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LYHYET PERUSTELUT

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

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

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

Avoimen internetin turvaaminen

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

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

Käyttäjien oikeuksia koskeva säädös

Komission ehdotuksella korvataan monia yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista annetun 
direktiivin 2002/22/EY (myöhemmin muutettu direktiivillä 2009/136/EY) keskeisiä 
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säännöksiä ottamalla monia säännöksiä ja yhdenmukaistamalla ne täysin asetuksen muodossa. 
Sillä myös keskitetään yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännöt komission tasolla ja 
poistetaan kansallisilta sääntelyviranomaisilta suora vastuuvelvollisuus. Komissio perustelee 
tätä ehdotusta sääntöjen epätasaisella täytäntöönpanolla jäsenvaltioissa. Se ei yritä perustaa 
tätä lähestymistapaa sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden etuihin. Valmistelijan mielestä 
tämä on täysin väärä lähestymistapa.

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

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

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

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

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

14) ’internet-liityntäpalvelulla’ yleisesti 
saatavilla olevaa sähköistä 

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

viestintäpalvelua, joka tarjoaa yhteyden 
internetiin ja sitä kautta käytännöllisesti 
katsoen kaikkiin internetiin liitettyihin 
päätepisteisiin; sen avulla loppukäyttäjät 
voivat käyttää mitä tahansa sovellusta, 
jossa hyödynnetään internetin sähköisen 
viestinnän toimintoa ilman mitään 
vaihdettua sisältöä koskevia rajoituksia, 
lukuun ottamatta kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä tai 
tuomioistuimen määräyksen 
täytäntöönpanoa, riippumatta käytetystä 
verkkoteknologiasta;

Or. en

Perustelu

Internet-liityntäpalvelun määritelmää on muutettu merkittävästi. Se kertoo BERECin verkon 
neutraaliutta koskevasta työstä, erityisesti verkon neutraaliuden soveltamisalaan kuuluvista 
laatua koskevista ohjeista (marraskuu 2012). Sitä on mukautettu edelleen 23 artiklan 
5 kohtaa koskevien muutosten mukaiseksi.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

15) ’erikoistuneella palvelulla’ sähköistä 
viestintäpalvelua, joka tarjotaan ja jota 
käytetään internet-protokollaa 
käyttävässä suljetussa sähköisen 
viestinnän verkossa, joka perustuu 
tiukkaan rekisteröintivalvontaan ja joka 
on optimoitu tiettyjä sisältöjä, sovelluksia 
tai palveluja taikka näiden yhdistelmiä
varten ja joiden tekniset ominaisuudet on 
optimoitu liikenteenhallinnan kattavaan 
käyttöön perustuviin sovelluksiin, jotta 
voidaan varmistaa asianmukaiset palvelun 
ominaisuudet, ja jota ei käytetä laajalti 
internet-liityntäpalvelua korvaavana 
palveluna;

Or. en
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Perustelu

Määritelmä kertoo BERECin verkon neutraaliutta koskevasta työstä, erityisesti verkon 
neutraaliuden soveltamisalaan kuuluvista laatua koskevista ohjeista (marraskuu 2012). 
Valmistelijan mielestä tarkistetussa määritelmässä tehdään aiempaa selkeämpi ero 
erikoistuneen palvelun ja internet-liityntäpalvelun välille.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
IV luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhdenmukaistetut loppukäyttäjien 
oikeudet

Avoimeen internetiin pääsyä koskevat 
käyttäjien oikeudet

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

21 artikla Poistetaan.
Syrjinnän ja rajoitusten poistaminen

1. Julkisviranomaiset eivät saa rajoittaa 
loppukäyttäjien vapautta käyttää toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen yrityksen 
tarjoamia yleisiä sähköisiä 
viestintäverkkoja tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja. 
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.
3. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
eivät saa muuten kuin objektiivisesti 
perustelluista syistä soveltaa unionin 
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sisäiseen viestintään, joka ulottuu toiseen 
jäsenvaltioon, tariffeja, jotka ovat 
korkeampia 
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

