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Tarkistus 45
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Saumattomilla sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoilla olisi taattava vapaus 
tarjota sähköisiä viestintäverkkoja ja 
palveluja kaikille asiakkaille unionissa 
sekä jokaisen loppukäyttäjän oikeus valita 
paras markkinoilla saatavilla oleva tarjous, 
eikä tätä saisi haitata markkinoiden 
epäyhtenäisyys eri puolin kansallisia rajoja.

Or. en

Tarkistus 46
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sähköisen viestinnän sisämarkkinoista 
saatavien hyötyjen odotetaan ulottuvan 

(5) Sähköisen viestinnän sisämarkkinoista 
saatavien hyötyjen odotetaan ulottuvan 
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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.

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.

Or. de

Tarkistus 47
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Radiotaajuudet ovat julkinen hyödyke 
sekä matkaviestinnän, langattoman 
laajakaistaviestinnän ja 
satelliittiviestinnän sisämarkkinoiden 
kannalta keskeinen resurssi unionissa.
Langattoman laajakaistaviestinnän 

(17) Radiotaajuudet ovat julkinen hyödyke 
sekä rajallinen resurssi. On välttämätöntä 
ottaa huomioon radiotaajuuksien 
yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja 
taloudellinen arvo kokonaisuutena. Kuten
Euroopan radiotaajuuspoliittisesta
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kehittäminen edistää Euroopan 
digitaalistrategian täytäntöönpanoa ja 
erityisesti tavoitetta taata vähintään 
siirtonopeudella 30 Mbit/s toimiva 
laajakaista kaikille EU:n kansalaisille 
vuoteen 2020 mennessä sekä tavoitetta 
varmistaa, että unionissa ovat käytössä 
nopeimmat mahdolliset 
laajakaistayhteydet ja suurin mahdollinen 
laajakaistakapasiteetti. Unioni on 
kuitenkin jäänyt maailman muiden 
merkittävien alueiden jälkeen – Pohjois-
Amerikan, Afrikan ja eräiden Aasian 
osien – viimeisimmän sukupolven 
langattomien laajakaistatekniikoiden 
käyttöönotossa ja yleistymisessä, jotka 
ovat edellytyksenä näiden tavoitteiden 
saavuttamiselle. 800 MHz taajuusalueen 
hyödyntämisen salliminen ja sen 
vapauttaminen langatonta 
laajakaistaviestintää varten etenee 
hitaasti: yli puolet jäsenvaltioista on 
hakenut poikkeusta tai muuten ei ole 
vapauttanut taajuuksia Euroopan 
radiotaajuuspoliittisen ohjelmasta 
annetussa parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o 243/2012/EU23

vahvistetussa määräajassa. Tämä 
osoittaa, että kiireellisiä toimia tarvitaan 
jo nykyisen radiotaajuuspoliittisen 
ohjelman kaudella. Unionin toimenpiteet, 
joilla pyritään yhdenmukaistamaan 
radiotaajuuksien saatavuuden ehtoja ja 
taajuuksien tehokasta käyttöä langatonta 
laajakaistaviestintää varten Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 676/2002/EY24 nojalla eivät ole olleet 
riittäviä ratkaisemaan tätä ongelmaa.

ohjelmasta annetussa parlamentin ja 
neuvoston päätöksessä N:o 243/2012/EU23

säädetään, langattoman 
laajakaistaviestinnän lisätaajuudet ovat 
yhteydessä taajuuksien käytön arviointiin 
koko UHF-alueella.
Radiotaajuuspoliittisen ohjelman 
6 artiklan 5 kohdan mukaisesti komissio 
antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 1. tammikuuta 
2015 kertomuksen, jossa se arvioi tarvetta 
ryhtyä yhdenmukaistamaan muita 
taajuusalueita.

__________________ __________________
23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 243/2012/EU, annettu 
14 päivänä maaliskuuta 2012, 
monivuotisen radiotaajuuspoliittisen 
ohjelman perustamisesta (EUVL L 81, 
21.3.2012).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 243/2012/EU, annettu 
14 päivänä maaliskuuta 2012, 
monivuotisen radiotaajuuspoliittisen 
ohjelman perustamisesta (EUVL L 81, 
21.3.2012).

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

Or. en

Tarkistus 48
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
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.

(18) EU:n Telecom-paketissa, sellaisena 
kuin se on vuonna 2009 tarkistettuna, 
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 mediapolitiikaa. Jotta 
kansallisia erityisvaatimuksia voidaan 
mukauttaa, tarvitaan riittävästi 
joustavuutta ja jäsenvaltioilla olisi 
edelleen oltava oikeus järjestää 
radiotaajuuksiensa käyttö yleiseen 
järjestykseen ja turvallisuuteen sekä 
puolustukseen liittyviä tarkoituksia varten. 
Komissio voi taajuuksien käyttöä 
koskevissa jäsenvaltioiden välisissä 
riitatapauksissa koordinoida ja tukea 
riidanratkaisumenettelyä.
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Samalla jäsenvaltioilla olisi edelleen 
oltava oikeus järjestää radiotaajuuksiensa 
käyttö yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen sekä puolustukseen liittyviä 
tarkoituksia varten.

Or. en

Tarkistus 49
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Radiotaajuuksien käyttölupien 
koordinointia ja johdonmukaisuutta olisi 
parannettava ainakin sellaisten 
taajuuskaistoja osalta, jotka on 
yhdenmukaistettu kiinteää langatonta, 
liikkuvaa ja mobiililaajakaistaviestintää 
varten. Näihin kuuluvat kansainvälisen 
televiestintäliiton ITUn tasolla 
kansainvälisen matkaviestinnän 
(International Mobile Telecommunications, 
IMT) edistyneille järjestelmille määritellyt 
taajuuskaistat sekä langattomissa 
lähiverkoissa (RLAN) käytetyt 
taajuuskaistat, kuten 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n 
taajuuskaistat. Koordinoinnin ja 
johdonmukaisuuden parantaminen olisi 
ulotettava koskemaan myös 
taajuuskaistoja, jotka voidaan 
tulevaisuudessa yhdenmukaistaa 
direktiivin 2002/21/EY mukaisesti 
langatonta laajakaistaviestintää varten.
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Or. en

Tarkistus 50
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Taloudellisen rasitteen rajoittaminen 
siihen, mitä optimaalinen taajuuksien 
hallinta edellyttää, sekä välittömien 
maksujen ja kausittaisten maksujen 
tasapainottaminen kannustaisi 
infrastruktuuri-investointeihin ja 
teknologian käyttöönottoon sekä toisi 
tämän myötä kustannusetuja 
loppukäyttäjille.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 51
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 52
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Matalatehoiset pienalueen langattomat 
liityntäpisteet ovat erittäin pieniä ja 
huomaamattomia kotitalouksien WiFi-
reitittimien kaltaisia laitteita. Niiden 
tekniset ominaisuudet olisi määriteltävä 
unionin tasolla yleisvaltuutuksella 
sallittavaa käyttöönottoa ja käyttöä varten 
erilaisissa paikallisissa yhteyksissä ilman 
kaavoitus- tai muita lupia koskevia 
perusteettomia rajoituksia. Niiden 
toimenpiteiden oikeasuhteisuus, joilla 
määritellään tällaisen käytön 
yleisvaltuutuksen piiriin kuulumisen 
edellytyksenä olevat tekniset 
ominaisuudet, olisi varmistettava siten, 
että vaadittavat ominaisuudet ovat 
huomattavasti rajoittavampia kuin 
lähetystehon kaltaisia parametreja 
koskevissa unionin säännöksissä asetetut 
enimmäisrajat.

(29) Matalatehoiset pienalueen langattomat 
liityntäpisteet ovat erittäin pieniä ja 
huomaamattomia kotitalouksien WiFi-
reitittimien kaltaisia laitteita. Niiden 
käyttöä ei saisi rajoittaa erillisillä 
kaavoitusluvilla tai muilla luvilla, mikäli 
ne vastaavat tietosuojaa ja 
verkkoturvallisuutta.

Or. de

Tarkistus 53
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 54
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 55
Regina Bastos

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 

Poistetaan.
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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.

Or. pt

Perustelu

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

Tarkistus 56
Malcolm Harbour

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 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 57
Christian Engström

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 

(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 
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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.

palveluja ulkomailla. Jotta saavutetaan 
unionin tavoite poistaa sisämarkkinoiden 
toimintaa haittaavat esteet, on tarpeen 
korvata nykyiset, toisistaan poikkeavat 
kansalliset säännökset hieman
yhdenmukaistetuilla alakohtaisten 
sääntöjen kokonaisuudella, jolla luodaan 
korkeatasoinen ja yhtenäinen 
loppukäyttäjien suoja. Tällainen 
lainsäädännön yhdenmukaistaminen ei 
saisi estää yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajia tarjoamasta loppukäyttäjille 
sellaisia sopimusjärjestelyjä, joissa on tätä 
korkeampi suojan taso. Jäsenvaltiot voivat 
myös vaatia korkeampia suojan tasoja.

Or. en

Tarkistus 58
Malcolm Harbour

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 säädöksillä vahvistettujen yleisten 
kuluttajansuojasääntöjen tai niitä 
täytäntöönpanevan kansallisen 
lainsäädännön soveltamista, koskien 
erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2011/83/EU24a.
__________________
24a 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 
25 päivänä lokakuuta 2011 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2011/83/EU (EUVL L 304, 
22.11.2011, s. 64).
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Or. en

Tarkistus 59
Regina Bastos

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 säädöksillä vahvistettujen yleisten 
kuluttajansuojasääntöjen tai niitä 
täytäntöönpanevan kansallisen 
lainsäädännön soveltamista.

Or. pt

Perustelu

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

Tarkistus 60
Regina Bastos

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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Or. pt

Perustelu

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

Tarkistus 61
Malcolm Harbour

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.

Or. en

Tarkistus 62
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

Poistetaan.
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säännöksistä.

Or. en

Tarkistus 63
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden toteuttaminen 
edellyttää myös esteiden poistamista siltä, 
että loppukäyttäjät voivat käyttää 
sähköisiä viestintäpalveluja kaikkialla 
unionissa. Tämän vuoksi viranomaisten ei 
pitäisi asettaa tai pitää voimassa 
rajatylittävän tällaisten palveluiden 
hankkimisen esteitä. Yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajien ei tulisi kieltää tai 
rajoittaa loppukäyttäjien verkkoon pääsyä 
tai syrjiä loppukäyttäjiä kansallisuuden 
perusteella tai sen perusteella, missä 
jäsenvaltiossa he asuvat. Eriyttämisen 
olisi kuitenkin oltava mahdollista 
objektiivisesti perusteltavissa olevilla 
eroilla hinnoissa, riskeissä ja 
markkinaolosuhteissa, kuten kysynnän 
vaihtelussa ja kilpailijoiden 
hinnoittelussa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 64
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Sähköisen viestinnän (43) Sähköisen viestinnän 
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sisämarkkinoiden toteuttaminen edellyttää 
myös esteiden poistamista siltä, että 
loppukäyttäjät voivat käyttää sähköisiä 
viestintäpalveluja kaikkialla unionissa. 
Tämän vuoksi viranomaisten ei pitäisi 
asettaa tai pitää voimassa rajatylittävän 
tällaisten palveluiden hankkimisen esteitä. 
Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien ei 
tulisi kieltää tai rajoittaa loppukäyttäjien 
verkkoon pääsyä tai syrjiä loppukäyttäjiä 
kansallisuuden perusteella tai sen 
perusteella, missä jäsenvaltiossa he asuvat. 
Eriyttämisen olisi kuitenkin oltava 
mahdollista objektiivisesti perusteltavissa 
olevilla eroilla hinnoissa, riskeissä ja 
markkinaolosuhteissa, kuten kysynnän 
vaihtelussa ja kilpailijoiden 
hinnoittelussa.

sisämarkkinoiden toteuttaminen edellyttää 
myös esteiden poistamista siltä, että 
loppukäyttäjät voivat käyttää sähköisiä 
viestintäpalveluja kaikkialla unionissa. 
Tämän vuoksi viranomaisten ei pitäisi 
asettaa tai pitää voimassa rajatylittävän 
tällaisten palveluiden hankkimisen esteitä. 
Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien ei 
tulisi kieltää tai rajoittaa loppukäyttäjien 
verkkoon pääsyä tai syrjiä loppukäyttäjiä 
kansallisuuden perusteella tai sen 
perusteella, missä jäsenvaltiossa he asuvat.

Or. de

Tarkistus 65
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Matkaviestinnässä ja kiinteän verkon 
viestinnässä on edelleen erittäin 
merkittäviä hintaeroja kotimaan ja 
toiseen jäsenvaltioon suuntautuvien 
puhelujen ja tekstiviestien välillä. Vaikka 
maiden, operaattoreiden ja 
hinnoittelupakettien välillä sekä kiinteän 
verkon ja matkaviestinnän palvelujen 
välillä on suuria eroja, tämä vaikuttaa 
yhä edelleen eniten muita heikommassa 
asemassa oleviin asiakasryhmiin ja 
vaikeuttaa saumatonta viestintää 
unionissa eri jäsenvaltioiden laskevan 
liikenteen kohdeverkkomaksujen 
huomattavasta alentumisesta ja 
absoluuttisesti mitatusta lähentymisestä 
sekä kauttakulkumarkkinoiden matalista 

Poistetaan.
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hinnoista huolimatta. Lisäksi siirtymisen 
täysin internet-protokollaan perustuvaan 
sähköiseen viestintäympäristöön pitäisi 
aikaan tuoda mukanaan lisää 
kustannussäästöjä. Näin ollen olisi 
perusteltava objektiivisilla kriteereillä 
kaikki merkittävät vähittäishintaerot 
kansallisen pitkän matkan kiinteän 
verkon viestinnän, joka tarkoittaa 
viestintää kansalliseen 
numerointisuunnitelmaan sisältyvällä 
suuntanumerolla yksilöidyltä alueelta 
johonkin toiseen tällaiseen alueeseen, ja 
toiseen jäsenvaltioon suuntautuvan 
kiinteän verkon viestinnän välillä. 
Kansainvälisen matkaviestinnän 
vähittäishinnat eivät saisi ylittää 
säännellyille verkkovierailupuheluille ja 
verkkovierailutekstiviesteille asetuksella 
(EU) N:o 531/2012 asetettuja 
euroäänipuhelu- ja 
eurotekstiviestitariffeja, ellei 
poikkeaminen ole perusteltavissa 
objektiivisilla kriteereillä. Tällaisia
kriteerejä voivat olla esimerkiksi 
lisäkustannukset ja niiden kohtuullinen 
marginaali. Muita objektiivisia tekijöitä 
voivat olla erot hintajoustossa ja se, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
helposti rajatylittäviä yhteyksiä unionissa 
vähäisin lisäkustannuksin tai maksutta 
tarjoavien yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien vaihtoehtoisia tariffeja tai 
tietoyhteiskunnan palveluita, jotka ovat 
toiminnoiltaan verrannollisia, edellyttäen, 
että tällaisten vaihtoehtojen tarjoajat 
aktiivisesti tiedottavat niistä 
loppukäyttäjille.

Or. en

Tarkistus 66
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(46) Loppukäyttäjien vapaudessa saada ja 
jakaa tietoa ja laillista sisältöä tai käyttää 
valitsemiaan sovelluksia ja palveluja on 
noudatettava EU:n ja kansallista 
lainsäädäntöä. Tässä asetuksessa 
määritellään niiden rajoitusten rajat, 
jotka yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajat voivat tälle vapaudelle asettaa, 
mutta ei rajoiteta unionin muun 
lainsäädännön, esimerkiksi 
tekijänoikeussääntöjen ja direktiivin 
2000/31/EY soveltamista.

(46) Loppukäyttäjien vapaudessa saada ja 
jakaa tietoa ja laillista sisältöä tai käyttää 
valitsemiaan sovelluksia ja palveluja on 
noudatettava EU:n ja kansallista 
lainsäädäntöä. Tässä asetuksessa ei 
rajoiteta unionin muun lainsäädännön, 
esimerkiksi tekijänoikeussääntöjen ja 
direktiivin 2000/31/EY soveltamista.

Or. en

Tarkistus 67
Josef Weidenholzer

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 

(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, paitsi rajoitetussa 
määrässä kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä koskevia 
tapauksia. Tällaisten toimenpiteiden olisi 
oltava avoimia, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä. Kohtuullinen 
liikenteenhallinta kattaa verkon 
ruuhkautumisen vaikutusten rajoittamisen 
edellyttäen, että verkon ylikuormittuminen 
on vain tilapäistä tai se tapahtuu 
poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Oikeudellisesti aikaansaatu vaikutus 
tietovirtaan ei kuulu liikenteenhallinnan 
määritelmään.
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olisi pidettävä kohtuullisena edellyttäen, 
että verkon ylikuormittuminen on vain 
tilapäistä tai se tapahtuu poikkeuksellisissa 
olosuhteissa.

Or. de

Tarkistus 68
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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, 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 osoitetuissa 
akuutin verkon ylikuormittumisen 
täsmällisissä tapauksissa sillä 
edellytyksellä, että toisiaan vastaavia 
liikenteen tyyppejä kohdellaan 
yhtäläisesti.

Or. en

Tarkistus 69
Christian Engström
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 70
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

tarjoajien kanssa tällaisista joustavista 
palvelunlaatutasoista 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.

Or. en

Tarkistus 71
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Lisäksi on olemassa sisällön, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajien taholta 
tulevaa kysyntää joustaviin
laatuparametreihin perustuville 
siirtopalveluille. Tällaisissa palveluissa 
voidaan esimerkiksi alentaa sellaisen 
liikenteen prioriteettia, joka ei ole 
aikakriittistä. Sisällön, sovellusten ja 
palvelujen tarjoajien mahdollisuus 
neuvotella yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien kanssa tällaisista joustavista
palvelunlaatutasoista on tarpeen 
erikoistuneiden palvelujen tarjoamiseksi, ja 
sen odotetaan olevan keskeisessä asemassa 
muun muassa laitteiden välisen suoran 

(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 
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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 72
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 
internet-liityntäpalvelujen laatua.

Or. en

Tarkistus 73
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(51) Kansalliset sääntelyviranomaiset ovat 
oleellisessa roolissa varmistettaessa, että 
loppukäyttäjät todella hyötyvät tästä 
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. 
Arvioidessaan internet-liityntäpalvelujen 
mahdollista yleistä heikkenemistä 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
otettava huomioon sellaiset laatuparametrit 
kuin ajoitus- ja luotettavuusparametrit 
(viive, viivevaihtelu, pakettihävikki), 
verkon ruuhkautumisen taso ja vaikutukset, 
tosiasialliset nopeudet vs. mainostetut 
nopeudet sekä loppukuluttajien kokemus 
laadusta. Kansallisille 
sääntelyviranomaisille olisi annettava 
valtuudet asettaa palvelun laatua koskevia 
vähimmäisvaatimuksia kaikille tai 
yksittäisille yleisen sähköisen viestinnän 
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annettava valtuudet asettaa palvelun laatua 
koskevia vähimmäisvaatimuksia kaikille 
tai yksittäisille yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajille, jos tämä on tarpeen 
palvelulaadun yleisen heikkenemisen 
estämiseksi internet-liityntäpalvelujen 
markkinoilla.

tarjoajille, jos tämä on tarpeen 
palvelulaadun yleisen heikkenemisen 
estämiseksi internet-liityntäpalvelujen 
markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 74
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

mittaamiseksi, palvelunlaatua koskeviin 
mitattaviin parametreihin ja kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden 
soveltamiseen. 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.

Or. en

Tarkistus 75
Christian Engström

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 on oltava 
riippumattomia sähköisen viestinnän 
tarjoajista, käytettävä selkeää kieltä, 
käytettävä täydellisiä ja ajankohtaisia 
tietoja, omattava avoimia menetelmiä, 
oltava luotettavia ja saavutettavia 
verkkosisällön saavutettavuusohjeiden 
version 2.0 mukaisesti ja omattava 
tehokas valitusten käsittelymenettely.
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Or. en

Tarkistus 76
Malcolm Harbour

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.

Or. en

Tarkistus 77
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Sopimukset ovat tärkeä keino taata 
loppukäyttäjille tiedon avoimuus ja 

(56) Sopimukset ovat tärkeä keino taata 
loppukäyttäjille tiedon avoimuus ja 
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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 
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.

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 
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 
arvioidusta nopeudesta ja muista palvelun 
laatua koskevista parametreista 
loppukäyttäjän pääsijaintipaikassa.

Or. en

Perustelu

Teknisesti ei ole mahdollista tarjota todellista nopeutta yksilöllisesti kaikille käyttäjille. 
Kaupungin ja jopa yhden kadun sisällä voi olla merkittäviä eroja, mistä syystä 
palveluntarjoajat olisi velvoitettava tarjoamaan vain arvioita.

Tarkistus 78
Christian Engström

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 

(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 
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ymmärrettävässä muodossa ennen kuin 
sopimuksen ehdot sitovat loppukäyttäjää. 
Tietojen olisi oltava pakollisia, ja niitä saisi 
muuttaa ainoastaan loppukäyttäjän ja 
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.

ymmärrettävässä muodossa ennen kuin 
sopimuksen ehdot sitovat loppukäyttäjää. 
Tietojen olisi oltava pakollisia, ja niitä saisi 
muuttaa ainoastaan loppukäyttäjän ja 
palveluntarjoajan yhteisellä 
nimenomaisella 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.

Or. en

Tarkistus 79
Regina Bastos

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 

(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.
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jatkamista.

Or. pt

Perustelu

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

Tarkistus 80
Malcolm Harbour

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 
käyttöaikaperusteisesti tai käytettyä 
yksikköä kohti laskutetuissa tariffeissa 
voitava asettaa puhelumaksuille ja 
internet-liityntäpalvelujen maksuille 
enimmäisraja. Tällaisen toiminnon olisi 
sisällettävä 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.

Or. en

Tarkistus 81
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale
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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 niiden automaattisen 
täydennyksen sisältävien 
jälkikäteislaskutussopimusten ja 
etukäteismaksusopimusten osalta, jotka 
on tehty sen jälkeen, kun direktiivin 
2002/22/EY muutokset on saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, 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.

Or. en

Perustelu

Kyseisen toiminnon käyttöönotosta kaikkiin olemassa oleviin sopimuksiin aiheutuva rasite 
vaikuttaa merkittävältä, mistä syystä tätä vaatimusta olisi sovellettava vain osaksi kansallista 
lainsäädäntöä saattamisen jälkeen tehtyihin sopimuksiin. Myös automaattista täydennystä 
sisältämättömät etukäteismaksupalvelut olisi suljettava ulkopuolelle, koska jättilasku ei ole 
mahdollinen näissä tapauksissa.

Tarkistus 82
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Jäsenvaltioiden kokemukset ja 
terveys- ja kuluttaja-asioiden 
toimeenpanoviraston äskettäin teettämä 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 83
Jürgen Creutzmann

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 

(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 
kahdentoista kuukauden kuluttua 
sopimuksen tekemisestä ilman, että siitä 
koituu heille kustannuksia. Tällaisessa 
tapauksessa loppukäyttäjät voidaan 
velvoittaa korvaamaan palveluntarjoajille 
päätelaitteiden jäännösarvo tai aikaan 
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suhteutettu korvaus (pro rata temporis -
periaatteen mukaisesti) mahdollisista 
muista tarjouseduista. Sopimukset, joiden 
voimassaoloaikaa on hiljaisesti jatkettu, 
olisi voitava irtisanoa yhden kuukauden 
irtisanomisajalla.

suhteutettu korvaus (pro rata temporis -
periaatteen mukaisesti) mahdollisista 
muista tarjouseduista. Sopimukset, joiden 
voimassaoloaikaa on hiljaisesti jatkettu, 
olisi voitava irtisanoa yhden kuukauden 
irtisanomisajalla.

Or. en

Perustelu

Kuuden kuukauden jakso vaikuttaa liian lyhyeltä, jotta sähköisille viestintäpalvelujen 
tarjoajille voidaan varmistaa suunnittelu- ja investointivarmuus.

Tarkistus 84
Josef Weidenholzer

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.

(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 loppukäyttäjän kannalta 
kohtuullinen korvaus (pro rata temporis -
periaatteen mukaisesti) mahdollisista 
muista tarjouseduista. Sopimukset, joiden 
voimassaoloaikaa on hiljaisesti jatkettu, 
olisi voitava irtisanoa yhden kuukauden 
irtisanomisajalla.
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Or. de

Tarkistus 85
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Sähköisen viestinnän palveluista ja 
muista palveluista, kuten lineaarisista 
lähetyspalveluista, koostuvista paketeista 
on tullut yhä yleisempiä, ja ne ovat tärkeä 
osa kilpailua. Tällaisten pakettien eri 
palveluihin sovellettavat erilaiset 
sopimusten irtisanomista ja vaihtamista 
koskevat sopimusvelvoitteet estävät 
käytännössä loppukäyttäjiä vaihtamasta 
koko paketin tai sen osia kilpaileviin 
tarjouksiin. Tämän asetuksen sopimusten 
irtisanomista ja vaihtamista koskevia 
säännöksiä olisi sen vuoksi sovellettava 
kaikkiin tällaisen paketin osiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 86
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Sähköisen viestinnän palveluista ja 
muista palveluista, kuten lineaarisista 
lähetyspalveluista, koostuvista paketeista 
on tullut yhä yleisempiä, ja ne ovat tärkeä 
osa kilpailua. Tällaisten pakettien eri 
palveluihin sovellettavat erilaiset 
sopimusten irtisanomista ja vaihtamista 
koskevat sopimusvelvoitteet estävät 
käytännössä loppukäyttäjiä vaihtamasta 

(61) Sähköisen viestinnän palveluista ja 
muista palveluista, kuten lineaarisista 
lähetyspalveluista, koostuvista paketeista 
on tullut yhä yleisempiä, ja ne ovat tärkeä 
osa kilpailua. Tällaisten pakettien eri 
palveluihin sovellettavat erilaiset 
sopimusten irtisanomista ja vaihtamista 
koskevat sopimusvelvoitteet estävät 
käytännössä loppukäyttäjiä vaihtamasta 
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koko paketin tai sen osia kilpaileviin 
tarjouksiin. Tämän asetuksen sopimusten 
irtisanomista ja vaihtamista koskevia 
säännöksiä olisi sen vuoksi sovellettava 
kaikkiin tällaisen paketin osiin.

koko paketin tai sen osia kilpaileviin 
tarjouksiin. Tämän asetuksen sopimusten 
irtisanomista ja vaihtamista koskevia 
säännöksiä olisi sen vuoksi sovellettava 
yhdessä ainakin paketin niihin osiin, 
joihin kuuluu liitäntä sähköiseen 
viestintäverkkoon ja sähköiset 
viestintäpalvelut ja niitä olisi lisäksi 
sovellettava riippumatta sopimusten 
irtisanomista ja vaihtamista koskevista 
velvoitteista, joita voidaan soveltaa 
lineaarisiin lähetyspalveluihin.

Or. en

Tarkistus 87
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti Tarkistus

(62) Jotta loppukäyttäjät voisivat saada 
täyden hyödyn kilpailluista markkinoista, 
heidän olisi voitava tehdä tietoisia valintoja 
ja vaihtaa palveluntarjoajaa silloin, kun se 
on heidän etujensa mukaista. 
Loppukäyttäjien olisi näin ollen voitava 
vaihtaa palveluntarjoajaa ilman 
oikeudellisia, teknisiä tai menettelyihin 
liittyviä esteitä, jotka voivat liittyä muun 
muassa sopimusehtoihin ja maksuihin. 
Numeron siirrettävyys on keskeinen 
kuluttajan valinnanvaraa helpottava ja 
todellista kilpailua lisäävä tekijä. Se olisi 
toteutettava mahdollisimman nopeasti 
siten, että numero on käytettävissä yhden 
työpäivän kuluessa siitä, kun siirtoa 
koskeva sopimus on tehty. Jäljellä olevien 
laskujen suorittaminen ei saisi olla 
numeronsiirtopyynnön edellytyksenä.

