoimeen internetiin pääsyä 
koskevan asetuksen 23 artiklan 
säännökset, joiden mukaan tarvittaessa 
mahdollisia erikoistuneita palveluja on 
tarjottava internet-liityntäpalveluiden 
ohella, eivätkä ne saa heikentää 
merkittävästi niiden saatavuutta ja laatua.

Tarkistus 10

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 

(50) Lisäksi on olemassa sisällön, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajien taholta 
tulevaa kysyntää laatuparametreihin 
perustuville siirtopalveluille. Tällaisissa 
palveluissa voidaan esimerkiksi alentaa 
sellaisen liikenteen prioriteettia, joka ei ole 
aikakriittistä. Sisällön, sovellusten ja 
palvelujen tarjoajien mahdollisuus 
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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 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.

neuvotella yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien kanssa tällaisista erityisistä
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 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 heikennä
avoimien internet-liityntäpalvelujen yleistä 
laatua.

Tarkistus 11

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 

(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 
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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 
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.

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, ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
kaikki BERECin laatimat suuntaviivat, 
jotka koskevat menetelmiä internet-
liityntäpalvelujen nopeuden 
mittaamiseksi, palvelunlaatua koskevia 
mitattavia parametreja ja kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden 
soveltamista. 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 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Toimien, joilla lisätään 
internet-liityntäpalvelujen hintojen, 
tariffien, sopimusehtojen ja -edellytysten 
sekä palvelunlaadun parametrien 
läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta, ansiosta 
loppukäyttäjillä pitäisi olla aikaisempaa 
paremmat mahdollisuudet optimoida 
palveluntarjoajan valintansa ja hyötyä näin 
täysimääräisesti kilpailun tuomista eduista.

(52) Toimien, joilla lisätään internet-
liityntäpalvelujen hintojen, tariffien, 
sopimusehtojen ja -edellytysten sekä 
palvelunlaadun parametrien läpinäkyvyyttä 
ja vertailtavuutta, ansiosta loppukäyttäjillä 
pitäisi olla aikaisempaa paremmat 
mahdollisuudet optimoida 
palveluntarjoajan valintansa ja hyötyä näin 
täysimääräisesti kilpailun tuomista eduista.
Vuorovaikutteisia vertailusivustoja, 
oppaita tai vastaavia välineitä varten 
kehitettyjen vapaaehtoisten 
sertifiointijärjestelmien olisi oltava 
riippumattomia sähköisen viestinnän 
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tarjoajista, käytettävä selkeää kieltä, 
käytettävä täydellisiä ja ajankohtaisia 
tietoja, perustuttava avoimiin 
menetelmiin, oltava luotettavia ja 
saavutettavia verkkosisällön 
saavutettavuusohjeiden version 2.0 
mukaisesti ja niihin olisi sisällyttävä 
tehokas valitusten käsittelymenettely.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Loppukäyttäjille olisi tiedotettava 
asianmukaisesti tarjotun palvelun 
hinnasta ja tyypistä ennen palvelun 
ostamista. Kyseiset tiedot olisi annettava 
myös välittömästi ennen puhelun 
yhdistämistä siinä tapauksessa, että 
kyseiseen numeroon tai palveluun 
sovelletaan erityisiä hinnoitteluehtoja, 
kuten puheluissa lisämaksullisiin 
palvelunumeroihin. Jos tällainen 
palveluntarjoajalle asetettu velvoite on 
suhteeton ottaen huomioon tariffitietojen 
antamisen kesto ja kustannukset 
suhteessa keskimääräiseen puhelun 
kestoon ja loppukäyttäjiin kohdistuvaan 
kustannusriskiin, kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat myöntää 
poikkeuksen. Loppukäyttäjille olisi myös 
tiedotettava mahdollisista 
ilmaispuhelupalveluun sovellettavista 
lisämaksuista.

Poistetaan.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(54) Yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien olisi tiedotettava loppukäyttäjille 
asianmukaisesti muun muassa 
palveluistaan ja hinnoistaan, palvelun 
laatua koskevista parametreista, pääsystä 
hätäpalveluihin ja mahdollisista 
rajoituksista sekä vammaisille kuluttajille 
tarkoitetuista palveluista ja tuotteista.
Nämä tiedot olisi annettava selvällä ja 
avoimella tavalla, niiden olisi oltava 
mukautettuja jäsenvaltioon, jossa palveluja 
tarjotaan, ja ne olisi saatettava ajan tasalle, 
jos niissä tapahtuu muutoksia.
Palveluntarjoajat olisi vapautettava näistä 
tiedotusvaatimuksista silloin, kun on kyse 
yksilöllisesti neuvotelluista tarjouksista.

(54) Yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien olisi tiedotettava loppukäyttäjille 
asianmukaisesti muun muassa 
palveluistaan ja hinnoistaan, palvelun 
laatua koskevista parametreista, pääsystä 
hätäpalveluihin ja mahdollisista 
rajoituksista sekä vammaisille kuluttajille 
tarkoitetuista palveluista ja tuotteista.
Ennalta määritettyyn viestinnän määrään 
perustuvien hinnoittelumallien 
tapauksessa yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien olisi myös tiedotettava 
kuluttajilla ja muilla sitä pyytävillä 
loppukäyttäjillä olevasta 
mahdollisuudesta siirtää edellisellä 
laskutuskaudella käyttämättä jäänyt 
viestinnän määrä nykyiselle 
laskutuskaudelle. Nämä tiedot olisi 
annettava selvällä ja avoimella tavalla, 
niiden olisi oltava mukautettuja 
jäsenvaltioon, jossa palveluja tarjotaan, ja 
ne olisi saatettava ajan tasalle, jos niissä 
tapahtuu muutoksia. Palveluntarjoajat olisi 
vapautettava näistä tiedotusvaatimuksista 
silloin, kun on kyse yksilöllisesti 
neuvotelluista tarjouksista.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Sopimukset ovat tärkeä keino taata 
loppukäyttäjille tiedon avoimuus ja 
oikeusvarmuus. Yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajien olisi annettava 
loppukäyttäjille kaikki sopimuksen 
kannalta olennaiset tiedot selkeässä ja 
ymmärrettävässä muodossa ennen kuin 
sopimuksen ehdot sitovat loppukäyttäjää.
Tietojen olisi oltava pakollisia, ja niitä saisi 
muuttaa ainoastaan loppukäyttäjän ja 

(56) Sopimukset ovat tärkeä keino taata 
loppukäyttäjille tiedon avoimuus ja 
oikeusvarmuus. Yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajien olisi annettava 
loppukäyttäjille kaikki sopimuksen 
kannalta olennaiset tiedot selkeässä ja 
ymmärrettävässä muodossa ennen kuin 
sopimuksen ehdot sitovat loppukäyttäjää.
Tietojen olisi oltava pakollisia, ja niitä saisi 
muuttaa ainoastaan loppukäyttäjän ja 



PE522.939v02-00 16/88 AD\1016355FI.doc

FI

palveluntarjoajan yhteisellä 
suostumuksella. Komissio ja monet 
kansalliset sääntelyviranomaiset ovat 
hiljattain havainneet, että internet-
liityntäpalvelujen mainostettujen 
nopeuksien ja loppukäyttäjien 
tosiasiallisesti käytettävissä olevien 
nopeuksien välillä on huomattavia eroja.
Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
olisi sen vuoksi ennen sopimuksen 
tekemistä tiedotettava loppukäyttäjille 
nopeudesta ja muista palvelun laatua 
koskevista parametreista, jotka voidaan 
realistisesti toimittaa loppukäyttäjän 
pääsijaintipaikassa.

palveluntarjoajan yhteisellä 
suostumuksella. Komissio ja monet 
kansalliset sääntelyviranomaiset ovat 
hiljattain havainneet, että internet-
liityntäpalvelujen mainostettujen 
nopeuksien ja loppukäyttäjien 
tosiasiallisesti käytettävissä olevien 
nopeuksien välillä on huomattavia eroja.
Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
olisi sen vuoksi ennen sopimuksen 
tekemistä tiedotettava loppukäyttäjille 
nopeudesta ja muista palvelun laatua 
koskevista parametreista, jotka voidaan 
realistisesti toimittaa loppukäyttäjän 
pääsijaintipaikassa. Kiinteissä ja 
mobiilisiirtoyhteyksissä normaalisti 
käytettävissä oleva nopeus on se 
viestintäpalvelun nopeus, jonka kuluttaja 
voi olettaa saavansa suurimman osan 
ajasta palvelua käyttäessään 
vuorokaudenajasta riippumatta.     
Normaalisti käytettävissä oleva nopeus on 
johdettava nopeuden arvioiduista 
vaihteluväleistä, keskiarvoista, 
nopeudesta ruuhkahuippujen aikana ja 
vähimmäisnopeudesta. Menetelmä olisi 
vahvistettava BERECin suuntaviivoissa, 
ja sitä olisi tarkistettava ja päivitettävä 
säännöllisesti, jotta voidaan ottaa 
huomioon teknologian ja infrastruktuurin 
kehitys. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että viestinnän tarjoajat 
antavat loppukäyttäjille mahdollisuuden 
saada vertailukelpoista tietoa 
matkaviestinverkon kattavuudesta, 
mukaan luettuina erilaiset teknologiat 
omassa jäsenvaltiossaan, ennen 
sopimuksen tekemistä, jotta nämä 
loppukäyttäjät voivat tehdä tietoon 
perustuvia ostopäätöksiä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(57) Päätelaitteiden suhteen sopimuksessa 
olisi määritettävä mahdolliset rajoitukset, 
joita palveluntarjoaja asettaa laitteiden 
käytölle, kuten SIM-lukitus, sekä maksut, 
jotka peritään, jos sopimus irtisanotaan 
ennen sovittua päättymispäivämäärää.
Maksuja ei saisi periä sopimuksen sovitun 
keston päättymisen jälkeen.

(57) Päätelaitteiden suhteen sopimuksessa 
olisi määritettävä mahdolliset rajoitukset, 
joita palveluntarjoaja asettaa laitteiden 
käytölle, kuten SIM-lukitus, sekä maksut, 
jotka peritään, jos sopimus irtisanotaan 
ennen sovittua päättymispäivämäärää.
Maksuja ei saisi periä sopimuksen sovitun 
keston päättymisen jälkeen. Sopimuksessa 
olisi myös määritettävä myynnin 
jälkeisten palvelujen tyypit, tarjottavat 
ylläpitopalvelutyypit ja 
asiakastukipalvelut. Mahdollisuuksien 
mukaan näihin tietoihin on sisällytettävä 
pyynnöstä annettavat tekniset tiedot 
loppukäyttäjän valitseman päätelaitteen 
moitteettomasta toiminnasta.  Nämä tiedot 
on toimitettava maksutta, ellei ole 
havaittu teknistä yhteensopimattomuutta.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jättilaskujen välttämiseksi 
loppukäyttäjien olisi voitava määrittää 
puhelumaksuille ja internet-
liityntäpalvelujen maksuille enimmäisraja.
Tällaisen toiminnon olisi oltava tarjolla 
veloituksetta, ja siihen olisi liityttävä
asianmukainen ja myös myöhemmin 
uudestaan luettavissa oleva ilmoitus 
enimmäisrajan lähestymisestä. Kun 
enimmäisraja on saavutettu, 
loppukäyttäjälle ei pitäisi enää toimittaa 
kyseisiä palveluita eikä laskuttaa niistä, 
paitsi jos loppukäyttäjä nimenomaisesti 
pyytää palveluntarjoajan kanssa 
sovittujen palvelujen tarjoamisen 
jatkamista.

(58) Jättilaskujen välttämiseksi 
loppukäyttäjien olisi voitava määrittää
kaikissa jälkikäteislaskutusta käyttävissä 
palveluissa puhelumaksuille ja internet-
liityntäpalvelujen maksuille ennalta 
määritetty enimmäisraja. Tällaisen 
toiminnon olisi sisällettävä asianmukainen 
ja myös myöhemmin uudestaan luettavissa 
oleva ilmoitus enimmäisrajan 
lähestymisestä.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Jäsenvaltioiden kokemukset ja 
terveys- ja kuluttaja-asioiden 
toimeenpanoviraston äskettäin teettämä 
tutkimus ovat osoittaneet, että pitkät 
sopimuskaudet ja sopimusten 
voimassaoloaikojen automaattinen tai 
hiljainen jatkaminen haittaavat 
merkittävästi palveluntarjoajan 
vaihtamista. Siksi loppukäyttäjillä olisi 
oltava mahdollisuus purkaa sopimus 
kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen 
tekemisestä ilman, että siitä koituu heille 
kustannuksia. Tällaisessa tapauksessa 
loppukäyttäjät voidaan velvoittaa 
korvaamaan palveluntarjoajille 
päätelaitteiden jäännösarvo tai aikaan 
suhteutettu korvaus (pro rata temporis 
-periaatteen mukaisesti) mahdollisista 
muista tarjouseduista. Sopimukset, joiden 
voimassaoloaikaa on hiljaisesti jatkettu, 
olisi voitava irtisanoa yhden kuukauden 
irtisanomisajalla.

Poistetaan.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Keskitettyjen palvelupisteiden 
luomisen tukemiseksi ja sen 
helpottamiseksi, että vaihtaminen käy 
loppukäyttäjän kannalta saumattomasti, 
vastaanottavan yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan olisi johdettava 

(63) Sen helpottamiseksi, että vaihtaminen 
käy loppukäyttäjän kannalta 
saumattomasti, BEREC olisi valtuutettava 
laatimaan suuntaviivoja, joilla 
määritellään vastaanottavan ja siirtävän 
operaattorin velvollisuudet vaihtamis- ja 
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vaihtamismenettelyä. Siirtävä yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoaja ei saisi 
viivyttää tai hankaloittaa
vaihtamismenettelyä. Automatisoituja 
menettelyjä olisi käytettävä
mahdollisimman laajalti ja varmistettava
korkeatasoinen henkilötietojen suoja.
Vaihtoa koskevien avointen, tarkkojen ja 
oikea-aikaisten tietojen pitäisi lisätä 
loppukäyttäjien luottamusta vaihtamista 
kohtaan ja tehdä heistä halukkaampia 
osallistumaan aktiivisesti 
kilpailuprosessiin.

siirtämismenettelyssä, millä voidaan 
varmistaa muun muassa, että siirtävä 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoaja ei
viivytä tai hankaloita vaihtamismenettelyä, 
että menettely on mahdollisimman 
automatisoitu ja että varmistetaan
korkeatasoinen henkilötietojen suoja.
Suuntaviivoissa olisi myös ratkaistava 
kysymys, kuinka varmistetaan 
loppukäyttäjien käytön jatkuvuus, 
mukaan luettuna tunnisteiden, 
esimerkiksi sähköpostiosoitteiden, avulla 
toteutettava jatkuvuus tai esimerkiksi 
tarjoamalla mahdollisuus valita palvelu 
sähköpostien edelleenlähettämiseksi 
uuteen osoitteeseen. Vaihtoa koskevien 
avointen, tarkkojen ja oikea-aikaisten 
tietojen pitäisi lisätä loppukäyttäjien 
luottamusta vaihtamista kohtaan ja tehdä 
heistä halukkaampia osallistumaan 
aktiivisesti kilpailuprosessiin.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien kanssa tehtyjen sopimusten 
olisi lakattava olemasta voimassa 
automaattisesti sen jälkeen, kun vaihto on 
suoritettu, ilman, että loppukäyttäjiltä 
vaaditaan lisätoimia. Koko käyttämätön 
saldo olisi palautettava kuluttajille, jotka 
käyttävät ennakkoon maksettuja 
palveluja.

Poistetaan.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale



PE522.939v02-00 20/88 AD\1016355FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(65) Loppukäyttäjien kannalta jatkuvuus 
on tärkeää muutettaessa tärkeitä 
tunnistetietoja, kuten sähköpostiosoitteita.
Tämän vuoksi ja sen varmistamiseksi, että 
sähköpostiviestejä ei menetetä, 
loppukäyttäjillä olisi oltava mahdollisuus 
valita siirtävän internet-liittymäpalvelun 
tarjoama maksuton palvelu sähköpostien 
edelleenlähettämiseksi uuteen 
osoitteeseen, jos loppukäyttäjällä on 
siirtävän palveluntarjoajan antama 
sähköpostiosoite.

Poistetaan.

Tarkistus 22

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 23

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti Tarkistus

(71) Jotta voidaan varmistaa sähköisen 
viestinnän sisämarkkinoiden 
toteuttamiseen tähtäävän tavoitteen ja sen 
saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden 
johdonmukaisuus suhteessa tähän 
asetukseen ja tiettyihin voimassa oleviin 
säännöksiin sekä kehittyvän 
päätöskäytännön keskeisiin osatekijöihin, 
direktiivejä 2002/20/EY ja 2002/22/EY ja 
asetusta N:o 531/2012 olisi muutettava.
Sen vuoksi olisi säädettävä, että direktiiviä 
2002/21/EY ja siihen liittyviä direktiivejä 
luetaan yhdessä tämän asetuksen kanssa, 
otettava käyttöön laajemmat komission 
valtuudet huomattavan markkinavoiman 
eurooppalaisille sähköisen viestinnän 
tarjoajille määrättyjen korjaavien 
toimenpiteiden johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi eurooppalaisen 
kuulemismekanismin yhteydessä, 
yhdenmukaistettava kriteerit 
merkityksellisten markkinoiden 
määrittelyn ja kilpailuasteen arviointia 
varten, mukautettava direktiivin 
2002/20/EY mukaista ilmoitusjärjestelmää 
EU-valtuutusta silmällä pitäen sekä 
kumottava loppukäyttäjien oikeuksien 
yhdenmukaistamisen vähimmäistasoa 
koskevat direktiivin 2002/22/EY 
säännökset, jotka käyvät tarpeettomiksi 
tässä asetuksessa säädetyn täyden
yhdenmukaistamisen myötä.