Tämä on jo taattu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen määräyksillä, jotka 
koskevat syrjimättömyyttä asuinpaikan ja kansallisuuden perusteella, palvelujen tarjoamisen 
vapautta ja sijoittautumisvapautta. Ei myöskään näyttäisi olevan paljon todisteita siitä, että 
kiinteän verkon viestinnän markkinoilla tarvittaisiin sääntelytoimenpiteitä, minkä vuoksi 
valmistelija haluaa poistaa tämän. Lopuksi, matkaviestinnän osalta tätä pitäisi käsitellä 
verkkovierailua koskevan yleisen lähestymistavan nojalla, kuten kolmannessa 
verkkovierailuasetuksessa säädetään.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 artikla Poistetaan.
Valtioiden rajat ylittävä riitojen ratkaisu

1. Direktiivin 2002/22/EY 34 artiklan 
1 kohdan mukaisia tuomioistuinten 
ulkopuolisia riidanratkaisumenettelyjä 
sovelletaan myös sellaisia sopimuksia 
koskeviin riitoihin, joiden osapuolina ovat 
johonkin muuhun jäsenvaltioon 
sijoittautuneet kuluttajat, muut 
loppukäyttäjät – siltä osin kuin tällaisia 
tuomioistuinten ulkopuolisia menettelyjä 
on myös niiden käytössä – ja yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajat. Direktiivin 
2013/11/EU33soveltamisalaan kuuluviin 
riitoihin sovelletaan mainitun direktiivin 
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säännöksiä.
___________________
33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä 
toukokuuta 2013, kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua 
koskeva direktiivi), EUVL L 165, 
18.6.2013, s. 63.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en
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Perustelu

Valmistelija ehdottaa säännösten soveltamisalan selkeyttämistä lisäämällä ”ja laitteita” ja 
”alkuperän ja määränpään”. Valmistelija ehdottaa lisäksi toisen lauseen poistamista, koska 
loppukäyttäjät pystyvät tekemään kyseisiä sopimuksia ja hyödyntämään kyseisiä tarjouksia 
ilman tätä säännöstä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että loppukäyttäjät voivat 
vapaasti käyttää sähköisen viestinnän 
tarjoajien tai sisältöjen, sovellusten ja 
palvelujen tarjoajien toimittamia 
erikoistuneita palveluja. 

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

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat 
tai sisällön, sovellusten ja palvelujen 
tarjoajat voivat tarjota erikoistuneita 
palveluja internet-liityntäpalvelun lisäksi 
edellyttäen, että kyseiset tarjoukset eivät 
haittaa internet-liityntäpalveluja tai 
niiden tehokkuutta, edullisuutta tai 
laatua.

Or. en

Perustelu

Valmistelija haluaa varmistaa, että 1 ja 2 kohta eivät ole ristiriidassa keskenään. Hän esittää 
siksi huomattavasti yksinkertaisempaa tekstiä, joka perustuu BERECin, Euroopan neuvoston 
ja muiden riippumattomien asiantuntijoiden tällä alalla tekemään työhön.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
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23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa koskevien kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden vuoksi on lisätty viittaus 23 artiklan 5 kohtaan 
tiedotusvelvollisuuksien soveltamisalan valvomista varten.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Internet-liityntäpalvelujen tarjoajat eivät 
saa rajoittaa 1 kohdassa säädettyjä 
vapauksia syrjimällä, rajoittamalla tai 
muuten häiritsemällä internet-liikenteen 
siirtoa, paitsi tapauksissa, joissa on 
välttämätöntä soveltaa kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä tai panna 
täytäntöön tuomioistuimen määräys.
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jotta voidaan
a) panna täytäntöön oikeudellinen säännös 
tai tuomioistuimen määräys taikka 
ehkäistä tai vaikeuttaa vakavia rikoksia;