(62) Jotta loppukäyttäjät voisivat saada 
täyden hyödyn kilpailluista markkinoista, 
heidän olisi voitava tehdä tietoisia valintoja 
ja vaihtaa palveluntarjoajaa silloin, kun se 
on heidän etujensa mukaista. 
Loppukäyttäjien olisi näin ollen voitava 
vaihtaa palveluntarjoajaa ilman 
oikeudellisia, teknisiä tai menettelyihin 
liittyviä esteitä, jotka voivat liittyä muun 
muassa sopimusehtoihin ja maksuihin. 
Numeron siirrettävyys on keskeinen 
kuluttajan valinnanvaraa helpottava ja 
todellista kilpailua lisäävä tekijä. Se olisi 
toteutettava mahdollisimman nopeasti 
siten, että numero on käytettävissä yhden 
työpäivän kuluessa. Jäljellä olevien 
laskujen suorittaminen ei saisi olla 
numeronsiirtopyynnön edellytyksenä.

Or. pt
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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 88
Malcolm Harbour

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 
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.

(63) Sen helpottamiseksi, että vaihtaminen 
käy loppukäyttäjän kannalta 
saumattomasti, BERECiä olisi vaadittava 
laatimaan suuntaviivoja, joilla 
määritellään vastaanottavan ja siirtävän 
operaattorin velvollisuudet vaihtamis- ja 
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, kuten 
sähköpostiosoitteet, avulla toteutettava 
jatkuvuus tai esimerkiksi tarjoamalla 
mahdollisuus valita sähköpostien edelleen 
lähettäminen uuteen osoitteeseen. Vaihtoa 
koskevien avointen, tarkkojen ja oikea-
aikaisten tietojen pitäisi lisätä 
loppukäyttäjien luottamusta vaihtamista 
kohtaan ja tehdä heistä halukkaampia 
osallistumaan aktiivisesti 
kilpailuprosessiin.

Or. en



PE524.526v01-00 38/254 AM\1010616FI.doc

FI

Tarkistus 89
Malcolm Harbour

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.

Or. en

Tarkistus 90
Christian Engström

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.

(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.
Kuluttaja voi myös vaatia, että 
käyttämätön saldo siirretään 
vastaanottavalle televiestinnän tarjoajalle.

Or. en

Tarkistus 91
Josef Weidenholzer
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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.

(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, 
ja kuluttajalla olisi oltava oikeus nähdä ja 
poistattaa kerätyt tiedot.

Or. de

Tarkistus 92
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

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.

Or. en

Tarkistus 93
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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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.

Or. en

Tarkistus 94
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 95
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 76 kappale

Komission teksti Tarkistus

(76) Lisäksi koska matkaviestinverkkoon 
laskevasta liikenteestä perityt maksut ovat 
viime vuosina merkittävästi alentuneet 
koko unionissa, myös verkkovierailussa 
vastaanotetuista puheluista perittävät 
lisämaksut pitäisi nyt olla mahdollista 
poistaa.

(76) Lisäksi koska matkaviestinverkkoon 
laskevasta liikenteestä perityt maksut ovat 
viime vuosina merkittävästi alentuneet 
koko unionissa, myös kaikista 
verkkovierailupuheluista perittävät 
lisämaksut pitäisi nyt olla mahdollista 
poistaa.

Or. en

Tarkistus 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 76 kappale

Komission teksti Tarkistus

(76) Lisäksi koska matkaviestinverkkoon 
laskevasta liikenteestä perityt maksut ovat 
viime vuosina merkittävästi alentuneet 
koko unionissa, myös verkkovierailussa 
vastaanotetuista puheluista perittävät 
lisämaksut pitäisi nyt olla mahdollista 
poistaa.

(76) Selkeyden ja oikeusvarmuuden 
vuoksi olisi vahvistettava päivämäärä, 
jolloin verkkovierailujen vähittäistason 
lisämaksut poistetaan kokonaan 
asetuksella (EY) N:o 717/2007 aloitetun 
lisämaksujen alentamisen jatkoksi. Ennen 
kuin vähittäistason lisämaksut kokonaan 
poistetaan, tukkutason hintoja olisi 
alennettava edelleen ja 
matkaviestinverkkoon laskevasta 
liikenteestä perityt maksut olisi 
yhdenmukaistettava koko unionin 
alueella, jotta televiestintäpalvelujen 
tarjoajille voitaisiin mahdollistaa oikeasti 
tasavertaiset toimintaedellytykset.

Or. en

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa kotimarkkinoiden keskihinta on alle 0,05 euroa. 
Verkkovierailuäänipuheluiden tukkutason hintojen pitäminen nykyisellä tasolla – 0,05 euroa 
määräajan 7.1.2016 jälkeen, kun operaattorit ovat velvollisia laskuttamaan 
verkkovierailuasiakkaita samalla tavoin kuin kotimarkkina-asiakkaita, aiheuttaisi vakavia 
vääristymiä markkinoille. Koska matkaviestinoperaattorit kilpailevat vuodesta 2016 lähtien 
Euroopan markkinoilla, matkaviestinverkkoon laskevasta liikenteestä perityt maksut olisi 
yhdenmukaistettava tasavertaisten toimintaedellytysten luomiseksi kaikille yrityksille.

Tarkistus 97
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(80 a) Jos loppukäyttäjä antaa 
suostumuksensa tietojenkäsittelyyn, 
suostumuksen on oltava tietoinen, 
nimenomainen ja yksiselitteinen. 
Suostumus ei saisi olla edellytyksenä 
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loppukäyttäjän televiestintäpalvelujen 
käyttöön.

Or. en

Tarkistus 98
Catherine Stihler, Marc Tarabella

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.

Or. en

Tarkistus 99
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kansallisten, EU:n ja alueellisten 
viranomaisten on yhdessä taattava 
kansalaisille mahdollisuus käyttää 
varmoja, luotettavia sähköisiä 
viestintäpalveluja kilpailukykyiseen 
hintaan missä tahansa Euroopan unionin 
alueella;

Or. fr
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Tarkistus 100
Catherine Stihler

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) toteutetaan verkkovierailuista 
perittävien perusteettomien lisämaksujen 
asteittainen poistaminen. 

Or. en

Tarkistus 101
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – johdantokappale

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

Or. fr

Tarkistus 102
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

suurikapasiteettisten infrastruktuurien 
innovointia ja niihin liittyviä investointeja, 
ja huolehtia siitä, että ne ulottuvat koko 
unioniin ja pystyvät vastaamaan 
loppukäyttäjien taholta tulevaan 
kehittyvään kysyntään olivatpa he missä 
tahansa unionin alueella;

Or. fr

Tarkistus 103
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) suojella loppukäyttäjien yksityisyyttä 
ja varmistaa käyttäjäkeskeinen verkon 
neutraalius;

Or. de

Tarkistus 104
Regina Bastos

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.

Or. pt

Perustelu

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

Tarkistus 105
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Tarkistus 106
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 107
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 6 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

6) ’päätoimipaikalla’ yrityksen 
sijoittautumispaikkaa siinä jäsenvaltiossa, 
jossa tehdään keskeiset päätökset 
sähköisten viestintäpalvelujen tai –
verkkojen tarjonnasta ja siihen liittyvistä 
investoinneista unionissa;

6) ’päätoimipaikalla’ yrityksen 
sijoittautumispaikkaa siinä jäsenvaltiossa, 
jossa hallintotoimintaa todellisuudessa 
suoritetaan. Tämä kattaa tärkeimmän, 
keskeisen yritysjohtamisen sekä yrityksen 
toimintaa, henkilöstöä, kirjanpitoa ja 
varallisuutta koskevat tarkastukset;

Or. de

Perustelu

Määritelmästä puuttuvat objektiiviset ja yksiselitteiset kriteerit. ”Todellisen hallintopaikan” 
huomioon ottaminen mahdollistaa tarkan määritelmän, eikä yritys voi muuttaa sitä 
halutessaan helposti. Tämä vähentää väärinkäyttömahdollisuuksia EU:n lupamenettelyissä.

Tarkistus 108
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

__________________ __________________
27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 676/2002/EY, tehty 7 päivänä 
maaliskuuta 2002, Euroopan yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan 
sääntelyjärjestelmästä (radiotaajuuspäätös) 

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

Or. en

Tarkistus 109
Catherine Stihler

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.

Or. en

Tarkistus 110
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) ′kohtuullisella verkonhallinnalla′
verkonhallintaa, joka noudattaa yleisiä 
johdonmukaisuus-, suhteellisuus-, 
tehokkuus-, syrjimättömyys- ja 
avoimuusperiaatteita;

Or. en
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Tarkistus 111
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
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) ’avoimella internet-liityntäpalvelulla’ 
yleisesti saatavilla olevaa sähköistä 
viestintäpalvelua, joka tarjoaa yhteyden 
internetiin laatutasolla, joka vastaa 
teknologian kehitystä ja mahdollistaa sitä 
kautta yhteyden kaikkiin internetiin 
liitettyihin päätepisteisiin riippumatta 
käytetystä verkkoteknologiasta ja ilman 
rajoituksia vaihdettuun lailliseen 
sisältöön. Palvelun avulla loppukäyttäjät 
voivat käyttää internetin sähköisiä 
viestintätoimintoja hyödyntäviä 
sovelluksia. Rajoittamaton internet-
liityntäpalvelu perustuu parhaan 
pyrkimyksen periaatteeseen, ainoiden 
sallittujen poikkeusten ollessa 
oikeasuhtaiset tekniset 
liikenteenhallintatoimenpiteet tai 
tuomioistuimen määräyksen 
täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 112
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
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 

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

käytetystä verkkoteknologiasta; 
jäsenvaltioiden on asetettava avoimien 
internet-liityntäpalvelujen laadulle 
asianmukaisia vähimmäisvaatimuksia, 
jotka vastaavat tekniikan edistymistä; 
avoin internet-liityntäpalvelu 
mahdollistaa loppukäyttäjille kaikkien 
internet-pohjaisten sovellusten 
käyttämisen mahdollisimman hyvin 
-periaatteen mukaisesti; ainoana 
poikkeuksena tästä voidaan sallia 
oikeasuhteinen perusteltu 
liikenteenhallinta, kun sen soveltamiselle 
on olemassa selvästi määritellyt 
edellytykset;

Or. de

Perustelu

Internet-liityntäpalvelun määritelmän olisi noudateltava BERECin laatimaa määritelmää 
(palvelujen laatua ja verkon neutraaliutta koskevat ohjeet: BEREC Guidelines for quality of 
service in the scope of net neutrality; BoR (12) 131).

Tarkistus 113
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
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; palvelun avulla 
loppukäyttäjät voivat lähettää dataa 
kaikkialle internetiin ja vastaanottaa sitä 
kaikkialta internetistä; 

Or. en
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Tarkistus 114
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
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; palvelun avulla 
loppukäyttäjät voivat lähettää dataa 
kaikkialle internetiin ja vastaanottaa sitä 
kaikkialta internetistä;

Or. en

Tarkistus 115
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
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 
laitteista;

Or. en

Perustelu

Lisäselvennys koskien erilaisia laitteita. Viittauksia käytettyihin sovelluksiin, mahdollisiin 
rajoituksiin ja liikenteenhallintaan ei nimenomaisesti ole lisätty, jotta ei kuormitettaisi 
määritelmää liikaa ja voidaan välttää toistamasta ehdotuksen muita osia.



PE524.526v01-00 52/254 AM\1010616FI.doc

FI

Tarkistus 116
Christian Engström

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;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 117
Catherine Stihler

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-

(15) ′erikoistuneilla palveluilla′ sähköisiä 
viestintäpalveluja, jotka tarjotaan ja joita 
käytetään suljettujen sähköisten 
viestintäverkkojen sisällä internet-
protokollaa hyödyntäen, mutta jotka eivät 
ole osa internetiä. Ilmauksella ′suljetut 
sähköiset viestintäverkot′ tarkoitetaan 
verkkoja, jotka ovat riippuvaisia tiukasta 
käytönvalvonnasta. 
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liityntäpalvelua korvaavana palveluna;

Or. en

Tarkistus 118
Josef Weidenholzer

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 tai mitä tahansa muuta 
palvelua, joka käyttää internet-protokollaa 
suljetussa viestintäverkossa, johon pääsyä 
valvotaan, ja jota ei käytetä internet-
liityntäpalvelua korvaavana palveluna. Ne 
eroavat myös toiminnoiltaan palveluista, 
joita tarjotaan julkisen internetin kautta.

Or. de

Tarkistus 119
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

(15) ’erikoistuneella palvelulla’ sähköistä 
viestintäpalvelua tai mitä tahansa muuta 
palvelua, joka tarjotaan ja jota käytetään 
suljetun sähköisen viestintäverkon sisällä 
internet-protokollaa hyödyntäen ja joka 
on riippuvainen tiukasta 
käytönvalvonnasta; erikoistunutta palvelua 
ei markkinoida tai käytetä laajalti internet-
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päätepisteitä tai vastaanottaa dataa 
määrätyltä määrältä osapuolia tai 
päätepisteitä; erikoistunutta palvelua ei 
markkinoida tai käytetä laajalti internet-
liityntäpalvelua korvaavana palveluna;

liityntäpalvelua korvaavana palveluna;

Or. en

Tarkistus 120
Toine Manders

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 tai mitä tahansa muuta 
palvelua, jonka avulla voidaan loogisesti 
selvästi erotettavalla kapasiteetilla ja 
riippuvaisena tiukasta käytönvalvonnasta 
käyttää tiettyjä sisältöjä, sovelluksia tai 
palveluja taikka näiden yhdistelmiä, jotta 
voidaan varmistaa päästä päähän 
valvottavat paremmat laatuominaisuudet; 
erikoistunutta palvelua ei markkinoida tai 
käytetä internet-liityntäpalvelua 
korvaavana palveluna;

Or. en

Tarkistus 121
Jürgen Creutzmann

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 

(15) ’erikoistuneella palvelulla’ sähköistä 
viestintäpalvelua tai mitä tahansa muuta 
palvelua, jonka avulla voidaan internet-
protokollaa hyödyntäen tarjota määrätylle 
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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;

määrälle osapuolia mahdollisuus käyttää
optimoidusti tiettyjä sisältöjä, sovelluksia 
tai palveluja taikka näiden yhdistelmiä ja
teknisiä ominaisuuksia, joita valvotaan 
liikenteenhallinnan avulla riittävien 
palveluehtojen varmistamiseksi;
erikoistunutta palvelua ei markkinoida tai 
käytetä laajalti internet-liityntäpalvelua 
korvaavana palveluna;

Or. en

Perustelu

Erikoistuneiden palvelujen päästä päähän valvonta ei aina ehkä ole teknisesti mahdollista 
eikä tietyissä tapauksissa edes tarkoituksenmukaista, koska esimerkiksi vain osa 
lähetysreitistä voidaan optimoida. Ei ole myöskään selvää, onko täydellinen päästä päähän 
valvonta toteutettavissa matkaviestintietoyhteyksissä. Lisäksi on nimenomaisesti mainittu, että
optimoitu käyttö tietysti sisältää liikenteenhallinnan.

Tarkistus 122
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisella sähköisen viestinnän 
tarjoajalla on oikeus tarjota sähköisiä 
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.

1. Kaikilla sähköisen viestinnän tarjoajilla
on oikeus tarjota sähköisiä 
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.

Or. en

Tarkistus 123
Josef Weidenholzer
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2002/20/EY 12 artiklassa säädetään, 
eurooppalaiselle sähköisen viestinnän 
tarjoajalle voidaan asettaa vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa sovellettavia hallinnollisia 
maksuja ainoastaan, jos sen sähköisten 
viestintäpalvelujen vuosiliikevaihto on 
kyseisessä jäsenvaltiossa yli 0,5 prosenttia 
sähköisen viestinnän koko kansallisesta 
liikevaihdosta. Näitä maksuja perittäessä 
otetaan huomioon ainoastaan sähköisten 
viestintäpalvelujen liikevaihto kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

3. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2002/20/EY 12 artiklassa säädetään, 
eurooppalaiselle sähköisen viestinnän 
tarjoajalle voidaan asettaa vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa sovellettavia hallinnollisia 
maksuja ainoastaan, jos sen sähköisten 
viestintäpalvelujen vuosiliikevaihto on 
kyseisessä jäsenvaltiossa yli 0,1 prosenttia 
sähköisen viestinnän koko kansallisesta 
liikevaihdosta. Näitä maksuja perittäessä 
otetaan huomioon ainoastaan sähköisten 
viestintäpalvelujen liikevaihto kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

Or. de

Tarkistus 124
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2002/20/EY 13 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa säädetään, eurooppalaiselta 
sähköisen viestinnän tarjoajalta voidaan 
vaatia rahoitusosuuksia 
yleispalveluvelvollisuuksien 
nettokustannusten jakamiseksi 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa vain, jos 
sen sähköisten viestintäpalvelujen 
vuosiliikevaihto on kyseisessä 
jäsenvaltiossa yli 3 prosenttia sähköisen 
viestinnän koko kansallisesta 
liikevaihdosta. Näitä rahoitusosuuksia 
perittäessä otetaan huomioon ainoastaan 
liikevaihto kyseisessä jäsenvaltiossa.

4. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2002/20/EY 13 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa säädetään, eurooppalaiselta 
sähköisen viestinnän tarjoajalta voidaan 
vaatia rahoitusosuuksia 
yleispalveluvelvollisuuksien 
nettokustannusten jakamiseksi 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa vain, jos 
sen sähköisten viestintäpalvelujen 
vuosiliikevaihto on kyseisessä 
jäsenvaltiossa yli 1 prosentti sähköisen 
viestinnän koko kansallisesta 
liikevaihdosta. Näitä rahoitusosuuksia 
perittäessä otetaan huomioon ainoastaan 
liikevaihto kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. de
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Tarkistus 125
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Eurooppalaisella sähköisen viestinnän 
tarjoajalla on oikeus yhdenvertaiseen 
kohteluun kansallisten 
sääntelyviranomaisten taholta eri 
jäsenvaltioissa objektiivisesti toisiaan 
vastaavissa tilanteissa.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tässä muotoilussa ei oteta huomioon erilaisten kansallisten lainsäädäntöjen eri vahvuista 
suojaa. Toimivaltaisen sääntelyviranomaisen olisi sovellettava kansallista lainsäädäntöä eikä 
kulloinkin heikoimpia sääntöjä EU:ssa, sillä se olisi käytetyn muotoilun perusteella 
mahdollista. EU:n komissio ja jäsenvaltio, jossa on heikoin suojataso tai heikoin oikeuden 
tulkinta, olisivat oikeastaan yksinään kaiken mittana.

Tarkistus 126
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarjoajan nimi, oikeudellinen asema ja 
muoto, rekisterinumero, jos tarjoaja on 
merkitty kaupparekisteriin tai muuhun 
vastaavaan julkiseen rekisteriin, 
päätoimipaikan maantieteellinen osoite, 
yhteyshenkilö, lyhyt kuvaus tarjottavista tai 
tarjottavaksi aiotuista verkoista tai 
palveluista sekä kotijäsenvaltion nimi;

a) tarjoajan nimi, oikeudellinen asema ja 
muoto, rekisterinumero, jos tarjoaja on 
merkitty kaupparekisteriin tai muuhun 
vastaavaan julkiseen rekisteriin, 
päätoimipaikan maantieteellinen osoite, 
yhteyshenkilö, lyhyt kuvaus tarjottavista tai 
tarjottavaksi aiotuista verkoista tai 
palveluista ja niiden turvamekanismeista
sekä kotijäsenvaltion nimi;

Or. de
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Tarkistus 127
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä jaksoa sovelletaan langatonta 
laajakaistaviestintää varten 
yhdenmukaistettuihin radiotaajuuksiin.

1. Tätä jaksoa sovelletaan langatonta 
laajakaistaviestintää varten 
yhdenmukaistettuihin radiotaajuuksiin 
direktiivin 2009/140/EY ja päätöksen 
N:o 676/2002/EY mukaisesti ja ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
direktiivin 2002/21/EY 8 a ja 9 artiklassa 
vahvistetut säännökset.

Or. en

Tarkistus 128
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tämä jakso ei rajoita jäsenvaltioiden 
oikeutta hyödyntää maksuja, jotka on 
asetettu radiotaajuusresurssien 
optimaalisen käytön varmistamiseksi 
direktiivin 2002/20/EY 13 artiklan 
mukaisesti, sekä järjestää ja käyttää 
radiotaajuuksiaan yleistä järjestystä, 
turvallisuutta ja puolustusta varten ottaen 
samalla huomioon tärkeät yleisen edun 
mukaiset tavoitteet, kuten kulttuurisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden sekä erilaisten 
radiotaajuuksien käyttäjien edut.

Or. en
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Tarkistus 129
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on sovellettava 
radiotaajuuksien käyttöön 
mahdollisimman kevyttä
valtuutusjärjestelmää puolueettomien, 
läpinäkyvien, syrjimättömien ja 
oikeasuhteisten kriteerien perusteella siten, 
että voidaan maksimoida joustavuus ja 
tehokkuus radiotaajuuksien käytössä ja 
edistää keskenään verrannollisia 
olosuhteita kaikkialla unionissa 
eurooppalaisten sähköisen viestinnän 
tarjoajien yhdennettyjä monta aluetta 
kattavia investointeja ja toimintoja varten.

2. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on sovellettava 
radiotaajuuksien käyttöön 
valtuutusjärjestelmää puolueettomien, 
läpinäkyvien, syrjimättömien ja 
oikeasuhteisten kriteerien perusteella siten, 
että voidaan maksimoida joustavuus ja 
tehokkuus radiotaajuuksien käytössä ja 
edistää keskenään verrannollisia 
olosuhteita kaikkialla unionissa 
eurooppalaisten sähköisen viestinnän 
tarjoajien yhdennettyjä monta aluetta 
kattavia investointeja ja toimintoja varten.

Or. de

Tarkistus 130
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) taajuuksien tehokkaan käytön 
varmistaminen nopeiden langattomien 
laajakaistaverkkojen kasvavaan kysyntään 
vastaamiseksi ottaen samalla huomioon 
yleisen edun ja taajuuksien 
yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja 
taloudellisen arvon kokonaisuutena;

Or. en
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Tarkistus 131
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komission teksti Tarkistus

e a) sen varmistaminen, että taajuuksien 
tehokasta käyttöä koskevissa politiikan 
muutoksissa otetaan huomioon niiden 
vaikutukset yleiseen etuun häiriöiden ja 
kustannusten osalta.

Or. en

Tarkistus 132
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 133
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) 2 kohtaa ei sovelleta 
direktiivin 2002/21/EY 9 artiklan, 3 ja 
4 kohdan mukaisiin säännöksiin.

Or. en

Tarkistus 134
Josef Weidenholzer

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.

Or. de

Tarkistus 135
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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 
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tarjoajan kirjallisesti esittämät 
kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 4 
kohdassa täsmennetyn eurooppalaisen 
laatuvarmistetun liityntätuotteen 
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 
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voidaan tarjota samoissa verkoissa;
d) se on operatiivisesti tehokas ja 
erityisesti aiheuttaa mahdollisimman 
vähän toteutukseen liittyviä esteitä ja 
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.

Or. de

Tarkistus 136
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.
19 artikla — 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 
tarjoamista. Mahdollinen kieltäytyminen 
eurooppalaisen laatuvarmistetun 
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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 
käyttöönottokustannuksia asiakkaille; ja
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e) 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. 

Or. fr

Tarkistus 137
Josef Weidenholzer

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 
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 
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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 
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, 



AM\1010616FI.doc 67/254 PE524.526v01-00

FI

joilla mukautetaan liitettä II 
markkinoiden ja teknologian kehitykseen, 
jotta voidaan jatkuvasti täyttää 4 kohdassa 
luetellut olennaiset vaatimukset.

Or. de

Perustelu

On varmistettava, että verkkopalvelujen tarjoaja käsittelee kaikkia palveluja samalla tavalla. 
Tiettyjä erikoistuneita palveluja ei saisi asettaa etusijalle taloudellisten hyötyjen perusteella.

Tarkistus 138
Catherine Stihler

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 
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 
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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 
käyttöönottokustannuksia asiakkaille; ja
e) 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, 
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jotta voidaan jatkuvasti täyttää 4 kohdassa 
luetellut olennaiset vaatimukset. 

Or. en

Tarkistus 139
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Julkisviranomaiset eivät saa rajoittaa 
loppukäyttäjien vapautta käyttää toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen yrityksen 
tarjoamia yleisiä sähköisiä 
viestintäverkkoja tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja.

1. Julkisviranomaiset eivät saa rajoittaa 
loppukäyttäjien oikeutta käyttää toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen yrityksen 
tarjoamia yleisiä sähköisiä 
viestintäverkkoja tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja.

Or. de

Tarkistus 140
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Julkisviranomaiset eivät saa rajoittaa 
loppukäyttäjien vapautta käyttää toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen yrityksen 
tarjoamia yleisiä sähköisiä 
viestintäverkkoja tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja.

1. Julkisviranomaiset eivät saa rajoittaa 
loppukäyttäjiä käyttämästä toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen yrityksen 
ja/tai julkisviranomaisten tarjoamia yleisiä 
sähköisiä viestintäverkkoja tai yleisesti
saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja.

Or. en

Tarkistus 141
Catherine Stihler
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Julkisviranomaiset eivät saa rajoittaa 
loppukäyttäjien vapautta käyttää toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen yrityksen 
tarjoamia yleisiä sähköisiä 
viestintäverkkoja tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja.

1. Julkisviranomaiset eivät saa rajoittaa 
loppukäyttäjiä käyttämästä toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen yrityksen 
tarjoamia yleisiä sähköisiä 
viestintäverkkoja tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja.

Or. en

Tarkistus 142
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1a. 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 
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loppuun saakka.

Or. en

Tarkistus 143
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
eivät saa soveltaa loppukäyttäjiin syrjiviä 
käyttöoikeuksiin tai käyttöön liittyviä 
vaatimuksia tai ehtoja loppukäyttäjän 
kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella, 
paitsi jos tällaiset erot ovat objektiivisesti 
perusteltuja.

2. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
eivät saa soveltaa loppukäyttäjiin syrjiviä 
käyttöoikeuksiin tai käyttöön liittyviä 
vaatimuksia tai ehtoja loppukäyttäjän 
kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella.

Or. en

Tarkistus 144
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
eivät saa soveltaa loppukäyttäjiin syrjiviä 
käyttöoikeuksiin tai käyttöön liittyviä 
vaatimuksia tai ehtoja loppukäyttäjän 
kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella, 
paitsi jos tällaiset erot ovat objektiivisesti 
perusteltuja.

2. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
eivät saa soveltaa loppukäyttäjiin syrjiviä 
käyttöoikeuksiin tai käyttöön liittyviä 
vaatimuksia tai ehtoja loppukäyttäjän 
kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella.

Or. de

Perustelu

Kyseessä on tärkeän periaatteen tarpeeton ja epätarkka rajoitus. Sallitut syrjintäperusteet 
voitaisiin hyväksyä tarkasti muualla, kuten täytäntöönpanoasetuksissa tai siten, että 
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kansalliset sääntelyviranomaiset neuvottelevat Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston 
(ENISA) kanssa. Muotoilu ”objektiivisesti perusteltu” on liian yksinkertainen.

Tarkistus 145
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
eivät saa soveltaa loppukäyttäjiin syrjiviä 
käyttöoikeuksiin tai käyttöön liittyviä 
vaatimuksia tai ehtoja loppukäyttäjän 
kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella, 
paitsi jos tällaiset erot ovat objektiivisesti
perusteltuja.

2. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
eivät tietyssä jäsenvaltiossa saa soveltaa 
loppukäyttäjiin syrjiviä käyttöoikeuksiin tai 
käyttöön liittyviä vaatimuksia tai ehtoja, 
mukaan lukien maksut ja hinnat,
loppukäyttäjän kansalaisuuden tai 
asuinpaikan perusteella, paitsi jos 
viestinnän tarjoajat voivat osoittaa, että
erot ovat suoraan objektiivisilla 
kriteereillä perusteltuja.