(71) Jotta voidaan varmistaa sähköisen 
viestinnän sisämarkkinoiden 
toteuttamiseen tähtäävän tavoitteen ja sen 
saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden 
johdonmukaisuus suhteessa tähän 
asetukseen ja tiettyihin voimassa oleviin 
säännöksiin sekä kehittyvän 
päätöskäytännön keskeisiin osatekijöihin, 
direktiivejä 2002/20/EY ja 2002/22/EY ja 
asetusta N:o 531/2012 olisi muutettava.
Sen vuoksi olisi säädettävä, että direktiiviä 
2002/21/EY ja siihen liittyviä direktiivejä 
luetaan yhdessä tämän asetuksen kanssa, 
otettava käyttöön laajemmat komission 
valtuudet huomattavan markkinavoiman 
eurooppalaisille sähköisen viestinnän 
tarjoajille määrättyjen korjaavien 
toimenpiteiden johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi eurooppalaisen 
kuulemismekanismin yhteydessä, 
yhdenmukaistettava kriteerit 
merkityksellisten markkinoiden 
määrittelyn ja kilpailuasteen arviointia 
varten, mukautettava direktiivin 
2002/20/EY mukaista ilmoitusjärjestelmää 
EU-valtuutusta silmällä pitäen sekä 
kumottava loppukäyttäjien oikeuksien 
yhdenmukaistamisen vähimmäistasoa 
koskevat direktiivin 2002/22/EY 
säännökset, jotka käyvät tarpeettomiksi 
tässä asetuksessa säädetyn 
yhdenmukaistamisen myötä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 76 kappale

Komission teksti Tarkistus

(76) Lisäksi koska matkaviestinverkkoon 
laskevasta liikenteestä perityt maksut ovat 

(76) Selkeyden ja oikeusvarmuuden 
vuoksi olisi vahvistettava päivämäärä, 
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viime vuosina merkittävästi alentuneet 
koko unionissa, myös verkkovierailussa 
vastaanotetuista puheluista perittävät 
lisämaksut pitäisi nyt olla mahdollista 
poistaa.

jolloin verkkovierailujen vähittäistason 
lisämaksut poistetaan kokonaan 
asetuksella (EY) N:o 717/2007 aloitetun 
lisämaksujen alentamisen jatkoksi.
Vähittäistason maksujen kokonaan 
poistamisen ohella olisi jatkettava 
tukkutason hintojen alentamista ja 
matkaviestinverkkoon laskevasta 
liikenteestä perityt maksut olisi 
yhdenmukaistettava koko unionissa, jotta 
televiestintäoperaattoreilla olisi aidosti 
yhdenvertaiset lähtökohdat.

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa keskimääräinen kotimarkkinoiden hinta on alle 0,05 euroa.
Tukkutason hintojen säilyttäminen verkkovierailupuheluiden osalta nykytasolla – 0,05 euroa 
1.7.2016 jälkeen – jolloin operaattorien on veloitettava verkkovierailuasiakkailta täsmälleen 
samat hinnat kuin kotimarkkinoilla, aiheuttaisi vakavia vääristymiä markkinoilla. Koska 
matkaviestinoperaattorit kilpailevat vuodesta 2016 lähtien Euroopan markkinoilla, 
matkaviestinverkkoon laskevasta liikenteestä perityt maksut olisi yhdenmukaistettava 
tasavertaisten toimintaedellytysten luomiseksi kaikille yrityksille.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansalaisilla ja yrityksillä on oikeus ja 
mahdollisuus saada kilpailukykyisiä, 
turvallisia ja luotettavia sähköisiä 
viestintäpalveluja riippumatta siitä, mistä 
ne tarjotaan unionissa, ilman rajatylittävien 
palvelujen rajoituksia tai perusteettomia 
lisäkustannuksia.

b) kansalaisilla ja yrityksillä on oikeus ja 
mahdollisuus saada kilpailukykyisiä, 
turvallisia ja luotettavia sähköisiä
viestintäpalveluja riippumatta siitä, mistä 
ne tarjotaan unionissa, ilman rajatylittävien 
palvelujen rajoituksia tai perusteettomia 
lisäkustannuksia ja -seuraamuksia.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
erityisesti sääntelylliset periaatteet, joiden 
mukaisesti komissio, Euroopan sähköisen 
viestinnän sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelin (BEREC) ja toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset toimivat oman 
toimivaltansa puitteissa ja noudattaen 
direktiivien 2002/19/EY, 2002/20/EY, 
2002/21/EY ja 2002/22/EY säännöksiä, 
jotta voidaan

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
erityisesti sääntelylliset periaatteet, joiden 
mukaisesti komissio, Euroopan sähköisen 
viestinnän sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelin (BEREC) ja toimivaltaiset 
kansalliset ja alueelliset viranomaiset 
toimivat oman toimivaltansa puitteissa ja 
noudattaen direktiivien 2002/19/EY, 
2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY 
säännöksiä, jotta voidaan

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edistää sellaisten uusien ja parannettujen 
suurikapasiteettisten infrastruktuurien 
innovointia ja niihin liittyviä investointeja,
jotka ulottuvat koko unioniin ja pystyvät 
vastaamaan loppukäyttäjien taholta 
tulevaan kehittyvään kysyntään;

c) edistää uusien ja parannettujen 
suurikapasiteettisten infrastruktuurien 
innovointia ja niihin liittyviä investointeja,
ja huolehtia siitä, että ne ulottuvat koko 
unioniin ja pystyvät vastaamaan 
loppukäyttäjien taholta tulevaan 
kehittyvään kysyntään sijaitsivatpa ne 
missä tahansa unionin alueella;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) loppukäyttäjien oikeuksia koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistaminen ja 
toimivan vähittäismarkkinakilpailun 
edistäminen, minkä myötä luodaan 
sähköisen viestinnän eurooppalainen 
kuluttaja-alue;

Poistetaan.
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Perustelu

Kuluttajien oikeuksia koskevien säännösten säilyttäminen tässä asetusehdotuksessa ei ole 
perusteltua sen jälkeen, kun ne on siirretty osaksi yleispalveludirektiiviä.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän asetuksen säännökset eivät 
rajoita tietosuojaa koskevaa Euroopan 
unionin säännöstöä ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklaa.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

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 31

Ehdotus asetukseksi
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2 artikla – 2 kohta – 14 alakohta

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

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 15 alakohta

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 
viestintäpalvelua, joka on optimoitu
tiettyjä sisältöjä, sovelluksia tai palveluja 
taikka näiden yhdistelmiä varten 
soveltamalla liikenteenhallintaa, jolla 
varmistetaan verkon kapasiteetin ja 
laadun asianmukainen taso, ja joka 
tarjotaan loogisesti selvästi erotettavalla 
kapasiteetilla ja riippuvaisena tiukasta 
käytönvalvonnasta, jotta voidaan 
varmistaa päästä päähän valvottavat 
paremmat laatuominaisuudet ja jota ei 
markkinoida tai käytetä internet-
liityntäpalvelua korvaavana palveluna;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisella sähköisen viestinnän
tarjoajalla on oikeus tarjota sähköisiä 

1. Kaikilla sähköisen viestinnän tarjoajilla
on oikeus tarjota sähköisiä 
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viestintäverkkoja ja -palveluja koko 
unionissa ja käyttää näiden verkkojen ja 
palvelujen tarjoamiseen liittyviä oikeuksia 
jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa se toimii, 
EU-valtuutuksen nojalla ainoana 
edellytyksenä 4 artiklassa säädettyjen 
ilmoitusvaatimusten noudattaminen.

viestintäverkkoja ja -palveluja koko 
unionissa ja käyttää näiden verkkojen ja 
palvelujen tarjoamiseen liittyviä oikeuksia 
jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa ne toimivat, 
EU-valtuutuksen nojalla ainoana 
edellytyksenä 4 artiklassa säädettyjen 
ilmoitusvaatimusten noudattaminen.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) siinä varmistetaan yksityisyyden suojaa, 
henkilötietojen suojaa, verkkojen 
turvallisuutta ja eheyttä sekä avoimuutta 
koskevien sääntöjen noudattaminen 
unionin oikeuden mukaisesti.

f) siinä varmistetaan yksityisyyden suojaa, 
henkilötietojen suojaa, sisäänrakennetun 
tietosuojan periaatetta, verkkojen 
turvallisuutta ja eheyttä sekä avoimuutta 
koskevien sääntöjen noudattaminen 
unionin oikeuden mukaisesti.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.

Laatuvarmistettu liityntätuote

1. Kaikilla operaattoreilla on oikeus 
tarjota 4 kohdassa täsmennettyä 
eurooppalaista laatuvarmistettua 
liityntätuotetta (assured service quality, 
ASQ).

2. Kaikkien operaattoreiden on täytettävä 
sähköisten viestintäpalvelujen valtuutetun 
tarjoajan kirjallisesti esittämät 
kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 
4 kohdassa täsmennetyn eurooppalaisen 
laatuvarmistetun liityntätuotteen 
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tarjoamista. Mahdollinen kieltäytyminen 
eurooppalaisen laatuvarmistetun 
liityntätuotteen tarjoamisesta on 
perusteltava objektiivisesti. Operaattorin 
on ilmoitettava syyt kieltäytymiseen 
kuukauden kuluessa kirjallisesta 
pyynnöstä.

Objektiivisesti perustelluksi kieltäytymisen 
syyksi katsotaan se, ettei eurooppalaisen 
laatuvarmistetun liityntätuotteen 
tarjoamista pyytävä osapuoli voi tai halua 
antaa eurooppalaista laatuvarmistettua 
liityntätuotetta joko unionissa tai 
kolmansissa maissa pyynnön 
vastaanottaneen osapuolen saataville 
kohtuullisin ehdoin, jos viimeksi mainittu 
sitä pyytää.

3. Jos pyyntö hylätään tai erityisistä 
ehdoista ja edellytyksistä, mukaan lukien 
hinta, ei ole päästy sopimukseen kahden 
kuukauden kuluessa kirjallisesta 
pyynnöstä, kummallakin osapuolella on 
oikeus saattaa asia asianomaisen 
kansallisen sääntelyviranomaisen 
ratkaistavaksi direktiivin 2002/21/EY 
20 artiklan mukaisesti. Tällöin voidaan 
soveltaa tämän asetuksen 3 artiklan 
6 kohtaa.

4. Liityntätuotteen tarjoaminen katsotaan 
eurooppalaisen laatuvarmistetun 
liityntätuotteen tarjoamiseksi, jos se 
tapahtuu liitteessä II lueteltujen 
vähimmäisparametrien mukaisesti ja jos 
se täyttää kaikki seuraavat olennaiset 
vaatimukset:

a) sitä voidaan tarjota korkealaatuisena 
tuotteena kaikkialla unionissa;

b) palveluntarjoajat voivat sen avulla 
täyttää loppukäyttäjiensä tarpeet;

c) se on kustannustehokas ottaen 
huomioon olemassa olevat ratkaisut, joita 
voidaan tarjota samoissa verkoissa;

d) se on operatiivisesti tehokas ja 
erityisesti aiheuttaa mahdollisimman 
vähän toteutukseen liittyviä esteitä ja 
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käyttöönottokustannuksia asiakkaille;

f) siinä varmistetaan yksityisyyden suojaa, 
henkilötietojen suojaa, verkkojen 
turvallisuutta ja eheyttä sekä avoimuutta 
koskevien sääntöjen noudattaminen 
unionin oikeuden mukaisesti.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
32 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla mukautetaan liitettä II 
markkinoiden ja teknologian kehitykseen, 
jotta voidaan jatkuvasti täyttää 4 kohdassa 
luetellut olennaiset vaatimukset.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
IV luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhdenmukaistetut loppukäyttäjien 
oikeudet

Avoimeen internetiin pääsyä koskevat 
käyttäjien oikeudet

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
eivät saa muuten kuin objektiivisesti 
perustelluista syistä soveltaa unionin 
sisäiseen viestintään, joka ulottuu toiseen 
jäsenvaltioon, tariffeja, jotka ovat 
korkeampia

Poistetaan.

a) kuin kotimaan kaukoviestinnän tariffit, 
kun on kyse kiinteän verkon viestinnästä;

b) kuin asetuksessa (EU) N:o 531/2012 
vahvistetut säänneltyjen 
verkkovierailuäänipuhelu- ja 
-tekstiviestipalvelujen eurotariffit, kun on 
kyse matkaviestinnästä.
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Perustelu

Kun kyse on kiinteän verkon viestinnän markkinoista, sääntelyä ei voida oikeuttaa sen 
hyödyllisyyttä koskevien todisteiden puuttumisella. Matkaviestinnän osalta tätä pitäisi 
käsitellä verkkovierailua koskevan yleisen lähestymistavan nojalla, kuten kolmannessa 
verkkovierailuasetuksessa säädetään.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 artikla Poistetaan.

Valtioiden rajat ylittävä riitojen ratkaisu

1. Direktiivin 2002/22/EY 34 artiklan 
1 kohdan mukaisia tuomioistuinten 
ulkopuolisia riidanratkaisumenettelyjä 
sovelletaan myös sellaisia sopimuksia 
koskeviin riitoihin, joiden osapuolina ovat 
johonkin muuhun jäsenvaltioon 
sijoittautuneet kuluttajat, muut 
loppukäyttäjät – siltä osin kuin tällaisia 
tuomioistuinten ulkopuolisia menettelyjä 
on myös niiden käytössä – ja yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajat. Direktiivin 
2013/11/EU33 soveltamisalaan kuuluviin 
riitoihin sovelletaan mainitun direktiivin 
säännöksiä.

___________________
33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä 
toukokuuta 2013, kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua 
koskeva direktiivi), EUVL L 165, 
18.6.2013, s. 63.

Perustelu

Valmistelija ehdottaa tämän artiklan poistamista osana valmistelijan yleistä lähestymistapaa, 
jonka mukaan tarkistetaan direktiiviä 2002/22/EY asetusluonnoksen säännösten sijasta. Katso 



PE522.939v02-00 30/88 AD\1016355FI.doc

FI

yksityiskohtaiset tiedot 36 artiklaa koskevista tarkistuksista.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vapaus tarjota ja hyödyntää pääsyä
avoimeen internetiin sekä kohtuullinen

liikenteenhallinta

Pääsy avoimeen internetiin, erikoistuneet 
palvelut ja oikeasuhtainen tekninen

liikenteenhallinta

Tarkistus 40

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. Loppukäyttäjillä on vapaus saada ja 
välittää tietoa ja sisältöjä sekä käyttää 
valitsemiaan laitteita, palveluja ja 
ohjelmistoja internet-liityntäpalvelunsa 
kautta riippumatta niiden alkuperästä tai 
määränpäästä.

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.

Internet-liityntäpalvelujen tarjoajat eivät 
saa rajoittaa tai estää loppukäyttäjiä 
käyttämästä päätelaitetta tiedon ja 
sisällön saamiseen ja välittämiseen 
internet-liityntäpalvelunsa kautta. Tämä 
vastaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2014/.../EU1a*, ja 
sillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta 
myöntää yksittäisiä käyttöoikeuksia 
direktiivin 2002/20/EY 5 artiklan 
mukaisesti.

_________________
1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/…/EU radiolaitteiden 
asettamista saataville markkinoilla 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 
1999/5/EY kumoamisesta (EUVL …, ….
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s. …).

* Virallinen lehti: lisätään direktiivin 
numero (COD 2011/0283) ja direktiivin 
numero, hyväksymispäivä ja julkaisuviite 
alaviitteeseen 33a.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Loppukäyttäjillä on myös vapaus
käyttää sähköisen viestinnän tarjoajien tai 
sisältöjen, sovellusten ja palvelujen 
tarjoajien toimittamia erikoistuneita 
palveluja.

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

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat 
tai sisältöjen, sovellusten ja palvelujen
tarjoajat voivat tarjota erikoistuneita 
palveluja edellyttäen, että niitä tarjotaan 
internet-liityntäpalvelun ohella ja että ne 
eivät heikennä merkittävästi sen 
saatavuutta tai laatua.

Jotta kansalliset viranomaiset kykenevät 
arvioimaan tällaista mahdollista 
heikentämistä, sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajien tai sisällön, 
sovellusten tai palvelujen tarjoajien on 
pyynnöstä toimitettava kansallisille 
viranomaisille täsmälliset tiedot näihin 
kahteen toisessa alakohdassa 
tarkoitettuun palvelutyyppiin osoitetusta 
kapasiteetista, perusteista, joiden mukaan 
verkkokapasiteetti on jaettu ja tarvittaessa 
perusteltava käyttöön otettuja 
toimenpiteitä, joilla ehkäistään 
erikoistuneista palveluista johtuvaa 
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internet-liityntäpalvelujen heikentymistä.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

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 on annettava 
täydelliset tiedot direktiivin 2002/22/EY 
20 artiklan 2 kohdan, 21 artiklan 
3 kohdan ja 21 a artiklan mukaisesti, 
mukaan lukien tiedot kaikista 
sovellettavista kohtuullisista 
liikenteenhallintatoimenpiteistä, jotka 
saattavat vaikuttaa tämän artiklan 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen tiedon, sisällön, 
sovellusten ja palvelujen saatavuuteen ja 
jakeluun.

Tarkistus 43

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, 

5. Internet-liityntäpalvelujen tarjoajat eivät 
saa rajoittaa 1 kohdassa säädettyjä 
vapauksia syrjimällä, rajoittamalla tai 
muuten häiritsemällä tiettyjen sisältöjen, 
sovellusten tai palveluiden taikka niiden
tiettyjen luokkien siirtoa, paitsi 
tapauksissa, joissa on välttämätöntä 
soveltaa kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä verkon 
ruuhkautumisen vaikutusten 
ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi sillä 
edellytyksellä, että toisiaan vastaavia 
liikenteen tyyppejä kohdellaan 
yhtäläisesti, tai tuomioistuimen 
määräyksen täytäntöön panemiseksi.
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jotta voidaan

Tällaiset toimenpiteet otetaan käyttöön 
avointen menettelyjen nojalla, niitä 
sovelletaan vain ehdottoman 
välttämättömän ajan ja niitä varten 
tarjotaan riittävät suojatoimenpiteet, 
erityisesti sen varmistamiseksi, että 
mahdolliset rajoitukset koskevat vain sitä, 
mikä on välttämätöntä, syrjimätöntä ja 
oikeasuhteista.