Kyseiset toimenpiteet otetaan käyttöön 
avointen menettelyjen nojalla, niitä 
sovelletaan vain ehdottoman välttämätön 
aika ja niitä varten tarjotaan riittävät 
suojatoimenpiteet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että kaikki rajoitukset 
koskevat vain sitä, mikä on välttämätöntä, 
syrjimätöntä ja oikeasuhteista. Kyseisiä 
suojatoimenpiteitä tarkastellaan 
säännöllisesti uudelleen, ja ne sisältävät 
mahdollisuuden muutoksenhakuun.

b) säilyttää verkon, sen kautta tarjottavien 
palvelujen ja loppukäyttäjien 
päätelaitteiden eheys ja turvallisuus;
c) estää ei-toivottu viestintä 
loppukäyttäjille, jotka ovat antaneet 
ennalta suostumuksensa tällaisille 
rajoittaville toimenpiteille; 
d) minimoida tilapäisen tai 
poikkeuksellisen verkon ruuhkautumisen 
vaikutukset sillä edellytyksellä, että 
toisiaan vastaavia liikenteen tyyppejä 
kohdellaan yhtäläisesti.
Kohtuulliseen liikenteenhallintaan saa 
liittyä ainoastaan sellaista tietojen 
käsittelyä, joka on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista tämän kohdan tarkoitusten 
saavuttamiseksi.

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

Or. en

Perustelu

Valmistelija haluaa varmistaa, että 1 kohdassa tarkoitettuja vapauksia voidaan rajoittaa 
ainoastaan kohtuullisilla liikenteenhallintatoimenpiteillä tai tuomioistuimen määräyksellä. 
Valmistelija muistuttaa lisäksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumisesta annetusta direktiivistä 2011/92/EU ja ehdottaa 
asianmukaisten suojatoimenpiteiden, muun muassa muutoksenhaun, sisällyttämistä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
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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 ja että kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä 
sovelletaan 23 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti, ja otettava huolellisesti 
huomioon tämän artiklan 2 kohdassa ja 
direktiivin 2002/22/EY 21 artiklan 
3 a kohdassa tarkoitetut BERECin ohjeet.
Kohtuulliset 
liikenteenhallintatoimenpiteet 
tarkastetaan säännöllisesti teknologian 
kehityksen perusteella. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on raportoitava 
vuosittain komissiolle ja BERECille 
seurannastaan ja havainnoistaan.

Or. en

Perustelu

Valmistelijan mielestä BERECin pitäisi laatia yleiset ohjeet sekä kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden soveltamisesta että palvelun laadun mittaamisesta, jotta 
voitaisiin varmistaa 23 artiklassa tarkoitettuja vapauksia koskevan lähestymistavan ja niiden 
tehokkaan soveltamisen johdonmukaisuus.

Tarkistus 11

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 

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 
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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.

voi kyseiset tiedot tutkittuaan antaa 
huomautuksia tai suosituksia etenkin 
varmistaakseen, etteivät suunnitellut 
vaatimukset vaikuta haitallisesti 
sisämarkkinoiden toimintaan. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
mahdollisimman tarkoin huomioon 
komission huomautukset tai suositukset ja 
annettava hyväksytyt vaatimukset tiedoksi 
komissiolle ja BERECille.

BERECin on laadittava viimeistään 
(SOVELTAMISEN MÄÄRÄAIKA) 
sidosryhmiä kuultuaan ja tiiviissä 
yhteistyössä komission kanssa yleiset 
ohjeet kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden 
soveltamisesta. BERECin on laadittava 
kyseiset ohjeet 23 artiklan ja tämän 
artiklan perusteella.

Or. en

Perustelu

Valmistelijan mielestä BERECin pitäisi laatia yleiset ohjeet sekä kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden soveltamisesta että palvelun laadun mittaamisesta, jotta 
voitaisiin varmistaa 23 artiklassa tarkoitettuja vapauksia koskevan lähestymistavan ja niiden 
tehokkaan soveltamisen johdonmukaisuus.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus
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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