Or. en

Tarkistus 146
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
eivät saa soveltaa loppukäyttäjiin syrjiviä 
käyttöoikeuksiin tai käyttöön liittyviä 
vaatimuksia tai ehtoja loppukäyttäjän 
kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella, 
paitsi jos tällaiset erot ovat objektiivisesti 
perusteltuja.

2. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
eivät saa soveltaa loppukäyttäjiin syrjiviä 
käyttöoikeuksiin tai käyttöön liittyviä 
vaatimuksia tai ehtoja loppukäyttäjän 
kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella, 
paitsi jos tällaiset erot ovat 3 kohdan 
a alakohdassa esitetyillä suuntaviivoilla ja 
täysin niitä noudattaen perusteltuja. 

Or. en
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Tarkistus 147
Regina Bastos

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.

Or. pt

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 148
Jürgen Creutzmann

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.



PE524.526v01-00 74/254 AM\1010616FI.doc

FI

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.

Or. en

Perustelu

Ulkomaanpuhelujen markkinoita ei ole säännelty vuodesta 2007 lähtien, koska jo tuolloin 
niitä pidettiin kilpailukykyisinä. Markkinat ovat sen jälkeen tulleet vielä kilpailukykyisimmiksi 
minuuttipaketeilla, kiinteillä määrillä ja virtuaalisilla matkaviestinverkon operaattoreilla, 
jotka tarjoavat vaihtoehtoisia tarjouksia täydennettyinä internet-välitteisillä puhelupalveluilla 
(VoIP), kuten Skype, mahdollistaen siten maksuttomat puhelut jopa maailmanlaajuisesti. Siksi 
näiden markkinoiden sääntelemiseen ei juuri ole aihetta.

Tarkistus 149
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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.

Or. en
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Tarkistus 150
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – johdantokappale

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

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

Or. de

Perustelu

Sama perustelu kuin 2 kohdassa.

Tarkistus 151
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – johdantokappale

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

3. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
eivät saa soveltaa unionin sisäiseen 
viestintään, joka ulottuu toiseen 
jäsenvaltioon, tariffeja, jotka ovat 
korkeampia kuin kotimaan 
kaukoviestinnän tariffit, paitsi jos ero on 
perusteltu 3 kohdan a alakohdassa 
esitetyillä suuntaviivoilla ja täysin niitä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – johdantokappale

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

3. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
eivät 1. heinäkuuta 2016 lähtien saa 
muuten kuin objektiivisesti perustelluista 
syistä soveltaa unionin sisäiseen 
viestintään, joka ulottuu toiseen 
jäsenvaltioon, tariffeja, jotka ovat 
korkeampia

Or. en

Tarkistus 153
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – johdantokappale

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

3. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
eivät saa soveltaa kansainväliseen
viestintään, joka ulottuu toiseen 
jäsenvaltioon, tariffeja, jotka ovat 
korkeampia kuin asetuksessa (EU) N:o 
531/2012 vahvistetut säänneltyjen 
verkkovierailuäänipuhelu- ja 
-tekstiviestipalvelujen eurotariffit, paitsi 
jos erilaiset maksut on objektiivisesti 
perusteltu lisäkustannuksina ja mitoitettu 
järkevästi lisäkustannusten 
yhdistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 154
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 155
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) kuin matkaviestinpalvelut kansallisella 
tasolla, kun on kyse matkaviestinnästä;

Or. en

Tarkistus 157
Catherine Stihler
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. BEREC vahvistaa viimeistään 
(SOVELTAMISPÄIVÄ) sidosryhmiä 
kuultuaan ja tiiviissä yhteistyössä 
komission kanssa yleiset suuntaviivat 
määrittääkseen ehdot, joilla yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajat voivat 
laskuttaa kotimaan tariffien päälle 
tulevan lisämaksun kansainvälisen 
palvelun tarjoamisesta EU:n sisällä. 
Kyseisillä suuntaviivoilla on 
varmistettava, että kaikki lisämaksut 
perustuvat ainoastaan todelliseen ja 
todennettavissa olevaan kustannukseen, 
jonka viestinnän tarjoajat aiheuttavat 
tarjoamalla rajatylittäviä palveluja, että 
ne ovat avoimia ja ne on saatettu yleisön 
tietoon.

Or. en

Tarkistus 158
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Or. en

Tarkistus 159
Christian Engström
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vapaus tarjota ja hyödyntää pääsyä 
avoimeen internetiin sekä kohtuullinen 
liikenteenhallinta

Vapaus tarjota ja oikeus hyödyntää pääsyä 
avoimeen internetiin

Or. en

Tarkistus 160
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Loppukäyttäjillä on oltava oikeus vapaasti
saada ja välittää tietoa ja sisältöjä sekä 
käyttää valitsemiaan sovelluksia, luoda 
yhteyden laitteistoon ja käyttää palveluja 
ja ohjelmistoja internet-liityntäpalvelunsa 
kautta. Internet-liityntäpalveluntarjoajat 
eivät siten voi estää, syrjiä, heikentää tai 
huonontaa henkilön mahdollisuutta, 
mukaan lukien lisämaksulla tai 
etuuskohtelulla, käyttää palvelua minkä 
tahansa valitsemansa sisällön, 
sovelluksen tai palvelun saamiseen, 
käyttämiseen, lähettämiseen, 
postittamiseen, vastaanottamiseen tai 
tarjoamiseen, riippumatta lähteestä tai 
kohteesta.
Internet-liityntäpalvelujen tarjoajat eivät 
saa tehdä palvelujen hintoja riippuvaisiksi 
sisällöistä, sovelluksista ja palveluista, 
joita tarjotaan tai käytetään näiden 
internet-liityntäpalvelujen kautta.

Or. en
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Tarkistus 161
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Loppukäyttäjillä on oltava oikeus saada, 
siirtää ja välittää tietoa ja sisältöjä sekä 
käyttää valitsemiaan sovelluksia, luoda 
yhteyden laitteistoon ja käyttää palveluja 
ja ohjelmistoja. Internet-
liityntäpalveluntarjoajat eivät voi estää, 
syrjiä, heikentää tai huonontaa 
loppukäyttäjän mahdollisuutta, mukaan 
lukien lisämaksulla tai etuuskohtelulla, 
käyttää palvelua minkä tahansa 
valitsemansa sisällön, sovelluksen tai 
palvelun saamiseen, käyttämiseen, 
lähettämiseen, postittamiseen, 
vastaanottamiseen tai tarjoamiseen, 
riippumatta lähteestä tai kohteesta. 
Internet-liityntäpalvelujen tarjoajat voivat 
kuitenkin tarjota sopimuksia, jotka 
eroavat tietomäärien ja nopeuksien osalta 
edellyttäen, että ei tapahdu sisältöön, 
sovellukseen tai palveluun itseensä tai 
niiden tiettyihin luokkiin perustuvaa 
syrjintää. Internet-liityntäpalvelujen 
tarjoajat eivät saa tehdä näiden palvelujen 
hintoja riippuvaisiksi sisällöistä, 
sovelluksista ja palveluista, joita tarjotaan 
tai käytetään näiden internet-
liityntäpalvelujen kautta.

Or. en

Tarkistus 162
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Loppukäyttäjillä on oikeus saada ja välittää 
tietoa ja sisältöjä sekä käyttää valitsemiaan 
sovelluksia, luoda yhteys valitsemaansa 
laitteistoon ja käyttää valitsemiaan
palveluja internet-liityntäpalvelunsa kautta. 
Internet-liityntäpalvelujen tarjoajat eivät 
näin ollen saa estää, syrjiä tai heikentää 
henkilön mahdollisuutta käyttää palvelua 
tai käyttää, hyödyntää, lähettää, postata, 
vastaanottaa tai tarjota valitsemaansa 
sisältöä, sovellusta tai palvelua sen 
alkuperästä tai määränpäästä 
riippumatta.

Or. fr

Tarkistus 163
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de



PE524.526v01-00 82/254 AM\1010616FI.doc

FI

Tarkistus 164
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Loppukäyttäjillä on oikeus saada ja välittää 
tietoa ja sisältöjä sekä käyttää kaikkia
valitsemiaan sovelluksia ja palveluja 
valitsemillaan laitteistoilla ja 
ohjelmistoilla internet-liityntäpalvelunsa 
kautta.

Or. de

Tarkistus 165
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Uudelleenlaadittu versio esittelijän esittämästä vastaavasta tarkistuksesta.

Tarkistus 166
Malcolm Harbour

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

Internet-liityntäpalvelujen tarjoajat eivät 
saa rajoittaa tai estää loppukäyttäjiä 
käyttämästä päätelaitetta tiedon ja 
sisällön saamiseen ja välittämiseen 
internet-liityntäpalvelunsa kautta. Tämä 
ei rajoita jäsenvaltioiden oikeuksia 
myöntää yksittäisiä käyttölupia 
direktiivin 2002/20/EY 5 artiklan mukaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus korvaisi lausuntoluonnoksen tarkistuksen 6 (AM6) ja edellyttäisi tarkistuksen 
1 (AM1) poistamista

Tarkistus 167
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän säännöksen tuoma lisäarvo jää epäselväksi. Käyttäjät ovat tietysti vapaita tekemään 
sopimuksia. Lisäksi se, tarjoavatko sopimukset datansiirron määriä, nopeuksia tai esimerkiksi 
palvelun laatuominaisuuksia riippuu täysin tarjonnasta ja kysynnästä eikä edellytä sääntelyä.



PE524.526v01-00 84/254 AM\1010616FI.doc

FI

Tarkistus 168
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Loppukäyttäjillä on vapaus tehdä 
sopimuksia datansiirron määristä ja 
nopeuksista internet-liityntäpalvelujen 
tarjoajien kanssa.

Or. de

Perustelu

Pääsy avoimeen ja syrjimättömään internetiin on miellettävä oikeudeksi eikä vapaudeksi. 
Mahdollisimman hyvin -periaatteen mukaisesti toimiva avoin internet sekä kaikkiin 
palveluihin, tietoihin, sisältöihin ja sovelluksiin pääsy on määritettävä sopimuksella.

Tarkistus 169
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 voivat
kuitenkin tarjota sopimuksia datansiirron 
määristä ja nopeuksista, edellyttäen etteivät 
sopimukset sisällä minkäänlaista sisällön, 
sovelluksen tai palvelun tyyppiin tai 
luonteeseen liittyvää syrjintää.

Or. fr
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Tarkistus 170
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Loppukäyttäjillä on 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, mikäli se ei vaikuta sisältöihin, 
palveluihin, sovelluksiin ja 
yhteysluokkiin.

Or. de

Tarkistus 171
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 172
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Loppukäyttäjillä on vapaus tehdä 
sopimuksia datansiirron määristä ja 
nopeuksista internet-liityntäpalvelujen 
tarjoajien kanssa, kun taas internet-
liityntäpalvelujen tarjoajat voivat 
ainoastaan mainostaa taatulla 
vähimmäisdatansiirron määrällä ja 
vähimmäisnopeudella, jonka ne voivat 
tarjota, eivät maksiminopeudella.

Or. en

Tarkistus 173
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 174
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

sisältöjen, sovellusten ja palvelujen 
tarjoajat voivat tarjota loppukäyttäjille 
erikoistuneita palveluja, joiden 
palvelunlaatu on parempi, kun kyseessä on 
suljettu sähköinen ja internet-
protokollasta erillinen viestintäverkko, 
jonka käyttäjäpiiri on rajattu.
Erikoistuneet palvelut eivät saa olla 
identtisiä avoimen internetin sisältöjen, 
sovellusten tai palvelujen kanssa eikä 
niitä saa tarjota tai markkinoida 
internetin korvaajina. Kaikissa internet-
protokollaan pohjautuvissa palveluissa on 
sovellettava mahdollisimman hyvin 
-periaatetta.

Or. de

Tarkistus 175
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien ja
sisältöjen, sovellusten ja palvelujen 
tarjoajien on oltava vapaita tarjoamaan 
loppukäyttäjille erikoistuneita palveluja,
joiden palvelunlaatu on parempi ja joiden 
tarjoaminen ei saa heikentää toistuvasti 
tai jatkuvasti internet-liityntäpalvelujen 
yleistä laatua. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on vapaa pääsy 
näihin erikoistuneisiin palveluihin.

Or. en

Perustelu

Uudelleenlaadinta asioiden asettamiseksi loogiseen järjestykseen, mikä tarkoittaa, että ensin 
palveluntarjoajat ovat vapaita tarjoamaan erikoistuneita palveluja, ja jos ne tarjoavat niitä, 
tällöin käyttäjien on oltava vapaita hyötymään niistä. Toisaalta ei ole tärkeää, että käyttäjät 
ovat vapaita käyttämään kyseisiä palveluja, koska he olisivat sitä ilman tätä säännöstäkin. 
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Tärkeää on mieluummin korostaa, että näiden oikeuksien tulisi olla sääntelyviranomaisten 
toteutettavissa.

Tarkistus 176
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Sähköiset viestintäpalvelujen tarjoajat tai 
sisältöjen, sovellusten ja palvelujen 
tarjoajat voivat avoimien internet-
liityntäpalvelujen lisäksi tarjota
loppukäyttäjille erikoistuneita palveluja.

Or. en

Tarkistus 177
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 178
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 179
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Edellä olevien säännösten tapaan ensimmäisen lauseen tuoma lisäarvo jää epäselväksi, koska 
palveluntarjoajat ovat joka tapauksessa vapaita tekemään keskinäisiä sopimuksia 
erikoistuneista palveluista. Yleisten internet-liityntäpalvelujen tärkeä haittaamattomuuden 
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osa integroitiin edellisen kohdan tarkistukseen.

Tarkistus 180
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jotta rajatulle käyttäjäpiirille 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. 
Erikoistuneiden palvelujen tarjoaminen ei 
saa heikentää internet-liityntäpalvelujen 
laatua. Se ei saa myöskään heikentää 
voimassa olevia yleisesti tunnustettuja 
teknisiä standardeja eikä niiden edelleen 
kehittämistä. Verkko-operaattoreihin, 
jotka tarjoavat tai markkinoivat myös 
erikoistuneita palveluja, sovelletaan 
2 artiklan 14 kohdan mukaista avoimen 
internet-liityntäpalvelun 
tarjoamisvelvoitetta. Verkko-operaattorit 
eivät saa syrjiä sisällöntarjoajia, jotka 
ovat riippuvaisia niiden tarjoamista 
palveluista, ja palvelut on tarjottava 
avoimesti ja markkinahintoihin sidotulla 
hinnalla.

Or. de

Perustelu

Jotta voidaan taata verkon neutraalius, on varmistettava, että erikoistuneiden palvelujen 
tarjoaminen ei heikennä millään tavoin mahdollisimman hyvin -periaatetta.

Tarkistus 181
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta loppukäyttäjille voidaan tarjota 
erikoistuneita palveluja, sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajilla ja 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajilla on 
vapaus tehdä sopimuksia toistensa kanssa 
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 loppukäyttäjille, mikäli ne 
tarjotaan avoimen internet-
liityntäpalvelun lisäksi laatutasolla, joka 
vastaa tekniikan kehitystä ja edellyttäen, 
että ne eivät heikennä avoimien internet-
liityntäpalvelujen yleistä tehokkuutta, 
edullisuutta tai laatua. Erikoistuneita 
palveluja tarjotaan ainoastaan, jos 
verkkokapasiteetti on riittävä kyseisten 
palvelujen tarjoamiseksi avoimen
internet-liitynnän lisäksi. Loppukäyttäjien 
tai sisältöjen ja sovellusten tarjoajien 
kaupallista tarjontaa koskevan 
vastaanoton hallintapalveluiden 
tukemiseksi tulisi olla vapaaehtoista ja 
syrjimätöntä.

Or. en

Tarkistus 182
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta loppukäyttäjille voidaan tarjota 
erikoistuneita palveluja, sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajilla ja 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajilla on 
vapaus tehdä sopimuksia toistensa kanssa 
tarvittavien datamäärien tai -liikenteen 
välittämiseksi erikoistuneina palveluina, 
joilla on tietty palvelunlaatu ja 
kohdennettu kapasiteetti. Erikoistuneiden 
palvelujen tarjoaminen ei saa heikentää 

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat 
tai sisältöjen, sovellusten ja palvelujen 
tarjoajat voivat tarjota erikoistuneita 
palveluja internet-liityntäpalvelujen
ohella edellyttäen, että kyseiset tarjoukset 
eivät pysyvästi haittaa internet-
liityntäpalveluja tai niiden tehokkuutta, 
edullisuutta tai laatua.
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toistuvasti tai jatkuvasti internet-
liityntäpalvelujen yleistä laatua.

Or. en

Tarkistus 183
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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, korvata yleisesti saatavilla olevia 
palveluja tai rajoittaa loppukäyttäjän 
valinnanvapautta.

Or. de

Tarkistus 184
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jotta loppukäyttäjille voidaan tarjota 
erikoistuneita palveluja, sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajilla ja 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajilla voi 
olla vapaus tehdä sopimuksia toistensa 
kanssa tarvittavien datamäärien tai 
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välittämiseksi erikoistuneina palveluina, 
joilla on tietty palvelunlaatu ja kohdennettu 
kapasiteetti. Erikoistuneiden palvelujen 
tarjoaminen ei saa heikentää toistuvasti tai 
jatkuvasti internet-liityntäpalvelujen 
yleistä laatua.

-liikenteen välittämiseksi erikoistuneina 
palveluina, joilla on tietty palvelunlaatu ja 
kohdennettu kapasiteetti. Erikoistuneiden 
palvelujen tarjoaminen ei saa heikentää 
internet-liityntäpalvelujen laatua.

Or. en

Tarkistus 185
Malcolm Harbour

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

Komission teksti Tarkistus

Jotta kansalliset viranomaiset voivat 
arvioida laadun mahdollista 
heikentymistä, sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajien tai 
sisältöjen, sovellusten ja palvelujen 
tarjoajien on pyynnöstä toimitettava 
kansallisille viranomaisille tarkat tiedot 
koskien kahdelle palvelutyypille annettua 
kapasiteettia.

Or. en

Perustelu

Tätä tarkistusta ehdotetaan lisäyksenä lausuntoluonnoksen tarkistukseen 7 (AM7).

Tarkistus 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämä artikla ei rajoita unionin tai 
kansallista lainsäädäntöä, joka koskee 
välitettävien tietojen, sisältöjen, 

Poistetaan.
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sovellusten tai palvelujen laillisuutta.

Or. en

Perustelu

Yhdessä oikeudellisen säännöksen täytäntöönpanon kanssa tämä antaisi liikenteenhallinnan 
perusteena vihreän valon laittomaksi unionin tai kansallisessa lainsäädännössä katsottujen 
sisältöjen syrjinnälle, heikentämiselle tai estämiselle. Kyseiset toimenpiteet voisivat 
suhteettomasti vaikuttaa loppukäyttäjien oikeuksiin viestinnän luottamuksellisuuden, 
yksityisyyden ja tietosuojan osalta.

Tarkistus 187
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämä artikla ei rajoita unionin tai 
kansallista lainsäädäntöä, joka koskee 
välitettävien tietojen, sisältöjen, 
sovellusten tai palvelujen laillisuutta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 188
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaikkia internet-palvelujen tarjoajien 
palveluja on kohdeltava yhtäläisesti. 
Internet-palvelujen tarjoajat eivät saa 
asettaa mitään palvelua etusijalle muihin 
palveluihin verrattuna.

Or. en
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Tarkistus 189
Christian Engström

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. Edellä 1 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.

Or. en

Tarkistus 190
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 sekä sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajille, 
mukaan lukien tiedotusvälineet ja 
kulttuuriteollisuus sekä hallitukset 
kaikilla tasoilla, on toimitettava
direktiivin 2002/22/EY 20 artiklan 
2 kohdassa, 21 artiklan 3 kohdassa ja 21 
artiklan a alakohdassa edelletyt täydelliset 
tiedot, joihin sisältyvät tiedot sovelletuista 
kohtuullisista 
liikenteenhallintatoimenpiteistä, jotka 
voivat vaikuttaa tietojen, sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen saantiin ja
välittämiseen 1 ja 2 kohdassa määritetyllä 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 191
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert
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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. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
oikeuksien käyttämistä on helpotettava 
antamalla 25 artiklan 1 kohdassa, 
26 artiklan 2 kohdassa ja 27 artiklan 1 ja 
2 kohdassa edellytetyt täydelliset tiedot.

Or. de

Tarkistus 192
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) panna täytäntöön oikeudellinen 
säännös tai tuomioistuimen määräys 
taikka ehkäistä tai vaikeuttaa vakavia 
rikoksia;
b) säilyttää verkon, sen kautta tarjottavien 
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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.

Or. en

Tarkistus 193
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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, rajoittamalla 
niitä, paitsi tapauksissa, joissa on 
välttämätöntä soveltaa kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä tai panna 
tuomioistuimen päätös täytäntöön.

Liikenteenhallintatoimenpiteitä pidetään 
kohtuullisina, kun niitä käytetään 
tehokkaammin hallinnoimaan verkon 
liikennettä sen eheyden ja turvallisuuden 
säilyttämiseksi, ja tehokkaammin 
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hallinnoimaan verkon liikennettä 
osoitetuissa akuutin verkon 
ylikuormittumisen täsmällisissä 
tapauksissa sillä edellytyksellä, että 
toisiaan vastaavia liikenteen tyyppejä 
kohdellaan yhtäläisesti. Näiden 
toimenpiteiden on oltava avoimia, 
syrjimättömiä ja kohtuullisia.

Or. en

Tarkistus 194
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 195
Bernadette Vergnaud
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 196
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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 

Internet-liityntäpalvelujen 
sopimuspohjaisesti sovittujen 
datansiirtomäärien, -nopeuksien tai 
yleisten laatuominaisuuksien rajoissa 
internet-liityntäpalvelujen tarjoajat eivät 
saa rajoittaa 1 kohdassa säädettyjä 
vapauksia syrjimällä tiettyjä sisältöjä,
sovelluksia tai palveluja taikka niiden 
tiettyjä luokkia, paitsi tapauksissa, joissa 
on välttämätöntä soveltaa kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä. 
Kohtuullisten 
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liikenteenhallintatoimenpiteitä. 
Kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden on oltava 
läpinäkyviä, syrjimättömiä ja 
oikeasuhteisia ja niiden on oltava tarpeen, 
jotta voidaan

liikenteenhallintatoimenpiteiden on oltava 
läpinäkyviä, syrjimättömiä ja 
oikeasuhteisia ja niiden on oltava tarpeen 
erityisesti, jotta voidaan

Or. en

Perustelu

Yksinkertaisempi liikenteenhallinnan syyluettelon laadinta ja avaaminen. Ei ole 
ennakoitavissa, tuleeko liikenteenhallinnalle olemaan tarvetta muissa tilanteissa 
tulevaisuudessa. Koska asetukseen on muodostettu useita suojatasoja koskien 
liikenteenhallintaa, luettelon tekeminen tyhjentäväksi ei vaikuta sallivan väärinkäytöksiä.

Tarkistus 197
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Internet-liityntäpalvelujen 
sopimuspohjaisesti sovittujen 
datansiirtomäärien tai -nopeuksien rajoissa 
internet-liityntäpalvelujen tarjoajat eivät 
saa rajoittaa 1 kohdassa säädettyjä 
oikeuksia erityisesti 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 
verkkohallintatoimenpiteitä. Kohtuullisten 
verkkohallintatoimenpiteiden on oltava 
merkityksellisiä, läpinäkyviä, 
syrjimättömiä, oikeasuhteisia ja 
tehokkaita. Niiden on myös oltava tarpeen, 
jotta voidaan

Or. en
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Tarkistus 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 199
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) panna täytäntöön oikeudellinen säännös 
tai tuomioistuimen määräys;

Or. en

Perustelu

Korostetaan, että tällaisia toimenpiteitä varten on olemassa joko oikeusperusta tai 
tuomioistuin.

Tarkistus 200
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) panna täytäntöön oikeudellinen säännös 
tai tuomioistuimen määräys;
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Or. de

Tarkistus 201
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 202
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 203
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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rajoittaville toimenpiteille;

Or. de

Tarkistus 204
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 205
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) estää ei-toivottu viestintä 
loppukäyttäjille;

Or. en

Perustelu

Operaattorit suodattavat tavallisesti roskapostin. Ei ole käytännössä mahdollista vaatia 
käyttäjiltä nimenomaista suostumusta.

Tarkistus 206
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 207
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Alkuperäisen sanamuodon mukaan operaattorit voisivat vain lieventää syntynyttä 
ruuhkautumista mutta eivät toteuttaa toimia sen estämiseksi. Ei kuitenkaan pidä kieltää 
ennakoivia ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Tarkistus 208
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) minimoida tilapäisen tai d) ehkäistä tai minimoida tilapäisen tai 



AM\1010616FI.doc 105/254 PE524.526v01-00

FI

poikkeuksellisen verkon ruuhkautumisen 
vaikutukset sillä edellytyksellä, että 
toisiaan vastaavia liikenteen tyyppejä 
kohdellaan yhtäläisesti.

poikkeuksellisen verkon ruuhkautumisen 
vaikutukset sillä edellytyksellä, että 
toisiaan vastaavia liikenteen tyyppejä 
kohdellaan yhtäläisesti.

Or. en

Perustelu

Hyvien asiakaskokemusten ja vakaan internet-liityntäpalvelun tarjoamiseksi tietoliikenteen 
hallintatoimia on toteutettava ruuhkautumisen ehkäisemiseksi ajoissa tai ainakin sen 
vaikutusten minimoimiseksi. Jos odotetaan ruuhkautumisen muodostumista, palvelun laatu ja 
asiakkaan kokemus heikkenevät suuresti samalla kun tarvitaan järeämpää tekniikkaa 
ruuhkautumisen purkamiseksi.

Tarkistus 209
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 210
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kohtuulliseen liikenteenhallintaan saa 
liittyä ainoastaan sellaista IP-otsikon
tietojen käsittelyä, joka on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista tämän kohdan tarkoitusten 
saavuttamiseksi.
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Or. de

Tarkistus 211
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 212
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 213
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava tarkasti ja varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat tehokkaasti hyötyä 
23 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyistä 
vapauksista ja että saatavilla on jatkuvasti 
avoimia internet-liityntäpalveluja, joiden 
laatutaso vastaa teknologian kehitystä ja 
joiden laatua erikoistuneet palvelut eivät 
heikennä. Niiden on yhteistyössä muiden 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
kanssa myös varmistettava, että 
erikoistuneiden palvelujen vaikutukset 
eivät heikennä kulttuurista 
monimuotoisuutta, tiedostusvälineiden 
moniarvoisuutta ja innovointia.
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myös seurattava tiiviisti kohtuullisia 
tietoliikenteen hallintatoimia ja 
varmistettava niiden 23 artiklan 5 kohdan 
mukainen soveltaminen ottaen tarkkaan 
huomioon tämän artiklan 2 kohdassa ja 
direktiivin 2002/22/EY 21 artiklan 
3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut 
BERECin suuntaviivat. Kohtuulliset 
liikenteenhallintatoimenpiteet 
tarkastetaan säännöllisesti teknologian 
kehityksen perusteella. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on raportoitava 
vuosittain komissiolle ja BERECille 
seurannastaan ja havainnoistaan.

Or. en

Tarkistus 214
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava tarkasti ja varmistettava, että 

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

seurattava tarkasti ja varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat tehokkaasti hyötyä 
23 artiklan 1 kohdassa säädetyistä 
vapauksista ja että saatavilla on jatkuvasti 
syrjimättömiä internet-liityntäpalveluja, 
joiden laatutaso vastaa teknologian 
kehitystä. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja kansallisten 
tietosuojaviranomaisten on raportoitava 
vuosittain komissiolle ja BERECille 
seurannastaan ja havainnoistaan.