Suojatoimiin on kuuluttava 
muutoksenhakuoikeus.

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

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

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.

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.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava tarkasti ja varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat tehokkaasti hyötyä 

1. Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 
oltava toimivalta ja velvollisuus 
tarvittaessa yhteistyössä kansallisten 
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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.

tietosuojaviranomaisten ja muiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
seurata 23 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
kohtuullisten tietoliikenteen 
hallintatoimien soveltamista ja varmistaa, 
että kohtuuhintaisten syrjimättömien 
internet-liityntäpalvelujen saatavuuden 
myötä loppukäyttäjät voivat tehokkaasti 
hyötyä 23 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
säädetyistä vapauksista. Niiden on otettava 
mahdollisimman tarkoin huomioon 
tämän artiklan 2 kohdan neljännessä 
alakohdassa ja direktiivin 2002/22/EY 
21 artiklan 3 a kohdassa tarkoitetut 
BERECin suuntaviivat. Kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden 
määrittelykriteereitä on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on raportoitava 
vuosittain komissiolle ja BERECille 
seurannastaan, havainnoistaan ja 
toteutetuista toimenpiteistä. Nämä 
kertomukset on julkistettava.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. 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.

2. Jotta voidaan estää palvelun laadun 
yleinen heikentyminen internet-
liityntäpalveluissa tai taata loppukäyttäjien 
mahdollisuus saada ja välittää tietoa, 
sisältöjä ja ohjelmistoja tai käyttää 
valitsemiaan sovelluksia ja palveluja, 
kansallisilla viranomaisilla on oltava 
valtuudet määrätä palvelunlaadun 
vähimmäisvaatimuksia ja tarvittaessa 
muita kansallisten sääntelyviranomaisten 
määrittelemiä palvelun laatua koskevia 
muuttujia yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajille.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
toimitettava komissiolle hyvissä ajoin 

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
toimitettava komissiolle hyvissä ajoin 



AD\1016355FI.doc 35/88 PE522.939v02-00

FI

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 
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.

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.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
perustettava asianmukaiset 
valitusmenettelyt internet-
liityntäpalvelujen suorituskykyä koskevia 
asioita varten loppukäyttäjille sekä 
sisällön, sovellusten ja palvelujen 
tarjoajille.

BERECin on sidosryhmiä kuultuaan ja 
tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
laadittava … * mennessä yleiset 
suuntaviivat, joilla määritellään 
yhdenmukaiset edellytykset kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten 
velvoitteiden täytäntöönpanolle tämän 
artiklan mukaisesti, mukaan lukien 
erityisesti kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden 
soveltaminen.

_________________

*Virallinen lehti: lisätään tämän 
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asetuksen soveltamispäivä.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
määritellään yhdenmukaiset edellytykset 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
velvoitteiden täytäntöönpanolle tämän 
artiklan mukaisesti. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

Valmistelija ei kannata näiden edellytysten käsittelyä täytäntöönpanosäädösten nojalla. Sen 
sijaan hän ehdottaa tämän tehtävän osoittamista BERECille, katso 24 artiklan 2 kohtaa 
koskeva tarkistus.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

25 artikla Poistetaan.

Avoimuus ja tietojen julkaiseminen

1. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
on, yksilöllisesti neuvoteltuja tarjouksia 
lukuun ottamatta, julkaistava läpinäkyvät, 
vertailukelpoiset, riittävät ja ajantasaiset 
tiedot seuraavista:

a) niiden nimi-, osoite- ja yhteystiedot;

b) kussakin hinnoittelumallissa tarjotut 
palvelut ja palvelun laatua koskevat 
parametrit, sovellettavat hinnat 
(kuluttajille verot mukaan luettuina) ja 
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kaikki sovellettavat maksut (liitynnästä, 
käytöstä ja ylläpidosta perittävät ja 
mahdolliset lisämaksut) sekä 
päätelaitteeseen liittyvät kulut;

c) sovellettavat tariffit numeroille tai 
palveluille, joihin sovelletaan erityisiä 
hinnoitteluehtoja;

d) niiden palvelujen laatu 2 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten 
mukaisesti;

e) internet-liityntäpalvelut, jos niitä 
tarjotaan, ilmoittaen seuraavat:

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

ii) mahdollisesti sovellettavien 
datamäärärajoitusten taso; hinnat, jotka 
peritään käytettävissä olevan 
datansiirtomäärän kasvattamisesta 
tilapäisesti tai pysyvästi; jos käytettävissä 
oleva datansiirtomäärä on rajattu, sen 
loppuunkäytön jälkeen käytettävissä oleva 
datansiirtonopeus ja sen kulut; ja se, 
miten loppukäyttäjät voivat milloin 
tahansa seurata käyttönsä senhetkistä 
tasoa;

iii) selkeä ja yleistajuinen selvitys siitä, 
miten mahdolliset datansiirtorajoitukset, 
tosiasiallisesti käytettävissä oleva nopeus 
ja muut laatuparametrit sekä 
palvelunlaadultaan parempien 
erikoistuneiden palvelujen 
samanaikainen käyttö saattaa 
käytännössä vaikuttaa sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen käyttöön;

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;
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f) toimenpiteet, joilla varmistetaan 
yhtäläinen pääsy vammaisille 
loppukäyttäjille, myös säännöllisesti 
päivitettävät yksityiskohtaiset tiedot heitä 
varten suunnitelluista tuotteista ja 
palveluista;

g) sopimusten vakioehdot ja -edellytykset, 
mukaan lukien sopimuksen 
vähimmäiskesto, sopimuksen 
ennenaikaisen irtisanomisen ehdot ja 
mahdolliset siitä perittävät maksut, 
palveluntarjoajan vaihtamiseen ja 
numeroiden ja muiden tunnisteiden 
siirrettävyyteen liittyvät menettelyt ja 
välittömät maksut sekä korvausjärjestelyt 
vaihtoon liittyvän viivästymisen tai 
väärinkäytösten varalta;

h) pääsy hätäpalveluihin ja soittajan 
sijaintietietoihin kaikissa tarjotuissa 
palveluissa, mahdolliset direktiivin 
2002/22/EY 26 artiklan mukaisesti 
tarjottavien hätäpalvelujen tarjoamisen 
rajoitukset sekä niiden muutokset;

i) yleispalveluun liittyvät oikeudet, 
mukaan lukien soveltuvin osin direktiivin 
2002/22/EY liitteessä I mainitut toiminnot 
ja palvelut.

Tiedot on julkaistava selkeässä, 
kattavassa ja helppokäyttöisessä 
muodossa sen jäsenvaltion virallisella 
kielellä (virallisilla kielillä), jossa palvelu 
tarjotaan, ja ne on päivitettävä 
säännöllisesti. Nämä tiedot on pyynnöstä 
toimitettava asianomaisille kansallisille 
sääntelyviranomaisille ennen niiden 
julkaisemista. Tiedoista on käytävä 
selkeästi ilmi, jos kuluttajiin sovelletaan 
erilaisia ehtoja kuin muihin 
loppukäyttäjiin.

2. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
täsmennetään menetelmät internet-
liityntäpalvelujen nopeuden 
mittaamiseksi, palvelunlaatua koskevat 
parametrit ja menetelmät niiden 
mittaamiseksi sekä julkaistavien tietojen 



AD\1016355FI.doc 39/88 PE522.939v02-00

FI

sisältö, muoto ja julkaisutapa, mukaan 
lukien mahdolliset 
laatusertifiointimekanismit. Komissio voi 
ottaa huomioon direktiivin 2002/22/EY 
liitteessä III esitetyt muuttujat, 
määritelmät ja mittausmenetelmät.
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 33 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

3. Loppukäyttäjien saatavilla on oltava 
välineitä, joiden avulla he voivat tehdä 
itsenäisen arvion vertaamalla sähköiseen 
viestintäverkkoon pääsyä ja tähän liittyviä 
palveluita ja vaihtoehtoisten käyttötapojen 
kustannuksia. Tätä varten jäsenvaltioiden 
on otettava käyttöön vapaaehtoinen 
sertifiointijärjestelmä vuorovaikutteisia 
verkkosivustoja, oppaita tai vastaavia 
välineitä varten. Sertifiointi on 
myönnettävä objektiivisten, läpinäkyvien 
ja oikeasuhteisten vaatimusten 
perusteella, jotka koskevat erityisesti 
riippumattomuutta yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajista, selkeää 
kielenkäyttöä, täydellisten ja ajantasaisten 
tietojen antamista sekä tehokkaan 
valitusten käsittelymenettelyn käyttöä. Jos 
sertifioituja vertailuvälineitä ei ole 
saatavilla markkinoilla veloituksetta tai 
kohtuulliseen hintaan, kansallisten 
sääntelyviranomaisten tai muiden 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
on annettava tällaiset välineet saataville 
itse tai kolmansien osapuolten kautta 
sertifiointivaatimuksia noudattaen.
Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
julkaisemien tietojen on oltava saatavilla 
veloituksetta vertailuvälineiden saataville 
asettamista varten.

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.
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Tällöin asianomaisten 
julkisviranomaisten on toimitettava nämä 
tiedot yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajille vakiomuodossa, ja ne voivat 
kattaa muun muassa seuraavat aiheet:

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.

Perustelu

Valmistelija ehdottaa tämän artiklan poistamista osana valmistelijan yleistä lähestymistapaa, 
jonka mukaan tarkistetaan direktiiviä 2002/22/EY asetusluonnoksen säännösten sijasta. Katso 
yksityiskohtaiset tiedot 36 artiklaa koskevista tarkistuksista.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

26 artikla Poistetaan.

Sopimuksiin liittyvät tietovaatimukset

1. Ennen kuin liitynnän tarjoamista 
yleiseen sähköiseen viestintäverkkoon tai 
yleisesti saatavilla oleviin sähköisiin 
viestintäpalveluihin koskevasta 
sopimuksesta tulee sitova, yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajien on 
annettava kuluttajille, ja muille 
loppukäyttäjille, jolleivät ne ole 
nimenomaisesti sopineet toisin, ainakin 
seuraavat tiedot:
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a) tarjoajan nimi, osoite ja yhteystiedot 
sekä osoite ja yhteystiedot mahdollisia 
valituksia varten, jos nämä tiedot ovat 
erilaiset;

b) tarjottavien palvelujen keskeiset 
ominaisuudet, mukaan lukien erityisesti

i) kussakin hinnoittelumallissa 
tarjottavien palvelujen tyypit, niiden 
viestintävolyymit ja kaikki asiaankuuluvat 
palvelun laatua koskevat parametrit, 
mukaan lukien liittymän toimitusaika;

ii) tarjotaanko pääsy hätäpalveluihin ja 
soittajan sijaintitietoihin ja missä 
jäsenvaltioissa sekä mahdolliset 
direktiivin 2002/22/EY 26 artiklan 
mukaisesti tarjottavien hätäpalvelujen 
tarjoamisen rajoitukset;

iii) myynnin jälkeisten palvelujen tyypit, 
tarjottavat ylläpito- ja asiakastukipalvelut, 
näiden palvelujen ehdot ja maksut sekä 
keinot yhteyden saamiseksi näihin 
palveluihin;

iv) kaikki rajoitukset, jotka 
palveluntarjoaja on määrännyt 
toimitettavan päätelaitteen käytölle, 
mukaan lukien tiedot päätelaitteiden 
lukituksen avaamisesta ja mahdollisista 
maksuista siinä tapauksessa, että sopimus 
irtisanotaan ennen sopimuksen 
vähimmäiskeston päättymistä;

c) yksityiskohtaiset tiedot hinnoista ja 
tariffeista (kuluttajille mukaan lukien 
verot ja mahdolliset lisämaksut) ja siitä, 
miten ajantasaiset tiedot kaikista 
sovellettavista tariffeista ja maksuista 
annetaan saataville;

d) tarjotut maksutavat ja mahdolliset 
niistä johtuvat kustannuserot sekä 
käytettävissä olevat keinot taata 
laskutuksen läpinäkyvyys ja seurata 
kulutuksen määrää;

e) sopimuksen voimassaoloaika sekä 
ehdot sen uusimiselle ja irtisanomiselle, 
mukaan lukien
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i) kaikki vähimmäiskäyttöä tai 
vähimmäiskestoa koskevat vaatimukset 
edullisempien ehtojen saamiseksi;

ii) kaikki palveluntarjoajan vaihtamiseen 
sekä numeroiden ja muiden tunnisteiden 
siirrettävyyteen liittyvät maksut, mukaan 
lukien korvausjärjestelyt vaihtoon 
liittyvän viivästymisen tai väärinkäytösten 
varalta;

iii) mahdolliset sopimuksen 
ennenaikaisesta irtisanomisesta perittävät 
maksut, mukaan lukien kustannusten 
takaisinsaaminen päätelaitteista 
(tavanomaisten poistomenetelmien 
perusteella) ja muista tarjouseduista 
(suhteessa kuluneeseen aikaan pro rata 
temporis -periaatteen mukaisesti);

f) mahdolliset korvaus- ja 
hyvitysjärjestelyt, joita sovelletaan, jos 
palvelun laatu ei ole sovitun tasoinen, 
mukaan lukien nimenomainen viittaus 
loppukäyttäjän lakisääteisiin oikeuksiin;

g) jos on voimassa velvoite direktiivin 
2002/22/EY 25 artiklan mukaisesti, 
loppukäyttäjien mahdollisuudet sisällyttää 
tai olla sisällyttämättä henkilötietojaan 
luetteloon ja mitä tietoja sisällytetään;

h) vammaisten loppukäyttäjien osalta 
yksityiskohtaiset tiedot heitä varten 
suunnitelluista tuotteista ja palveluista;

i) keinot käynnistää menettelyjä riitojen, 
myös valtioiden rajat ylittävien riitojen, 
ratkaisemiseksi direktiivin 2002/22/EY 
34 artiklan ja tämän asetuksen 
22 artiklan mukaisesti;

j) minkä tyyppisiä toimia palveluntarjoaja 
voi toteuttaa tietoturvan tai tietojen 
eheyden vaarantuessa taikka uhkien tai 
haavoittuvuuksien johdosta.

2. Sen lisäksi, mitä 1 kohdassa säädetään, 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien on 
annettava loppukäyttäjille, jollei 
loppukäyttäjän, joka ei ole kuluttaja, 
kanssa toisin sovita, ainakin seuraavat 
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tiedot heidän internet-
liityntäpalveluistaan:

a) mahdollisesti sovellettavien 
datamäärärajoitusten taso; hinnat, jotka 
peritään käytettävissä olevan 
datansiirtomäärän kasvattamisesta 
tilapäisesti tai pysyvästi; jos käytettävissä 
oleva datansiirtomäärä on rajattu, sen 
loppuunkäytön jälkeen käytettävissä oleva 
datansiirtonopeus ja sen kulut; ja se, 
miten loppukäyttäjät voivat milloin 
tahansa seurata käyttönsä senhetkistä 
tasoa;

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

c) muut palvelunlaadun parametrit;

d) 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;

e) selkeä ja yleistajuinen selvitys siitä, 
miten mahdolliset datansiirtorajoitukset, 
tosiasiallisesti käytettävissä oleva nopeus 
ja muut laatuparametrit sekä 
palvelunlaadultaan parempien 
erikoistuneiden palvelujen 
samanaikainen käyttö saattaa 
käytännössä vaikuttaa sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen käyttöön;

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 
on annettava selkeässä, kattavassa ja
helppokäyttöisessä muodossa jollain 
loppukäyttäjän asuinjäsenvaltion 
virallisella kielellä, ja ne on päivitettävä 
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säännöllisesti. Ne ovat erottamaton osa 
sopimusta, eikä niitä saa muuttaa, elleivät 
sopimuspuolet nimenomaisesti sovi toisin.
Loppukäyttäjän on saatava kirjallinen 
jäljennös sopimuksesta.

4. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
täsmennetään yksityiskohtaisesti 
2 kohdassa luetellut tietovaatimukset.
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 33 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

5. Asianomaisten julkisviranomaisten 
pyynnöstä sopimuksen on sisällettävä 
sellaiset 25 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut 
tarjotun palvelun kannalta 
merkitykselliset tiedot, jotka kyseiset 
viranomaiset ovat tätä tarkoitusta varten 
toimittaneet ja jotka koskevat sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
käyttämistä laittomiin tarkoituksiin tai 
haitallisen sisällön levittämiseen sekä sitä, 
miten henkilöturvallisuutta uhkaavilta 
riskeiltä ja henkilötietojen laittomalta 
käytöltä suojaudutaan.

Perustelu

Valmistelija ehdottaa tämän artiklan poistamista osana valmistelijan yleistä lähestymistapaa, 
jonka mukaan tarkistetaan direktiiviä 2002/22/EY asetusluonnoksen säännösten sijasta. Katso 
yksityiskohtaiset tiedot 36 artiklaa koskevista tarkistuksista.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

27 artikla Poistetaan.

Kulutuksen valvonta

1. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
on tarjottava loppukäyttäjille 
mahdollisuus valita veloituksetta toiminto, 
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joka tarjoaa tietoa eri sähköisten 
viestintäpalvelujen kokonaiskulutuksesta 
ilmaistuna valuuttana, jossa 
loppukäyttäjää laskutetaan. Tällaisen 
toiminnon on taattava, etteivät 
kokonaismenot tietyllä ajalla ilman 
loppukäyttäjän suostumusta ylitä hänen 
määrittämäänsä saldorajaa.

2. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
on varmistettava, että loppukäyttäjälle 
annetaan asianmukainen ilmoitus, kun 
palvelujen kulutus on noussut 
80 prosenttiin 1 kohdan mukaisesti 
määritetystä saldorajasta. Ilmoituksessa 
on mainittava menettely kyseisten 
palvelujen tarjoamisen jatkamiseksi, 
mukaan lukien sen kustannukset.
Palveluntarjoajan on lopetettava kyseisten 
palvelujen tarjoaminen ja loppukäyttäjän 
laskuttaminen niistä, jos saldoraja 
muuten ylittyisi, paitsi jos ja siihen asti 
kun loppukäyttäjä pyytää kyseisten 
palvelujen tarjoamisen jatkamista tai 
aloittamista uudelleen. Saldorajan 
saavuttamisen jälkeen loppukäyttäjien on 
edelleen voitava vastaanottaa puheluja ja 
tekstiviestejä ja käyttää 
ilmaispuhelupalveluja ja hätäpalveluja 
valitsemalla eurooppalainen hätänumero 
112 veloituksetta sovitun laskutuskauden 
loppuun saakka.

3. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
on huolehdittava siitä, että loppukäyttäjät 
voivat välittömästi ennen puhelun 
yhdistämistä saada helposti ja ilman 
lisäveloitusta tiedot sovellettavista 
tariffeista kaikissa erityisten 
hinnoitteluehtojen alaisissa numeroissa 
tai palveluissa, jollei kansallinen 
sääntelyviranomainen ole myöntänyt tästä 
ennalta poikkeusta kohtuullisuussyistä.
Tällaiset tiedot on annettava 
vertailukelpoisesti kaikista tällaisista 
numeroista tai palveluista.

4. Yleisen sähköisten viestinnän tarjoajien 
on annettava loppukäyttäjille 
mahdollisuus valita veloituksetta, että 
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heille toimitetaan eritellyt laskut.

Perustelu

Valmistelija ehdottaa tämän artiklan poistamista osana valmistelijan yleistä lähestymistapaa, 
jonka mukaan tarkistetaan direktiiviä 2002/22/EY asetusluonnoksen säännösten sijasta. Katso 
yksityiskohtaiset tiedot 36 artiklaa koskevista tarkistuksista.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.

Sopimusten irtisanominen

1. Kuluttajien ja yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajien välillä tehtävissä 
sopimuksissa määrättävä vähimmäiskesto 
ei saa olla yli 24 kuukautta. Yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajien on 
tarjottava loppukäyttäjille mahdollisuus 
tehdä sopimus, jonka enimmäiskesto on 
12 kuukautta.

2. Kuluttajilla sekä muilla 
loppukäyttäjillä, jollei niiden kanssa ole 
toisin sovittu, on oikeus irtisanoa sopimus 
yhden kuukauden irtisanomisajalla, jos 
sopimuksen teosta on kulunut vähintään 
kuusi kuukautta. Korvauksina suoritetaan 
ainoastaan korvaus sellaisten 
päätelaitteiden jäännösarvosta, jotka 
liitettiin sopimukseen sitä tehtäessä, ja 
aikaan suhteutettu korvaus (pro rata 
temporis -periaatteen mukaisesti) 
mahdollisista muista tarjouseduista, jotka 
ilmoitettiin sellaisiksi sopimusta tehtäessä.
Palveluntarjoajan on poistettava 
mahdolliset rajoitukset, jotka koskevat 
päätelaitteiden käyttöä muissa verkoissa, 
maksutta viimeistään silloin kun kyseinen 
korvaus maksetaan.

3. Jos sopimusten tai kansallisen 
lainsäädännön mukaan sopimusten 
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voimassaoloaikoja jatketaan hiljaisesti, 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajan on 
ilmoitettava tästä loppukäyttäjälle hyvissä 
ajoin niin, että loppukäyttäjällä on 
vähintään kuukausi aikaa vastustaa 
voimassaoloajan hiljaista jatkamista. Jos 
loppukäyttäjä ei vastusta voimassaolon 
hiljaista jatkamista, sopimus katsotaan 
pysyväksi sopimukseksi, jonka 
loppukäyttäjä voi irtisanoa milloin 
tahansa yhden kuukauden 
irtisanomisajalla ja ilman mitään kuluja.

4. Loppukäyttäjillä on oikeus irtisanoa 
sopimuksensa ilman mitään kuluja heti 
kun heille on ilmoitettu yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan sopimusehtoihin 
ehdottamista muutoksista, paitsi jos 
ehdotetut muutokset ovat yksinomaan 
loppukäyttäjän hyödyksi.
Palveluntarjoajien on ilmoitettava 
tällaisista muutoksista loppukäyttäjille 
riittävän ajoissa, vähintään kuukausi 
etukäteen, ja ilmoitettava heille 
samanaikaisesti, että heillä on oikeus 
sanoa sopimuksensa irti kuluitta, jos he 
eivät hyväksy uusia ehtoja. Edellä olevaa 
2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

5. Kaikkia nopeuteen tai muihin 
laatuparametreihin liittyviä tosiasiallisen 
suorituskyvyn merkittäviä ja pysyviä 
poikkeamia yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajan 26 artiklan mukaisesti 
ilmoittamasta suorituskyvystä on pidettävä 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
noudattamatta jättämisenä loppukäyttäjän 
oikeussuojakeinojen määrittämiseksi 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

6. Saman yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajan tarjoamien lisäpalvelujen 
tilaaminen ei saa käynnistää uudelleen 
alkuperäistä sopimuskestoa, paitsi jos 
lisäpalvelu(je)n hinta ylittää merkittävästi 
alkuperäisten palvelujen hinnan tai jos 
lisäpalvelut tarjotaan erityiseen 
tarjoushintaan, joka kytketään voimassa 
olevan sopimuksen uusimiseen.
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7. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
on sovellettava sopimuksen 
irtisanomiseen ehtoja ja menettelyjä, jotka 
eivät aiheuta esteitä palveluntarjoajan 
vaihtamiselle tai kannusta vaihtamasta 
palveluntarjoajaa.

Perustelu

Valmistelija ehdottaa tämän artiklan poistamista osana valmistelijan yleistä lähestymistapaa, 
jonka mukaan tarkistetaan direktiiviä 2002/22/EY asetusluonnoksen säännösten sijasta. Katso 
yksityiskohtaiset tiedot 36 artiklaa koskevista tarkistuksista.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

29 artikla Poistetaan.

Palvelupaketit

Jos kuluttajille tarjottuun palvelupakettiin 
kuuluu vähintään liitäntä sähköiseen 
viestintäverkkoon tai yksi sähköinen 
viestintäpalvelu, tämän asetuksen 28 ja 
30 artiklaa sovelletaan kaikkiin paketin 
osiin.

Perustelu

Valmistelija ehdottaa tämän artiklan poistamista kokonaan. Vaikka on toivottavaa varmistaa, 
että kuluttajia suojataan asianmukaisesti kaikissa pakettiin kuuluvissa osissa, valmistelija 
katsoo, että tämä ei ole paras tapa sen toteuttamiseen, koska televiestintäkehyksen 
soveltamisala rajoittuu edelleen sähköisen viestinnän palveluihin ja verkkoihin.
Soveltamisalan valikoiva laajentaminen (kuten 29 artiklassa ehdotetaan) luo oikeudellisesti 
epäselvän tilanteen, jonka ratkaiseminen edellyttäisi pitkää jatkotarkistusten luetteloa 
järjestelmän muissa osissa (mitään niistä ei ehdoteta).

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
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30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.

Palvelujentarjoajan vaihtaminen ja 
numeroiden siirrettävyys

1. Kaikilla loppukäyttäjillä, joilla on 
kansalliseen numerointisuunnitelmaan 
sisältyvä numero, on halutessaan oikeus 
säilyttää direktiivin 2002/22/EY liitteessä I 
olevan C osan mukaisesti numeronsa 
riippumatta siitä, mikä yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoaja palvelua tarjoaa, 
edellyttäen että palveluntarjoaja on 
sähköisen viestinnän tarjoaja siinä 
jäsenvaltiossa, johon kansallinen 
numerointisuunnitelma liittyy, tai 
eurooppalainen sähköisen viestinnän 
tarjoaja, joka on ilmoittanut 
kotijäsenvaltion toimivaltaiselle 
sääntelyviranomaiselle, että se tarjoaa tai 
aikoo tarjota tällaisia palveluja siinä 
jäsenvaltiossa, johon kansallinen 
numerointisuunnitelma liittyy.

2. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
välisen numeroiden siirrettävyyteen 
liittyvän hinnoittelun on oltava 
kustannuslähtöistä, ja tilaajilta 
mahdollisesti perittävät välittömät maksut 
eivät saa kannustaa loppukäyttäjiä 
vaihtamasta palveluntarjoajaa.

3. Numeroiden siirtäminen ja niiden 
aktivointi siirron jälkeen on toteutettava 
mahdollisimman lyhyessä ajassa.
Loppukäyttäjille, jotka ovat tehneet 
sopimuksen numeron siirtämisestä 
uudelle palveluntarjoajalle, kyseinen 
numero on aktivoitava yhden työpäivän 
kuluessa sopimuksen tekemisestä. Palvelu 
ei saa siirtämisen aikana olla poissa 
käytöstä kauempaa kuin yhden työpäivän.

4. Vastaanottavan yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan on johdettava 
vaihtamis- ja siirtämismenettelyä.
Loppukäyttäjien on saatava riittävät tiedot 



PE522.939v02-00 50/88 AD\1016355FI.doc

FI

siirtämisestä ennen siirtämismenettelyä ja 
sen aikana ja myös välittömästi sen 
jälkeen. Loppukäyttäjiä ei saa vaihtaa 
toiselle palveluntarjoajalle vastoin heidän 
tahtoaan.

5. Loppukäyttäjien sopimusten, jotka ne 
ovat tehneet siirtävien yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajien kanssa, on lakattava 
olemasta voimassa automaattisesti sen 
jälkeen, kun vaihto on suoritettu.
Siirtävien sähköisen viestinnän tarjoajien 
on palautettava kaikki jäljellä oleva saldo 
niille kuluttajille, jotka käyttävät ennalta 
maksettuja palveluja.

6. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat, 
jotka aiheuttavat viivästyksiä tai 
väärinkäytöksiä vaihtamisen yhteydessä, 
muun muassa jättämällä siirtämisen 
edellyttämiä tietoja antamatta ajoissa, 
ovat velvollisia suorittamaan korvauksia 
loppukäyttäjille, joihin tällaiset viivytykset 
tai väärinkäytökset kohdistuvat.

7. Jos loppukäyttäjällä, joka vaihtaa 
internet-liityntäpalvelujen tarjoajaa, on 
siirtävän palveluntarjoajan antama 
sähköpostiosoite, viimeksi mainitun on 
loppukäyttäjän pyynnöstä 
jälkeenlähetettävä maksutta 
loppukäyttäjän ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen kaikki 
loppukäyttäjän edelliseen 
sähköpostiosoitteeseen osoitetut 
sähköpostiviestit 12 kuukauden ajan.
Tähän on sisällyttävä kaikille sähköpostin 
lähettäjille lähetettävä automaattinen 
vastausviesti, joka ilmoittaa heille 
loppukäyttäjän uudesta 
sähköpostiosoitteesta. Loppukäyttäjällä on 
oltava mahdollisuus pyytää, ettei uutta 
sähköpostiosoitetta saa paljastaa 
automaattisessa vastausviestissä.

Ensimmäisen 12 kuukauden ajanjakson 
jälkeen siirtävän yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan on annettava 
loppukäyttäjälle mahdollisuus jatkaa 
sähköpostiviestien jälkeenlähettämistä, 
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tarvittaessa maksua vastaan. Siirtävä 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoaja ei 
saa antaa loppukäyttäjän alkuperäistä 
sähköpostiosoitetta toiselle 
loppukäyttäjälle ennen kuin sopimuksen 
irtisanomisesta on kulunut kaksi vuotta 
eikä missään tapauksessa sinä aikana, 
joksi sähköpostiviestien 
jälkeenlähettämistä on pidennetty.

8. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
voivat määrätä yleisistä menettelyistä 
vaihtamista ja siirtämistä varten, myös 
palveluntarjoajille langetettavista 
asianmukaisista seuraamuksista ja 
loppukäyttäjille suoritettavista 
korvauksista. Niiden on otettava 
huomioon tarvittava loppukäyttäjien suoja 
koko vaihtoprosessin ajan ja tarve 
varmistaa prosessin tehokkuus.

Perustelu

Valmistelija ehdottaa tämän artiklan poistamista osana valmistelijan yleistä lähestymistapaa, 
jonka mukaan tarkistetaan direktiiviä 2002/22/EY asetusluonnoksen säännösten sijasta. Katso 
yksityiskohtaiset tiedot 36 artiklaa koskevista tarkistuksista.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
2 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 2 artiklan toiseen 
alakohtaan alakohta seuraavasti:

”f a) ’vastaanottavalla yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajalla’ yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajaa, jolle puhelinnumero 
tai palvelu siirretään;”

Perustelu

Lisätään uutena määritelmänä yleispalveludirektiivin 2 artiklaan ”vastaanottava yleisen 
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sähköisen viestinnän tarjoaja”.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
20 artikla – otsikko

Nykyinen teksti Tarkistus

1 b) Korvataan 20 artiklan otsikko 
seuraavasti:

Sopimukset ”Sopimuksiin liittyvät tietovaatimukset”

Tarkistus 55
36 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
20 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Lisätään 20 artiklaan kohta 
seuraavasti:

”-1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetut tiedot 
tarjotaan ennen sopimuksen tekemistä 
selvässä, kattavassa ja helposti saatavassa 
olevassa muodossa ja vaikuttamatta 
kuluttajan oikeuksista annetun 
direktiivin* muualla kuin kuluttajan 
tiloissa tehtyihin sopimuksiin tai 
etäsopimuksiin liittyviin vaatimuksiin.
Kuluttaja ja muu loppukäyttäjä saa 
pyynnöstä jäljennöksen sopimuksesta 
pysyvällä välineellä.

Jäsenvaltiot voivat kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa 
sopimuksiin liittyviä tietoja koskevat 
kielivaatimukset sen varmistamiseksi, että 
kuluttaja tai sitä pyytävä loppukäyttäjä 
ymmärtää annetut tiedot helposti, tai ottaa 
käyttöön tällaisia kielivaatimuksia.

_________________
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* Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä 
lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, 
neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta 
sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL 
L 304, 22.11.2011, s. 64).”

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 d alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
20 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(1 d) Korvataan 20 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tilatessaan palveluja, joissa tarjotaan 
liittymä yleiseen viestintäverkkoon, ja/tai 
yleisesti saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja, kuluttajilla, ja muilla 
sitä pyytävillä loppukäyttäjillä, on 
mahdollisuus tehdä sopimus tällaista 
liittymää ja/tai tällaisia palveluja tarjoavan 
yrityksen tai yritysten kanssa.
Sopimuksessa on yksilöitävä selvässä, 
kattavassa ja helposti saatavassa 
muodossa ainakin

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tilatessaan palveluja, joissa tarjotaan 
liittymä yleiseen viestintäverkkoon, ja/tai 
yleisesti saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja, kuluttajilla, ja muilla 
sitä pyytävillä loppukäyttäjillä, on 
mahdollisuus tehdä sopimus tällaista 
liittymää ja/tai tällaisia palveluja tarjoavan 
yrityksen tai yritysten kanssa.
Sopimuksessa on yksilöitävä ainakin
seuraavat tiedot:

a) yrityksen nimi ja osoite; a) yrityksen nimi, osoite ja muut 
yhteystiedot sekä osoite ja yhteystiedot 
mahdollisia valituksia varten, jos nämä 
tiedot ovat eriävät;

b) tarjotut palvelut, mukaan lukien 
erityisesti

b) tarjottavien palvelujen keskeiset 
ominaisuudet, mukaan lukien erityisesti

i) erityinen hinnoittelumalli tai erityiset 
hinnoittelumallit, joihin sopimusta 
sovelletaan, ja kunkin kyseisen 
hinnoittelumallin osalta tarjottavien 
palvelujen tyyppi, mukaan lukien 
viestinnän määrät,
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– se, tarjotaanko hätäpalveluja ja soittajan 
sijainnin paikantamista, ja mahdolliset
26 artiklan mukaisten hätäpalvelujen 
tarjoamista koskevat rajoitukset,

ii) hätäpalveluita ja soittajan sijainnin 
paikantamista koskevien tietojen 
saatavuus kaikissa asiaankuuluvissa 
tarjotuissa palveluissa ja 26 artiklan 
mukaisten hätäpalvelujen tarjoamista 
koskevat mahdolliset rajoitukset,

– tiedot kaikista muista palvelujen ja 
sovellusten saatavuutta ja/tai käyttöä 
rajoittavista ehdoista, kun kyseiset ehdot 
ovat sallittuja yhteisön lainsäädännön 
mukaisen kansallisen lainsäädännön 
nojalla,

– tarjottavien palvelujen laadun 
vähimmäistaso, mukaan lukien
perusliittymän toimitusaika ja tarvittaessa 
muut kansallisten sääntelyviranomaisten 
määrittelemät palvelun laatua koskevat 
muuttujat,

iii) tarjottavien palvelujen laadun 
vähimmäistaso eli perusliittymän 
toimitusaika ja tarvittaessa muut 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
määrittelemät palvelun laatua koskevat 
muuttujat;

– tiedot kaikista menettelyistä, joita yritys 
on ottanut käyttöön mitatakseen ja 
muokatakseen tietoliikennettä 
välttääkseen verkkoyhteyden 
kuormittumisen tai ylikuormittumisen, 
sekä tiedot siitä, miten nämä menettelyt 
saattavat vaikuttaa palvelun laatuun,

– tarjottavat ylläpitopalvelutyypit ja 
asiakastukipalvelut sekä menetelmät 
yhteyden saamiseksi näihin palveluihin,

iv) myynnin jälkeisten palvelujen tyypit,
tarjottavat ylläpito- ja asiakastukipalvelut, 
mukaan luettuna mahdollisuuksien 
mukaan tekniset tiedot loppukäyttäjän 
valitseman päätelaitteen moitteettomasta 
toiminnasta, näiden palvelujen ehdot ja 
maksut sekä menetelmät yhteyden 
saamiseksi näihin palveluihin;