Perustelu

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

Tarkistus 13

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 
palveluille, joihin sovelletaan erityisiä 
hinnoitteluehtoja; 
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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 
palveluista;
g) sopimusten vakioehdot ja -edellytykset, 
mukaan lukien sopimuksen 
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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, 
määritelmät ja mittausmenetelmät. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 33 artiklan 2 kohdassa 
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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. 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.
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:
a) tavallisimmat tavat käyttää sähköisiä 
viestintäpalveluja laittomaan toimintaan 
tai haitallisen sisällön levittämiseen 
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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; and
b) se, miten henkilöturvallisuutta 
uhkaavilta riskeiltä ja henkilötietojen 
laittomalta käytöltä suojaudutaan 
sähköisiä viestintäpalveluja käytettäessä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

26 artikla Poistetaan.
Sopimuksiin liittyvät tietovaatimukset

1. Ennen kuin liitynnän tarjoamista 
yleiseen sähköiseen viestintäverkkoon tai 
yleisesti saatavilla oleviin sähköisiin 
viestintäpalveluihin koskevasta 
sopimuksesta tulee sitova, yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajien on 
annettava kuluttajille, ja muille 
loppukäyttäjille, jolleivät ne ole 
nimenomaisesti sopineet toisin, ainakin 
seuraavat tiedot:
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
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i) kussakin hinnoittelumallissa 
tarjottavien palvelujen tyypit, niiden 
viestintävolyymit ja kaikki asiaankuuluvat 
palvelun laatua koskevat parametrit, 
mukaan lukien liittymän toimitusaika;
ii) tarjotaanko pääsy hätäpalveluihin ja 
soittajan sijaintitietoihin ja missä 
jäsenvaltioissa sekä mahdolliset 
direktiivin 2002/22/EY 26 artiklan 
mukaisesti tarjottavien hätäpalvelujen 
tarjoamisen rajoitukset;
iii) myynnin jälkeisten palvelujen tyypit, 
tarjottavat ylläpito- ja asiakastukipalvelut, 
näiden palvelujen ehdot ja maksut sekä 
keinot yhteyden saamiseksi näihin 
palveluihin;
iv) kaikki rajoitukset, jotka 
palveluntarjoaja on määrännyt 
toimitettavan päätelaitteen käytölle, 
mukaan lukien tiedot päätelaitteiden 
lukituksen avaamisesta ja mahdollisista 
maksuista siinä tapauksessa, että sopimus 
irtisanotaan ennen sopimuksen 
vähimmäiskeston päättymistä;
c) yksityiskohtaiset tiedot hinnoista ja 
tariffeista (kuluttajille mukaan lukien 
verot ja mahdolliset lisämaksut) ja siitä, 
miten ajantasaiset tiedot kaikista 
sovellettavista tariffeista ja maksuista 
annetaan saataville;
d) tarjotut maksutavat ja mahdolliset 
niistä johtuvat kustannuserot sekä 
käytettävissä olevat keinot taata 
laskutuksen läpinäkyvyys ja seurata 
kulutuksen määrää;
e) sopimuksen voimassaoloaika sekä 
ehdot sen uusimiselle ja irtisanomiselle, 
mukaan lukien
i) kaikki vähimmäiskäyttöä tai 
vähimmäiskestoa koskevat vaatimukset 
edullisempien ehtojen saamiseksi;
ii) kaikki palveluntarjoajan vaihtamiseen 
sekä numeroiden ja muiden tunnisteiden 
siirrettävyyteen liittyvät maksut, mukaan 