Or. en

Tarkistus 215
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava tarkasti ja varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat tehokkaasti hyötyä 
23 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyistä 
oikeuksista, 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 mielipiteen ja tiedonvälityksen 
vapauteen, kielelliseen ja kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen, tiedotusvälineiden 
vapauteen ja monimuotoisuuteen sekä
innovointiin. Kansallisten 
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havainnoistaan. sääntelyviranomaisten on raportoitava 
vuosittain komissiolle ja BERECille 
seurannastaan ja havainnoistaan.

Or. de

Tarkistus 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava tarkasti ja varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat tehokkaasti hyötyä 
23 artiklan 1 ja 2 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, kilpailuun ja 
innovointiin. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on julkistettava
vuosittain kertomuksia seurannastaan ja 
havainnoistaan ja toimitettava ne
komissiolle ja BERECille.

Or. en

(On seurattava, miten erikoistuneet palvelut lisäävät kilpailua markkinoilla. Kertomusten on 
oltava julkisesti saatavilla.)

Tarkistus 217
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava tarkasti ja varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat tehokkaasti hyötyä
23 artiklan 1 ja 2 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 
julkaistava raporttinsa ja varmistettava 
siten, että ne ovat pääsääntöisesti 
kaikkien markkinatoimijoiden saatavilla.

Or. de

Perustelu

Jotta valvonta ja kilpailu toimivat paremmin, loppukäyttäjillä on oltava selkeät tiedot 
yleiskuvan saamiseksi ja vertailua varten. Ei ole mitään syytä, miksi nämä raportit pitäisi olla 
ainoastaan komission ja BERECin käytettävissä.

Tarkistus 218
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava tarkasti ja varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat tehokkaasti hyötyä 
23 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyistä 
vapauksista, että 23 artiklan 5 kohtaa 
noudatetaan ja että saatavilla on jatkuvasti 
syrjimättömiä internet-liityntäpalveluja, 

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava tarkasti ja varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat tehokkaasti hyötyä 
23 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyistä 
vapauksista, että 23 artiklan 5 kohtaa 
noudatetaan ja että saatavilla on jatkuvasti 
syrjimättömiä internet-liityntäpalveluja, 
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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.

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, havainnoistaan 
ja toteutetuista toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 219
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
yhteistyössä kansallisten
tietosuojaviranomaisten kanssa valvottava
tarkasti ja varmistettava, että loppukäyttäjät 
voivat tehokkaasti hyötyä 23 artiklan 1 ja 2 
kohdassa säädetyistä oikeuksista ja
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, innovointiin, 
talouteen ja yhteiskuntaan. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja kansallisten 
tietosuojaviranomaisten on raportoitava 
vuosittain julkiselle yleisölle, komissiolle, 
Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja 
BERECille valvonnastaan ja 
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havainnoistaan.

Or. de

Tarkistus 220
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jotta voidaan estää palvelun laadun yleinen 
heikentyminen internet-liityntäpalveluissa 
tai taata loppukäyttäjien mahdollisuus 
saada ja välittää tietoa ja sisältöjä tai 
käyttää valitsemiaan sovelluksia ja 
palveluja, kansallisten viranomaisten on 
määrättävä palvelunlaadun riittäviä 
vaatimuksia yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajille.

Or. en

Tarkistus 221
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jotta voidaan estää palvelun laadun 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. Näihin 
vähimmäisvaatimuksiin on sisällyttävä se, 
että
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Or. de

Perustelu

Näin varmistetaan, että avoimen internetin vähimmäislaadun sääntely ei johda laadun 
heikkenemiseen. Sitä paitsi muutoin suurta kaistanleveyttä tarvitsevat palvelut joutuisivat 
automaattisesti tarjoajan erikoissegmenttiin, koska vain siinä ne saavuttaisivat normaalin 
suorituskyvyn. Tämä vaikuttaisi siten epäsuoralla tavalla negatiivisesti kilpailuun.

Tarkistus 222
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) avoimen internetin käytettävissä olevan 
kaistanleveyden on oltava vähintään 
erikoistuneille palveluille varatun alan 
tasoinen;

Or. de

Tarkistus 223
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) internet-liittymään sisältyvän 
käytettävissä olevan määrän laskennan 
on perustuttava datamäärään, jonka 
suurin osa käyttäjistä siirtää 
laajakaistayhteyden avulla tilastollisesti 
järkevän yhtenäisesti määritellyn 
ajanjakson aikana.

Or. de

Perustelu

Ilmaisulla ”tilastollisesti järkevä” varmistetaan, että määritelty ajanjakso on järkevän, 
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tarkan ja tasapainoisen pituinen, eli esimerkiksi yksi kuukausi, ja että määritelmää ei ole 
mahdollista käyttää väärin kuten tulkita ajanjakso muutamiksi tunneiksi yöaikaan.

Tarkistus 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
toimitettava komissiolle hyvissä ajoin 
ennen tällaisten vaatimusten asettamista 
yhteenveto toimenpiteiden perusteista, 
suunnitellut vaatimukset sekä ehdotettu 
toimintatapa. Kyseisten tietojen on oltava 
myös BERECin käytettävissä. Komissio 
antaa tarkasteltuaan kyseisiä tietoja niistä 
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.

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa siltä, että komission toimia tarvitaan.
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Tarkistus 225
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun viestinnän tarjoaja ei ole 
täyttänyt palvelua koskevia vaatimuksia, 
joista säädetään muun muassa 
25 artiklassa, loppukäyttäjällä on oikeus 
purkaa sopimus ja vedota kansallisen 
lainsäädännön mukaisiin oikeuksiinsa.

Or. en

Tarkistus 226
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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.

Or. en

Tarkistus 227
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta
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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.

3. BERECin on sidosryhmiä kuultuaan ja 
yhteistyössä komission kanssa laadittava 
suuntaviivoja, joilla määritellään 
yhdenmukaiset edellytykset kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanolle tämän artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 228
Josef Weidenholzer

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.

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

Or. de

Tarkistus 229
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta
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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.

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

Or. en

Perustelu

Soveltamisen on oltava yhdenmukaista.

Tarkistus 230
Jürgen Creutzmann

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 
kaikki sovellettavat maksut (liitynnästä, 
käytöstä ja ylläpidosta perittävät ja 
mahdolliset lisämaksut) sekä 
päätelaitteeseen liittyvät kulut;
c) sovellettavat tariffit numeroille tai 
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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;
f) toimenpiteet, joilla varmistetaan 
yhtäläinen pääsy vammaisille 
loppukäyttäjille, myös säännöllisesti 
päivitettävät yksityiskohtaiset tiedot heitä 
varten suunnitelluista tuotteista ja 
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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 
sisältö, muoto ja julkaisutapa, mukaan 
lukien mahdolliset 
laatusertifiointiekanismit. Komissio voi 
ottaa huomioon direktiivin 2002/22/EY 
liitteessä III esitetyt muuttujat, 
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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. 
Tällöin asianomaisten 
julkisviranomaisten on toimitettava nämä 
tiedot yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajille vakiomuodossa, ja ne voivat 
kattaa muun muassa seuraavat aiheet:
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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.

Or. en

Perustelu

Siirretään takaisin direktiiviin 2002/22/EY.

Tarkistus 231
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komission teksti Tarkistus

d) niiden palvelujen laatu 2 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten 
mukaisesti;

d) niiden palvelujen laatu;

Or. en

Tarkistus 232
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komission teksti Tarkistus

i) tosiasiallisesti käytettävissä oleva 
datansiirtonopeus ladattaessa verkosta ja 

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

verkkoon loppukäyttäjän 
asuinjäsenvaltiossa, myös käytettävissä 
oleva vähimmäisdatansiirtonopeus 
ladattaessa verkosta ja verkkoon
ruuhkahuippujen aikana;

Or. en

Tarkistus 233
Franz Obermayr

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) tosiasiallisesti käytettävissä oleva 
datansiirtonopeus ladattaessa verkosta ja 
verkkoon loppukäyttäjän 
asuinjäsenvaltiossa, myös ruuhkahuippujen 
aikana; tarvittaessa liitettävä mukaan 
viittaus alueellisiin negatiivisiin 
poikkeuksiin verkon matalamman 
teknisen laadun perusteella;

Or. de

Perustelu

Ei ole mahdollista laatia standardisoituja tarjouksia, joissa otetaan huomioon kaikki 
alueelliset olosuhteet verkon teknisen laadun osalta. Asiakkaalle on kuitenkin tarvittaessa 
ilmoitettava, että nopeudet voivat vaihdella alueellisesti verkosta riippuen huomattavan 
paljon.

Tarkistus 234
Franz Obermayr

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

Komission teksti Tarkistus

ii) mahdollisesti sovellettavien 
datamäärärajoitusten taso; hinnat, jotka 

ii) mahdollisesti sovellettavien 
datamäärärajoitusten taso; 
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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;

datansiirtomäärään sisältyvät palvelut ja 
erikoistuneet palvelut; 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;

Or. de

Perustelu

Tämä tärkeä tieto olisi otettava mukaan!

Tarkistus 235
Christian Engström

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

Komission teksti Tarkistus

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;

iii) selkeä ja yleistajuinen selvitys siitä, 
miten mahdolliset datansiirtorajoitukset, 
käytettävissä oleva tosiasiallinen nopeus ja 
muut laatuparametrit saattaa käytännössä 
vaikuttaa sisältöjen, sovellusten ja 
palvelujen käyttöön;

Or. en

Tarkistus 236
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 237
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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. Kansalliset 
tietosuojaviranomaiset voivat tutustua 
liikenteenhallintatoimenpiteisiin.
Tiedoista on käytävä selkeästi ilmi, jos 
kuluttajiin sovelletaan erilaisia ehtoja kuin 
muihin loppukäyttäjiin.

Or. de

Tarkistus 238
Franz Obermayr
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Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Tiedot on julkaistava selkeässä, kattavassa 
ja helppokäyttöisessä muodossa 
standardisoidulla asiakastiedotteella 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, eikä ehtoja saa sijoittaa 
alaviitteisiin tai yleisiin myyntiehtoihin.

Or. de

Perustelu

Nämä perustavanlaatuiset asiakastiedot eivät saa olla hämäriä tai vaikeaselkoisia. Siksi 
standardisoidulla asiakastiedotteella varmistetaan, että nämä tärkeät tiedot eivät sijaitse 
yleisissä myyntiehdoissa tai alaviitteissä. Tätä olisi sovellettava myös merkittäviin eroihin 
ehdoissa, joita sovelletaan kuluttajiin ja muihin loppukäyttäjiin.

Tarkistus 239
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 

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.
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loppukäyttäjiin.

Or. en

Tarkistus 240
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
täsmennetään menetelmät internet-
liityntäpalvelujen nopeuden 
mittaamiseksi, palvelunlaatua koskevat 
parametrit ja menetelmät niiden 
mittaamiseksi sekä julkaistavien tietojen 
sisältö, muoto ja julkaisutapa, mukaan 
lukien mahdolliset
laatusertifiointiekanismit. 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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 241
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
täsmennetään menetelmät internet-
liityntäpalvelujen nopeuden mittaamiseksi, 

2. BEREC vahvistaa sidosryhmiä 
kuultuaan ja tiiviissä yhteistyössä 
komission kanssa yleiset suuntaviivat 
menetelmistä internet-liityntäpalvelujen 
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palvelunlaatua koskevat parametrit ja 
menetelmät niiden mittaamiseksi sekä 
julkaistavien tietojen sisältö, muoto ja 
julkaisutapa, mukaan lukien mahdolliset 
laatusertifiointiekanismit. 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.

nopeuden mittaamiseksi, palvelunlaatua 
koskevat parametrit (muun muassa 
keskimääräinen vs. mainostetut nopeudet, 
käyttäjien kokemus laadusta), ja 
menetelmistä niiden mittaamiseksi sekä 
julkaistavien tietojen sisältö, muoto ja 
julkaisutapa, mukaan lukien mahdolliset 
laatusertifiointimekanismit. Komissio voi 
ottaa huomioon direktiivin 2002/22/EY 
liitteessä III esitetyt muuttujat, määritelmät 
ja mittausmenetelmät. 

Or. en

Perustelu

BEREC on jo laatinut suuntaviivoja tällä alalla ja on asianmukainen elin antamaan 
tarvittavat lisäsuuntaviivat. Lisäksi on otettava huomioon tekniset erot matkaviestinverkoissa 
– milloin tosiasiallista nopeutta/ruuhkautumista ei voida mitata ja se vaihtelee eri tekijöiden 
vuoksi, kuten henkilöiden lukumäärä solussa, käytetty puhelin jne.

Tarkistus 242
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
täsmennetään menetelmät internet-
liityntäpalvelujen nopeuden mittaamiseksi, 
palvelunlaatua koskevat parametrit ja 
menetelmät niiden mittaamiseksi sekä 
julkaistavien tietojen sisältö, muoto ja 
julkaisutapa, mukaan lukien mahdolliset 
laatusertifiointiekanismit. 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.

2. BEREC hyväksyy kuultuaan kaikkia 
asianomaisia sidosryhmiä menetelmät 
internet-liityntäpalvelujen nopeuden 
mittaamiseksi, palvelunlaatua koskevat 
parametrit ja menetelmät niiden 
mittaamiseksi sekä julkaistavien tietojen 
sisältö, muoto ja julkaisutapa, mukaan 
lukien mahdolliset 
laatusertifiointimekanismit. BEREC voi 
ottaa huomioon direktiivin 2002/22/EY 
liitteessä III esitetyt muuttujat, määritelmät 
ja mittausmenetelmät. Siirretään 
komissiolle valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksinä BERECin 
edellä mainittuja mittausmenetelmiä 
koskevat ehdotukset 33 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
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noudattaen.

Or. en

Tarkistus 243
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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. Sertifointi 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.

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 kaikkia asianomaisia sidosryhmiä 
kuultuaan 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. 
Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
julkaisemien tietojen on oltava saatavilla 
veloituksetta vertailuvälineiden saataville 
asettamista varten.

Nykyisiä vertailusivustoja käytetään 
mahdollisuuksien mukaan perustana 
edellä mainituille itsenäisille 
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vertailuvälineille.

Or. en

Tarkistus 244
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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. Sertifointi 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.

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 avoimen lähdekoodin ohjelmistot 
huomioon ottaen annettava tällaiset 
välineet saataville itse tai kolmansien 
osapuolten kautta sertifiointivaatimuksia 
noudattaen. Yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien julkaisemien tietojen on oltava 
saatavilla veloituksetta ja avoimessa 
muodossa vertailuvälineiden saataville 
asettamista varten.

Or. de
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Tarkistus 245
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 246
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

4. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
on asianomaisten julkisviranomaisten 
pyynnöstä jaettava yleisen edun mukaista 
tietoa veloituksetta loppukäyttäjille, 
tarvittaessa käyttäen samoja keinoja, joita 
ne käyttävät tavanomaisessa viestinnässään 
loppukäyttäjien kanssa. Tällöin 
asianomaisten julkisviranomaisten on 
toimitettava nämä tiedot yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajille vakiomuodossa, ja ne 
voivat kattaa erityisesti tiedot ja keinot, 
joilla suojaudutaan henkilöturvallisuutta 
uhkaavilta riskeiltä ja henkilötietojen 



AM\1010616FI.doc 131/254 PE524.526v01-00

FI

laittomalta käytöltä sähköisiä 
viestintäpalveluja käytettäessä.

Or. de

Tarkistus 247
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Yksityistaloutta, toimeenpanovaltaa ja tuomiovaltaa ei pitäisi sekoittaa keskenään. Tässä 
tapauksessa oikeudellinen valvontaelin puuttuisi. Toimeenpanovalta olisi tällöin tuomiovalta 
ja yksityistaloudella olisi toimeenpanovalta.

Tarkistus 248
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Lisätty suoraan 25 artiklan 4 kohtaan.

Tarkistus 249
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) se, miten henkilöturvallisuutta 
uhkaavilta riskeiltä ja henkilötietojen 
laittomalta käytöltä suojaudutaan sähköisiä 
viestintäpalveluja käytettäessä, myös 
sähköisen viestintäpalvelun tarjoajan 
toimenpiteet ja niiden mahdollinen 
vaikutus henkilötietojen suojaan.

Or. en

Tarkistus 250
Jürgen Creutzmann

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 
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seuraavat tiedot:
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 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) 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, 
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mukaan lukien
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, 
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kanssa toisin sovita, ainakin seuraavat 
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;
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 
on annettava selkeässä, kattavassa ja 
helppokäyttöisessä muodossa jollain 
loppukäyttäjän asuinjäsenvaltion 
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virallisella kielellä, ja ne on päivitettävä 
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.

Or. en

Perustelu

Siirretään takaisin direktiiviin 2002/22/EY.

Tarkistus 251
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) loppukäyttäjän mahdollisesti 
tarvitsemat tekniset tiedot maksutta, jotta 
tämä voi käyttää valitsemaansa 
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päätelaitetta;

Or. en

Tarkistus 252
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

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

Or. en

Tarkistus 253
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – e alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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);

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;

Or. en

Tarkistus 254
Christian Engström
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Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 255
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) jos on voimassa velvoite direktiivin 
2002/22/EY 25 artiklan mukaisesti, 
loppukäyttäjien mahdollisuudet sisällyttää 
tai olla sisällyttämättä henkilötietojaan 
luetteloon ja mitä tietoja sisällytetään; 
direktiivin 2002/58/EY 12 artiklan 
mukaisesti loppukäyttäjille on ilmoitettava 
tällaisen luettelon tarkoituksesta ja 
tietojen käytöstä hakutoiminnoissa ja 
käyttäjille on myös annettava 
yksityiskohtaiset tiedot keinoista käyttää 
oikeuttaan tarkistaa, korjata tai poistaa 
henkilötietonsa kyseisestä luettelosta.

Or. en

Tarkistus 256
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – j alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

j) minkä tyyppisiä toimia palveluntarjoaja 
voi toteuttaa tietoturvan tai tietojen 
eheyden vaarantuessa taikka uhkien tai 
haavoittuvuuksien johdosta. Tiedoissa on 
esitettävä toimien taustalla olevat 
viestinnän tutkintatekniikat sekä niiden 
vaikutus loppukäyttäjän yksityisyyden 
suojaan ja tietosuojaoikeuksiin:

Or. en

Tarkistus 257
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

j) minkä tyyppisiä toimia, teknisiä 
toimintatapoja ja 25 artiklan 5 kohdassa 
määriteltyjä tavoitteita palveluntarjoaja voi 
toteuttaa tietoturvan tai tietojen eheyden 
vaarantuessa taikka uhkien tai 
haavoittuvuuksien johdosta. Lisäksi on 
kuvailtava näiden toimien vaikutukset 
tietosuojaan ja loppukäyttäjien 
yksityisyyteen.

Or. de

Tarkistus 258
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – j alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) tarkoituksista, joiden vuoksi 
loppukäyttäjän henkilötietoja käsitellään, 
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ja niiden perustelut;

Or. en

Tarkistus 259
Christian Engström

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 alakohdassa tarkoitettujen 
tietojen lisäksi kyseisessä sopimuksessa 
on oltava seuraavat tiedot, jos sopimus 
sisältää säännöksen internet-yhteydestä ja 
tietopalveluista:
a) yksityiskohtaiset tiedot tietoyksiköiden 
hinnoittelumalleista, 
tietokokonaisuuksien hinnoittelumalleista 
ja kaikista sovellettavista kynnysarvoista. 
Kynnysarvot ylittävien tietomäärien osalta 
tilapäisyyteen perustuva yksikkö- tai 
kokonaishinnoittelu ja kaikki 
mahdollisesti sovellettavat datansiirron 
nopeusrajoitukset;
b) miten loppukäyttäjät voivat seurata 
käyttönsä senhetkistä tasoa ja määrittää 
haluamansa käyttötason rajoituksen;
c) tosiasiallisesti käytettävissä oleva 
datansiirtonopeus ladattaessa verkosta ja 
verkkoon loppukäyttäjän sijaintipaikassa 
sekä taattu vähimmäisnopeus;
d) muut palvelun laatua koskevat 
muuttujat tässä asetuksessa määritetyllä 
tavalla, lisäksi jäsenvaltiot voivat määrätä 
lisämuuttujia;
e) selkeä ja yleistajuinen selvitys siitä, 
miten mahdolliset siirtorajoitukset, 
käytettävissä oleva tosiasiallinen nopeus 
ja muut laatuparametrit saattaa 
käytännössä vaikuttaa sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen käyttöön;
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Or. en

Tarkistus 260
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

a) mahdollisesti sovellettavien 
datamäärärajoitusten taso; 
datansiirtomäärään sisältyvät palvelut ja 
erikoistuneet palvelut; 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;

Or. de

Perustelu

Vertaa 25 artiklaan.

Tarkistus 261
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 262
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

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

Or. en

Tarkistus 263
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat säilyttää tai ottaa 
käyttöön lisävaatimuksia niiden 
sopimusten osalta, joihin tätä artiklaa 
sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 264
Josef Weidenholzer
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Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Loppukäyttäjällä on oikeus tutustua 
kaikkiin tarjoajan keräämiin 
henkilötietoihin ja poistattaa ne.

Or. de

Tarkistus 265
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

27 artikla Poistetaan.
Kulutuksen valvonta

1. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
on tarjottava loppukäyttäjille 
mahdollisuus valita veloituksetta toiminto, 
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 
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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 
heille toimitetaan eritellyt laskut.

Or. en

Perustelu

Siirretään takaisin direktiiviin 2002/22/EY.

Tarkistus 266
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
on tarjottava loppukäyttäjille mahdollisuus 
valita veloituksetta toiminto, joka tarjoaa 

1. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
on tarjottava loppukäyttäjille mahdollisuus 
valita veloituksetta toiminto, joka tarjoaa 
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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.

tietoa eri sähköisten viestintäpalvelujen 
kokonaiskulutuksesta ilmaistuna 
valuuttana, jossa loppukäyttäjää 
laskutetaan. Tällaiset tiedot kulutuksesta 
on tarjottava ajoissa. Tällaisen toiminnon 
on taattava, etteivät kokonaismenot tietyllä 
ajalla ilman loppukäyttäjän suostumusta 
ylitä hänen määrittämäänsä saldorajaa.

Or. en

Tarkistus 267
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
on annettava loppukäyttäjille mahdollisuus 
valita veloituksetta, että heille toimitetaan 
eritellyt laskut joko sähköisessä tai 
kirjallisessa muodossa.

Or. en

Tarkistus 268
Jürgen Creutzmann

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 
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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 
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 
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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. 
7. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
on sovellettava sopimuksen 
irtisanomiseen ehtoja ja menettelyjä, jotka 
eivät aiheuta esteitä palveluntarjoajan 
vaihtamiselle tai kannusta vaihtamasta 
palveluntarjoajaa.

Or. en

Perustelu

Siirretään takaisin direktiiviin 2002/22/EY.

Tarkistus 269
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 270
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

2. Kuluttajilla sekä muilla loppukäyttäjillä,
jotka sitä pyytävät, on oikeus irtisanoa 
sopimus yhden kuukauden 
irtisanomisajalla, jos sopimuksen 
voimaantulosta 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.

Or. en

Tarkistus 271
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkia nopeuteen tai muihin 5. Kaikkia nopeuteen tai muihin 
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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.

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. 
Loppukäyttäjillä on myös oikeus purkaa 
sopimus suorituskykyä koskevien 
vaatimusten noudattamatta jättämisen 
vuoksi.

Or. en

Tarkistus 272
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

5. Mikäli yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajan 26 artiklan mukaisesti 
ilmoittamasta suorituskyvystä esiintyy 
merkittäviä ja pysyviä poikkeamia

Or. de

Perustelu

Datansiirtonopeuksien poikkeamat ovat nousseet viime aikoina huomattaviin mittoihin. 
Erityisen irtisanomisoikeuden myötä sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat joutuvat 
esittämään sopimuksissa realistisia tietoja datansiirtonopeuksista. Lisäksi loppukäyttäjältä ei 
voida vaatia, että tämä esittäisi toistuvasti (harvoin toteutettavia) vaatimuksia sopimuksen 
täyttämisestä jälkikäteen, koska näiden ongelmien katsotaan usein johtuvan verkkokohtaisesta 
kuormituksesta.
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Tarkistus 273
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) datansiirtonopeuden osalta, 
loppukäyttäjälle myönnetään erityinen 
irtisanomisoikeus;

Or. de

Tarkistus 274
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) muiden laatuparametrien osalta, sitä 
on pidettävä suorituskykyä koskevien 
vaatimusten noudattamatta jättämisenä 
loppukäyttäjän oikeussuojakeinojen 
määrittämiseksi kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 275
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Saman yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajan tarjoamien lisäpalvelujen 
tilaaminen ei saa käynnistää uudelleen 

6. Saman yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajan tarjoamien lisäpalvelujen 
tilaaminen ei saa käynnistää uudelleen 
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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.

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. 
Kuluttajalle on annettava tästä 
asianmukaisesti tieto ja tämän on 
hyväksyttävä uusiminen.

Or. en

Tarkistus 276
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltiot voivat säilyttää tai ottaa 
käyttöön lisävaatimuksia niiden 
sopimusten osalta, joihin tätä artiklaa 
sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 277
Regina Bastos

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.
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Or. pt

Perustelu

Palvelupaketteja koskevat säännökset siirretään osaksi yleispalveludirektiiviä.

Tarkistus 278
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Tarkistus 279
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
29 artikla 

Komission teksti Tarkistus

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

Jos kuluttajille tarjottuun palvelupakettiin 
kuuluu vähintään liitäntä sähköiseen 
viestintäverkkoon tai yksi sähköinen 
viestintäpalvelu, tätä artiklaa ja 30 artiklaa 
sovelletaan kaikkiin paketin osiin, ellei 
sähköinen viestintäpalvelu ole vähäinen 
osa palvelupakettia.

Or. en
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Tarkistus 280
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
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. 
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4. 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. 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 
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jälkeen siirtävän yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan on annettava 
loppukäyttäjälle mahdollisuus jatkaa 
sähköpostiviestien jälkeenlähettämistä, 
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.

Or. en

Perustelu

Siirretään takaisin direktiiviin 2002/22/EY.

Tarkistus 281
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. 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. Loppukäyttäjiä ei saa vaihtaa 
toiselle palveluntarjoajalle vastoin heidän 

4. Numeroiden siirtäminen ja niiden 
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 sopimuksen 
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tahtoaan. tekemisestä. Vastaanottavan yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajan on 
johdettava vaihtamis- ja 
siirtämismenettelyä ja varmistettava, että 
loppukäyttäjät saavat riittävät tiedot 
siirtämisestä ennen siirtämismenettelyä ja 
sen aikana ja myös välittömästi sen 
jälkeen.

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
voivat määrätä numeroiden yleisestä 
siirto- ja vaihtoprosessista BERECin 
ohjeiden mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta ensimmäisen alakohdan 
soveltamista. Niiden on otettava 
huomioon tarvittava loppukäyttäjien suoja 
koko vaihtoprosessin ajan ja tarve 
varmistaa prosessin tehokkuus. 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.

Or. en

Tarkistus 282
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Loppukäyttäjien sopimusten, jotka ne 
ovat tehneet siirtävien yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajien kanssa, on lakattava 
olemasta voimassa automaattisesti sen 

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

jälkeen, kun vaihto on suoritettu. Siirtävien 
sähköisen viestinnän tarjoajien on 
palautettava kaikki jäljellä oleva saldo 
niille kuluttajille, jotka käyttävät ennalta 
maksettuja palveluja. Loppukäyttäjät 
voivat myös pyytää etukäteismaksunsa 
siirtämistä vastaanottavalle 
palveluntarjoajalle.

Or. en

Tarkistus 283
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Palveluntarjoajan on annettava 
tekniset tiedot tai protokollat, joiden 
avulla loppukäyttäjä voi 
uudelleenohjelmoida laitteen, jotta se on 
yhteensopiva palveluntarjoajan 
palveluiden kanssa. Tiedot ovat 
maksuttomia.

Or. en

Tarkistus 284
Regina Bastos

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 285
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

1 b) Lisätään 20 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”-1 a Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 1 kohdassa tarkoitetut tiedot tarjotaan 
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.”
___________________
* 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).”