– kaikki toimitettavan päätelaitteen käyttöä 
koskevat rajoitukset, jotka palveluntarjoaja 
on määrännyt;

v) kaikki toimitettavan päätelaitteen 
käyttöä koskevat rajoitukset, jotka 
palveluntarjoaja on määrännyt, mukaan 
lukien tiedot päätelaitteiden lukituksen 
avaamisesta ja mahdollisista maksuista 
siinä tapauksessa, että sopimus 
irtisanotaan ennen sopimuksen 
vähimmäiskeston päättymistä;

c) jos on olemassa 25 artiklan mukainen 
velvollisuus, tilaajan valinnat siitä, 
sisällytetäänkö hänen henkilötietojaan 

c) jos on olemassa 25 artiklan mukainen 
velvollisuus, tilaajan valinnat siitä, 
sisällytetäänkö hänen henkilötietojaan 
luetteloon, ja mitä tietoja siinä mainitaan ja 
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luetteloon, ja mitä tietoja siinä mainitaan; hänen mahdollisuutensa tarkistaa, 
korjata tai poistaa henkilötietonsa 
kyseisestä luettelosta;

d) yksityiskohtaiset tiedot hinnoista ja 
maksuista, mukaan lukien menetelmät, 
joiden avulla voidaan saada ajantasaiset 
tiedot kaikista sovellettavista hinnoista ja 
ylläpitomaksuista, tarjotut 
maksumenetelmät ja maksumenetelmästä 
johtuvat kustannusten erot;

d) yksityiskohtaiset tiedot hinnoista ja 
maksuista, mukaan lukien verot ja 
mahdollisesti perittävät lisämaksut sekä
menetelmät, joiden avulla voidaan saada 
ajantasaiset tiedot kaikista sovellettavista 
hinnoista ja ylläpitomaksuista;

d a) tarjotut maksutavat ja mahdolliset 
valitusta maksutavasta johtuvat 
kustannuserot sekä käytettävissä olevat 
keinot taata laskutuksen läpinäkyvyys ja 
seurata kulutuksen määrää;

e) sopimuksen kesto sekä palvelujen ja 
sopimuksen uusimiseen ja irtisanomiseen 
sovellettavat ehdot, mukaan lukien

e) sopimuksen kesto sekä palvelujen ja 
sopimuksen uusimiseen ja irtisanomiseen 
sovellettavat ehdot, mukaan lukien

– kaikki edullisempien ehtojen saamiseksi 
tarvittavat vähimmäiskäyttöä tai 
vähimmäiskestoa koskevat vaatimukset,

i) kaikki edullisempien ehtojen saamiseksi 
tarvittavat vähimmäiskäyttöä tai 
vähimmäiskestoa koskevat vaatimukset,

– numeroiden ja muiden tunnisteiden 
siirrettävyyteen liittyvät maksut,

ii) kaikki palveluntarjoajan vaihtamiseen 
sekä numeroiden ja muiden tunnisteiden 
siirrettävyyteen liittyvät maksut, mukaan 
lukien korvaus- ja palautusjärjestelyt 
vaihtoon liittyvän viivästymisen tai 
väärinkäytösten varalta,

– maksut, jotka peritään sopimuksen 
päättyessä, mukaan lukien päätelaitteista 
perittävät maksut;

iii) maksut, jotka peritään sopimuksen 
päättyessä ennenaikaisesti, mukaan lukien 
päätelaitteista perittävät maksut, 
tavanomaisten poistomenetelmien 
perusteella ja muista tarjouseduista 
suhteessa kuluneeseen aikaan pro rata 
temporis -periaatteen mukaisesti;

f) mahdolliset korvausmenettelyt ja ne 
hyvitysmenettelyt, joita sovelletaan, jos 
palvelun laatu ei ole sovitun tasoinen;

f) mahdolliset korvausmenettelyt ja ne 
hyvitysmenettelyt, joita sovelletaan, jos 
palvelun laatu ei ole sovitun tasoinen, 
mukaan lukien tarvittaessa 
nimenomainen viittaus kuluttajan 
lakisääteisiin oikeuksiin;

g) keinot riitojen ratkaisumenettelyn 
aloittamiseksi 34 artiklan mukaisesti;

g) keinot riitojen, myös valtioiden rajat 
ylittävien riitojen, ratkaisumenettelyn 
aloittamiseksi 34 artiklan mukaisesti;
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g a) vammaisten loppukäyttäjien osalta 
yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten he 
voivat saada tietoa heitä varten 
suunnitelluista tuotteista ja palveluista;

h) minkä tyyppisiä toimia yritys voi 
toteuttaa tietoturvan tai tietojen eheyden 
vaarantuessa taikka uhkien tai 
haavoittuvuuksien johdosta.

h) minkä tyyppisiä toimia yritys voi 
toteuttaa tietoturvan tai tietojen eheyden 
vaarantuessa taikka uhkien tai 
haavoittuvuuksien johdosta.

Jäsenvaltiot voivat myös vaatia, että 
sopimus sisältää sellaiset 21 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetut tarjotun palvelun 
kannalta merkitykselliset tiedot, jotka 
toimivaltaiset viranomaiset ovat tätä 
tarkoitusta varten toimittaneet ja jotka 
koskevat sähköisten viestintäverkkojen ja 
palveluiden käyttämistä laittomiin 
tarkoituksiin tai haitallisen sisällön 
levittämiseen sekä sitä, miten henkilön 
turvallisuutta, yksityisyyden suojaa ja 
henkilötietoja uhkaavilta riskeiltä 
suojaudutaan.

Jäsenvaltiot voivat myös vaatia, että 
sopimus sisältää sellaiset 21 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetut tarjotun palvelun 
kannalta merkitykselliset tiedot, jotka 
toimivaltaiset viranomaiset ovat tätä 
tarkoitusta varten toimittaneet ja jotka 
koskevat sähköisten viestintäverkkojen ja 
palveluiden käyttämistä laittomiin 
tarkoituksiin tai haitallisen sisällön 
levittämiseen sekä sitä, miten henkilön 
turvallisuutta, yksityisyyden suojaa ja 
henkilötietoja uhkaavilta riskeiltä 
suojaudutaan.

Tarkistus 57
36 artikla – 1 kohta – 1 e alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 e) Lisätään 20 artiklaan kohta 
seuraavasti:

”1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen lisäksi kyseisessä sopimuksessa 
on oltava myös seuraavat tiedot, jos 
sopimus sisältää internet-
liityntäpalvelujen tarjoamisen:

a) yksityiskohtaiset tiedot tietoyksiköiden 
hinnoittelumalleista, 
tietokokonaisuuksien hinnoittelumalleista 
ja kaikista sovellettavista kynnysarvoista, 
jotka liittyvät erityiseen hinnoittelumalliin 
tai erityisiin hinnoittelumalleihin, joihin 
sopimusta sovelletaan. Kynnysarvot 
ylittävien tietomäärien osalta 
tilapäisyyteen tai pysyvyyteen perustuva 
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yksikkö- tai kokonaishinnoittelu ja kaikki 
mahdollisesti sovellettavat datansiirron 
nopeusrajoitukset, joita voidaan soveltaa 
erityiseen hinnoittelumalliin tai erityisiin 
hinnoittelumalleihin, joihin sopimusta 
sovelletaan;

b) miten loppukäyttäjät voivat seurata 
käyttönsä senhetkistä tasoa ja voidaanko 
asettaa vapaaehtoisia rajoituksia ja miten;

c) kiinteitä siirtoyhteyksiä varten 
tavallisesti saatavilla olevat nopeudet ja 
vähimmäisnopeudet ladattaessa verkosta
ja verkkoon loppukäyttäjän 
pääsijaintipaikassa;

d) mobiileja tiedonsiirtoyhteyksiä varten 
arvioidut nopeudet ja vähimmäisnopeudet 
ladattaessa verkosta ja verkkoon kun 
yhteys on otettu palveluntarjoajan 
langattoman verkon kautta 
loppukäyttäjän asuinjäsenvaltiossa;

e) muut palvelun laatua koskevat 
parametrit asetuksen (EU) .../...* 
24 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

f) tiedot kaikista palveluntarjoajan 
käyttöönottamista menettelyistä, joilla 
mitataan ja muokataan tietoliikennettä, 
mukaan lukien ilmoitus siihen liittyvistä 
viestinnän tutkintamenetelmistä, joita 
käytetään kohtuullisiin 
liikenteenhallintatoimenpiteisiin, ja tiedot 
siitä, miten kyseiset menettelyt voivat 
vaikuttaa palvelun laatuun, 
loppukäyttäjien yksityisyydensuojaan ja 
henkilötietojen suojaan; sekä

g) selkeä ja yleistajuinen selvitys siitä, 
miten mahdolliset määrärajoitukset, 
nopeus ja muut palvelun laatua koskevat 
parametrit saattavat käytännössä 
vaikuttaa internet-liityntäpalveluihin, 
erityisesti sisältöjen, sovellusten ja 
palvelujen käyttöön;

__________________

*Virallinen lehti: lisätään tämän 
asetuksen numero.
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Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 f alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
20 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(1 f) Poistetaan 20 artiklan 2 kohta.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tilaajilla on oikeus sanoa irti 
sopimuksensa seuraamuksitta heti kun 
heille on ilmoitettu sopimusehtoihin 
aiotuista muutoksista, joita sähköisiä 
viestintäpalveluja ja/tai -verkkoja 
tarjoavat yritykset ehdottavat. Tilaajille on 
annettava riittävästi tietoa näistä 
muutoksista vähintään yhtä kuukautta 
ennen niiden toteuttamista ja heille on
ilmoitettava samanaikaisesti, että heillä 
on oikeus sanoa irti sopimuksensa 
seuraamuksitta, jos he eivät hyväksy 
uusia ehtoja. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat määrittää 
tällaisten ilmoitusten muodon.

Perustelu

Valmistelija ehdottaa uutta 20 a artiklaa sopimuksen kestosta ja irtisanomisesta. Tämä 
säännös sisällytetään siihen.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 g alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

(1 g) Lisätään 20 artiklaan kohta 
seuraavasti:
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”2 a. Jäsenvaltiot voivat tämän artiklan 
soveltamisalaan kuuluvien sopimusten 
osalta pitää voimassa vaatimukset 
sopimusta koskevista lisätiedoista tai ottaa 
käyttöön uusia vaatimuksia.”

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 h alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
20 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 h) Lisätään 20 artiklaan kohta 
seuraavasti:

”2 b. BERECin on laadittava suuntaviivat 
sellaisten vakiosopimustietomallien 
laatimista varten, jotka sisältävät tämän 
artiklan 1 ja 1 a kohdassa vaaditut tiedot.

Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
asettaa lisävaatimuksia, jotka koskevat 
julkaistavien sopimusta koskevien tietojen 
sisältöä, muotoa ja julkaisutapaa, 
mukaan luettuna erityisesti 
tiedonsiirtonopeudet, ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
BERECin suuntaviivat menetelmistä 
nopeuden mittaamiseksi ja julkaistavien 
tietojen sisällöstä, muodosta ja 
julkaisutavasta 21 artiklan 3 a kohdassa 
esitetyllä tavalla;

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 i alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 i) Lisätään artikla seuraavasti:
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”20 a artikla

Sopimuksen kesto ja irtisanominen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajien ja yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajien välillä tehtyjen 
sopimusten enimmäiskesto on 
24 kuukautta. Yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajien on tarjottava 
loppukäyttäjille mahdollisuutta 
12 kuukauden sopimuksiin.

2. Kuluttajilla on oikeus sanoa irti 
etäsopimukset tai muualla kuin 
kuluttajan tiloissa tehdyt sopimukset 
14 päivän kuluessa sopimuksen 
tekemisestä direktiivin 2011/83/EU 
mukaisesti.

3. Jos sopimusten tai kansallisen 
lainsäädännön mukaan sopimusten 
voimassaoloaika on määräaikainen 
(vähimmäiskeston sijaan) ja jatkuu 
automaattisesti, yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan on ilmoitettava tästä 
kuluttajille hyvissä ajoin niin, että 
kuluttajilla on vähintään kuukausi aikaa 
vastustaa voimassaoloajan automaattista 
jatkumista. Jos kuluttaja ei vastusta 
voimassaolon automaattista jatkamista, 
sopimus katsotaan pysyväksi 
sopimukseksi, jonka kuluttaja voi 
irtisanoa milloin tahansa yhden 
kuukauden irtisanomisajalla ja ilman 
mitään kuluja, lukuun ottamatta palvelun 
tarjoamisesta irtisanomisajalta aiheutuvia 
kuluja.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajilla on oikeus irtisanoa 
sopimuksensa ilman mitään kuluja heti 
kun heille on ilmoitettu yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan sopimusehtoihin 
ehdottamista muutoksista, paitsi jos 
ehdotetut muutokset ovat yksinomaan 
loppukäyttäjän hyödyksi.
Palveluntarjoajien on ilmoitettava
tällaisista muutoksista kuluttajalle 
riittävän ajoissa, vähintään kuukausi 
etukäteen, ja ilmoitettava heille 
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samanaikaisesti, että heillä on oikeus 
sanoa sopimuksensa irti veloituksetta, jos 
he eivät hyväksy uusia sopimusehtoja.
Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan 
soveltuvin osin.

5. Kaikkia nopeuteen tai muihin palvelun 
laatua koskeviin muuttujiin liittyviä 
tosiasiallisen suorituskyvyn merkittäviä, 
jatkuvia tai säännöllisesti toistuvia 
poikkeamia yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajan 20 artiklan mukaisesti 
ilmoittamasta suorituskyvystä on pidettävä 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
noudattamatta jättämisenä kuluttajan 
käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen 
määrittämiseksi kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
saman yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajan tarjoamien lisäpalvelujen 
tilaaminen ei saa käynnistää uudelleen 
alkuperäistä sopimuskestoa, paitsi jos 
lisäpalveluja tarjotaan erityiseen 
tarjoushintaan, jonka saaminen 
edellyttää, että sopimuksen nykyinen 
voimassaoloaika käynnistetään uudelleen.

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien on 
sovellettava sopimuksen irtisanomiseen 
ehtoja ja menettelyjä, jotka eivät aiheuta 
esteitä palveluntarjoajan vaihtamiselle tai 
kannusta olemaan vaihtamatta 
palveluntarjoajaa.

8. Jos kuluttajille tarjottuun 
palvelupakettiin kuuluu vähintään liitäntä 
sähköiseen viestintäverkkoon tai yksi 
sähköinen viestintäpalvelu, tämän 
artiklan säännöksiä sovelletaan kaikkiin 
paketin osiin.

9. Jäsenvaltiot voivat tämän artiklan 
soveltamisalaan kuuluvien sopimusten 
osalta pitää voimassa lisävaatimukset tai 
ottaa käyttöön uusia vaatimuksia 
korkeatasoisemman kuluttajansuojan 
varmistamiseksi.”
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Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 j alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
21 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

1 j) Korvataan 21 artikla seuraavasti:

”21 artikla ”21 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
velvoittaa yleisiä sähköisiä 
viestintäverkkoja ja/tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavat 
yritykset julkaisemaan avoimia, 
vertailukelpoisia, riittäviä ja ajantasaisia 
tietoja hinnoista ja kaikista sopimuksen 
päättymiseen liittyvistä maksuista sekä 
loppukäyttäjille ja kuluttajille tarjoamiensa 
palvelujen käyttöoikeuteen ja käyttöön 
sovellettavista vakioehdoista liitteen II 
mukaisesti. Tällaiset tiedot on julkaistava 
selvässä, kattavassa ja helposti saatavassa 
muodossa. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat asettaa 
lisävaatimuksia, jotka koskevat 
julkaistavien tietojen muotoa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
velvoittaa yleisiä sähköisiä 
viestintäverkkoja ja/tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavat 
yritykset julkaisemaan avoimia, 
vertailukelpoisia, riittäviä ja ajantasaisia 
tietoja hinnoista ja kaikista sopimuksen
ennenaikaiseen päättymiseen liittyvistä 
maksuista sekä loppukäyttäjille 
tarjoamiensa palvelujen käyttöoikeuteen ja 
käyttöön sovellettavista vakioehdoista 
liitteen II mukaisesti. Tällaiset tiedot on 
julkaistava selvässä, kattavassa ja helposti 
saatavassa muodossa, ja niitä on 
päivitettävä säännöllisesti. Tiedoista on 
käytävä selkeästi ilmi, jos kuluttajiin 
sovelletaan erilaisia ehtoja kuin muihin 
sitä pyytäviin loppukäyttäjiin. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat asettaa 
lisävaatimuksia, jotka koskevat 
julkaistavien tietojen muotoa ja jotka 
voivat erityisesti sisältää kielivaatimuksia, 
jotta voidaan varmistaa, että kuluttajat ja 
muut sitä pyytävät loppukäyttäjät 
ymmärtävät kyseiset tiedot vaivatta.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
velvoitetaan pyynnöstä toimittamaan 
tiedot asiaankuuluvalle kansalliselle 
viranomaiselle ennen niiden 
julkaisemista.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on
edistettävä vertailukelpoisten tietojen 

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on
varmistettava, että kuluttajien ja muiden 
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tarjoamista esimerkiksi interaktiivisten 
oppaiden tai vastaavien tekniikoiden
avulla, jotta loppukäyttäjät ja kuluttajat 
voivat arvioida itsenäisesti vaihtoehtoisten 
käyttötapojen kustannuksia. Jos tällaisia 
järjestelyjä ei ole saatavilla markkinoilla 
veloituksetta tai kohtuulliseen hintaan, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
asettaa tällaiset oppaat tai tekniikat 
saataville itse tai kolmannen osapuolen 
hankintana. Kolmansilla osapuolilla on 
oikeus käyttää korvauksetta sähköisiä 
viestintäverkkoja ja/tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja 
tarjoavien yritysten julkaisemia tietoja 
tällaisten interaktiivisten oppaiden tai 
samankaltaisten tekniikoiden myyntiä tai 
saataville asettamista varten.

sitä pyytävien loppukäyttäjien saatavilla 
on välineitä, joiden avulla he voivat tehdä 
itsenäisen arvion vertaamalla sähköiseen 
viestintäverkkoon pääsyä ja tähän liittyviä 
palveluita ja vaihtoehtoisten käyttötapojen 
kustannuksia. Jos tällaisia järjestelyjä ei ole 
saatavilla markkinoilla veloituksetta tai 
kohtuulliseen hintaan, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat asettaa 
tällaiset oppaat tai tekniikat saataville itse 
tai kolmannen osapuolen hankintana.
Kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää 
korvauksetta sähköisiä viestintäverkkoja 
ja/tai yleisesti saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavien yritysten 
julkaisemia tietoja tällaisten itsenäisten 
vertailuvälineiden myyntiä tai saataville 
asettamista varten.