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lukien korvausjärjestelyt vaihtoon 
liittyvän viivästymisen tai väärinkäytösten 
varalta; 
iii) mahdolliset sopimuksen 
ennenaikaisesta irtisanomisesta perittävät 
maksut, mukaan lukien kustannusten 
takaisinsaaminen päätelaitteista 
(tavanomaisten poistomenetelmien 
perusteella) ja muista tarjouseduista 
(suhteessa kuluneeseen aikaan pro rata 
temporis -periaatteen mukaisesti);
f) mahdolliset korvaus- ja 
hyvitysjärjestelyt, joita sovelletaan, jos 
palvelun laatu ei ole sovitun tasoinen, 
mukaan lukien nimenomainen viittaus 
loppukäyttäjän lakisääteisiin oikeuksiin; 
g) jos on voimassa velvoite direktiivin 
2002/22/EY 25 artiklan mukaisesti, 
loppukäyttäjien mahdollisuudet sisällyttää 
tai olla sisällyttämättä henkilötietojaan 
luetteloon ja mitä tietoja sisällytetään;
h) vammaisten loppukäyttäjien osalta 
yksityiskohtaiset tiedot heitä varten 
suunnitelluista tuotteista ja palveluista; 
i) keinot käynnistää menettelyjä riitojen, 
myös valtioiden rajat ylittävien riitojen, 
ratkaisemiseksi direktiivin 2002/22/EY 
34 artiklan ja tämän asetuksen 
22 artiklan mukaisesti;
j) minkä tyyppisiä toimia palveluntarjoaja 
voi toteuttaa tietoturvan tai tietojen 
eheyden vaarantuessa taikka uhkien tai 
haavoittuvuuksien johdosta.
2. Sen lisäksi, mitä 1 kohdassa säädetään, 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien on 
annettava loppukäyttäjille, jollei 
loppukäyttäjän, joka ei ole kuluttaja, 
kanssa toisin sovita, ainakin seuraavat 
tiedot heidän internet-
liityntäpalveluistaan:
a) mahdollisesti sovellettavien 
datamäärärajoitusten taso; hinnat, jotka 
peritään käytettävissä olevan 
datansiirtomäärän kasvattamisesta 
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tilapäisesti tai pysyvästi; jos käytettävissä 
oleva datansiirtomäärä on rajattu, sen 
loppuunkäytön jälkeen käytettävissä oleva 
datansiirtonopeus ja sen kulut; ja se, 
miten loppukäyttäjät voivat milloin
tahansa seurata käyttönsä senhetkistä 
tasoa; 
b) tosiasiallisesti käytettävissä oleva 
datansiirtonopeus ladattaessa verkosta ja 
verkkoon loppukäyttäjän 
pääsijaintipaikassa, mukaan lukien 
tosiasialliset nopeuden vaihteluvälit ja 
keskiarvot, nopeus ruuhkahuippujen 
aikana sekä mahdollinen vaikutus, joka 
aiheutuu pääsyn sallimisesta kolmansille 
osapuolille langattoman lähiverkon 
kautta;
c) muut palvelunlaadun parametrit;
d) tiedot kaikista menettelyistä, joita 
palveluntarjoaja on ottanut käyttöön 
mitatakseen ja muokatakseen 
dataliikennettä verkon ruuhkautumisen 
välttämiseksi, sekä siitä, miten nämä 
menettelyt saattavat vaikuttaa palvelun 
laatuun ja henkilötietojen suojaan;
e) selkeä ja yleistajuinen selvitys siitä, 
miten mahdolliset datansiirtorajoitukset, 
tosiasiallisesti käytettävissä oleva nopeus 
ja muut laatuparametrit sekä 
palvelunlaadultaan parempien 
erikoistuneiden palvelujen 
samanaikainen käyttö saattaa 
käytännössä vaikuttaa sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen käyttöön;
3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 
on annettava selkeässä, kattavassa ja 
helppokäyttöisessä muodossa jollain 
loppukäyttäjän asuinjäsenvaltion 
virallisella kielellä, ja ne on päivitettävä 
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 
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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