Or. en
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Perustelu

Muutos vastaa kuluttajien oikeuksia koskevaa direktiiviä.

Tarkistus 286
Malcolm Harbour

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

Komission teksti Tarkistus

1 b) Lisätään 20 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”-1 a Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetut tiedot 
tarjotaan 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 
vähintään sähköisessä muodossa ja 
pyydettäessä kirjallisena. Jäsenvaltiot 
voivat kansallisessa lainsäädännössään 
pitää voimassa sopimuksiin liittyviä tietoja 
koskevat kielivaatimukset sen 
varmistamiseksi, että kuluttaja tai sitä 
pyytävä loppukäyttäjä ymmärtää annetut 
tiedot helposti, tai hyväksyä tällaisia 
kielivaatimuksia.
_________________
* 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 
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L 304, 22.11.2011, s. 64).”

Or. en

Perustelu

Tällä korvattaisiin lausuntoluonnoksen tarkistus 20.

Tarkistus 287
Regina Bastos

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

Komission teksti Tarkistus

1 b) Lisätään 20 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”-1 a Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 
tarjotaan selvässä, kattavassa ja helposti 
saatavassa olevassa muodossa sen 
jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa 
palvelu tarjotaan, ja vaikuttamatta 
kuluttajan oikeuksista annetun 
direktiivin* muualla kuin kuluttajan 
tiloissa tehtyihin sopimuksiin tai 
etäsopimuksiin liittyviin vaatimuksiin. 
Kuluttaja ja muu loppukäyttäjä saa 
pyynnöstä jäljennöksen sopimuksesta 
vähintään sähköisessä muodossa ja 
kirjallisena.
______________________
* 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 
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L 304, 22.11.2011, s. 64).”

Or. en

Tarkistus 288
Malcolm Harbour

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

Nykyinen teksti Tarkistus

1 c) 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 yhteystiedot 
sekä osoite ja yhteystiedot mahdollisia 
valituksia varten, jos nämä tiedot ovat 
erilaiset;

b) tarjotut palvelut, mukaan lukien 
erityisesti

b) tarjottavien palvelujen keskeiset 
ominaisuudet, mukaan lukien erityisesti

– erityinen hinnoittelumalli tai erityiset 
hinnoittelumallit, joihin sopimusta 
sovelletaan, ja kunkin kyseisen 
hinnoittelumallin osalta tarjottavien 
palvelujen tyyppi, mukaan lukien 
viestinnän määrät;

– se, tarjotaanko hätäpalveluja ja soittajan 
sijainnin paikantamista, ja mahdolliset 
26 artiklan mukaisten hätäpalvelujen 

– se, tarjotaanko hätäpalveluja ja missä 
jäsenvaltioissa niitä tarjotaan ja soittajan 
sijainnin paikantamista, ja mahdolliset 
26 artiklan mukaisten hätäpalvelujen 
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tarjoamista koskevat rajoitukset; tarjoamista koskevat 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 eli perusliittymän 
toimitusaika ja tarvittaessa muut 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
määrittelemät palvelun laatua koskevat 
muuttujat;

– 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 siitä, miten nämä menettelyt 
saattavat vaikuttaa palvelun laatuun;
– tarjottavat ylläpitopalvelutyypit ja 
asiakastukipalvelut sekä menetelmät 
yhteyden saamiseksi näihin palveluihin;

– myynnin jälkeisten palvelujen tyypit,
tarjottavat ylläpitopalvelutyypit ja 
asiakastukipalvelut, näiden palvelujen 
ehdot ja maksut sekä menetelmät yhteyden 
saamiseksi näihin palveluihin;

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

– kaikki toimitettavan päätelaitteen käyttöä 
koskevat rajoitukset, jotka palveluntarjoaja 
on määrännyt, mukaan lukien tiedot 
päätelaitteiden lukituksen avaamisesta ja 
mahdollisista maksuista siinä 
tapauksessa, että sopimus irtisanotaan;

c) jos on olemassa 25 artiklan mukainen 
velvollisuus, tilaajan valinnat siitä, 
sisällytetäänkö hänen henkilötietojaan 
luetteloon, ja mitä tietoja siinä mainitaan;

c) jos on olemassa 25 artiklan mukainen 
velvollisuus, tilaajan valinnat siitä, 
sisällytetäänkö hänen henkilötietojaan 
luetteloon, ja mitä tietoja siinä mainitaan;

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 
niistä johtuvat kustannuserot sekä 
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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,

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

– numeroiden ja muiden tunnisteiden 
siirrettävyyteen liittyvät maksut,

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

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

– maksut, jotka peritään sopimuksen 
päättyessä, 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 loppukäyttäjän 
lakisääteisiin oikeuksiin;

g) keinot riitojen ratkaisumenettelyn 
aloittamiseksi 34 artiklan mukaisesti;

g) keinot riitojen, myös valtioiden rajat 
ylittävien riitojen, ratkaisumenettelyn 
aloittamiseksi 34 artiklan mukaisesti;

g a) vammaisten loppukäyttäjien osalta 
yksityiskohtaiset tiedot 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 

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 
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koskevat sähköisten viestintäverkkojen ja 
palveluiden käyttämistä laittomiin 
tarkoituksiin tai haitallisen sisällön 
levittämiseen sekä sitä, miten henkilön 
turvallisuutta, yksityisyyden suojaa ja 
henkilötietoja uhkaavilta riskeiltä 
suojaudutaan.”

koskevat sähköisten viestintäverkkojen ja 
palveluiden käyttämistä laittomiin 
tarkoituksiin tai haitallisen sisällön 
levittämiseen sekä sitä, miten henkilön 
turvallisuutta, yksityisyyden suojaa ja 
henkilötietoja uhkaavilta riskeiltä 
suojaudutaan.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FI:PDF)

Perustelu

Tällä korvattaisiin lausuntoluonnoksen tarkistus 21.

Tarkistus 289
Bernadette Vergnaud

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

Nykyinen teksti Tarkistus

1 c) Muutetaan 20 artiklan 1 kohtaa 
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 selvässä, 
kattavassa ja helposti saatavassa muodossa 
ainakin

a) yrityksen nimi ja osoite; a) yrityksen nimi, osoite ja muut 
yhteystiedot sekä osoite ja yhteystiedot 
mahdollisia valituksia varten, jos nämä 
tiedot ovat erilaiset;
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b) tarjotut palvelut, mukaan lukien 
erityisesti

b) tarjottavien palvelujen keskeiset 
ominaisuudet, erityisesti

– erityinen hinnoittelumalli tai erityiset 
hinnoittelumallit, joihin sopimusta 
sovelletaan, ja kunkin kyseisen 
hinnoittelumallin osalta tarjottavien 
palvelujen tyyppi, mukaan lukien 
viestinnän määrät,
– ennalta määritettyyn viestinnän 
määrään perustuvien hinnoittelumallien 
tapauksessa kuluttajien mahdollisuus 
siirtää edellisellä laskutuskaudella 
käyttämättä jäänyt viestinnän määrä,

– se, tarjotaanko hätäpalveluja ja soittajan 
sijainnin paikantamista, ja mahdolliset
26 artiklan mukaisten hätäpalvelujen 
tarjoamista koskevat rajoitukset;

– hätäpalvelut ja soittajan sijainnin 
paikantaminen kaikissa tarjotuissa 
palveluissa, 26 artiklan mukaisten 
hätäpalvelujen tarjoamista koskevat 
mahdolliset rajoitukset sekä niiden 
muutokset,

– 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,

– tarjottavien palvelujen laadun 
vähimmäistaso, mukaan lukien 
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,

– myynnin jälkeisten palvelujen tyypit,
tarjottavien ylläpito- ja 
asiakastukipalvelujen tyypit, näiden 
palvelujen ehdot ja maksut sekä 
menetelmät yhteyden saamiseksi näihin 
palveluihin,
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– kaikki toimitettavan päätelaitteen käyttöä 
koskevat rajoitukset, jotka palveluntarjoaja 
on määrännyt;

– 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,
– pyynnöstä, ilmaiseksi ja edellyttäen ettei 
ole havaittu teknistä 
yhteensopimattomuutta, loppukäyttäjän 
tarvitsemat tekniset tiedot, jotta 
varmistetaan hänen valitsemansa 
päätelaitteen moitteeton toiminta kaikkien 
hänen sopimuksessaan mainittujen 
palvelujen yhteydessä;

c) jos on olemassa 25 artiklan mukainen 
velvollisuus, tilaajan valinnat siitä, 
sisällytetäänkö hänen henkilötietojaan 
luetteloon, ja mitä tietoja siinä mainitaan;

c) jos on olemassa 25 artiklan mukainen 
velvollisuus, tilaajan valinnat siitä, 
sisällytetäänkö hänen henkilötietojaan 
luetteloon, ja mitä tietoja siinä mainitaan;

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 
niistä 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,

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

– numeroiden ja muiden tunnisteiden 
siirrettävyyteen liittyvät maksut,

– palveluntarjoajan vaihtamiseen sekä
numeroiden ja muiden tunnisteiden 
siirrettävyyteen liittyvät maksut, mukaan 
lukien korvausjärjestelyt vaihtoon 
liittyvän viivästymisen tai väärinkäytösten 
varalta,
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– maksut, jotka peritään sopimuksen 
päättyessä, mukaan lukien päätelaitteista 
perittävät maksut;

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;

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.”

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:FI:PDF)

Tarkistus 290
Malcolm Harbour
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Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 d alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d) Lisätään 20 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”1 a Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen lisäksi kyseisessä sopimuksessa 
on oltava myös seuraavat tiedot, jos 
sopimus sisältää säännöksen internet-
yhteydestä ja tietopalveluista:
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 
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 asettaa 
vapaaehtoisia rajoituksia;
c) kiinteitä siirtoyhteyksiä varten arvioidut 
saatavilla olevat nopeudet ladattaessa 
verkosta ja verkkoon loppukäyttäjän 
sijaintipaikassa;
d) matkaviestintietojen osalta sellaiset 
keskimääräiset arvioidut nopeudet 
ladattaessa verkosta ja verkkoon, jotka 
voidaan saada tavallisesta langattoman 
verkon kattavuudesta ja saatavat 
nopeuden vaihteluvälit;
e) muut palvelun laatua koskevat 
parametrit asetuksen (XXX)* 24 artiklan 
2 kohdan mukaisesti;
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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; ja
g) selkeä ja yleistajuinen selvitys siitä, 
miten mahdolliset datansiirtorajoitukset, 
tosiasiallisesti käytettävissä oleva 
nopeuden vaihteluväli ja muut palvelun 
laatua koskevat parametrit ja 
erikoistuneiden palvelujen 
samanaikainen käyttö saattavat 
käytännössä vaikuttaa sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen käyttöön.
__________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EU) N:o XXX/20XX, annettu ...., 
eurooppalaisia sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen 
liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä 
direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 
2002/22/EY ja asetusten (EY) 
N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 
muuttamisesta (EUVL L XXX, 
XX.XX.20XX, s. X).”

Or. en

Perustelu

Tällä korvattaisiin lausuntoluonnoksen tarkistus 22.

Tarkistus 291
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

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

1 d) Lisätään 20 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”1 a Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen lisäksi kyseisessä sopimuksessa 
on oltava myös seuraavat tiedot, jos 
sopimus sisältää säännöksen internet-
yhteydestä ja tietopalveluista:
a) yksityiskohtaiset tiedot tietoyksiköiden 
hinnoittelumalleista, 
tietokokonaisuuksien hinnoittelumalleista 
ja kaikista sovellettavista kynnysarvoista. 
Kynnysarvot ylittävien tietomäärien osalta 
tilapäisyyteen tai pysyvyyteen perustuva 
yksikkö- tai kokonaishinnoittelu ja kaikki 
mahdollisesti sovellettavat datansiirron 
nopeusrajoitukset;
b) miten loppukäyttäjät voivat seurata 
käyttönsä senhetkistä tasoa ja miten 
asettaa vapaaehtoisia rajoituksia;
c) kiinteitä siirtoyhteyksiä varten arvioidut 
saatavilla olevat nopeudet ladattaessa 
verkosta ja verkkoon loppukäyttäjän 
sijaintipaikassa;
d) matkaviestintietojen osalta sellaiset 
arvioidut nopeudet ladattaessa verkosta ja 
verkkoon, joita voidaan odottaa 
tavallisesta langattoman verkon 
kattavuudesta verkossa, jota sopimus 
koskee;
e) muut palvelun laatua koskevat 
parametrit asetuksen (XXX)* 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 
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henkilötietojen suojaan; ja
g) selkeä ja yleistajuinen selvitys siitä, 
miten mahdolliset datansiirtorajoitukset, 
käytettävissä oleva nopeuden vaihteluväli 
ja muut palvelun laatua koskevat 
parametrit ja erikoistuneiden palvelujen 
samanaikainen käyttö saattavat 
käytännössä vaikuttaa sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen käyttöön.
_________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o XXX/20XX, annettu ...., 
eurooppalaisia sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen 
liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä 
direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 
2002/22/EY ja asetusten (EY) 
N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 
muuttamisesta (EUVL L XXX, 
XX.XX.20XX, s. X).”

Or. en

Perustelu

Mukautettu versio esittelijän ehdotuksesta artiklaksi. Matkaviestinverkon kattavuuden osalta 
on todettava, että tämä riippuu siitä, mitä verkkoa sopimus tosiasiassa koskee, joten se on 
täsmennettävä. Vaikka kokemukset jättilaskuista edellyttivät käyttörajoituksia 
verkkovierailuille, vastaavanlaisia ongelmia ei ole kansallisissa viestintäpalveluissa. Tämän 
vuoksi yksittäisten käyttörajojen pakollinen käyttöönotto vaikuttaa suhteettomalta.

Tarkistus 292
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

1 d) Lisätään 20 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
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tietojen lisäksi kyseisessä sopimuksessa 
on oltava myös seuraavat tiedot, jos 
sopimus sisältää säännöksen internet-
yhteydestä ja tietopalveluista:
a) yksityiskohtaiset tiedot tietoyksiköiden 
hinnoittelumalleista, 
tietokokonaisuuksien hinnoittelumalleista 
ja kaikista sovellettavista kynnysarvoista; 
kynnysarvot ylittävien tietomäärien osalta 
tilapäisyyteen tai pysyvyyteen perustuva 
yksikkö- tai kokonaishinnoittelu ja kaikki 
mahdollisesti sovellettavat datansiirron 
nopeusrajoitukset;
b) loppukäyttäjien keinot seurata 
kulutuksensa määrää ja asettaa 
mahdollisesti vapaaehtoisia rajoituksia, 
mikäli näistä keinoista aiheutuu 
lisämaksuja, sellaisten sopimusten 
tapauksessa, joissa määritetään kiinteät 
datansiirtomäärät;
c) kiinteitä siirtoyhteyksiä varten 
tosiasiallisesti käytettävissä olevat 
nopeudet ladattaessa verkosta ja verkkoon 
loppukäyttäjän sijaintipaikassa;
d) matkaviestintietojen osalta sellaiset 
keskimääräiset arvioidut nopeudet 
ladattaessa verkosta, jotka voidaan saada 
tavallisesta langattoman verkon 
kattavuudesta, ja saatavat nopeuden 
vaihteluvälit;
e) muut palvelun laatua koskevat 
parametrit asetuksen (XXX)* 24 artiklan 
2 kohdan mukaisesti;
f) tiedot kaikista menettelyistä, joita 
palveluntarjoaja on ottanut käyttöön 
mitatakseen ja muokatakseen 
tietoliikennettä asetuksen (XXX)* 
23 artiklan 5 kohdan mukaisesti, mukaan 
lukien tiedot taustalla olevista viestinnän 
tarkastusmenettelyistä, joita käytetään 
tietoliikenteen järkevään hallintaan, sekä 
tiedot siitä, miten nämä menettelyt voivat 
vaikuttaa palvelujen laatuun, 
loppukäyttäjän yksityisyyteen ja 
henkilötietojen suojaan; ja
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g) selkeä ja yleistajuinen selvitys siitä, 
miten mahdolliset datansiirtorajoitukset, 
tosiasiallisesti käytettävissä olevan 
nopeuden vaihteluvälit ja muut palvelun 
laatuparametrit saattavat käytännössä 
vaikuttaa sisältöjen, sovellusten ja 
palvelujen käyttöön;
h) selkeä ja yleistajuinen selvitys siitä, 
miten käytettävissä oleva kaistanleveys 
jakautuu internet-liityntäpalvelujen ja 
erikoistuneiden palvelujen kesken ja 
miten tämä jakautuminen saattaa 
vaikuttaa sisältöjen, sovellusten ja 
palvelujen käyttöön, kun etusija annetaan 
internet-yhteydelle, ellei loppukäyttäjä 
päätä toisin.”
_________________
* Euroopan parlamentin ja komission 
asetus (EU) N:o XXX/20XX, annettu......... 
eurooppalaisia sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen 
liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä 
direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 
2002/22/EY ja asetusten (EY) 
N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 
muuttamisesta (EUVL L XXX, 
XX.XX.20XX, s. X).”

Or. fr

Tarkistus 293
Toine Manders

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

Nykyinen teksti Tarkistus

1 e) Korvataan 20 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

”2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tilaajilla on oikeus sanoa irti 

”2. Kuluttajilla sekä muilla 
loppukäyttäjillä, jotka sitä pyytävät, on 
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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.”

oikeus irtisanoa sopimus yhden 
kuukauden irtisanomisajalla, jos 
sopimuksen voimaantulosta 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.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FI:PDF)

Tarkistus 294
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

1 f) Lisätään 20 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 a. BEREC laatii suuntaviivat 
vakiosopimusmalleista, jotka sisältävät 
tämän artiklan 1 ja 1 a kohdassa vaaditut 
tiedot. Kaikkia BERECin suuntaviivoja 
21 artiklan 3 a kohdassa esitettyjen 
arvioitujen tiedonsiirtonopeuksien 
mittausmenetelmistä ja julkaisumuodoista 
sovelletaan tämän artiklan 1 a kohdassa 
vaadittuihin sopimuksiin liittyviin 
tietoihin.”

Or. en
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Perustelu

Mukautettu esittelijän ehdotuksesta siten, että korvataan ”Kaikkia BERECin standardit” 
sanoilla ”Kaikki BERECin suuntaviivat” sen esittelijän tarkistuksen mukaisesti, jolla 
sisällytetään 3 a artikla (uusi).

Tarkistus 295
Malcolm Harbour

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

Komission teksti Tarkistus

1 g) Lisätään artikla seuraavasti:
”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 
kuluttajille 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 loppukäyttäjä ei vastusta 
voimassaolon automaattista jatkamista, 
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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, jotka ovat 
heille haitaksi. Palveluntarjoajien on 
ilmoitettava tällaisista muutoksista 
kuluttajalle 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 säännöllisiä 
poikkeamia yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajan 20 artiklan mukaisesti 
ilmoittamasta suorituskyvystä on pidettävä 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
noudattamatta jättämisenä kuluttajan 
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 
lisäpalvelu(je)n hinta ylittää merkittävästi 
alkuperäisten palvelujen hinnan tai jos 
lisäpalvelut tarjotaan erityiseen 
tarjoushintaan, joka kytketään voimassa 
olevan sopimuksen uusimiseen.
7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien on 
sovellettava sopimuksen irtisanomiseen 
ehtoja ja menettelyjä, jotka eivät aiheuta 
esteitä palveluntarjoajan vaihtamiselle tai 
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kannusta vaihtamasta palveluntarjoajaa.
8. Jos kuluttajille tarjottuun 
palvelupakettiin kuuluu vähintään liitäntä 
sähköiseen viestintäverkkoon tai yksi 
sähköinen viestintäpalvelu, edellä 
esitettyjä säännöksiä sovelletaan 
tarvittaessa yhdessä näihin paketin osiin
ja lisäksi erillään mahdollisista 
sopimusten irtisanomista ja vaihtamista 
koskevista säännöistä, jotka koskevat 
paketin lineaarista lähetyspalvelua.”

Or. en

Perustelu

Tällä korvattaisiin lausuntoluonnoksen tarkistus 26.

Tarkistus 296
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

2 g) Lisätään artikla seuraavasti:
”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 
kuluttajille mahdollisuutta sopimuksiin 
ilman sitoumusaikaa.
2. Kuluttajilla on oikeus sanoa irti 
etäsopimukset tai muualla kuin 
kuluttajan tiloissa tehdyt sopimukset 
14 päivän kuluessa sopimuksen 
tekemisestä direktiivin 2011/83/EU 
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mukaisesti.
3. Jos sopimusten tai kansallisen 
lainsäädännön mukaan sopimusten 
voimassaoloaikoja jatketaan hiljaisesti, 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajan on 
ilmoitettava tästä kuluttajille ja kaikille 
muille sitä pyytäville loppukäyttäjille 
hyvissä ajoin niin, että kuluttajalla ja 
muilla sitä pyytävillä loppukäyttäjillä on 
vähintään kuukausi aikaa vastustaa 
voimassaoloajan hiljaista jatkamista. Jos 
kuluttaja tai muu sitä pyytävä 
loppukäyttäjä ei vastusta voimassaolon 
hiljaista jatkamista, sopimus katsotaan 
pysyväksi sopimukseksi, jonka kuluttaja 
tai sitä pyytävä loppukäyttäjä voi irtisanoa 
milloin tahansa yhden kuukauden 
irtisanomisajalla ja ilman mitään kuluja.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajilla ja muilla sitä pyytävillä 
loppukäyttäjillä on oikeus irtisanoa 
sopimuksensa ilman mitään kuluja heti, 
kun heille on ilmoitettu yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan sopimusehtoihin 
ehdottamista muutoksista. 
Palveluntarjoajien on ilmoitettava 
tällaisista muutoksista kuluttajalle 
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 20 artiklan mukaisesti 
ilmoittamasta suorituskyvystä on pidettävä 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
noudattamatta jättämisenä kuluttajan ja 
muiden sitä pyytävien loppukäyttäjien 
oikeussuojakeinojen määrittämiseksi 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
saman yleisen sähköisen viestinnän 
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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 kuluttajan 
nimenomaisella hyväksynnällä.
7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien on 
sovellettava sopimuksen irtisanomiseen 
ehtoja ja menettelyjä, jotka eivät aiheuta 
esteitä palveluntarjoajan vaihtamiselle tai 
kannusta vaihtamaan palveluntarjoajaa.”

Or. fr

Tarkistus 297
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

1 g) Lisätään 20 a artikla seuraavasti:
”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 
kuluttajille mahdollisuutta 12 kuukauden 
sopimuksiin.
2. Jos sopimusten tai kansallisen 
lainsäädännön mukaan sopimusten 
voimassaoloaikoja jatketaan hiljaisesti, 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajan on 
ilmoitettava tästä kuluttajille ja kaikille 
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muille sitä pyytäville loppukäyttäjille 
hyvissä ajoin niin, että kuluttajalla ja 
muilla sitä pyytävillä loppukäyttäjillä on 
vähintään kuukausi aikaa vastustaa 
voimassaoloajan hiljaista jatkamista. Jos 
kuluttaja tai muu sitä pyytävä 
loppukäyttäjä ei vastusta voimassaolon 
hiljaista jatkamista, sopimus katsotaan 
pysyväksi sopimukseksi, jonka kuluttaja 
tai sitä pyytävä loppukäyttäjä voi irtisanoa 
milloin tahansa yhden kuukauden 
irtisanomisajalla ja ilman mitään kuluja.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajilla ja muilla sitä pyytävillä 
loppukäyttäjillä on oikeus irtisanoa 
sopimuksensa ilman mitään kuluja heti, 
kun heille on ilmoitettu yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan sopimusehtoihin 
ehdottamista heidän etujensa vastaisista 
muutoksista. Palveluntarjoajien on 
ilmoitettava tällaisista muutoksista 
kuluttajalle 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.
4. Kaikkia nopeuteen tai muihin 
laatuparametreihin liittyviä tosiasiallisen 
suorituskyvyn merkittäviä ja pysyviä 
poikkeamia yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajan 20 artiklan mukaisesti 
ilmoittamista laatuparametreista on 
pidettävä suorituskykyä koskevien 
vaatimusten noudattamatta jättämisenä 
kuluttajan ja muiden sitä pyytävien 
loppukäyttäjien oikeussuojakeinojen 
määrittämiseksi kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.
5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
saman yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajan tarjoamien lisäpalvelujen 
tilaaminen ei saa käynnistää uudelleen 
alkuperäistä sopimuskestoa, paitsi jos 
lisäpalvelu(je)n hinta ylittää alkuperäisten 
palvelujen hinnan tai jos lisäpalvelut 
tarjotaan erityiseen tarjoushintaan, joka 
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kytketään voimassa olevan sopimuksen 
uusimiseen.
6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien on 
sovellettava sopimuksen irtisanomiseen 
ehtoja ja menettelyjä, jotka eivät aiheuta 
esteitä palveluntarjoajan vaihtamiselle tai 
kannusta vaihtamasta palveluntarjoajaa.”

Or. en

Perustelu

The right to withdraw from distance or off-premise contracts within 14 is already provided 
for in the Consumer Rights Directive and therefore does not require explicit mention. 
Consumers should be protected against changes to contract conditions. However, this should 
only be the case if the changes are not to their advantage as the intention is to protect and not 
to provide for more opportunities to end a contract. Otherwise, a consumer could end a 
contract even if the provider were to lower the prices. In case of changes "neutral" for the 
consumer, a right to end should, however, apply, which is why it is not suggested to refer to 
"changes to the detriment of the consumer" but rather "not to the advantage".

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 298
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 h) Korvataan 21 artikla seuraavasti:
”21 artikla ”21 artikla

Avoimuus ja tietojen julkaiseminen Avoimuus ja tietojen julkaiseminen

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 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleiset sähköisen viestinnän tarjoajat 
julkaisevat yksilöllisesti neuvoteltuja 
tarjouksia lukuun ottamatta läpinäkyvät, 
vertailukelpoiset, riittävät ja ajantasaiset 
tiedot seuraavista:
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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.

a) niiden nimi-, osoite- ja yhteystiedot;
b) kussakin hinnoittelumallissa tarjotut 
palvelut ja palvelun laatua koskevat 
parametrit, sovellettavat hinnat 
(kuluttajille verot mukaan luettuina) ja 
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, 
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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;
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 tämän direktiivin 
26 artiklan mukaisesti tarjottavien 
hätäpalvelujen tarjoamisen rajoitukset 
sekä niiden muutokset;
i) yleispalveluun liittyvät oikeudet, 
mukaan lukien soveltuvin osin tämän 
direktiivin liitteessä I mainitut toiminnot 
ja palvelut. Tiedot on julkaistava 
selkeässä, kattavassa ja 
helppokäyttöisessä muodossa sen 
jäsenvaltion virallisella kielellä 
(virallisilla kielillä), jossa palvelu 
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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. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
edistettävä vertailukelpoisten tietojen 
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.

2. Komissio hyväksyy BERECiä 
kuultuaan täytäntöönpanosäädöksiä, 
joilla täsmennetään menetelmät internet-
liityntäpalvelujen nopeuden 
mittaamiseksi, palvelunlaatua koskevat 
parametrit ja menetelmät niiden 
mittaamiseksi sekä julkaistavien tietojen 
sisältö, muoto ja julkaisutapa, mukaan 
lukien mahdolliset 
laatusertifiointimekanismit. Komissio voi 
ottaa huomioon tämän direktiivin 
liitteessä III esitetyt muuttujat, 
määritelmät ja mittausmenetelmät. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 37 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

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

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 jäsenvaltiot 
voivat ottaa käyttöön vapaaehtoisen 
sertifiointijärjestelmän vuorovaikutteisia 
verkkosivustoja, oppaita tai vastaavia 
välineitä varten. Sertifointi 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 
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sertifioituja vertailuvälineitä ei ole 
saatavilla markkinoilla veloituksetta tai 
nimelliseen 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.

a) antamaan tilaajille 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 
liittyvistä muutoksista heidän 
tilaamassaan palvelussa;
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;
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; ja
f) säännöllisesti ilmoittamaan vammaisille 
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tilaajille heille tarkoitettuja tuotteita ja 
palveluja koskevista yksityiskohdista.
Kansainväliset sääntelyviranomaiset 
voivat edistää itsesääntely- tai 
yhteissääntelytoimia ennen velvoitteiden 
asettamista, jos tämä katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi.
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. 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.
Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisten 
viranomaisten on tuotettava tieto yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajille
vakiomuodossa, ja se voi kattaa 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; ja

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; ja

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

b) keinot henkilön turvallisuuden ja 
henkilötietojen laittomalta käytöltä
suojaamiseksi sähköisiä viestintäpalveluja 
käytettäessä.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:FI:PDF)

Perustelu

Siirretään 25 artikla direktiiviin.
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Tarkistus 299
Jürgen Creutzmann

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

Nykyinen teksti Tarkistus

1 i) Korvataan 21 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

”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 määrittää 
muita tällaisten tietojen julkaisumuotoa 
koskevia vaatimuksia.”