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset laativat 
BERECin ohjeiden mukaisesti ja 
asianomaisia sidosryhmiä kuultuaan 
vapaaehtoisen sertifiointijärjestelmän 
vuorovaikutteisia vertailusivustoja, 
oppaita tai vastaavia välineitä varten 
objektiivisten, läpinäkyvien ja 
oikeasuhteisten vaatimusten perusteella, 
jotka koskevat erityisesti 
riippumattomuutta yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajista.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset kykenevät 
velvoittamaan yleisiä sähköisiä 
viestintäverkkoja ja/tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavat 
yritykset muun muassa:

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset kykenevät 
velvoittamaan yleisiä sähköisiä 
viestintäverkkoja ja/tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavat 
yritykset muun muassa:

a) antamaan tilaajille hintatietoja kaikista 
tiettyjen hinnoitteluehtojen alaisista 
palveluista; yksittäisten palveluluokkien 
osalta kansalliset sääntelyviranomaiset 
voivat vaatia, että tällaiset tiedot annetaan 
välittömästi ennen puhelun yhdistämistä;

a) antamaan loppukäyttäjille hintatietoja 
kaikista tiettyjen hinnoitteluehtojen 
alaisista palveluista; yksittäisten 
palveluluokkien osalta kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat vaatia, että 
tällaiset tiedot annetaan välittömästi ennen 
puhelun yhdistämistä;

b) ilmoittamaan tilaajille hätäpalvelujen 
tai soittajan sijaintitietojen saatavuuteen 

b) antamaan loppukäyttäjille tiedot 
hätäpalvelujen ja soittajan sijaintitietojen 
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liittyvistä muutoksista heidän 
tilaamassaan palvelussa;

saatavuudesta kaikissa tarjotuissa 
asiaankuuluvissa palveluissa, 26 artiklan 
mukaisten hätäpalvelujen tarjoamisen 
mahdollisista rajoituksista, ja 
varmistamaan, että kaikista muutoksista 
ilmoitetaan viipymättä;

c) ilmoittamaan tilaajille kaikista muista 
palvelujen ja sovellusten saatavuutta 
ja/tai käyttöä rajoittavien ehtojen 
muutoksista, kun kyseiset ehdot ovat 
sallittuja yhteisön lainsäädännön 
mukaisen kansallisen lainsäädännön 
nojalla;

d) ilmoittamaan tiedot kaikista 
menettelyistä, joita palveluntarjoaja on 
ottanut käyttöön mitatakseen ja 
muokatakseen tietoliikennettä 
välttääkseen verkkoyhteyden 
kuormittumisen tai ylikuormittumisen, 
sekä siitä, miten nämä menettelyt 
saattavat vaikuttaa palvelun laatuun;

d a) antamaan tietoa internet-
liityntäpalveluista, jos niitä tarjotaan, 
ilmoittaen seuraavat:

i) kiinteitä siirtoyhteyksiä varten 
tavallisesti saatavilla olevat nopeudet ja 
vähimmäisnopeudet ladattaessa verkosta 
ja verkkoon loppukäyttäjän 
asuinjäsenvaltiossa; mobiileja 
tiedonsiirtoyhteyksiä varten arvioidut 
nopeudet ja vähimmäisnopeudet 
ladattaessa verkosta ja verkkoon, kun 
yhteys on otettu palveluntarjoajan 
langattoman verkon kautta 
loppukäyttäjän asuinjäsenvaltiossa;

ii) yksityiskohtaiset tiedot tietoyksiköiden 
hinnoittelumalleista, 
tietokokonaisuuksien hinnoittelumalleista 
ja kaikista sovellettavista kynnysarvoista;
kynnysarvot ylittävien tietojen osalta 
tilapäisyyteen tai pysyvyyteen perustuva 
yksikkö- tai kokonaishinnoittelu ja kaikki 
mahdollisesti sovellettavat datansiirron 
nopeusrajoitukset;

iii) miten loppukäyttäjät voivat seurata 
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käyttönsä senhetkistä tasoa ja voidaanko 
asettaa vapaaehtoisia rajoituksia ja miten;

iv) selkeä ja yleistajuinen selvitys siitä, 
miten mahdolliset datamäärärajoitukset, 
nopeus ja muut palvelun laatua koskevat 
parametrit saattaa käytännössä vaikuttaa 
internet-liityntäpalveluiden käyttöön, 
erityisesti sisältöjen, sovellusten ja 
palvelujen käyttöön;

v) tiedot kaikista menettelyistä, joita 
palveluntarjoaja on ottanut käyttöön 
mitatakseen ja muokatakseen 
tietoliikennettä asetuksen (EU) .../...* 
23 artiklan 5 kohdassa määritellyllä 
tavalla, mukaan lukien tiedot taustalla 
olevista viestinnän tarkastusmenettelyistä, 
joita käytetään kohtuulliseen 
liikenteenhallintaan, sekä tiedot siitä, 
miten nämä menettelyt voivat vaikuttaa 
palvelun laatuun, loppukäyttäjän 
yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan;

e) ilmoittamaan tilaajille heidän 
oikeudestaan päättää, mainitaanko heidän 
henkilötietonsa luettelossa ja
minkätyyppisiä tietoja luettelossa 
mainitaan, direktiivin 2002/58/EY
(sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi)
12 artiklan mukaisesti; sekä

e) ilmoittamaan kuluttajille ja tarvittaessa 
muille loppukäyttäjille heidän 
oikeudestaan päättää, mainitaanko heidän 
henkilötietonsa luettelossa ja minkä 
tyyppisiä tietoja luettelossa mainitaan,
direktiivin 2002/58/EY 12 artiklan 
mukaisesti; sekä

f) säännöllisesti ilmoittamaan vammaisille
tilaajille heille tarkoitettuja tuotteita ja 
palveluja koskevista yksityiskohdista.

f) säännöllisesti ilmoittamaan vammaisille
kuluttajille ja muille loppukäyttäjille
tarvittaessa heille tarkoitettuja tuotteita ja 
palveluja koskevista yksityiskohdista ja 
yhtäläisen pääsyn varmistamiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä.

Kansainväliset sääntelyviranomaiset voivat 
edistää itsesääntely- tai 
yhteissääntelytoimia ennen velvoitteiden 
asettamista, jos tämä katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi.

Kansainväliset sääntelyviranomaiset voivat 
edistää itsesääntely- tai 
yhteissääntelytoimia ennen velvoitteiden 
asettamista, jos tämä katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi. Jäsenvaltiot 
voivat asettaa lisävaatimuksia, jotka 
koskevat julkaistavien tietojen sisältöä, 
muotoa ja julkaisutapaa, ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
tämän artiklan 3 a kohdassa tarkoitetut 
BERECin suuntaviivat.
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3 a. BERECin on laadittava viimeistään 
…** sidosryhmiä kuultuaan ja tiiviissä 
yhteistyössä komission kanssa yleiset 
suuntaviivat internet-liityntäpalvelujen 
nopeuden mittausmenetelmistä, 
mitattavaa palvelun laatua koskevista 
parametreista (muun muassa 
tosiasiallinen nopeus verrattuna 
mainostettuun nopeuteen, käyttäjien 
kokemus laadusta) ja menetelmästä 
niiden mittaamiseen ajan kuluessa sekä 
julkaistavien tietojen sisällöstä, muodosta 
ja julkaisutavasta, mukaan lukien 
mahdolliset laatusertifiointimekanismit, 
jotta voidaan varmistaa, että 
loppukäyttäjät, mukaan lukien vammaiset 
loppukäyttäjät, saavat kattavaa, 
vertailukelpoista, luotettavaa ja 
käyttäjäystävällistä tietoa. Tarvittaessa 
voidaan käyttää liitteessä III mainittuja 
muuttujia, määritelmiä ja 
mittausmenetelmiä.

4. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että
3 kohdassa tarkoitetut yritykset jakavat 
tarvittaessa veloituksetta yleiseen etuun 
liittyvää tietoa olemassa oleville ja uusille 
tilaajille käyttäen niitä samoja keinoja, 
joita ne käyttävät tavanomaisesti tilaajien
kanssa viestiessään. Tällaisessa 
tapauksessa toimivaltaisten viranomaisten 
on tuotettava tieto vakiomuodossa, ja sen 
on sisällettävä muun muassa seuraavat
asiat:

4. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 3 
kohdassa tarkoitetut yritykset jakavat 
tarvittaessa veloituksetta yleiseen etuun 
liittyvää tietoa loppukäyttäjille, 
tarvittaessa käyttäen niitä samoja keinoja, 
joita ne käyttävät tavanomaisesti
loppukäyttäjien kanssa viestiessään.
Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisten 
viranomaisten on tuotettava tieto yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajille 
vakiomuodossa, ja sen on sisällettävä 
muun muassa seuraavat asiat:

a) tavallisimmat sähköisten 
viestintäpalveluiden käyttötavat liittyen 
laittomaan toimintaan tai haitallisen 
sisällön levittämiseen etenkin, kun tämä 
voi haitata muille kuuluvien oikeuksien ja 
vapauksien noudattamista, mukaan lukien 
tekijänoikeuteen ja siihen liittyvään 
oikeuteen kohdistuvat rikkomukset ja 
niiden oikeudelliset seuraukset; sekä

a) tavallisimmat sähköisten 
viestintäpalveluiden käyttötavat liittyen
laittomaan toimintaan tai haitallisen 
sisällön levittämiseen etenkin, kun tämä 
voi haitata muille kuuluvien oikeuksien ja 
vapauksien noudattamista, mukaan lukien
tietosuojaan sekä tekijänoikeuteen ja 
siihen liittyvään oikeuteen kohdistuvat 
rikkomukset ja niiden oikeudelliset 
seuraukset; sekä

b) keinot henkilön turvallisuuden, 
yksityisyyden ja henkilötietojen 
suojaamiseksi sähköisiä viestintäpalveluja 

b) keinot henkilön turvallisuuden, 
yksityisyyden ja henkilötietojen 
suojaamiseksi sähköisiä viestintäpalveluja 
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käytettäessä. käytettäessä.

_________________

* Virallinen lehti: lisätään tämän 
asetuksen numero.

**Virallinen lehti: lisätään tämän 
asetuksen soveltamispäivä.

Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 k alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 k) Lisätään artikla seuraavasti:

”21 a artikla

Kulutuksen valvonta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisen viestinnän tarjoajat tarjoavat 
kuluttajille ja loppukäyttäjille välineen 
seurata ja valvoa sähköisen viestinnän 
palvelujen käyttöään, josta laskutetaan 
käytetyn ajan tai määrien mukaan.
Näiden välineiden on sisällettävä

a) etukäteen ja jälkikäteen laskutettavissa 
palveluissa maksuton pääsy oikea-
aikaiseen tietoon palvelun käytöstä;

b) jälkikäteen laskutettavissa palveluissa 
valmiudet asettaa maksutta ennalta 
määritetty rahallinen yläraja omalle 
käytölle ja pyytää ilmoitusta, kun ennalta 
määritetty osuus ylärajasta ja itse yläraja 
on saavutettu, menettely, jota noudatetaan 
käytön jatkamiseksi, kun yläraja on 
ylitetty, ja sovellettavat hinnoittelumallit;

c) eritellyt laskut pysyvällä välineellä.

2. BERECin on annettava suuntaviivoja 
1 kohdan täytäntöönpanoa varten.

Saldorajan saavuttamisen jälkeen 
loppukäyttäjien on edelleen voitava 
vastaanottaa puheluja ja tekstiviestejä ja 
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käyttää ilmaispuhelupalveluja ja 
hätäpalveluja valitsemalla 
eurooppalainen hätänumero 112 
veloituksetta sovitun laskutuskauden 
loppuun saakka.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) Poistetaan 20, 21, 22 ja 30 artikla. 2) Poistetaan 22 artikla.

Perustelu

Poistettava kyseisten artiklojen säilyttämiseksi/tarkistamiseksi.

Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
26 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 26 artikla seuraavasti:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki 2 kohdassa tarkoitettujen palvelujen 
loppukäyttäjät, maksullisten 
yleisöpuhelinten käyttäjät mukaan 
luettuina, voivat soittaa hätäpuheluja
veloituksetta ja ilman, että heidän tarvitsee 
käyttää minkäänlaista maksuvälinettä, 
käyttämällä eurooppalaista hätänumeroa 
112 ja jäsenvaltioiden määrittelemiä 
kansallisia hätänumeroita.

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki 2 kohdassa tarkoitettujen palvelujen 
loppukäyttäjät, maksullisten 
yleisöpuhelinten käyttäjät mukaan 
luettuina, voivat soittaa hätäpuheluja
veloituksetta ja ilman, että heidän tarvitsee 
käyttää minkäänlaista maksuvälinettä, 
käyttämällä eurooppalaista hätänumeroa 
112 ja jäsenvaltioiden määrittelemiä 
kansallisia hätänumeroita.

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki yksityisten sähköisen viestinnän 
verkkojen käyttäjät voivat soittaa 
hätäpuheluja tai tarvittaessa sisäisiä 
hätäpuheluja maksutta käyttämällä 
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eurooppalaista hätänumeroa 112 ja 
jäsenvaltioiden määrittelemiä kansallisia 
hätänumeroita.

2. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
kansallisten sääntelyviranomaisten, 
hätäpalveluiden ja palveluntarjoajien 
kanssa varmistettava, että yritykset, jotka 
tarjoavat loppukäyttäjille sähköistä
viestintäpalvelua, jonka avulla voidaan 
ottaa kotimaan puheluja yhden tai 
useamman kansallisessa 
numerointisuunnitelmassa olevan numeron 
avulla, tarjoavat mahdollisuuden käyttää 
hätäpalveluja.

2. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
kansallisten sääntelyviranomaisten, 
hätäpalveluiden ja palveluntarjoajien 
kanssa varmistettava, että yritykset, jotka 
tarjoavat loppukäyttäjille sähköistä 
viestintäpalvelua, jonka avulla voidaan 
ottaa kotimaan puheluja yhden tai 
useamman kansallisessa 
numerointisuunnitelmassa olevan numeron 
avulla, tarjoavat mahdollisuuden käyttää 
hätäpalveluja.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
eurooppalaiseen hätänumeroon 112 
soitettuihin puheluihin vastataan 
asianmukaisesti ja että puhelut välitetään 
kansallisen hätäpalvelun organisaatioon 
parhaiten sopivalla tavalla. Näihin 
puheluihin on vastattava ja ne on 
välitettävä vähintään yhtä nopeasti ja 
tehokkaasti kuin puhelut kansallisiin 
hätänumeroihin, jos kansalliset 
hätänumerot ovat edelleen käytössä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
eurooppalaiseen hätänumeroon 112 
soitettuihin puheluihin vastataan 
asianmukaisesti ja että puhelut välitetään 
kansallisen hätäpalvelun organisaatioon 
parhaiten sopivalla tavalla. Näihin 
puheluihin on vastattava ja ne on 
välitettävä vähintään yhtä nopeasti ja 
tehokkaasti kuin puhelut kansallisiin 
hätänumeroihin, jos kansalliset 
hätänumerot ovat edelleen käytössä.

Komissio laatii asiaankuuluvia 
toimivaltaisia viranomaisia kuultuaan 
suositukset jäsenvaltioiden 
suorituskykyindikaattoreiksi. Komissio 
antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen eurooppalaisen 
hätänumeron 112 täytäntöönpanon 
tehokkuudesta sekä 
suorituskykyindikaattorien toiminnasta 
viimeistään 31. joulukuuta 2015 ja sen 
jälkeen kahden vuoden välein.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hätäpalvelut ovat vammaisten 
loppukäyttäjien saatavilla muiden 
loppukäyttäjien käyttömahdollisuuksia 
vastaavalla tavalla. Toimenpiteiden sen 
varmistamiseksi, että vammaiset 
loppukäyttäjät voivat käyttää hätäpalveluja 
matkustaessaan muissa jäsenvaltioissa, on 
perustuttava mahdollisimman suuressa 
määrin direktiivin 2002/21/EY

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hätäpalvelut ovat vammaisten 
loppukäyttäjien saatavilla muiden 
loppukäyttäjien käyttömahdollisuuksia 
vastaavalla tavalla. Toimenpiteiden sen 
varmistamiseksi, että vammaiset 
loppukäyttäjät voivat käyttää hätäpalveluja 
matkustaessaan muissa jäsenvaltioissa, on 
perustuttava mahdollisimman suuressa 
määrin direktiivin 2002/21/EY
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(puitedirektiivi) 17 artiklan mukaisesti 
julkaistuihin eurooppalaisiin standardeihin 
tai eritelmiin, eivätkä ne saa estää 
jäsenvaltiota hyväksymästä lisävaatimuksia 
tässä artiklassa esitettyjen tavoitteiden 
toteuttamiseksi.