”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 määrittää 
muita tällaisten tietojen julkaisumuotoa 
koskevia vaatimuksia, jotka voivat 
erityisesti sisältää kielivaatimuksia, jotta 
voidaan varmistaa, että kuluttaja 
ymmärtää kyseiset tiedot vaivatta.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FI:PDF)

Perustelu

Kansallisilla viranomaisilla on oltava valtuudet vaatia ymmärrettävän tiedon tarjoamista 
kuluttajille.

Tarkistus 300
Regina Bastos



PE524.526v01-00 188/254 AM\1010616FI.doc

FI

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

Nykyinen teksti Tarkistus

1 i) Korvataan 21 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

”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 määrittää 
muita tällaisten tietojen julkaisumuotoa 
koskevia vaatimuksia.”

”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 tarjoamiensa palvelujen 
käyttöoikeuteen ja käyttöön sovellettavista 
vakioehdoista liitteen II mukaisesti. 
Tällaiset tiedot on julkaistava selvässä, 
kattavassa ja helposti saatavassa muodossa 
sen jäsenvaltion virallisella kielellä 
(virallisilla kielillä), jossa palvelu 
tarjotaan, ja ne on päivitettävä 
säännöllisesti. Tiedoista on käytävä 
selkeästi ilmi, jos kuluttajiin sovelletaan 
erilaisia ehtoja kuin muihin 
loppukäyttäjiin. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat määrittää 
muita tällaisten tietojen julkaisumuotoa 
koskevia vaatimuksia. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajien on pyynnöstä 
toimitettava tiedot asianomaisille 
kansallisille sääntelyviranomaisille ennen 
niiden julkaisemista.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FI:PDF)

Perustelu

Selvennetään joitain asetusehdotuksen 25artiklan säännöksiä.
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Tarkistus 301
Malcolm Harbour

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

Komission teksti Tarkistus

1 j) Lisätään 21 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kansalliset sääntelyviranomaiset 
laativat BERECin ohjeiden mukaisesti 
vapaaehtoisen sertifiointijärjestelmän 
vuorovaikutteisia verkkosivustoja, oppaita 
tai vastaavia välineitä varten 
objektiivisten, läpinäkyvien ja 
oikeasuhteisten vaatimusten perusteella, 
jotka koskevat erityisesti 
riippumattomuutta yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajista.”

Or. en

Perustelu

Tällä korvattaisiin lausuntoluonnoksen tarkistus 29.

Tarkistus 302
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 k alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
21 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1 k) Korvataan 21 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:

”3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset kykenevät 

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

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 tilaajille 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 
liittyvistä muutoksista heidän 
tilaamassaan palvelussa;

b) antamaan loppukäyttäjille pääsyn 
hätäpalveluihin ja soittajan
sijaintitietoihin kaikissa asiaankuuluvissa 
tarjotuissa palveluissa, 26 artiklan 
mukaisten hätäpalvelujen tarjoamisen 
mahdolliset rajoitukset sekä niiden 
muutokset;

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

d a) antamaan tietoa internet-
liityntäpalveluista, jos niitä tarjotaan, 
ilmoittaen seuraavat:
i) kiinteitä siirtoyhteyksiä varten arvioidut 
saatavilla olevat nopeudet ladattaessa 
verkosta ja verkkoon loppukäyttäjän 
jäsenvaltiossa ja matkaviestintietojen 
osalta sellaiset keskimääräiset arvioidut 
nopeudet ladattaessa verkosta ja 
verkkoon, jotka voidaan saada tavallisen 
langattoman verkon kattavuudessa ja 
saatavat nopeuden vaihteluvälit verkossa, 
jota kuluttajan sopimus koskee;
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ii) yksityiskohtaiset tiedot tietoyksiköiden 
hinnoittelumalleista, 
tietokokonaisuuksien hinnoittelumalleista 
ja kaikista sovellettavista kynnysarvoista. 
Kynnysarvojen ylittävien tietojen osalta 
tilapäisyyteen tai pysyvyyteen perustuva 
yksikkö- tai kokonaishinnoittelu ja kaikki 
mahdollisesti sovellettavat datansiirron 
nopeusrajoitukset;
iii) miten loppukäyttäjät voivat milloin 
tahansa seurata käyttönsä senhetkistä 
tasoa;
iv) selkeä ja yleistajuinen selvitys siitä, 
miten mahdolliset datansiirtorajoitukset, 
tosiasiallisesti käytettävissä oleva nopeus 
ja muut palveluparametrit ja 
erikoistuneiden palvelujen 
samanaikainen käyttö saattavat 
käytännössä vaikuttaa sisällön, 
sovellusten ja palvelujen käyttöön;
v) 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;

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; ja

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

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

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

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FI:PDF)

Perustelu

Esittelijän ehdotuksen mukainen tarkistus. Yksikkö- ja kokonaishinnoittelusuunnitelmien 
vuoksi poistetaan yksittäiset käyttörajat.

Tarkistus 303
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 k alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
21 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1 k) Muutetaan 21 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:

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 tilaajille 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 
liittyvistä muutoksista heidän 
tilaamassaan palvelussa;

b) antamaan loppukäyttäjille pääsyn 
hätäpalveluihin ja soittajan
sijaintitietoihin kaikissa asiaankuuluvissa 
tarjotuissa palveluissa, 26 artiklan 
mukaisten hätäpalvelujen tarjoamisen 
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mahdolliset rajoitukset sekä niiden 
muutokset;

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 
tosiasiallisesti saatavilla olevat nopeudet 
ladattaessa verkosta ja verkkoon 
loppukäyttäjän asuinpaikassa ja 
matkaviestintietojen osalta sellaiset 
keskimääräiset arvioidut nopeudet 
ladattaessa verkosta, jotka voidaan saada 
tavallisen langattoman verkon 
kattavuudessa, ja saatavat nopeuden 
vaihteluvälit;
ii) yksityiskohtaiset tiedot tietoyksiköiden 
hinnoittelumalleista, 
tietokokonaisuuksien hinnoittelumalleista 
ja kaikista sovellettavista kynnysarvoista; 
kynnysarvot ylittävien tietomäärien osalta 
tilapäisyyteen tai pysyvyyteen perustuva 
yksikkö- tai kokonaishinnoittelu ja kaikki 
mahdollisesti sovellettavat datansiirron 
nopeusrajoitukset,
iii) miten loppukäyttäjät voivat seurata 
kulutuksensa määrää ja asettaa 
vapaaehtoisia rajoituksia,
iv) selkeä ja yleistajuinen selvitys siitä, 
miten mahdolliset datansiirtorajoitukset, 
tosiasiallisesti käytettävissä oleva nopeus 
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ja muut laatuparametrit saattavat 
käytännössä vaikuttaa sisältöjen,
sovellusten ja palvelujen käyttöön,
v) selkeä ja yleistajuinen selvitys siitä, 
miten käytettävissä oleva kaistanleveys 
jakautuu internet-liityntäpalvelujen ja 
erikoistuneiden palvelujen kesken ja 
miten tämä jakautuminen saattaa 
vaikuttaa sisältöjen, sovellusten ja 
palvelujen käyttöön, kun etusija annetaan 
internet-yhteydelle, ellei loppukäyttäjä 
päätä toisin,
vi) tiedot kaikista menettelyistä, joita 
palveluntarjoaja on ottanut käyttöön 
mitatakseen ja muokatakseen 
tietoliikennettä asetuksen (XXX)* 
23 artiklan 5 kohdan mukaisesti, mukaan 
lukien tiedot taustalla olevista viestinnän 
tarkastusmenettelyistä, joita käytetään 
tietoliikenteen järkevään hallintaan, sekä 
tiedot siitä, miten nämä menettelyt voivat 
vaikuttaa palvelujen 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; ja

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

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

f) säännöllisesti ilmoittamaan vammaisille 
kuluttajille ja tarvittaessa vammaisille 
loppukäyttäjille 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.”
__________________
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* Euroopan parlamentin ja komission 
asetus (EU) N:o XXX/20XX, annettu.........
eurooppalaisia sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen 
liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä 
direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 
2002/22/EY ja asetusten (EY) 
N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 
muuttamisesta (EUVL L XXX, 
XX.XX.20XX, s. X).”

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:FI:PDF)

Tarkistus 304
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 k alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
21 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1 k) Korvataan 21 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:

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 tilaajille 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 
liittyvistä muutoksista heidän 
tilaamassaan palvelussa;

b) antamaan loppukäyttäjille pääsyn 
hätäpalveluihin ja soittajan 
sijaintitietoihin kaikissa asiaankuuluvissa 
tarjotuissa palveluissa, 26 artiklan 
mukaisten hätäpalvelujen tarjoamisen 
mahdolliset rajoitukset sekä niiden 
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muutokset;
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;

da) antamaan tietoa internet-
liityntäpalveluista, jos niitä tarjotaan, 
ilmoittaen seuraavat:
i) kiinteitä siirtoyhteyksiä varten arvioidut 
saatavilla olevat nopeudet ladattaessa 
verkosta ja verkkoon loppukäyttäjän 
jäsenvaltiossa ja matkaviestintietojen 
osalta sellaiset keskimääräiset arvioidut 
nopeudet ladattaessa verkosta ja 
verkkoon, jotka voidaan saada tavallisen 
langattoman verkon kattavuudessa ja 
saatavat nopeuden vaihteluvälit;
ii) yksityiskohtaiset tiedot tietoyksiköiden 
hinnoittelumalleista, 
tietokokonaisuuksien hinnoittelumalleista 
ja kaikista sovellettavista kynnysarvoista. 
Kynnysarvot ylittävien tietomäärien osalta 
tilapäisyyteen tai pysyvyyteen perustuva 
yksikkö- tai kokonaishinnoittelu ja kaikki 
mahdollisesti sovellettavat datansiirron 
nopeusrajoitukset;
iii) miten loppukäyttäjät voivat seurata 
käyttönsä senhetkistä tasoa ja asettaa 
vapaaehtoisia rajoituksia;
iv) selkeä ja yleistajuinen selvitys siitä, 
miten mahdolliset datansiirtorajoitukset, 
tosiasiallisesti käytettävissä oleva nopeus 
ja muut palveluparametrit ja 
erikoistuneiden palvelujen 
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samanaikainen käyttö saattavat 
käytännössä vaikuttaa sisällön, 
sovellusten ja palvelujen käyttöön;
v) tiedot kaikista palveluntarjoajan 
käyttöönottamista menettelyistä, joilla 
mitataan ja muokataan tietoliikennettä, 
mukaan lukien ilmoitus siihen liittyvistä 
viestinnän tutkintamenetelmistä, joita 
käytetään kohtuullisiin 
liikenteenhallintatoimenpiteisiin, kuten 
eurooppalaisia sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen 
liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä 
direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 
2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 
1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 
muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin asetusehdotuksen 23 
artiklassa on säädetty, ja tiedot siitä, 
miten kyseiset menettelyt voivat vaikuttaa 
palvelun laatuun, loppukäyttäjien 
yksityisyydensuojaan ja henkilötietojen 
suojaan;

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

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

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

f) säännöllisesti ilmoittamaan vammaisille 
kuluttajille ja tarvittaessa loppukäyttäjille
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.”

Or. pt

(http://eur-



PE524.526v01-00 198/254 AM\1010616FI.doc

FI

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FI:PDF)

Perustelu

Sääntelyn oikeudellisen selkeyden vuoksi direktiivin 2002/22/EY 21 artiklan 3 kohdan v 
alakohtaan lisätään viittaus ”Euroopan yhteen liittämistä” koskevan asetusehdotuksen 23 
artiklaan, jossa säädetään liikenteenhallintatoimenpiteiden säännöt.

Tarkistus 305
Malcolm Harbour

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

Komission teksti Tarkistus

1 l) Lisätään artikla seuraavasti:
”21 a artikla

Kulutuksen valvonta
1. Jäsenvaltiot varmistavat, että kun 
kansalliset sääntelyviranomaiset katsovat 
tarpeelliseksi, sähköisen viestinnän 
tarjoajien on tarjottava kuluttajille ja 
loppukäyttäjille keinot seurata ja valvoa 
jälkikäteen maksettavien sähköisten 
viestintäpalvelujen käyttöään, josta 
laskutetaan käytetyn ajan tai määrien 
mukaan. Näiden välineiden on 
sisällettävä
a) pääsy ajanmukaiseen tietoon palvelun 
käytöstä;
b) valmiudet asettaa rahallinen yläraja 
omalle käytölle ja pyytää ilmoitusta, kun 
sovittu osuus ylärajasta on saavutettu, 
menettely, jota noudatetaan käytön 
jatkamiseksi, kun yläraja on ylitetty, ja 
sovellettavat hinnoittelumallit;
c) eritellyt laskut pysyvällä välineellä.
2. BERECin on laadittava ohjeet 
1 kohdan täytäntöönpanosta ja 
ilmoitettava, ovatko kustannuksiin 
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liittyvät maksut perusteltuja, sekä 
annettava ohjeet siitä, millä 
markkinasegmenteillä nämä kulutuksen 
valvontaa koskevat toimenpiteet ovat 
tavoitteiden mukaisia.”

Or. en

Perustelu

Tällä korvattaisiin lausuntoluonnoksen tarkistus 32.

Tarkistus 306
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

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

Komission teksti Tarkistus

1 l) Lisätään artikla seuraavasti:
”21 a artikla

Kulutuksen valvonta
1. Jäsenvaltiot varmistavat, että sähköisen 
viestinnän tarjoajien on tarjottava 
kuluttajille ja loppukäyttäjille keinot 
seurata ja valvoa jälkikäteen maksettavien 
sähköisten viestintäpalvelujen käyttöään, 
josta laskutetaan käytetyn ajan tai 
määrien mukaan, sekä etukäteen 
maksettujen saldorajallisten sähköisten 
viestintäpalvelujen käyttöään. Näiden 
välineiden on sisällettävä
a) pääsy ajanmukaiseen tietoon palvelun 
käytöstä;
b) kaikkien (virallinen lehti: lisätään 
voimaantulopäivämäärä) jälkeen tehtyjen 
tai uusittujen sopimusten osalta valmiudet 
asettaa rahallinen yläraja omalle käytölle 
ja pyytää ilmoitusta, kun sovittu osuus 
ylärajasta on saavutettu, menettely, jota 
noudatetaan käytön jatkamiseksi, kun 
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yläraja on ylitetty, ja sovellettavat 
hinnoittelumallit;
c) eritellyt laskut pysyvällä välineellä.
2. BERECin on laadittava ohjeet 
1 kohdan täytäntöönpanosta ja 
ilmoitettava, ovatko kustannuksiin 
liittyvät maksut perusteltuja.”

Or. en

Tarkistus 307
Regina Bastos

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

Komission teksti Tarkistus

1 l) Lisätään artikla seuraavasti:
”21 a artikla

Kulutuksen valvonta
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisen viestinnän tarjoajat tarjoavat 
kuluttajille ja loppukäyttäjille 
maksuttoman välineen seurata ja valvoa 
sähköisen viestinnän käyttöään. Näiden 
välineiden on sisällettävä
a) pääsy ajanmukaiseen tietoon palvelun 
käytöstä;
b) valmiudet asettaa rahallinen yläraja 
omalle käytölle ja pyytää ilmoitusta, kun 
sovittu osuus ylärajasta on saavutettu, 
menettely, jota noudatetaan käytön 
jatkamiseksi, kun yläraja on ylitetty, ja 
sovellettavat hinnoittelumallit; Saldorajan 
saavuttamisen jälkeen loppukäyttäjien on 
edelleen voitava vastaanottaa puheluja ja 
tekstiviestejä ja käyttää 
ilmaispuhelupalveluja ja hätäpalveluja 
valitsemalla eurooppalainen hätänumero 
112 veloituksetta sovitun laskutuskauden 
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loppuun saakka;
c) eritellyt sähköiset laskut tai 
paperilaskut.”

Or. pt

Perustelu

Olen yhtä mieltä käytön valvonnan välineen luomisesta (IMCO-valiokunnan 
lausuntoluonnosta koskeva tarkistus 32), mutta välineen olisi kuitenkin oltava kuluttajille ja 
loppukäyttäjille maksuton, koska tämä on jo yleinen käytäntö useiden palveluntarjoajien 
keskuudessa monissa eri jäsenvaltioissa. Siksi BERECin ei tarvitse laatia ohjeita tästä 
asiasta.

Tarkistus 308
Regina Bastos

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

Komission teksti Tarkistus

1 m) Lisätään artikla seuraavasti: 
”21 b artikla

Palvelupaketit
Jos kuluttajille tarjottuun palvelupakettiin 
kuuluu vähintään liitäntä sähköiseen 
viestintäverkkoon tai yksi sähköinen 
viestintäpalvelu, jäsenvaltioiden on 
taattava, että tämän direktiivin 20 a (uusi) 
ja 30 artiklaa sovelletaan kaikkiin paketin 
osiin.”

Or. pt

Perustelu

Palvelupaketteja koskevat säännökset sisällytetään yleispalveludirektiiviin, minkä vuoksi 
sovelletaan 20 a (sopimusten kesto ja irtisanominen) ja 30 (numeroiden siirtäminen) artiklaa.
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Tarkistus 309
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2002/22/EY

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Poistettava kyseisten artiklojen säilyttämiseksi/tarkistamiseksi.

Tarkistus 310
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2002/22/EY

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 311
Jürgen Creutzmann

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a) Muutetaan 26 artikla seuraavasti:
”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki 2 kohdassa tarkoitettujen palvelujen 
loppukäyttäjät, maksullisten 

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki 2 kohdassa tarkoitettujen palvelujen 
loppukäyttäjät, maksullisten 
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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.

yleisöpuhelinten käyttäjät mukaan 
luettuina, ja yksityisten 
tietoliikenneverkkojen käyttäjät voivat 
soittaa hätäpuheluja maksutta ja ilman, että 
heidän tarvitsee käyttää minkäänlaista 
maksuvälinettä, käyttämällä 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. Loppukäyttäjien on myös 
voitava soittaa hätänumeroon 112 
yksityisestä tietoliikenneverkosta.

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 kansallisiin 
hätänumeroihin tehdyt puhelut, 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 kansallisiin 
hätänumeroihin tehdyt puhelut, jos 
kansalliset hätänumerot ovat edelleen 
käytössä. Komissio laatii kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja hätäpalveluja 
kuultuaan suositukset jäsenvaltioiden 
suorituskykyindikaattoreiksi. Komissio 
julkistaa kahden vuoden välein 
kertomuksen hätänumeron 112 
täytäntöönpanon tehokkuudesta sekä 
suoritusindikaattorien toiminnasta. 
Komissio toimittaa ensimmäisen tällaisen 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle vuoden 2015 loppuun 
mennessä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hätäpalvelut ovat vammaisten 
loppukäyttäjien saatavilla muiden 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hätäpalvelut ovat vammaisten 
loppukäyttäjien saatavilla muiden 
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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 
(puitedirektiivi) 17 artiklan mukaisesti 
julkaistuihin eurooppalaisiin standardeihin 
tai eritelmiin, eivätkä ne saa estää 
jäsenvaltiota hyväksymästä lisävaatimuksia 
tässä artiklassa esitettyjen tavoitteiden 
toteuttamiseksi.

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 
(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, myös yksityisestä 
tietoliikenneverkosta soitettuja puheluja 
ja verkkovierailupuheluja. Jäsenvaltiot 
voivat laajentaa tämän velvoitteen 
koskemaan myös puheluja kansallisiin 
hätänumeroihin. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä hätäpalveluille 
annettujen sijaintitietojen täsmällisyyttä ja 
luotettavuutta koskevat perusteet
vuoden 2015 loppuun mennessä.

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 yhteistyöelintä 
kuultuaan teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että 112 -palveluja 
voidaan tosiasiallisesti käyttää 
jäsenvaltioissa. Näiden teknisten 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
hyväksyminen ei saa kuitenkaan vaikuttaa 
hätäpalvelujen organisointiin, joka kuuluu 

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

edelleen jäsenvaltioiden yksinomaiseen 
toimivaltaan.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FI:PDF)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään EU:n laajuisen 112-palvelun suorituskykyä ja siinä 
täsmennetään soittajan sijainnin paikantamista hätätilanteessa.

Tarkistus 312
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a) Muutetaan 26 artikla seuraavasti:
26 artikla ”26 artikla

Hätäpalvelut ja eurooppalainen hätänumero Hätäpalvelut ja eurooppalainen hätänumero
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 ja yksityisten 
tietoliikenneverkkojen käyttäjät mukaan 
luettuina, voivat soittaa hätäpuheluja 
maksutta ja ilman, että heidän tarvitsee 
käyttää minkäänlaista maksuvälinettä, 
käyttämällä 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 

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 
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numerointisuunnitelmassa olevan numeron 
avulla, tarjoavat mahdollisuuden käyttää 
hätäpalveluja.

numerointisuunnitelmassa olevan numeron 
avulla, tarjoavat mahdollisuuden käyttää 
hätäpalveluja. Loppukäyttäjien on myös 
voitava soittaa suoraan hätänumeroon 
112, kun he soittavat yksityisestä 
tietoliikenneverkosta.

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. 
Kuultuaan kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja hätäpalveluja 
komission on määritettävä jäsenvaltioihin 
sovellettavat pakolliset suorituskykyä 
koskevat indikaattorit. 

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

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 
(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 

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, myös yksityisestä 
tietoliikenneverkosta soitettuja puheluja 
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myös puheluja kansallisiin hätänumeroihin. 
Toimivaltaisten sääntelyviranomaisten on
vahvistettava annettujen sijaintitietojen 
täsmällisyyttä ja luotettavuutta koskevat 
perusteet.

ja verkkovierailupuheluja. Jäsenvaltiot 
voivat laajentaa tämän velvoitteen 
koskemaan myös puheluja kansallisiin 
hätänumeroihin. Viimeistään (6 kuukautta 
asetuksen (XXX)* voimaantulon jälkeen) 
Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) on, kuultuaan ensin 
sidosryhmiä, vahvistettava tiiviissä 
yhteistyössä komission kanssa 
pelastuspalvelulle annettavien 
sijaintitietojen täsmällisyyttä ja 
luotettavuutta koskevat pakolliset 
perusteet. Jäsenvaltioiden on noudatettava 
näitä perusteita vuoden kuluessa niiden 
julkaisupäivästä. Komission on lisäksi 
taattava (18 kuukauden kuluessa 
asetuksen (XXX)** voimaantulosta), että 
GNSS-yhteensopivasta matkapuhelimesta 
hätänumeroon 112 soitettujen puhelujen 
sijaintitiedot ovat yhtä täsmällisiä ja 
luotettavia kuin eCall-järjestelmästä 
soitettujen puhelujen sijaintitiedot. 

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. Komission on 
tuettava ja täydennettävä jäsenvaltioiden 
toimia.

7. Komissio voi hyväksyä Euroopan 
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.

7. Komission on hyväksyttävä Euroopan 
sähköisen viestinnän
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
(BEREC) kuultuaan teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että 112-palveluja 
voidaan tosiasiallisesti käyttää 
jäsenvaltioissa. Näillä toimenpiteillä on 
nimenomaan mahdollistettava uuden 
sukupolven yhteentoimivan 112-
hätäpalvelun käyttöönotto viimeistään 
(4 vuoden kuluessa asetuksen (XXX)*** 
voimaantulosta), multimediasovellukset 
mukaan luettuina. Näiden teknisten 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
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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.”

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 37 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

__________________
* Euroopan parlamentin ja komission 
asetus (EU) N:o XXX/20XX, annettu.........
eurooppalaisia sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen 
liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä 
direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 
2002/22/EY ja asetusten (EY) 
N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 
muuttamisesta (EUVL L XXX, 
XX.XX.20XX, s. X).
** Euroopan parlamentin ja komission 
asetus (EU) N:o XXX/20XX, annettu......... 
eurooppalaisia sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen 
liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä 
direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 
2002/22/EY ja asetusten (EY) 
N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 
muuttamisesta (EUVL L XXX, 
XX.XX.20XX, s. X).
*** Euroopan parlamentin ja komission 
asetus (EU) N:o XXX/20XX, annettu......... 
eurooppalaisia sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen 
liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä 
direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 
2002/22/EY ja asetusten (EY) 
N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 
muuttamisesta (EUVL L XXX, 
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XX.XX.20XX, s. X).”

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:FI:PDF)

Tarkistus 313
Christian Engström

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Korvataan 26 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki yleisesti saatavilla olevien 
puhelinpalvelujen loppukäyttäjät, 
maksullisten yleisöpuhelinten käyttäjät 
mukaan lukien, voivat soittaa hätäpuheluja 
maksutta käyttämällä kansallisten 
sääntelyviranomaisten määrittelemien 
muiden kansallisten hätänumeroiden lisäksi 
eurooppalaista hätänumeroa 112.”

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki yleisesti saatavilla olevien 
puhelinpalvelujen loppukäyttäjät, 
maksullisten yleisöpuhelinten käyttäjät 
mukaan lukien, ja yksityisten 
tietoliikenneverkkojen käyttäjät voivat 
soittaa hätäpuheluja maksutta käyttämällä 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
määrittelemien muiden kansallisten 
hätänumeroiden lisäksi eurooppalaista 
hätänumeroa 112.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:FI:PDF)

Tarkistus 314
Christian Engström

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

2 b) Korvataan 26 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

”2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleiseurooppalaiseen hätänumeroon 112 
soitettuihin puheluihin vastataan 
asianmukaisesti ja puhelut välitetään 
kansallisen hätäpalvelun organisointiin 
parhaiten sopivalla tavalla ja verkkojen 
teknisten mahdollisuuksien mukaan.”

”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.

Loppukäyttäjien on myös voitava soittaa 
hätänumeroon 112 yksityisestä 
tietoliikenneverkosta.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:FI:PDF)

Tarkistus 315
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
26 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c) Lisätään 26 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”3 a. Komissio ylläpitää tietokantaa 
eurooppalaisten hätäpalvelujen E.164-
numeroista varmistaakseen, että 
hätäpalvelut voivat ottaa yhteyttä 
toisiinsa.”

Or. en
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Tarkistus 316
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
26 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 d) Korvataan 26 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:

”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, myös yksityisestä 
tietoliikenneverkosta soitettuja puheluja 
ja verkkovierailupuheluja. Jäsenvaltiot 
voivat laajentaa tämän velvoitteen 
koskemaan myös puheluja kansallisiin 
hätänumeroihin. Toimivaltaisten 
sääntelyviranomaisten on vahvistettava 
annettujen sijaintitietojen täsmällisyyttä ja 
luotettavuutta koskevat perusteet.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:FI:PDF)

Tarkistus 317
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

2 e) Lisätään artikla seuraavasti:
”26 a artikla
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EU:n käänteinen 112-järjestelmä
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tietoliikenneverkkoja hyödyntämällä, että 
otetaan käyttöön koko EU:n laajuinen, 
yleismaailmallinen, monikielinen, 
helposti käytettävä, yksinkertainen ja 
tehokas järjestelmä, jolla varoitetaan 
kansalaisia kaikista uhkaavista tai 
lähestyvistä luonnonkatastrofeista ja 
hätätilanteista. Euroopan sähköisen 
viestinnän sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelintä (BEREC) ja 
pelastuspalvelua kuultuaan komission on 
vahvistettava viimeistään (2 vuoden 
kuluessa asetuksen (XXX)*

voimaantulosta) järjestelmän 
perustamisessa tarvittavat standardit ja 
eritelmät ottaen huomioon olemassa 
olevat kansalliset ja alueelliset 
järjestelmät ja 
henkilötietosuojalainsäädäntöä 
noudattaen. Komission on varmistettava, 
että ”käänteinen 112-järjestelmä" on 
toiminnassa viimeistään (4 vuoden 
kuluessa asetuksen (XXX)** 

voimaantulosta).”
__________________
* Euroopan parlamentin ja komission 
asetus (EU) N:o XXX/20XX, annettu......... 
eurooppalaisia sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen 
liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä 
direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 
2002/22/EY ja asetusten (EY) 
N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 
muuttamisesta (EUVL L XXX, 
XX.XX.20XX, s. X).
** Euroopan parlamentin ja komission 
asetus (EU) N:o XXX/20XX, annettu......... 
eurooppalaisia sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen 
liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä 
direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 
2002/22/EY ja asetusten (EY) 
N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 
muuttamisesta (EUVL L XXX, 
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XX.XX.20XX, s. X).”

Or. fr

Tarkistus 318
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 f alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
30 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 f) Korvataan 30 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

”Numeroiden siirtäminen ja niiden 
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. 

”Numeroiden siirtäminen ja niiden 
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 sopimuksen 
tekemisestä. 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.

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. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on myös otettava 
tarvittaessa huomioon toimenpiteet 
tilaajien suojan varmistamiseksi koko 
vaihtoprosessin ajan ja sen 
varmistamiseksi, että tilaajien 

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
voivat määrätä numeroiden yleisestä siirto-
ja vaihtoprosessista BERECin ohjeiden 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta ensimmäisen alakohdan 
soveltamista. Niiden on otettava 
huomioon tarvittava loppukäyttäjien suoja 
koko vaihtoprosessin ajan ja tarve 
varmistaa prosessin tehokkuus. Palvelu ei 
saa siirtämisen aikana missään tapauksessa 
olla poissa käytöstä kauempaa kuin yhden 
työpäivän. Loppukäyttäjiä ei saa vaihtaa 
toiselle palveluntarjoajalle vastoin heidän 
tahtoaan.
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palveluntarjoajaa ei vaihdeta heidän 
tahtomattaan. 

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 tai jos 
siirtämisen yhteydessä tapahtuu 
väärinkäytöksiä yritysten toimesta tai 
nimissä.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FI:PDF)

Tarkistus 319
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 f alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
30 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 f) Korvataan 30 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

4. Numeroiden siirtäminen ja niiden 
aktivointi siirron jälkeen on toteutettava 
mahdollisimman nopeasti tilaajan 
esittämästä pyynnöstä. Numeron 
siirtämisestä toiselle yritykselle sopineiden 
tilaajien on joka tapauksessa saatava 
numeronsa aktivoiduksi yhden työpäivän 
kuluessa.

”4. Numeroiden siirtäminen ja niiden 
aktivointi siirron jälkeen on toteutettava 
mahdollisimman nopeasti tilaajan 
esittämästä pyynnöstä. Loppukäyttäjien, 
jotka ovat tehneet sopimuksen numeron 
siirtämisestä uudelle palveluntarjoajalle, 
on saatava numeronsa aktivoiduksi 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 

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
voivat määrätä numeroiden yleisestä siirto-
ja vaihtoprosessista BERECin ohjeiden 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta ensimmäisen alakohdan 
soveltamista. Niiden on otettava 
huomioon tarvittava loppukäyttäjien suoja 
koko vaihtoprosessin ajan ja tarve 
varmistaa prosessin tehokkuus. Palvelu ei 
saa siirtämisen aikana missään tapauksessa 
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kuin yhden työpäivän. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on myös otettava 
tarvittaessa huomioon toimenpiteet 
tilaajien suojan varmistamiseksi koko 
vaihtoprosessin ajan ja sen 
varmistamiseksi, että tilaajien
palveluntarjoajaa ei vaihdeta heidän 
tahtomattaan.

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 tai jos 
siirtämisen yhteydessä tapahtuu 
väärinkäytöksiä yritysten toimesta tai 
nimissä.”

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FI:PDF)

Tarkistus 320
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 f alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
30 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 f) Korvataan 30 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

”4. Numeroiden siirtäminen ja niiden 
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.

”4. Numeroiden siirtäminen ja niiden 
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 sopimuksen 
tekemisestä.

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
voivat määrätä numeroiden yleisestä 
siirtämisprosessista, ottaen huomioon 

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
voivat määrätä numeroiden yleisestä siirto-
ja vaihtoprosessista BERECin ohjeiden 
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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. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on myös otettava 
tarvittaessa huomioon toimenpiteet 
tilaajien suojan varmistamiseksi koko 
vaihtoprosessin ajan ja sen 
varmistamiseksi, että tilaajien 
palveluntarjoajaa ei vaihdeta heidän 
tahtomattaan.

mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta ensimmäisen alakohdan 
soveltamista. Niiden on otettava 
huomioon tarvittava loppukäyttäjien suoja 
koko vaihtoprosessin ajan, tarve 
varmistaa prosessin tehokkuus 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 tai jos 
siirtämisen yhteydessä tapahtuu 
väärinkäytöksiä yritysten toimesta tai 
nimissä.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FI:PDF)

Perustelu

Tällä korvattaisiin lausuntoluonnoksen tarkistus 35.

Tarkistus 321
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 f kohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
30 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 f) Korvataan 30 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
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”4. Numeroiden siirtäminen ja niiden 
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.

”4. Numeroiden siirtäminen ja niiden 
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. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on myös otettava 
tarvittaessa huomioon toimenpiteet 
tilaajien suojan varmistamiseksi koko 
vaihtoprosessin ajan ja sen 
varmistamiseksi, että tilaajien 
palveluntarjoajaa ei vaihdeta heidän 
tahtomattaan.

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
voivat määrätä numeroiden yleisestä siirto-
ja vaihtoprosessista ottaen huomioon 
BERECin ohjeet, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta ensimmäisen alakohdan 
soveltamista. Niiden on otettava 
huomioon tarvittava loppukäyttäjien suoja 
koko vaihtoprosessin ajan ja tarve 
varmistaa prosessin tehokkuus. 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 tai jos 
siirtämisen yhteydessä tapahtuu 
väärinkäytöksiä yritysten toimesta tai 
nimissä.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FI:PDF)

Perustelu

Esittelijän ehdotuksen mukaiset muutokset. Numeroiden siirtäminen ei kuitenkaan aina ole 
mahdollista yhden päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Ensinnäkin on tapauksia, joissa 
nimenomaisesti sovitaan numeron siirtämisestä myöhempänä ajankohtana, ja toiseksi 
poikkeuksellisissa tapauksissa kiinteästä verkkoinfrastruktuurista riippuen siirtämisprosessiin 
voi liittyä paikan päällä toteutettavia teknisiä töitä, joita voi olla vaikea toteuttaa ajoissa.
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Tarkistus 322
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 g alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
30 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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. Loppukäyttäjiä ei saa vaihtaa 
toiselle palveluntarjoajalle vastoin heidän 
tahtoaan.

Or. pt

Perustelu

Siirtämällä tämä asetusehdotuksen teksti (30 artiklan 4 kohta) osaksi yleispalveludirektiiviä 
selvennetään numeroiden siirtämiseen liittyviä operaattoreiden velvollisuuksia.

Tarkistus 323
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 h alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
30 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltioiden on määrättävä, että 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat, 
jotka aiheuttavat viivästyksiä tai 
väärinkäytöksiä vaihtamisen yhteydessä, 
muun muassa jättämällä antamatta 
ajoissa siirtämisen edellyttämiä tietoja, 
ovat velvollisia suorittamaan korvauksia 
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loppukäyttäjille, joihin tällaiset viivytykset 
tai väärinkäytökset kohdistuvat.

Or. pt

Perustelu

Sääntelyn oikeudellisen selkeyden vuoksi nämä tässä asetusehdotuksessa käsitellyt säännökset 
siirretään osaksi yleispalveludirektiiviä.

Tarkistus 324
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 i alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
30 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 i) Lisätään 30 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”5 a. Jos kuluttajille tarjottuun 
palvelupakettiin kuuluu vähintään liitäntä 
sähköiseen viestintäverkkoon tai yksi 
sähköinen viestintäpalvelu, tätä artiklaa 
sovelletaan tarvittaessa yhdessä näihin 
paketin osiin ja lisäksi erillään 
mahdollisista vastaavista säännöistä, 
jotka koskevat paketin lineaarista 
lähetyspalvelua.”

Or. en

Tarkistus 325
Christian Engström

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

Komission teksti Tarkistus

4) Lisätään 4 a artikla seuraavasti: Poistetaan.
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’4 a artikla
1. Tätä artiklaa sovelletaan 
verkkovierailuoperaattoreihin, jotka 
a) soveltavat oletusarvoisesti ja kaikissa 
vähittäistason palvelupaketeissaan, jotka 
sisältävät säänneltyjä 
verkkovierailupalveluja, sovellettavaa 
kotimaisten palvelujen hintaa sekä 
kotimaisiin palveluihin että säänneltyjen 
verkkovierailupalveluihin kaikkialla 
unionissa samalla tavoin kuin jos 
säännellyt verkkovierailupalvelut 
kulutettaisiin kotiverkossa; ja
b) varmistavat joko omien verkkojensa 
avulla tai muiden 
verkkovierailuoperaattoreiden kanssa 
tehtyjen kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten avulla, että 
ainakin yksi verkkovierailuoperaattori 
kaikissa jäsenvaltioissa täyttää a 
alakohdan vaatimukset. 
2. Tämän artiklan 1, 6 ja 7 kohta eivät 
estä verkkovierailuoperaattoria 
rajoittamasta säänneltyjen vähittäistason 
verkkovierailupalvelujen kulutusta, josta 
peritään sovellettava kotimaisten 
palvelujen hinta, viittaamalla 
kohtuullisen käytön kriteeriin. 
Kohtuullisen käytön kriteeriä on 
sovellettava siten, että kuluttajat, jotka 
käyttävät kyseisen 
verkkovierailuoperaattorin eri kotimaisia 
vähittäistason palvelupaketteja, pystyvät 
luotettavasti toisintamaan omaan 
kotimaiseen vähittäistason 
palvelupakettiinsa liittyvän tyypillisen 
kotimaisen kulutusmallinsa 
matkustaessaan ajoittain unionissa. Tätä 
mahdollisuutta hyödyntävän 
verkkovierailuoperaattorin on julkaistava 
asetuksen N:o XXX/2014 25 artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja 
sisällytettävä sopimuksiinsa mainitun 
asetuksen 26 artiklan 1 kohdan b ja 
c alakohdan mukaisesti yksityiskohtaiset 
määrälliset tiedot siitä, miten kohtuullisen 
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käytön kriteeriä sovelletaan, viittaamalla 
kulloisenkin vähittäistason palvelupaketin 
tärkeimpiin hinnoittelua, määrää tai 
muita tekijöitä koskeviin parametreihin.
BEREC vahvistaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2014 sidosryhmiä kuultuaan 
ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
yleiset suuntaviivat siitä, miten 
kohtuullisen käytön kriteeriä sovelletaan 
tätä artiklaa hyödyntävien 
verkkovierailuoperaattoreiden tarjoamiin 
vähittäistason sopimuksiin. BEREC 
kehittää tällaisia suuntaviivoja pyrkien 
ensimmäisessä alakohdassa esitettyyn 
yleiseen tavoitteeseen ja ottaen huomioon 
erityisesti hinnoittelu- ja kulutusmallien 
kehityksen jäsenvaltioissa, kotimaan 
hintatasojen lähentymisasteen unionissa, 
kotimaisten palvelujen tasolle 
hinnoitellun verkkovierailun mahdollisen 
havaittavan vaikutuksen näiden hintojen 
kehitykseen sekä tukkutason 
verkkovierailuhintojen kehityksen 
verkkovierailuoperaattoreiden välisessä 
epätasapainoisessa liikenteessä.
Toimivaltaisen kansallisen 
sääntelyviranomaisen on seurattava ja 
valvottava kohtuullisen käytön kriteerien 
soveltamista ottaen mahdollisimman 
tarkasti huomioon BERECin yleiset 
suuntaviivat sen jälkeen, kun ne on 
hyväksytty, ja varmistettava, ettei sovelleta 
kohtuuttomia ehtoja.
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 
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sääntelyviranomaisten on seurattava 
erityisesti, harjoittavatko tätä artiklaa 
hyödyntävät verkkovierailuoperaattorit 
liiketoimintakäytäntöjä, jotka johtavat 
oletusarvoisen järjestelyn kiertämiseen.
4. Jäljempänä 8, 10 ja 13 artiklassa 
vahvistettuja säänneltyjä vähittäistason 
verkkovierailuhintoja ei sovelleta tätä 
artiklaa hyödyntävän 
verkkovierailuoperaattorin tarjoamiin 
verkkovierailupalveluihin, sikäli kuin 
niistä perittävät maksut ovat sovellettavien 
kotimaisista palveluista perittävien 
hintojen tasolla. 
Jos tätä artiklaa hyödyntävän 
verkkovierailuoperaattorin soveltamat 
maksut, jotka peritään säänneltyjen 
verkkovierailupalvelujen kulutuksesta sen 
ylittäessä näiden palvelujen kohtuullisen 
käytön 2 kohdan mukaisesti, poikkeavat 
sovellettavasta kotimaisten palvelujen 
maksusta tai jos yksittäinen loppukäyttäjä 
nimenomaisesti luopuu säännellyistä 
verkkovierailupalveluista perittävien 
kotimaisten palvelujen hintojen tuomasta 
edusta 3 kohdan mukaisesti, kyseisistä 
säännellyistä verkkovierailupalveluista 
perittävät maksut eivät saa ylittää 8, 10 ja 
13 artiklassa vahvistettuja vähittäistason 
verkkovierailumaksuja. 
5. Verkkovierailuoperaattorin, joka 
haluaa hyödyntää tätä artiklaa, on 
ilmoitettava antamansa vakuutus ja 
mahdolliset kahden- tai monenväliset 
sopimukset, joiden avulla se täyttää 
1 kohdan edellytykset, ja niihin 
myöhemmin tehtävät muutokset 
BERECin virastoon. Ilmoituksen tekevän 
verkkovierailuoperaattorin on 
sisällytettävä ilmoitukseensa todisteet 
siitä, että ilmoitettavien kahden- tai 
monenvälisten verkkovierailusopimusten 
sopimuskumppanit hyväksyvät 
ilmoituksen. 
6. Tätä artiklaa sovelletaan 1 päivän 
heinäkuuta 2014 ja 30 päivän kesäkuuta 
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2016 välisenä aikana 
verkkovierailuoperaattoreihin, jotka eivät 
täytä 1 kohdassa esitettyjä edellytyksiä, jos 
seuraavat ehdot täyttyvät:
a) verkkovierailuoperaattori ilmoittaa 
antamansa vakuutuksen ja mahdolliset 
kahden- tai monenväliset 
verkkovierailusopimukset BERECin 
virastoon 5 artiklan mukaisesti viitaten 
erityisesti tähän kohtaan;
b) verkkovierailuoperaattori varmistaa 
joko omien verkkojensa avulla tai muiden 
verkkovierailuoperaattoreiden kanssa 
tehtyjen kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten avulla, että c, d 
ja e alakohdan ehdot täyttyvät ainakin 
17 jäsenvaltiossa, joiden osuus on 
70 prosenttia unionin väestöstä;
c) verkkovierailuoperaattori ja 
mahdolliset b alakohdassa tarkoitetut 
sopimuskumppanit kukin sitoutuvat 
asettamaan saataville ja tarjoamaan 
aktiivisesti viimeistään 1 päivästä 
heinäkuuta 2014 tai ilmoituksen 
päivämäärästä sen mukaan, kumpi 
ajankohta on myöhäisempi, vähintään 
yhden vähittäistason palvelupaketin, 
johon liittyvän tariffivaihtoehdon mukaan 
sovellettavaa kotimaisten palvelujen 
hintaa sovelletaan sekä kotimaisiin 
palveluihin että säänneltyihin 
verkkovierailupalveluihin kaikkialla 
unionissa samalla tavoin kuin jos 
säännellyt verkkovierailupalvelut 
kulutettaisiin kotiverkossa;
d) verkkovierailuoperaattori ja 
mahdolliset b alakohdassa tarkoitetut 
sopimuskumppanit kukin sitoutuvat 
asettamaan saataville ja tarjoamaan 
aktiivisesti viimeistään 1 päivästä 
heinäkuuta 2015 tai ilmoituksen 
päivämäärästä sen mukaan, kumpi 
ajankohta on myöhäisempi, tällaisia 
tariffivaihtoehtoja vähittäistason 
palvelupaketeissa, joita kyseisen vuoden 
tammikuun 1 päivänä käytti vähintään 
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50 prosenttia niiden omasta 
asiakaskunnasta;
e) verkkovierailuoperaattori ja 
mahdolliset b alakohdassa tarkoitetut 
sopimuskumppanit kukin sitoutuvat 
noudattamaan 1 kohdan b alakohtaa 
viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2016 
kaikissa vähittäistason 
palvelupaketeissaan.
Tätä artiklaa hyödyntävä 
verkkovierailuoperaattori ja mahdolliset b 
alakohdassa tarkoitetut 
sopimuskumppanit voivat d alakohdassa 
tarkoitetun sitoumuksen sijasta sitoutua 
1 päivästä heinäkuuta 2015 tai 
ilmoituksen päivämäärästä sen mukaan, 
kumpi ajankohta on myöhäisempi, siihen, 
että mahdolliset sen eri vähittäistason 
palvelupaketeissa verkkovierailusta 
perittävät lisämaksut, jotka tulevat 
sovellettavan kotimaisten palvelujen 
hinnan lisäksi, eivät yhteenlaskettuina 
ylitä 50:tä prosenttia näissä 
palvelupaketeissa 1 päivänä tammikuuta 
2015 sovellettavista lisämaksuista, 
riippumatta siitä, lasketaanko tällaiset 
lisämaksut yksikköperusteisesti, kuten 
puheminuutteina tai megatavuina, vai 
kestoperusteisesti, kuten 
verkkovierailupäivinä tai -viikkoina, vaiko 
jollain muulla tavalla tai eri tapoja 
yhdistämällä. Tähän kohtaan vetoavien 
verkkovierailuoperaattoreiden on
osoitettava kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle noudattavansa 
kyseistä 50 prosentin alentamisvaatimusta 
ja esitettävä kaikki tarvittava näyttö, jota 
niiltä pyydetään. 
Kun tätä artiklaa hyödyntävä 
verkkovierailuoperaattori ilmoittaa 
antamansa vakuutuksen ja mahdolliset 
kahden- tai monenväliset 
verkkovierailusopimukset BERECin 
virastoon ensimmäisen alakohdan a 
alakohdan mukaisesti ja kuuluu näin 
ollen tämän kohdan soveltamisalaan, 
ilmoituksen tekevän 
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verkkovierailuoperaattorin ja 
mahdollisten b alakohdassa tarkoitettujen 
sopimuskumppaneiden on kunkin 
sitouduttava noudattamaan ensimmäisen 
alakohdan c, d ja e alakohdan mukaisesti 
antamiaan sitoumuksia, mukaan lukien 
mahdollinen ensimmäisen alakohdan d 
alakohdassa tarkoitetun sitoumuksen 
sijasta annettava sitoumus, vähintään 
1 päivään heinäkuuta 2018.
7. Tätä artiklaa sovelletaan 1 päivän 
heinäkuuta 2014 ja 30 päivän kesäkuuta 
2016 välisenä aikana 
verkkovierailuoperaattoreihin, jotka eivät 
täytä 1 kohdassa esitettyjä edellytyksiä, jos 
seuraavat ehdot täyttyvät:
a) verkkovierailuoperaattori ilmoittaa 
antamansa vakuutuksen ja mahdolliset 
kahden- tai monenväliset 
verkkovierailusopimukset BERECin 
virastoon 5 artiklan mukaisesti viitaten 
erityisesti tähän kohtaan;
b) verkkovierailuoperaattori varmistaa 
joko omien verkkojensa avulla tai muiden 
verkkovierailuoperaattoreiden kanssa 
tehtyjen kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten avulla, että 
1 kohdan a alakohdan ehdot täyttyvät 
ainakin 10 jäsenvaltiossa, joiden osuus on 
30 prosenttia unionin väestöstä, 
viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2014 
tai ilmoituksen päivämäärästä sen 
mukaan, kumpi ajankohta on 
myöhäisempi;
c) verkkovierailuoperaattori varmistaa 
joko omien verkkojensa avulla tai muiden 
verkkovierailuoperaattoreiden kanssa 
tehtyjen kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten avulla, että 
1 kohdan a alakohdan ehdot täyttyvät 
ainakin 14 jäsenvaltiossa, joiden osuus on 
50 prosenttia unionin väestöstä, 
viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2015 
tai ilmoituksen päivämäärästä sen 
mukaan, kumpi ajankohta on 
myöhäisempi;
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d) verkkovierailuoperaattori varmistaa 
joko omien verkkojensa avulla tai muiden 
verkkovierailuoperaattoreiden kanssa 
tehtyjen kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten avulla, että 
1 kohdan a alakohdan ehdot täyttyvät 
ainakin 17 jäsenvaltiossa, joiden osuus on 
70 prosenttia unionin väestöstä, 
viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2016.
Kun tätä artiklaa hyödyntävä 
verkkovierailuoperaattori ilmoittaa 
antamansa vakuutuksen ja mahdolliset 
kahden- tai monenväliset 
verkkovierailusopimukset BERECin 
virastoon ensimmäisen alakohdan a 
alakohdan mukaisesti ja kuuluu näin 
ollen tämän kohdan soveltamisalaan, 
ilmoituksen tekevän 
verkkovierailuoperaattorin ja 
mahdollisten b alakohdassa tarkoitettujen 
sopimuskumppaneiden on kunkin 
sitouduttava noudattamaan antamiaan 
sitoumuksia noudattaa 1 kohdan 
a alakohdan ehtoja vähintään 1 päivään 
heinäkuuta 2018.
8. Verkkovierailuoperaattoreiden on 
neuvoteltava vilpittömässä mielessä 
järjestelyistä kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten tekemiseksi 
tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin ottaen 
huomioon, että tällaisten muiden 
verkkovierailuoperaattoreiden kanssa 
tehtävien sopimusten tavoitteena on 
mahdollistaa kotiverkon kattavuuden 
virtuaalinen laajentaminen ja se, että 
kukin tätä artiklaa hyödyntävä 
verkkovierailuoperaattori voi kestävästi 
tarjota säänneltyjä vähittäistason 
verkkovierailupalveluja samalla 
hintatasolla niiden tarjoamien 
kotimaisten matkaviestintäpalvelujen 
kanssa. 
9. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, tätä artiklaa sovelletaan 
1 päivän heinäkuuta 2016 jälkeen tätä 
artiklaa hyödyntäviin 
verkkovierailuoperaattoreihin, jos ne 
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voivat osoittaa pyrkineensä vilpittömässä 
mielessä tekemään kahden- tai 
monenvälisiä verkkovierailusopimuksia 
tai laajentamaan niitä tasapuolisin ja 
kohtuullisin ehdoin kaikkiin 
jäsenvaltioihin, joissa ne eivät vielä täytä 
1 kohdan vaatimuksia, mutta eivät ole 
löytäneet verkkovierailuoperaattoria 
kahden- tai monenväliseen 
verkkovierailusopimukseen yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa, edellyttäen 
että 6 kohdan b alakohdassa tarkoitettu 
vähimmäiskattavuutta koskeva ehto 
täyttyy ja kaikkia muita sovellettavia 
tämän artiklan säännöksiä noudatetaan. 
Näissä tapauksissa tätä artiklaa 
hyödyntävien 
verkkovierailuoperaattoreiden on edelleen 
pyrittävä kohtuullisin ehdoin tekemään 
verkkovierailusopimus edustusta vailla 
olevista jäsenvaltioista tulevan 
verkkovierailuoperaattorin kanssa.
10. Jos vaihtoehtoiselle 
verkkovierailuoperaattorille on jo 
myönnetty oikeus palvella kotimaan 
operaattorin asiakkaita 4 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ja se on tehnyt 
tarvittavat investoinnit näiden 
asiakkaiden palvelemiseksi, 4 artiklan 
7 kohtaa ei sovelleta tällaiseen kotimaan 
operaattoriin kolmen vuoden 
siirtymäkauden aikana. Siirtymäkausi ei 
vaikuta tarpeeseen noudattaa mahdollista 
pidempää vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin kanssa 
sovittua sopimuksen voimassaoloaikaa.
11. Tämä artikla ei rajoita unionin 
kilpailusääntöjen soveltamista kahden- ja 
monenvälisiin 
verkkovierailusopimuksiin.’