(puitedirektiivi) 17 artiklan mukaisesti 
julkaistuihin eurooppalaisiin standardeihin 
tai eritelmiin, eivätkä ne saa estää 
jäsenvaltiota hyväksymästä lisävaatimuksia 
tässä artiklassa esitettyjen tavoitteiden 
toteuttamiseksi.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevat yritykset antavat soittajan 
sijaintia koskevat tiedot veloituksetta 
hätäpuheluja käsittelevälle viranomaiselle 
heti, kun kyseessä oleva viranomainen saa 
tällaisen puhelun. Tämä koskee kaikkia 
eurooppalaiseen hätänumeroon 112 
soitettuja puheluja. Jäsenvaltiot voivat 
laajentaa tämän velvoitteen koskemaan 
myös puheluja kansallisiin hätänumeroihin.
Toimivaltaisten sääntelyviranomaisten on 
vahvistettava annettujen sijaintitietojen 
täsmällisyyttä ja luotettavuutta koskevat 
perusteet.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevat yritykset antavat soittajan 
sijaintia koskevat tiedot veloituksetta 
hätäpuheluja käsittelevälle viranomaiselle 
heti, kun kyseessä oleva viranomainen saa 
tällaisen puhelun. Tämä koskee kaikkia 
eurooppalaiseen hätänumeroon 112 
soitettuja puheluja. Jäsenvaltiot voivat 
laajentaa tämän velvoitteen koskemaan 
myös puheluja kansallisiin hätänumeroihin.
Komissio varmistaa, että toimivaltaiset 
sääntelyviranomaiset vahvistavat
annettujen sijaintitietojen täsmällisyyttä ja 
luotettavuutta koskevat perusteet 7 artiklan 
mukaisesti ottaen mahdollisimman 
tarkasti huomioon BERECin 
suuntaviivat.

Viimeistään (6 kuukautta 
SOVELTAMISEN MÄÄRÄAJAN 
jälkeen) BERECin on, kuultuaan ensin 
asiaankuuluvia sidosryhmiä, vahvistettava 
tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
suuntaviivat pelastuspalvelulle 
annettavien sijaintitietojen täsmällisyyttä 
ja luotettavuutta koskevista perusteista.
Suuntaviivoissa on otettava huomioon 
mahdollisuus käyttää 
satelliittinavigointilaitteella varustettuja 
matkapuhelimia 112-hätäpuhelun 
soittajan sijaintitietojen täsmällisyyden ja 
luotettavuuden parantamiseksi.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalaisille tiedotetaan riittävästi 
eurooppalaisen hätänumeron 112 
olemassaolosta ja käytöstä, etenkin 
toimenpiteillä, jotka on erityisesti 
suunnattu jäsenvaltioiden välillä 
matkustaville henkilöille.

6. Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava, että kansalaisille tiedotetaan 
riittävästi eurooppalaisen hätänumeron 112 
olemassaolosta ja käytöstä, etenkin 
toimenpiteillä, jotka on erityisesti 
suunnattu jäsenvaltioiden välillä 
matkustaville henkilöille. Komissio tukee 
ja täydentää jäsenvaltioiden toimia.

7. Komissio voi hyväksyä Euroopan 7. Sen varmistamiseksi, että 112 -palveluja
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sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) kuultuaan teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että 112-palveluja
voidaan tosiasiallisesti käyttää 
jäsenvaltioissa. Näiden teknisten 
täytäntöönpanotoimenpiteiden
hyväksyminen ei saa kuitenkaan vaikuttaa 
hätäpalvelujen organisointiin, joka kuuluu 
edelleen jäsenvaltioiden yksinomaiseen 
toimivaltaan.

voidaan tosiasiallisesti käyttää 
jäsenvaltioissa, siirretään komissiolle valta 
antaa Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) kuultuaan 37 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat soittajan sijaintitietojen 
perusteita ja 112 -palvelujen saatavuuteen 
liittyviä keskeisiä 
suorituskykyindikaattoreita. Näiden
toimenpiteiden hyväksyminen ei saa 
kuitenkaan vaikuttaa hätäpalvelujen 
organisointiin, joka kuuluu edelleen 
jäsenvaltioiden yksinomaiseen 
toimivaltaan.

7 a. Komission on ylläpidettävä 
standardin E.164 mukaisten 
eurooppalaisten hätänumeroiden 
tietokantaa taatakseen, että niihin 
voidaan soittaa toisesta jäsenvaltiosta.”

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b) Lisätään artikla seuraavasti:

”26 a artikla

EU:n käänteinen 112-järjestelmä

Komissio antaa [vuoden päästä 
saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä asetetusta määräajasta] 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen, jossa tarkastellaan 
mahdollisuutta perustaa nykyisiä 
sähköisen viestinnän järjestelmiä 
käyttämällä EU:n käänteinen 112-
viestintäjärjestelmä, joka on koko EU:n 
laajuinen, yleinen, monikielinen, helposti 
käytettävä, yksinkertainen ja tehokas 
järjestelmä, jolla varoitetaan kansalaisia 
kaikista uhkaavista tai lähestyvistä 
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luonnonkatastrofeista ja hätätilanteista.

Komissio kuulee BERECiä ja 
pelastuspalveluja ja tutkii 1 kohdassa 
tarkoitetun järjestelmän perustamisessa 
tarvittavia standardeja ja eritelmiä.
Kertomusta laatiessaan komissio ottaa 
huomioon olemassa olevat kansalliset ja 
alueelliset 112-järjestelmät ja noudattaa 
unionin henkilötietosuojalainsäädäntöä.
Kertomukseen sisällytetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus.

Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
30 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

2 c) Korvataan 30 artikla seuraavasti:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tilaajat, joilla on kansalliseen 
numerointisuunnitelmaan sisältyvä 
numero, voivat halutessaan säilyttää 
numeronsa liitteessä I olevan C osan 
säännösten mukaisesti riippumatta siitä, 
mikä yritys palveluja tarjoaa.

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tilaajat, joilla on kansalliseen 
numerointisuunnitelmaan sisältyvä 
numero, voivat halutessaan säilyttää 
numeronsa liitteessä I olevan C osan 
säännösten mukaisesti riippumatta siitä, 
mikä yleisen sähköisen viestinnän tarjoaja
palveluja tarjoaa.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että numeron 
siirrettävyyteen liittyvä hinnoittelu 
operaattorien ja/tai palveluntarjoajien 
välillä on kustannuslähtöistä ja että 
tilaajille mahdollisesti aiheutuvat 
välittömät kustannukset eivät estä tilaajaa 
vaihtamasta palveluntarjoajaa.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että numeron 
siirrettävyyteen liittyvä hinnoittelu 
operaattorien ja/tai palveluntarjoajien 
välillä on kustannuslähtöistä ja että 
tilaajille mahdollisesti aiheutuvat 
välittömät kustannukset eivät estä tilaajaa 
vaihtamasta palveluntarjoajaa.

3. Kansalliset sääntelyviranomaiset eivät 
saa määrätä numeron siirrettävyyttä 
koskevia kuluttajahintoja kilpailua 
vääristävällä tavalla, esimerkiksi 
määräämällä tietyt tai yhteiset 
kuluttajahinnat.

3. Kansalliset sääntelyviranomaiset eivät 
saa määrätä numeron siirrettävyyttä 
koskevia kuluttajahintoja kilpailua 
vääristävällä tavalla, esimerkiksi 
määräämällä tietyt tai yhteiset 
kuluttajahinnat.

4. Numeroiden siirtäminen ja niiden 4. Numeroiden siirtäminen ja niiden 
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aktivointi siirron jälkeen on toteutettava 
mahdollisimman nopeasti tilaajan 
esittämästä pyynnöstä. Tilaajien, jotka 
ovat tehneet sopimuksen numeron 
siirtämisestä toiselle yritykselle, on joka 
tapauksessa saatava numeronsa 
aktivoiduksi yhden työpäivän kuluessa.

aktivointi siirron jälkeen on toteutettava 
mahdollisimman nopeasti tilaajan 
esittämästä pyynnöstä. Loppukäyttäjille, 
jotka ovat tehneet sopimuksen numeron 
siirtämisestä uudelle palveluntarjoajalle,
kyseinen numero on aktivoitava yhden 
työpäivän kuluessa.

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
voivat määrätä numeroiden yleisestä
siirtämisprosessista, ottaen huomioon
sopimuksia koskevat kansalliset 
säännökset, teknisen toteutettavuuden ja 
tarpeen varmistaa palvelujen jatkuvuus,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
ensimmäisen alakohdan soveltamista.
Palvelu ei saa siirtämisen aikana missään 
tapauksessa olla poissa käytöstä kauempaa 
kuin yhden työpäivän. Toimivaltaisten 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myös otettava tarvittaessa huomioon 
toimenpiteet tilaajien suojan 
varmistamiseksi koko vaihtoprosessin 
ajan ja sen varmistamiseksi, että tilaajien 
palveluntarjoaja ei vaihdu heidän
tahtomattaan.

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
voivat määrätä numeroiden yleisestä siirto-
ja vaihtoprosessista ottaen huomioon
4 b kohdassa tarkoitetut BERECin 
suuntaviivat, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta ensimmäisen alakohdan 
soveltamista. Niiden on otettava 
huomioon tarvittava loppukäyttäjien suoja 
koko vaihtoprosessin ajan, tarve 
varmistaa prosessin tehokkuus 
loppukäyttäjälle, tarpeen varmistaa 
palvelujen jatkuvuus loppukäyttäjälle, ja 
tarve varmistaa, että vaihtoprosesseista ei 
ole haittaa kilpailulle. Palvelu ei saa 
siirtämisen aikana missään tapauksessa olla 
poissa käytöstä kauempaa kuin yhden 
työpäivän. Loppukäyttäjiä ei saa vaihtaa 
toiselle palveluntarjoajalle vastoin heidän
tahtoaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yrityksille määrätään asianmukaisia 
seuraamuksia, mukaan luettuna velvoite 
maksaa tilaajille korvauksia, jos 
numeroiden siirtäminen viivästyy tai jos 
siirtämisen yhteydessä tapahtuu 
väärinkäytöksiä yritysten toimesta tai 
nimissä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yrityksille määrätään asianmukaisia 
seuraamuksia, mukaan luettuna velvoite 
maksaa tilaajille korvauksia, jos 
numeroiden siirtäminen viivästyy, 
siirtämisen edellyttämiä tietoja jätetään 
antamatta ajoissa tai jos siirtämisen 
yhteydessä tapahtuu väärinkäytöksiä 
yritysten toimesta tai nimissä.

4 a. Vastaanottavan yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan on johdettava 
vaihtamis- ja siirtämismenettelyä.
Loppukäyttäjien on saatava riittävät tiedot 
siirtämisestä ennen siirtämismenettelyä ja 
sen aikana ja myös välittömästi sen 
jälkeen.

4 b. BERECin on laadittava suuntaviivat 
siirto- ja vaihtoprosessin kaikista 
menetelmistä ja menettelytavoista, 
erityisesti vastaanottavan ja siirtävän 
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tarjoajan velvollisuuksista siirto- ja 
vaihtoprosessissa, kuluttajille prosessin 
aikana annettavista tiedoista, voimassa 
olevan sopimuksen oikea-aikaisesta 
irtisanomisesta, ennakkomaksujen 
palauttamisesta ja sähköpostiviestien 
tehokkaista jälleenlähettämispalveluista.

4 c. Jos kuluttajille tarjottuun 
palvelupakettiin kuuluu vähintään liitäntä 
sähköiseen viestintäverkkoon tai yksi 
sähköinen viestintäpalvelu, tämän 
artiklan säännöksiä sovelletaan kaikkiin 
paketin osiin.”

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajien ja sähköisen viestinnän 
palveluja tarjoavien yritysten välisissä 
sopimuksissa ei sopimuksen alkaessa 
määrätä sitoumusajasta, joka ylittää 
24 kuukautta. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että yritykset tarjoavat 
käyttäjille mahdollisuuden tehdä enintään 
12 kuukauden pituinen sopimus.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
etteivät sopimuksen irtisanomista 
koskevat ehdot ja menettelyt estä 
palveluntarjoajien vaihtamista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sopimuksen 
vähimmäiskeston soveltamista.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d) Lisätään 34 artiklaan kohta 
seuraavasti:

”1 a. Edellä 1 kohdan mukaisia 
tuomioistuinten ulkopuolisia 
riidanratkaisumenettelyjä sovelletaan 
myös sellaisia sopimuksia koskeviin 
riitoihin, joiden osapuolina ovat johonkin 
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muuhun jäsenvaltioon sijoittautuneet 
kuluttajat, muut loppukäyttäjät – siltä 
osin kuin tällaisia tuomioistuinten 
ulkopuolisia menettelyjä on myös niiden 
käytössä – ja yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajat. Direktiivin 2013/11/EU* 
soveltamisalaan kuuluviin riitoihin 
sovelletaan mainitun direktiivin 
säännöksiä.

________________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä 
toukokuuta 2013, kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua 
koskeva direktiivi), EUVL L 165, 
18.6.2013, s. 63).”

Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 e alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 e) Lisätään 37 a artikla seuraavasti:

”Artikla 37 a

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

2. Siirretään 26 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi … päivästä 
…kuuta …*.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 26 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
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seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

_________________

*Virallinen lehti: lisätään tämän 
asetuksen voimaantulopäivä.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 f alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
Liite II – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 f) Korvataan liitteessä II oleva 1 kohta 
seuraavasti:

1. Yrityksen nimi ja osoite (yritysten nimet 
ja osoitteet).

”1. Yrityksen nimi, osoite ja yhteystiedot 
(yritysten nimet, osoitteet ja yhteystiedot).

Yleisiä viestintäverkkoja ja/tai yleisesti 
saatavilla olevia puhelinpalveluja 
tarjoavien yritysten nimet ja 
pääkonttoreiden osoitteet.

Yleisiä viestintäverkkoja ja/tai yleisesti 
saatavilla olevia puhelinpalveluja 
tarjoavien yritysten nimet ja 
pääkonttoreiden osoitteet.”

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 g alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
Liite II – 2,2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 g) Korvataan liitteessä II oleva 
2.2 kohta seuraavasti:
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2.2 Vakiohinnasto, josta käyvät ilmi
tarjotut palvelut sekä kunkin 
hintaelementin sisältö (esim. liittymien 
maksut ja kaikentyyppiset käyttömaksut ja 
ylläpitomaksut) ja johon sisältyvät 
yksityiskohtaiset tiedot sovelletuista 
vakioalennuksista sekä kohdennetuista ja 
erityishintajärjestelmistä, ja lisämaksuista 
sekä päätelaitteesta aiheutuvista 
kustannuksista.

”2.2 Kunkin hinnoittelumallin osalta
tarjotut palvelut ja asiaankuuluvat 
palvelun laatua koskevat parametrit, 
sovellettava hinnoittelumalli (sovellettavat 
hinnoittelumallit) ja kunkin kyseisen 
hinnoittelumallin osalta tarjottujen 
palvelujen tyypit, mukaan lukien 
viestinnän määrä ja kaikki sovellettavat 
maksut (pääsy, käyttö, ylläpito ja kaikki 
lisämaksut) sekä päätelaitteista aiheutuvat 
kustannukset.”

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 h alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
Liite II – 2.2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 h) Lisätään liitteeseen II kohta 
seuraavasti:

”2.2 a. Lisätiedot internet-
liityntäpalveluista, jos niitä tarjotaan, 
mukaan lukien erityisesti yksityiskohtaiset 
tiedot datahinnoittelusta, nopeudesta 
ladattaessa tietoja verkosta ja verkkoon ja 
kaikista sovellettavista 
nopeusrajoituksista, mahdollisuuksista 
seurata kulutustasoja, kaikista 
sovellettavista 
liikenteenhallintamenettelyistä ja niiden 
vaikutuksesta palvelun laatuun, 
loppukäyttäjän yksityisyydensuojaan ja 
henkilötietojen suojaan.”

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 i alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
Liite II – 2,5 kohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

2 i) Korvataan liitteessä II oleva 2.5 kohta 
seuraavasti:

2.5 Sopimusten vakioehdot, mukaan lukien 
tarvittaessa sopimuksen vähimmäiskesto, 
sopimuksen irtisanominen sekä
numeroiden ja muiden tunnisteiden 
siirrettävyyteen liittyvät menettelyt ja 
välittömät kustannukset.

”2.5 Sopimusten vakioehdot ja 
-edellytykset, mukaan lukien tarvittaessa 
sopimuksen vähimmäiskesto, sopimuksen
ennenaikaisen irtisanomisen ehdot ja 
mahdolliset siitä perittävät maksut, 
palveluntarjoajan vaihtamiseen ja
numeroiden ja muiden tunnisteiden 
siirrettävyyteen liittyvät menettelyt ja 
välittömät kustannukset sekä 
korvausjärjestelyt vaihtoon liittyvän 
viivästymisen tai väärinkäytösten 
varalta.”

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta
Asetus (EU) N:o 531/2012
4 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä artiklaa hyödyntävän 
verkkovierailuoperaattorin palvelemat 
yksittäiset loppukäyttäjät voivat omasta 
pyynnöstään tietoisesti ja nimenomaisesti 
luopua edusta, jonka säänneltyihin 
verkkovierailupalveluihin sovellettava 
kotimainen hinta tuo tietyssä 
vähittäistason palvelupaketissa, 
vastineeksi muista kyseisen operaattorin 
tarjoamista eduista.
Verkkovierailuoperaattorin on 
muistutettava kyseisiä loppukäyttäjiä 
tällöin menetettävien verkkovierailuetujen 
luonteesta. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on seurattava 
erityisesti, harjoittavatko tätä artiklaa 
hyödyntävät verkkovierailuoperaattorit 
liiketoimintakäytäntöjä, jotka johtavat 

Poistetaan.
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oletusarvoisen järjestelyn kiertämiseen.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 531/2012
7 artikla – 1–2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

4 a) Korvataan 7 artiklan 1 ja 2 kohta 
seuraavasti:

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
asiakkaan verkkovierailuoperaattorilta 
kyseisestä vierailuverkosta soitetun 
säännellyn verkkovierailupuhelun 
tarjoamisesta, mukaan lukien muun muassa 
nousevan liikenteen, välityksen ja laskevan 
liikenteen kustannukset, ei saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 ylittää 0,14:ää euroa
minuutilta.

”1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
asiakkaan verkkovierailuoperaattorilta 
kyseisestä vierailuverkosta soitetun 
säännellyn verkkovierailupuhelun 
tarjoamisesta, mukaan lukien muun muassa 
nousevan liikenteen, välityksen ja laskevan 
liikenteen kustannukset, ei saa 1 päivästä 
heinäkuuta 2014 ylittää 0,05:ää euroa 
minuutilta.