Or. en

Tarkistus 326
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta
Asetus (EU) N:o 531/2012
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4) Lisätään 4 a artikla seuraavasti: Poistetaan.
’4 a artikla

1. Tätä artiklaa sovelletaan 
verkkovierailuoperaattoreihin, jotka
a) soveltavat oletusarvoisesti ja kaikissa 
vähittäistason palvelupaketeissaan, jotka 
sisältävät säänneltyjä 
verkkovierailupalveluja, sovellettavaa 
kotimaisten palvelujen hintaa sekä 
kotimaisiin palveluihin että säänneltyjen 
verkkovierailupalveluihin kaikkialla 
unionissa samalla tavoin kuin jos 
säännellyt verkkovierailupalvelut 
kulutettaisiin kotiverkossa; ja
b) varmistavat joko omien verkkojensa 
avulla tai muiden 
verkkovierailuoperaattoreiden kanssa 
tehtyjen kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten avulla, että 
ainakin yksi verkkovierailuoperaattori 
kaikissa jäsenvaltioissa täyttää a 
alakohdan vaatimukset. 
2. Tämän artiklan 1, 6 ja 7 kohta eivät 
estä verkkovierailuoperaattoria 
rajoittamasta säänneltyjen vähittäistason 
verkkovierailupalvelujen kulutusta, josta 
peritään sovellettava kotimaisten 
palvelujen hinta, viittaamalla 
kohtuullisen käytön kriteeriin. 
Kohtuullisen käytön kriteeriä on 
sovellettava siten, että kuluttajat, jotka 
käyttävät kyseisen 
verkkovierailuoperaattorin eri kotimaisia 
vähittäistason palvelupaketteja, pystyvät 
luotettavasti toisintamaan omaan 
kotimaiseen vähittäistason 
palvelupakettiinsa liittyvän tyypillisen 
kotimaisen kulutusmallinsa 
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matkustaessaan ajoittain unionissa. Tätä 
mahdollisuutta hyödyntävän 
verkkovierailuoperaattorin on julkaistava 
asetuksen N:o XXX/2014 25 artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja 
sisällytettävä sopimuksiinsa mainitun 
asetuksen 26 artiklan 1 kohdan b ja 
c alakohdan mukaisesti yksityiskohtaiset 
määrälliset tiedot siitä, miten kohtuullisen 
käytön kriteeriä sovelletaan, viittaamalla 
kulloisenkin vähittäistason palvelupaketin 
tärkeimpiin hinnoittelua, määrää tai 
muita tekijöitä koskeviin parametreihin.
BEREC vahvistaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2014 sidosryhmiä kuultuaan 
ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
yleiset suuntaviivat siitä, miten 
kohtuullisen käytön kriteeriä sovelletaan 
tätä artiklaa hyödyntävien 
verkkovierailuoperaattoreiden tarjoamiin 
vähittäistason sopimuksiin. BEREC 
kehittää tällaisia suuntaviivoja pyrkien 
ensimmäisessä alakohdassa esitettyyn 
yleiseen tavoitteeseen ja ottaen huomioon 
erityisesti hinnoittelu- ja kulutusmallien 
kehityksen jäsenvaltioissa, kotimaan 
hintatasojen lähentymisasteen unionissa, 
kotimaisten palvelujen tasolle 
hinnoitellun verkkovierailun mahdollisen 
havaittavan vaikutuksen näiden hintojen 
kehitykseen sekä tukkutason 
verkkovierailuhintojen kehityksen 
verkkovierailuoperaattoreiden välisessä 
epätasapainoisessa liikenteessä.
Toimivaltaisen kansallisen 
sääntelyviranomaisen on seurattava ja 
valvottava kohtuullisen käytön kriteerien 
soveltamista ottaen mahdollisimman 
tarkasti huomioon BERECin yleiset 
suuntaviivat sen jälkeen, kun ne on 
hyväksytty, ja varmistettava, ettei sovelleta 
kohtuuttomia ehtoja.
3. Tätä artiklaa hyödyntävän 
verkkovierailuoperaattorin palvelemat 
yksittäiset loppukäyttäjät voivat omasta 
pyynnöstään tietoisesti ja nimenomaisesti 
luopua edusta, jonka säänneltyihin 
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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 
oletusarvoisen järjestelyn kiertämiseen.
4. Jäljempänä 8, 10 ja 13 artiklassa 
vahvistettuja säänneltyjä vähittäistason 
verkkovierailuhintoja ei sovelleta tätä 
artiklaa hyödyntävän 
verkkovierailuoperaattorin tarjoamiin 
verkkovierailupalveluihin, sikäli kuin 
niistä perittävät maksut ovat sovellettavien 
kotimaisista palveluista perittävien 
hintojen tasolla. 
Jos tätä artiklaa hyödyntävän 
verkkovierailuoperaattorin soveltamat 
maksut, jotka peritään säänneltyjen 
verkkovierailupalvelujen kulutuksesta sen 
ylittäessä näiden palvelujen kohtuullisen 
käytön 2 kohdan mukaisesti, poikkeavat 
sovellettavasta kotimaisten palvelujen 
maksusta tai jos yksittäinen loppukäyttäjä 
nimenomaisesti luopuu säännellyistä 
verkkovierailupalveluista perittävien 
kotimaisten palvelujen hintojen tuomasta 
edusta 3 kohdan mukaisesti, kyseisistä 
säännellyistä verkkovierailupalveluista 
perittävät maksut eivät saa ylittää 8, 10 ja 
13 artiklassa vahvistettuja vähittäistason 
verkkovierailumaksuja. 
5. Verkkovierailuoperaattorin, joka 
haluaa hyödyntää tätä artiklaa, on 
ilmoitettava antamansa vakuutus ja 
mahdolliset kahden- tai monenväliset 
sopimukset, joiden avulla se täyttää 
1 kohdan edellytykset, ja niihin 
myöhemmin tehtävät muutokset 
BERECin virastoon. Ilmoituksen tekevän 
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verkkovierailuoperaattorin on 
sisällytettävä ilmoitukseensa todisteet 
siitä, että ilmoitettavien kahden- tai 
monenvälisten verkkovierailusopimusten 
sopimuskumppanit hyväksyvät 
ilmoituksen. 
6. Tätä artiklaa sovelletaan 1 päivän 
heinäkuuta 2014 ja 30 päivän kesäkuuta 
2016 välisenä aikana 
verkkovierailuoperaattoreihin, jotka eivät 
täytä 1 kohdassa esitettyjä edellytyksiä, jos 
seuraavat ehdot täyttyvät:
a) verkkovierailuoperaattori ilmoittaa 
antamansa vakuutuksen ja mahdolliset 
kahden- tai monenväliset 
verkkovierailusopimukset BERECin 
virastoon 5 artiklan mukaisesti viitaten 
erityisesti tähän kohtaan;
b) verkkovierailuoperaattori varmistaa 
joko omien verkkojensa avulla tai muiden 
verkkovierailuoperaattoreiden kanssa 
tehtyjen kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten avulla, että c, d 
ja e alakohdan ehdot täyttyvät ainakin 
17 jäsenvaltiossa, joiden osuus on 
70 prosenttia unionin väestöstä;
c) verkkovierailuoperaattori ja 
mahdolliset b alakohdassa tarkoitetut 
sopimuskumppanit kukin sitoutuvat 
asettamaan saataville ja tarjoamaan 
aktiivisesti viimeistään 1 päivästä 
heinäkuuta 2014 tai ilmoituksen 
päivämäärästä sen mukaan, kumpi 
ajankohta on myöhäisempi, vähintään 
yhden vähittäistason palvelupaketin, 
johon liittyvän tariffivaihtoehdon mukaan 
sovellettavaa kotimaisten palvelujen 
hintaa sovelletaan sekä kotimaisiin 
palveluihin että säänneltyihin 
verkkovierailupalveluihin kaikkialla 
unionissa samalla tavoin kuin jos 
säännellyt verkkovierailupalvelut 
kulutettaisiin kotiverkossa;
d) verkkovierailuoperaattori ja 
mahdolliset b alakohdassa tarkoitetut 
sopimuskumppanit kukin sitoutuvat 
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asettamaan saataville ja tarjoamaan 
aktiivisesti viimeistään 1 päivästä 
heinäkuuta 2015 tai ilmoituksen 
päivämäärästä sen mukaan, kumpi 
ajankohta on myöhäisempi, tällaisia 
tariffivaihtoehtoja vähittäistason 
palvelupaketeissa, joita kyseisen vuoden 
tammikuun 1 päivänä käytti vähintään 
50 prosenttia niiden omasta 
asiakaskunnasta;
e) verkkovierailuoperaattori ja 
mahdolliset b alakohdassa tarkoitetut 
sopimuskumppanit kukin sitoutuvat 
noudattamaan 1 kohdan b alakohtaa 
viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2016 
kaikissa vähittäistason 
palvelupaketeissaan.
Tätä artiklaa hyödyntävä 
verkkovierailuoperaattori ja mahdolliset 
b alakohdassa tarkoitetut 
sopimuskumppanit voivat d alakohdassa 
tarkoitetun sitoumuksen sijasta sitoutua 
1 päivästä heinäkuuta 2015 tai 
ilmoituksen päivämäärästä sen mukaan, 
kumpi ajankohta on myöhäisempi, siihen, 
että mahdolliset sen eri vähittäistason 
palvelupaketeissa verkkovierailusta 
perittävät lisämaksut, jotka tulevat 
sovellettavan kotimaisten palvelujen 
hinnan lisäksi, eivät yhteenlaskettuina 
ylitä 50:tä prosenttia näissä 
palvelupaketeissa 1 päivänä tammikuuta 
2015 sovellettavista lisämaksuista, 
riippumatta siitä, lasketaanko tällaiset 
lisämaksut yksikköperusteisesti, kuten 
puheminuutteina tai megatavuina, vai 
kestoperusteisesti, kuten 
verkkovierailupäivinä tai -viikkoina, vaiko 
jollain muulla tavalla tai eri tapoja 
yhdistämällä. Tähän kohtaan vetoavien 
verkkovierailuoperaattoreiden on 
osoitettava kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle noudattavansa 
kyseistä 50 prosentin alentamisvaatimusta 
ja esitettävä kaikki tarvittava näyttö, jota 
niiltä pyydetään.
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Kun tätä artiklaa hyödyntävä 
verkkovierailuoperaattori ilmoittaa 
antamansa vakuutuksen ja mahdolliset 
kahden- tai monenväliset 
verkkovierailusopimukset BERECin 
virastoon ensimmäisen alakohdan a 
alakohdan mukaisesti ja kuuluu näin 
ollen tämän kohdan soveltamisalaan, 
ilmoituksen tekevän 
verkkovierailuoperaattorin ja 
mahdollisten b alakohdassa tarkoitettujen 
sopimuskumppaneiden on kunkin 
sitouduttava noudattamaan ensimmäisen 
alakohdan c, d ja e alakohdan mukaisesti 
antamiaan sitoumuksia, mukaan lukien 
mahdollinen ensimmäisen alakohdan 
d alakohdassa tarkoitetun sitoumuksen 
sijasta annettava sitoumus, vähintään 
1 päivään heinäkuuta 2018.
7. Tätä artiklaa sovelletaan 1 päivän 
heinäkuuta 2014 ja 30 päivän kesäkuuta 
2016 välisenä aikana 
verkkovierailuoperaattoreihin, jotka eivät 
täytä 1 kohdassa esitettyjä edellytyksiä, jos 
seuraavat ehdot täyttyvät:
a) verkkovierailuoperaattori ilmoittaa 
antamansa vakuutuksen ja mahdolliset 
kahden- tai monenväliset 
verkkovierailusopimukset BERECin 
virastoon 5 artiklan mukaisesti viitaten 
erityisesti tähän kohtaan;
b) verkkovierailuoperaattori varmistaa 
joko omien verkkojensa avulla tai muiden 
verkkovierailuoperaattoreiden kanssa 
tehtyjen kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten avulla, että 
1 kohdan a alakohdan ehdot täyttyvät 
ainakin 10 jäsenvaltiossa, joiden osuus on 
30 prosenttia unionin väestöstä, 
viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2014 
tai ilmoituksen päivämäärästä sen 
mukaan, kumpi ajankohta on 
myöhäisempi;
c) verkkovierailuoperaattori varmistaa 
joko omien verkkojensa avulla tai muiden 
verkkovierailuoperaattoreiden kanssa 
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tehtyjen kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten avulla, että 
1 kohdan a alakohdan ehdot täyttyvät 
ainakin 14 jäsenvaltiossa, joiden osuus on 
50 prosenttia unionin väestöstä, 
viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2015 
tai ilmoituksen päivämäärästä sen 
mukaan, kumpi ajankohta on 
myöhäisempi;
d) verkkovierailuoperaattori varmistaa 
joko omien verkkojensa avulla tai muiden 
verkkovierailuoperaattoreiden kanssa 
tehtyjen kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten avulla, että 
1 kohdan a alakohdan ehdot täyttyvät 
ainakin 17 jäsenvaltiossa, joiden osuus on 
70 prosenttia unionin väestöstä, 
viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2016.
Kun tätä artiklaa hyödyntävä 
verkkovierailuoperaattori ilmoittaa 
antamansa vakuutuksen ja mahdolliset 
kahden- tai monenväliset 
verkkovierailusopimukset BERECin 
virastoon ensimmäisen alakohdan 
a alakohdan mukaisesti ja kuuluu näin 
ollen tämän kohdan soveltamisalaan, 
ilmoituksen tekevän 
verkkovierailuoperaattorin ja 
mahdollisten b alakohdassa tarkoitettujen 
sopimuskumppaneiden on kunkin 
sitouduttava noudattamaan antamiaan 
sitoumuksia noudattaa 1 kohdan 
a alakohdan ehtoja vähintään 1 päivään 
heinäkuuta 2018.
8. Verkkovierailuoperaattoreiden on 
neuvoteltava vilpittömässä mielessä 
järjestelyistä kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten tekemiseksi 
tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin ottaen 
huomioon, että tällaisten muiden 
verkkovierailuoperaattoreiden kanssa 
tehtävien sopimusten tavoitteena on 
mahdollistaa kotiverkon kattavuuden 
virtuaalinen laajentaminen ja se, että 
kukin tätä artiklaa hyödyntävä 
verkkovierailuoperaattori voi kestävästi 
tarjota säänneltyjä vähittäistason 
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verkkovierailupalveluja samalla 
hintatasolla niiden tarjoamien 
kotimaisten matkaviestintäpalvelujen 
kanssa. 
9. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, tätä artiklaa sovelletaan 
1 päivän heinäkuuta 2016 jälkeen tätä 
artiklaa hyödyntäviin 
verkkovierailuoperaattoreihin, jos ne 
voivat osoittaa pyrkineensä vilpittömässä 
mielessä tekemään kahden- tai 
monenvälisiä verkkovierailusopimuksia 
tai laajentamaan niitä tasapuolisin ja 
kohtuullisin ehdoin kaikkiin 
jäsenvaltioihin, joissa ne eivät vielä täytä 
1 kohdan vaatimuksia, mutta eivät ole 
löytäneet verkkovierailuoperaattoria 
kahden- tai monenväliseen 
verkkovierailusopimukseen yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa, edellyttäen 
että 6 kohdan b alakohdassa tarkoitettu 
vähimmäiskattavuutta koskeva ehto 
täyttyy ja kaikkia muita sovellettavia 
tämän artiklan säännöksiä noudatetaan. 
Näissä tapauksissa tätä artiklaa 
hyödyntävien 
verkkovierailuoperaattoreiden on edelleen 
pyrittävä kohtuullisin ehdoin tekemään
verkkovierailusopimus edustusta vailla 
olevista jäsenvaltioista tulevan 
verkkovierailuoperaattorin kanssa.
10. Jos vaihtoehtoiselle 
verkkovierailuoperaattorille on jo 
myönnetty oikeus palvella kotimaan 
operaattorin asiakkaita 4 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ja se on tehnyt 
tarvittavat investoinnit näiden 
asiakkaiden palvelemiseksi, 4 artiklan 
7 kohtaa ei sovelleta tällaiseen kotimaan 
operaattoriin kolmen vuoden 
siirtymäkauden aikana. Siirtymäkausi ei 
vaikuta tarpeeseen noudattaa mahdollista 
pidempää vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin kanssa 
sovittua sopimuksen voimassaoloaikaa.
11. Tämä artikla ei rajoita unionin 
kilpailusääntöjen soveltamista kahden- ja 
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monenvälisiin 
verkkovierailusopimuksiin.’

Or. en

Tarkistus 327
Christian Engström

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 
oletusarvoisen järjestelyn kiertämiseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 328
Christian Engström

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

4 a) Korvataan 7 artikla 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 2012 ylittää 0,10: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 alenee 
0,04 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
on tämän jälkeen 0,04 euroa 30 päivään 
kesäkuuta 2022, sanotun kuitenkin 
rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
keskimääräistä tukkuhintaa koskevat 
laskelmat tehdään jakamalla tukkutason 
yhteenlasketut verkkovierailutulot niiden 
tukkutason verkkovierailuminuuttien 
kokonaislukumäärällä, jotka asianomainen 
operaattori on tosiasiallisesti käyttänyt 
kyseisenä ajanjaksona unionissa 
tukkutason verkkovierailupuhelujen 
tarjoamiseen laskettuna sekuntien 
perusteella mukautettuna niin, että 
huomioon otetaan vierailuverkon 
operaattorin mahdollisuus soveltaa 
enintään 30 sekunnin pituista
vähimmäislaskutusaikaa.”

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
keskimääräistä tukkuhintaa koskevat 
laskelmat tehdään jakamalla tukkutason 
yhteenlasketut verkkovierailutulot niiden 
tukkutason verkkovierailuminuuttien 
kokonaislukumäärällä, jotka asianomainen 
operaattori on tosiasiallisesti käyttänyt 
kyseisenä ajanjaksona unionissa 
tukkutason verkkovierailupuhelujen 
tarjoamiseen laskettuna sekuntien 
perusteella. Vierailuverkon operaattori ei 
saa soveltaa minkäänlaista
vähimmäislaskutusaikaa.”

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FI:PDF)

Tarkistus 329
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 531/2012
7 artikla – 1 ja 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 2014, ja 
se on tämän jälkeen 0,01 euroa 30 päivään 
kesäkuuta 2022.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FI:PDF)
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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 lisäää kilpailun mahdollistamiseksi.

Tarkistus 330
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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.”

Or. en

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 2017, jotta ei estetä oikeusvarmuuden periaatteen 
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toteutumista. Tukkutason hintoja olisi laskettava edelleen 1. heinäkuuta 2016 mennessä, ja 
matkaviestintäverkon kohdeverkkomaksuja olisi yhdenmukaistettava tasapuolisten 
toimintamahdollisuuksien takaamiseksi kaikille televiestintäoperaattoreille EU:ssa.

Tarkistus 331
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 531/2012
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

’2. Euroäänipuhelutariffin vähittäishinta 
(ilman arvonlisäveroa), jonka 
verkkovierailuoperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
1 päivästä heinäkuuta 2013 vaihdella 
verkkovierailupuheluittain, mutta se saa 
soitettujen puhelujen osalta olla enintään 
0,24 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,07 euroa 
minuutilta. Soitettujen puhelujen 
vähittäistason enimmäishinta alenee 
0,19 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. 
Heinäkuun 1 päivästä 2014 alkaen 
verkkovierailuoperaattorit eivät saa periä 
verkkovierailuasiakkailtaan mitään 
maksua vastaanotetuista puheluista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
toimenpiteitä virheellisen tai vilpillisen 
käytön estämiseksi. Nämä 
euroäänipuhelutariffin vähittäistason 
enimmäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2017, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 
soveltamista.

”2. Euroäänipuhelutariffin vähittäishinta 
(ilman arvonlisäveroa), jonka 
verkkovierailuoperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
1 päivästä heinäkuuta 2012 vaihdella 
verkkovierailupuheluittain, mutta se saa 
soitettujen puhelujen osalta olla enintään 
0,15 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,05 euroa 
minuutilta. Soitettujen puhelujen 
vähittäistason enimmäishinta alenee 
0,1 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
vastaanotettujen puhelujen vähittäistason 
enimmäishinta alenee 0,03 euroon 
1 päivänä heinäkuuta 2014. Nämä 
euroäänipuhelutariffin vähittäistason 
enimmäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2017, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 
soveltamista.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FI:PDF)
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Tarkistus 332
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 531/2012
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroäänipuhelutariffin vähittäishinta 
(ilman arvonlisäveroa), jonka 
verkkovierailuoperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
1 päivästä heinäkuuta 2013 vaihdella 
verkkovierailupuheluittain, mutta se saa 
soitettujen puhelujen osalta olla enintään 
0,24 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,07 euroa 
minuutilta. Soitettujen puhelujen 
vähittäistason enimmäishinta alenee 
0,19 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014.
Heinäkuun 1 päivästä 2014 alkaen 
verkkovierailuoperaattorit eivät saa periä 
verkkovierailuasiakkailtaan mitään 
maksua vastaanotetuista puheluista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
toimenpiteitä virheellisen tai vilpillisen 
käytön estämiseksi. Nämä 
euroäänipuhelutariffin vähittäistason 
enimmäishinnat ovat voimassa 30 päivään 
kesäkuuta 2017, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

2. Euroäänipuhelutariffin vähittäishinta 
(ilman arvonlisäveroa), jonka 
verkkovierailuoperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
1 päivästä heinäkuuta 2013 vaihdella 
verkkovierailupuheluittain, mutta se saa 
soitettujen puhelujen osalta olla enintään 
0,24 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,07 euroa 
minuutilta. Soitettujen puhelujen 
vähittäistason enimmäishinta alenee 
0,19 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
0,15 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2015, 
ja vastaanotettujen puhelujen 
vähittäistason enimmäishinta alenee 
0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
0,03 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2015. 
Nämä euroäänipuhelutariffin 
enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2016. Heinäkuun 
1 päivästä 2016 alkaen 
verkkovierailuoperaattorit eivät saa periä 
verkkovierailuasiakkailtaan mitään 
maksua vastaanotetuista puheluista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
toimenpiteitä virheellisen tai vilpillisen 
käytön estämiseksi.

Or. en

Tarkistus 333
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta – b alakohta
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Asetus (EU) N:o 531/2012
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

b) korvataan kolmas alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

‘Kunkin verkkovierailuoperaattorin on 
laskutettava verkkovierailuasiakkaitaan 
sekuntipohjaisesti kaikista säännellyistä 
verkkovierailupuheluista, joihin 
sovelletaan euroäänipuhelutariffia.’

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FI:PDF)

Tarkistus 334
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 531/2012
8 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

b a) Korvataan neljäs alakohta 
seuraavasti:

Verkkovierailuoperaattori voi soveltaa 
enintään 30 sekunnin pituista 
vähimmäislaskutusaikaa soitetuista 
puheluista, joihin sovelletaan 
euroäänipuhelutariffia. 

”Verkkovierailuoperaattori ei voi soveltaa 
vähimmäislaskutusaikaa soitetuista 
puheluista, joihin sovelletaan 
euroäänipuhelutariffia.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FI:PDF)

Tarkistus 335
Christian Engström
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 531/2012
9 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

5 a) Poistetaan 9 artiklan 1 kohta;
1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
kyseisestä vierailuverkosta lähetetystä 
säännellystä verkkovierailutekstiviestistä, 
saa 1 päivän heinäkuuta 2012 jälkeen olla 
enintään 0,03 euroa tekstiviestiltä. 
Keskimääräinen tukkutason 
enimmäishinta alenee 0,02 euroon 
1 päivänä heinäkuuta 2013 ja on tämän 
jälkeen 0,02 euroa 30 päivään kesäkuuta 
2022, sanotun kuitenkin rajoittamatta 
19 artiklan soveltamista.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FI:PDF)

Tarkistus 336
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 b kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 531/2012
10 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

5 b) Korvataan 10 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta 
(ilman arvonlisäveroa), jonka 
verkkovierailuoperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, saa 
1 päivästä heinäkuuta 2012 vaihdella 
säänneltyjen verkkovierailutekstiviestien 

”2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta 
(ilman arvonlisäveroa), jonka 
verkkovierailuoperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, saa 
1 päivästä heinäkuuta 2012 vaihdella 
säänneltyjen verkkovierailutekstiviestien 
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välillä, mutta se saa olla enintään
0,09 euroa. Tämä enimmäishinta laskee 
0,08 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,06 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
on tämän jälkeen 0,06 euroa 30 päivään 
kesäkuuta 2017, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

välillä, mutta se saa olla enintään 
0,07 euroa. Tämä enimmäishinta laskee 
0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
on tämän jälkeen 0,05 euroa 30 päivään 
kesäkuuta 2017, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FI:PDF)

Tarkistus 337
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 b kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 531/2012
10 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

5 b) Korvataan 10 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta 
(ilman arvonlisäveroa), jonka 
verkkovierailuoperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, saa 
1 päivästä heinäkuuta 2012 vaihdella 
säänneltyjen verkkovierailutekstiviestien 
välillä, mutta se saa olla enintään 
0,09 euroa. Tämä enimmäishinta laskee 
0,08 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,06 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
on tämän jälkeen 0,06 euroa 30 päivään 
kesäkuuta 2017, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

”2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta 
(ilman arvonlisäveroa), jonka 
verkkovierailuoperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
lähettämästä säännellystä 
verkkovierailutekstiviestistä, saa 
1 päivästä heinäkuuta 2013 vaihdella 
säänneltyjen verkkovierailutekstiviestien 
välillä, mutta se saa olla enintään 
0,08 euroa. Tämä enimmäishinta laskee 
0,06 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
0,04 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2015 ja 
on tämän jälkeen 0,04 euroa 30 päivään 
kesäkuuta 2016.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FI:PDF)
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Tarkistus 338
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Nykyinen teksti Tarkistus

5 c) 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.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FI:PDF)

Tarkistus 339
Christian Engström

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

Nykyinen teksti Tarkistus

5 c) Korvataan 12 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
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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.

”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 10 euroa 
siirrettyä datagigatavua kohti, ja se on sen 
jälkeen 10 euroa siirrettyä datagigatavua
kohti 30 päivään kesäkuuta 2022, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 
soveltamista.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FI:PDF)

Tarkistus 340
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 d kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 531/2012
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

5 d) Korvataan 13 artiklan 2 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:

2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
arvonlisäveroa), jonka 
verkkovierailuoperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatapalvelusta, saa 
1 päivästä heinäkuuta 2012 olla enintään 
0,70 euroa käytettyä megatavua kohti. 
Käytetyn datan vähittäistason 
enimmäishinta alenee 0,45 euroon 
käytettyä megatavua kohti 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja 0,20 euroon käytettyä 
megatavua kohti 1 päivänä heinäkuuta 
2014, ja se on sen jälkeen 0,20 euroa 

”2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
arvonlisäveroa), jonka 
verkkovierailuoperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatapalvelusta, saa 
1 päivästä heinäkuuta 2012 olla enintään 
0,70 euroa käytettyä megatavua kohti. 
Käytetyn datan vähittäistason 
enimmäishinta alenee 20 euroon käytettyä 
gigatavua kohti 1 päivänä heinäkuuta 
2014, ja se on sen jälkeen 20 euroa 
käytettyä gigatavua kohti 30 päivään 
kesäkuuta 2017, sanotun kuitenkaan 
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käytettyä megatavua kohti 30 päivään 
kesäkuuta 2017, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.”

rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FI:PDF)

Tarkistus 341
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 d kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 531/2012
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

5 d) Korvataan 13 artiklan 2 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:

2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
arvonlisäveroa), jonka 
verkkovierailuoperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatapalvelusta, saa 
1 päivästä heinäkuuta 2012 olla enintään 
0,70 euroa käytettyä megatavua kohti. 
Käytetyn datan vähittäistason 
enimmäishinta alenee 0,45 euroon 
käytettyä megatavua kohti 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 ja 0,20 euroon käytettyä 
megatavua kohti 1 päivänä heinäkuuta 
2014, ja se on sen jälkeen 0,20 euroa 
käytettyä megatavua kohti 30 päivään 
kesäkuuta 2017, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

”2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 
arvonlisäveroa), jonka 
verkkovierailuoperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 
verkkovierailudatapalvelusta, saa 
1 päivästä heinäkuuta 2013 olla enintään 
0,45 euroa käytettyä megatavua kohti. 
Käytetyn datan vähittäistason 
enimmäishinta alenee 0,20 euroon 
käytettyä megatavua kohti 1 päivänä 
heinäkuuta 2014 ja 0,10 euroon käytettyä 
megatavua kohti 1 päivänä heinäkuuta 
2015, ja se on sen jälkeen 0,10 euroa 
käytettyä megatavua kohti 30 päivään 
kesäkuuta 2016.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FI:PDF)

Tarkistus 342
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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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:
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 
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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 
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.’

Or. en

Tarkistus 343
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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
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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:

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 
siitä, vaihdetaanko 7, 9 ja 12 artiklassa 
säädettyjen enimmäistukkuhintojen 
voimassaolon kestoa tai tarkistetaanko 
niiden tasoa. Komissio myös esittää 
BERECiä kuultuaan asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia 
matkaviestintäverkon 
kohdeverkkomaksujen 
yhdenmukaistamiseksi kaikkialla EU:ssa 
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 

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

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;

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 

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.
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matkaviestintäpalvelujen sisämarkkinat, 
joilla viime kädessä ei tehdä eroa 
kansallisten hinnastojen ja 
verkkovierailuhinnastojen välillä.
Komissio arvioi erityisesti, onko tarpeen
a) säätää teknisiä ja rakenteellisia 
lisätoimenpiteitä;

Jos kertomus 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 
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 

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 
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tarkoitetut seikat mukaan lukien. 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 
sääntelyviranomaisilta vuosittain tietoja 
operaattoreiden asiakkailleen tarjoamien 
erilaisten hintojen avoimuudesta ja 
vertailukelpoisuudesta. Komissio julkaisee 
nämä tiedot ja havainnot.

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

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FI:PDF)

Tarkistus 344
Christian Engström

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.

Or. en

Tarkistus 345
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

EUROOPPALAISEN Poistetaan.
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LAATUVARMISTETUN 
LIITYNTÄTUOTTEEN 
VÄHIMMÄISPARAMETRIT
Verkkoelementit ja niihin liittyvät tiedot
– Kuvaus kiinteässä verkossa tarjottavasta 
liityntätuotteesta, mukaan lukien tekniset 
ominaisuudet ja mahdollisten standardien 
käyttö.
Verkkotoiminnot:
– Liityntäsopimus, jolla varmistetaan 
päästä päähän ulottuva palvelunlaatu 
perustuen yhteisesti määriteltyihin 
parametreihin, jotka mahdollistavat 
ainakin seuraaviin luokkiin kuuluvien 
palvelujen tarjoamisen:
– ääni- ja videopuhelut;
– audiovisuaalisen sisällön lähettäminen; 
ja
– datakriittiset sovellukset.

Or. de