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolta tai 
lyhyemmältä jaksolta, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen 
30 päivää kesäkuuta 2022. Keskimääräinen 
tukkutason enimmäishinta alennetaan 
0,10 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014, 
ja se on tämän jälkeen 0,05 euroa 30 
päivään kesäkuuta 2022 saakka, sanotun 
kuitenkin rajoittamatta 19 artiklan 
soveltamista.

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolta tai 
lyhyemmältä jaksolta, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen 
30 päivää kesäkuuta 2022. Keskimääräinen 
tukkutason enimmäishinta alennetaan 
0,01 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2016, ja 
se pysyy samana 30 päivään kesäkuuta 
2022 saakka.

2 a. Matkaviestinverkkoon laskevista 
verkkovierailupuheluista perittävät 
maksut eivät 1 päivästä heinäkuuta 2016 
saa ylittää 0,005:tä euroa, ja ne pysyvät
samoina 30 päivään kesäkuuta 2022 
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saakka.

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa keskimääräinen kotimarkkinoiden hinta on alle 0,05 euroa.
Tukkutason hintojen säilyttäminen verkkovierailupuheluiden osalta nykytasolla – 0,05 euroa 
1.7.2016 jälkeen – jolloin operaattorien on veloitettava verkkovierailuasiakkailta täsmälleen 
samat hinnat kuin kotimarkkinoilla, aiheuttaisi vakavia vääristymiä markkinoilla. Puheluiden 
tukkutason hintoja on siis laskettava lisää kilpailun mahdollistamiseksi.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 b kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 531/2012
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Lisätään artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Vähittäistason verkkovierailumaksujen 
poistaminen

Verkkovierailuoperaattorit eivät 
1 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen saa 
periä verkkovierailuasiakkailtaan mitään 
lisämaksuja kotimaan 
matkaviestintäpalveluista perittäviin 
maksuihin nähden, kun kyseessä ovat 
säännellyt soitetut tai vastaanotetut 
verkkovierailupuhelut, säännellyt 
lähetetyt tekstiviestit tai käytetyt 
säännellyt verkkovierailudatapalvelut, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
toimenpiteitä virheellisen tai vilpillisen 
käytön estämiseksi.”

Perustelu

Verkkovierailuäänipuheluiden, tekstiviestien ja datapalveluiden lisämaksut on poistettava.
Sen jälkeen kun hintakatot on asteittain poistettu maksuista, joita televiestintäoperaattorit 
voivat veloittaa kuluttajilta verkkovierailupalveluista, on aika antaa kuluttajille samanlaiset 
verkkovierailumahdollisuudet kuin kotimaassa. Tämän operaattoreita koskevan velvoitteen ei 
pidä tulla voimaan ennen 1. heinäkuuta 2016, jotta ei estetä oikeusvarmuuden periaatteen 
toteutumista. Tukkutason hintoja olisi laskettava edelleen 1. heinäkuuta 2016 mennessä, ja 
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matkaviestintäverkon kohdeverkkomaksuja olisi yhdenmukaistettava tasapuolisten 
toimintamahdollisuuksien takaamiseksi kaikille televiestintäoperaattoreille EU:ssa.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 531/2012
12 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(5 a) Korvataan 12 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa 1 päivästä heinäkuuta 2012
ylittää turvarajaa, joka on 0,25 euroa
siirrettyä datamegatavua kohti. Turvaraja 
alenee 0,15 euroon siirrettyä 
datamegatavua kohti 1 päivänä heinäkuuta
2013 ja 0,05 euroon siirrettyä 
datamegatavua kohti 1 päivänä heinäkuuta
2014, ja se on sen jälkeen 0,05 euroa
siirrettyä datamegatavua kohti 30 päivään 
kesäkuuta 2022, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

”1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa 1 päivästä heinäkuuta 2013
ylittää turvarajaa, joka on 0,15 euroa
siirrettyä datamegatavua kohti. Turvaraja 
alenee 0,05 euroon siirrettyä 
datamegatavua kohti 1 päivänä 
heinäkuuta 2014 ja 0,0050 euroon 
siirrettyä datamegatavua kohti 1 päivänä 
heinäkuuta 2015, ja se on sen jälkeen
0,0050 euroa siirrettyä datamegatavua 
kohti 30 päivään kesäkuuta 2022.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 8 kohta
Asetus (EU) N:o 531/2012
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

8) Muutetaan 19 artikla seuraavasti: Poistetaan.

a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:
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i) korvataan ensimmäinen virke 
seuraavasti:

’Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
asetuksen toimivuutta ja antaa julkisen 
kuulemisen jälkeen siitä kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.’

ii) korvataan g alakohta seuraavasti:

’ g) missä määrin 3 ja 4 artiklassa 
säädettyjen rakenteellisten toimenpiteiden 
ja 4 a artiklassa säädetyn vaihtoehtoisen 
järjestelmän toteuttaminen on tuottanut 
tuloksia kilpailun kehittämisessä 
verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla 
pyrittäessä siihen, ettei 
verkkovierailutariffien ja kotimaan 
tariffien välillä ole käytännössä eroa;’

iii) lisätään i alakohta seuraavasti:

i) missä määrin se, että 
verkkovierailuoperaattorit soveltavat 
kotimaisten palvelujen hintaa sekä 
kotimaisiin palveluihin että säänneltyihin 
verkkovierailupalveluihin kaikkialla 
unionissa, on vaikuttanut havaittavasti 
kotimaisten vähittäishintojen kehitykseen.

b) Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i) Korvataan ensimmäinen virke 
seuraavasti:

’Jos kertomus osoittaa, ettei kussakin 
jäsenvaltiossa vähintään yksi 
verkkovierailuoperaattori tarjoa kaikissa 
vähittäistason palvelupaketeissa 
kohtuullisen käytön tariffivaihtoehtoja, 
joissa kotimaisten palvelujen hintaa 
sovelletaan sekä kotimaisiin että 
säänneltyihin verkkovierailupalveluihin, 
tai että vaihtoehtoisten 
verkkovierailuoperaattoreiden tarjoukset 
eivät ole tuoneet kaikkialla unionissa 
helposti kuluttajien saataville olennaisesti 
vastaavia vähittäistason 
verkkovierailutariffeja, komissio tekee 
samaan päivämäärään mennessä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
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asiaankuuluvat ehdotukset, jotta tilanne 
voidaan korjata ja varmistaa, ettei 
kansallisten ja verkkovierailutariffien 
välillä ole eroa sisämarkkinoilla.’

ii) Korvataan d alakohta seuraavasti:

’ d) vaihtaa 7, 9 ja 12 artiklassa 
säädettyjen tukkutason enimmäishintojen 
voimassaolon kestoa tai laskea niiden 
tasoa, jotta voidaan parantaa kaikkien 
verkkovierailuoperaattoreiden 
mahdollisuuksia tarjota vähittäistason 
palvelupaketeissaan kohtuullisen käytön 
tariffivaihtoehtoja, joissa sovellettavaa 
kotimaisten palvelujen hintaa sovelletaan 
sekä kotimaisiin palveluihin että 
säänneltyihin verkkovierailupalveluihin 
samalla tavoin kuin jos viimeksi mainitut 
kulutettaisiin kotiverkossa.’

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 8 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 531/2012
19 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

8 a) Korvataan 19 artikla seuraavasti:

19 artikla ”19 artikla

Uudelleentarkastelu Uudelleentarkastelu

1. Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
asetuksen toimivuutta ja antaa julkisen 
kuulemisen jälkeen siitä kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016.
Komissio arvioi erityisesti, onko tämän 
asetuksen tavoitteet saavutettu. Tällöin 
komissio arvioi muun muassa seuraavaa:

1. Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
asetuksen toimivuutta ja antaa siitä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 2–6 kohdan mukaisesti.

1 a. Komissio antaa viimeistään 
31 päivänä syyskuuta 2015 julkisen 
kuulemisen jälkeen kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
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siitä, vaihdetaanko 7, 9 ja 12 artiklassa 
säädettyjen enimmäistukkuhintojen 
voimassaolon kestoa tai tarkistetaanko 
niiden tasoa. Komissio antaa myös 
BERECiä kuultuaan tarvittavia 
lainsäädäntöehdotuksia 
yhdenmukaistaakseen 
matkaviestinverkkoon laskevasta 
liikenteestä perityt maksut koko unionissa 
31 päivään joulukuuta 2015 mennessä.

1 b. Komissio antaa julkisen kuulemisen 
jälkeen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2016 kertomuksen, 
johon sisältyvät muun muassa:

a) onko kilpailu kehittynyt riittävästi, jotta 
on perusteltua päättää vähittäistason 
enimmäishintojen voimassaolo;

a) onko kilpailu kehittynyt riittävästi, jotta 
on perusteltua päättää vähittäistason 
enimmäishintojen voimassaolo;

b) onko kilpailu riittävää tukkutason 
enimmäishintojen poistamiseksi;

b) onko kilpailu riittävää tukkutason 
enimmäishintojen poistamiseksi;

c) tukku- ja vähittäishintojen kehittyminen 
sekä odotetut tulevat kehityssuuntaukset 
äänipuhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelujen 
tarjoamisessa verkkovierailuasiakkaille 
verrattuna hintoihin, joita peritään sekä 
etukäteismaksua että jälkikäteislaskutusta 
käyttäviltä asiakkailta 
matkaviestintäpalveluista kansallisella 
tasolla jäsenvaltioissa, ja tällaisten 
palveluiden laatu ja nopeus;

c) tukku- ja vähittäishintojen kehittyminen 
sekä odotetut tulevat kehityssuuntaukset 
äänipuhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelujen 
tarjoamisessa verkkovierailuasiakkaille 
verrattuna hintoihin, joita peritään sekä 
etukäteismaksua että jälkikäteislaskutusta 
käyttäviltä asiakkailta 
matkaviestintäpalveluista kansallisella 
tasolla jäsenvaltioissa, ja tällaisten 
palveluiden laatu ja nopeus;

d) palvelujen saatavuus ja laatu, mukaan 
lukien verkkovierailuäänipuhelu-,
-tekstiviesti- ja -datapalveluille 
vaihtoehtoiset palvelut, erityisesti tekninen 
kehitys huomioon ottaen;

d) palvelujen saatavuus ja laatu, mukaan 
lukien verkkovierailuäänipuhelu-,
-tekstiviesti- ja -datapalveluille 
vaihtoehtoiset palvelut, erityisesti tekninen 
kehitys huomioon ottaen;

e) missä määrin kuluttajat ovat hyötyneet 
verkkovierailupalvelujen hintojen 
todellisesta alenemisesta, erilaiset hinnastot 
ja tuotteet, joita on kuluttajien käytettävissä 
erilaisten soittomuotojen yhteydessä, sekä 
verkkovierailuhinnastojen ja kansallisten 
hinnastojen väliset erot, mukaan lukien 
tarjoukset, jotka koskevat yhtenäistä 
hinnastoa kansallisia palveluja ja 
verkkovierailupalveluja varten;

e) missä määrin kuluttajat ovat hyötyneet 
verkkovierailupalvelujen hintojen 
todellisesta alenemisesta, erilaiset hinnastot 
ja tuotteet, joita on kuluttajien käytettävissä 
erilaisten soittomuotojen yhteydessä, sekä 
verkkovierailuhinnastojen ja kansallisten 
hinnastojen väliset erot, mukaan lukien 
tarjoukset, jotka koskevat yhtenäistä 
hinnastoa kansallisia palveluja ja 
verkkovierailupalveluja varten;
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f) kilpailu sekä vähittäis- että 
tukkumarkkinoilla ja erityisesti 
pienempien, riippumattomien tai vasta 
vähän aikaa toimineiden operaattoreiden 
kilpailutilanne, samoin kuin kaupallisten 
sopimusten vaikutus kilpailuun ja 
operaattoreiden väliset keskinäiset 
yhteydet;

f) kilpailu sekä vähittäis- että 
tukkumarkkinoilla ja erityisesti 
pienempien, riippumattomien tai vasta 
vähän aikaa toimineiden operaattoreiden 
kilpailutilanne, samoin kuin kaupallisten 
sopimusten vaikutus kilpailuun ja 
operaattoreiden väliset keskinäiset 
yhteydet;

g) missä määrin 3 ja 4 artiklassa 
säädettyjen rakenteellisten toimenpiteiden 
toteuttaminen on tuottanut tuloksia 
kilpailun kehittämisessä 
verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla 
pyrittäessä siihen, että 
verkkovierailuhinnastojen ja kansallisten 
hinnastojen väliset erot ovat häviämässä;

g) missä määrin 3 ja 4 artiklassa 
säädettyjen rakenteellisten toimenpiteiden 
toteuttaminen on tuottanut tuloksia 
kilpailun kehittämisessä 
verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla 
pyrittäessä siihen, että 
verkkovierailuhinnastojen ja kansallisten 
hinnastojen väliset erot ovat häviämässä;

h) missä määrin tukku- ja vähittäistason 
enimmäishinnat ovat suojanneet kuluttajia 
liian korkeilta hinnoilta samalla, kun 
sallitaan kilpailun kehittyminen 
verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla.

h) missä määrin tukku- ja vähittäistason 
enimmäishinnat ovat suojanneet kuluttajia 
liian korkeilta hinnoilta samalla kun 
sallitaan kilpailun kehittyminen 
verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla.

2. Jos kertomus osoittaa, että tässä 
asetuksessa säädetyt rakenteelliset 
toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä 
kilpailun edistämiseksi 
verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla 
kaikkien eurooppalaisten kuluttajien 
hyödyksi tai että 
verkkovierailuhinnastojen ja kansallisten 
hinnastojen väliset erot eivät ole 
häviämässä, komissio tekee Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle asianmukaiset 
ehdotukset, jotta tilanne korjautuisi ja 
voitaisiin toteuttaa 
matkaviestintäpalvelujen sisämarkkinat, 
joilla viime kädessä ei tehdä eroa 
kansallisten hinnastojen ja 
verkkovierailuhinnastojen välillä.
Komissio arvioi erityisesti, onko tarpeen

2. Jos 2 kohdassa tarkoitettu kertomus 
osoittaa, että tukkutason 
enimmäishintojen kestoa tai suuruutta on 
muutettava, komissio tekee Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle
asianmukaisen ehdotuksen, jotta tilanne 
korjautuisi.

a) säätää teknisiä ja rakenteellisia 
lisätoimenpiteitä;

Jos 3 kohdassa tarkoitettu kertomus 
osoittaa, että tässä asetuksessa säädetyt 
rakenteelliset toimenpiteet eivät ole olleet 
riittäviä kilpailun edistämiseksi 
verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla 
kaikkien eurooppalaisten kuluttajien 
hyödyksi tai että 
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verkkovierailuhinnastojen ja kansallisten 
hinnastojen väliset erot eivät ole 
häviämässä, komissio tekee 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
asianmukaiset ehdotukset, jotta tilanne 
korjautuisi ja voitaisiin toteuttaa 
matkaviestintäpalvelujen sisämarkkinat, 
joilla viime kädessä ei tehdä eroa 
kansallisten hinnastojen ja 
verkkovierailuhinnastojen välillä.

b) muuttaa rakenteellisia toimenpiteitä;

c) jatkaa 8, 10 ja 13 artiklassa säädettyjen 
vähittäistason enimmäishintojen 
voimassaoloa ja mahdollisesti tarkistaa 
niiden tasoa;

d) vaihtaa 7, 9 ja 12 artiklassa säädettyjen 
tukkutason enimmäishintojen 
voimassaolon kestoa tai tarkistaa niiden 
tasoa;

e) säätää muita tarpeellisia vaatimuksia, 
mukaan lukien vaatimus siitä, että 
verkkovierailuhinnastoja ja kansallisia 
hinnastoja ei erotella.

3. Lisäksi komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
kahden vuoden välein 1 kohdassa 
tarkoitetun kertomuksen jälkeen. Kukin 
kertomus sisältää yhteenvedon 
verkkovierailupalvelujen tarjoamista 
unionissa koskevasta valvonnasta sekä 
arvion kehityksestä kohti tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamista 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut seikat mukaan lukien.

3. Lisäksi komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
kahden vuoden välein 1 kohdassa 
tarkoitetun kertomuksen jälkeen. Kukin 
kertomus sisältää yhteenvedon 
verkkovierailupalvelujen tarjoamista 
unionissa koskevasta valvonnasta sekä 
arvion kehityksestä kohti tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamista 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetut seikat mukaan lukien.

4. Unionin laajuisten 
verkkovierailumarkkinoiden kilpailun 
kehittymisen arvioimiseksi BEREC kerää 
kansallisilta sääntelyviranomaisilta 
säännöllisesti tietoja 
verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja 
-datapalvelujen vähittäis- ja tukkuhintojen 
kehittymisestä. Nämä tiedot toimitetaan 
komissiolle vähintään kahdesti vuodessa.
Komissio julkaisee ne.

4. Unionin laajuisten 
verkkovierailumarkkinoiden kilpailun 
kehittymisen arvioimiseksi BEREC kerää 
kansallisilta sääntelyviranomaisilta 
säännöllisesti tietoja 
verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja 
-datapalvelujen vähittäis- ja tukkuhintojen 
kehittymisestä. Nämä tiedot toimitetaan 
komissiolle vähintään kahdesti vuodessa.
Komissio julkaisee ne.

Lisäksi BEREC kerää kansallisilta Lisäksi BEREC kerää kansallisilta 
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sääntelyviranomaisilta vuosittain tietoja 
operaattoreiden asiakkailleen tarjoamien 
erilaisten hintojen avoimuudesta ja 
vertailukelpoisuudesta. Komissio julkaisee 
nämä tiedot ja havainnot.

sääntelyviranomaisilta vuosittain tietoja 
operaattoreiden asiakkailleen tarjoamien 
erilaisten hintojen avoimuudesta ja 
vertailukelpoisuudesta. Komissio julkaisee 
nämä tiedot ja havainnot.”

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ja 
30 artiklaa sovelletaan kuitenkin 
1 päivästä heinäkuuta 2016.

Poistetaan.
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