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

Tarkistus 15

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 
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kokonaismenot tietyllä ajalla ilman 
loppukäyttäjän suostumusta ylitä hänen 
määrittämäänsä saldorajaa. 
2. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
on varmistettava, että loppukäyttäjälle 
annetaan asianmukainen ilmoitus, kun 
palvelujen kulutus on noussut 
80 prosenttiin 1 kohdan mukaisesti 
määritetystä saldorajasta. Ilmoituksessa 
on mainittava menettely kyseisten 
palvelujen tarjoamisen jatkamiseksi, 
mukaan lukien sen kustannukset. 
Palveluntarjoajan on lopetettava kyseisten 
palvelujen tarjoaminen ja loppukäyttäjän 
laskuttaminen niistä, jos saldoraja 
muuten ylittyisi, paitsi jos ja siihen asti 
kun loppukäyttäjä pyytää kyseisten 
palvelujen tarjoamisen jatkamista tai 
aloittamista uudelleen. Saldorajan 
saavuttamisen jälkeen loppukäyttäjien on 
edelleen voitava vastaanottaa puheluja ja 
tekstiviestejä ja käyttää 
ilmaispuhelupalveluja ja hätäpalveluja 
valitsemalla eurooppalainen hätänumero 
112 veloituksetta sovitun laskutuskauden 
loppuun saakka. 
3. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
on huolehdittava siitä, että loppukäyttäjät 
voivat välittömästi ennen puhelun 
yhdistämistä saada helposti ja ilman 
lisäveloitusta tiedot sovellettavista 
tariffeista kaikissa erityisten 
hinnoitteluehtojen alaisissa numeroissa 
tai palveluissa, jollei kansallinen 
sääntelyviranomainen ole myöntänyt tästä 
ennalta poikkeusta kohtuullisuussyistä. 
Tällaiset tiedot on annettava 
vertailukelpoisesti kaikista tällaisista 
numeroista tai palveluista.
4. Yleisen sähköisten viestinnän tarjoajien 
on annettava loppukäyttäjille 
mahdollisuus valita veloituksetta, että 
heille toimitetaan eritellyt laskut.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.

Sopimusten irtisanominen
1. Kuluttajien ja yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajien välillä tehtävissä 
sopimuksissa määrättävä vähimmäiskesto 
ei saa olla yli 24 kuukautta. Yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajien on 
tarjottava loppukäyttäjille mahdollisuus 
tehdä sopimus, jonka enimmäiskesto on 
12 kuukautta. 
2. Kuluttajilla sekä muilla 
loppukäyttäjillä, jollei niiden kanssa ole 
toisin sovittu, on oikeus irtisanoa sopimus 
yhden kuukauden irtisanomisajalla, jos 
sopimuksen teosta on kulunut vähintään 
kuusi kuukautta. Korvauksina suoritetaan 
ainoastaan korvaus sellaisten 
päätelaitteiden jäännösarvosta, jotka 
liitettiin sopimukseen sitä tehtäessä, ja 
aikaan suhteutettu korvaus (pro rata 
temporis -periaatteen mukaisesti) 
mahdollisista muista tarjouseduista, jotka 
ilmoitettiin sellaisiksi sopimusta tehtäessä. 
Palveluntarjoajan on poistettava 
mahdolliset rajoitukset, jotka koskevat 
päätelaitteiden käyttöä muissa verkoissa, 
maksutta viimeistään silloin kun kyseinen 
korvaus maksetaan.
3. Jos sopimusten tai kansallisen 
lainsäädännön mukaan sopimusten 
voimassaoloaikoja jatketaan hiljaisesti, 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajan on 
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ilmoitettava tästä loppukäyttäjälle hyvissä 
ajoin niin, että loppukäyttäjällä on 
vähintään kuukausi aikaa vastustaa 
voimassaoloajan hiljaista jatkamista. Jos 
loppukäyttäjä ei vastusta voimassaolon 
hiljaista jatkamista, sopimus katsotaan 
pysyväksi sopimukseksi, jonka 
loppukäyttäjä voi irtisanoa milloin 
tahansa yhden kuukauden 
irtisanomisajalla ja ilman mitään kuluja. 
4. Loppukäyttäjillä on oikeus irtisanoa 
sopimuksensa ilman mitään kuluja heti 
kun heille on ilmoitettu yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan sopimusehtoihin 
ehdottamista muutoksista, paitsi jos 
ehdotetut muutokset ovat yksinomaan 
loppukäyttäjän hyödyksi. 
Palveluntarjoajien on ilmoitettava 
tällaisista muutoksista loppukäyttäjille 
riittävän ajoissa, vähintään kuukausi 
etukäteen, ja ilmoitettava heille 
samanaikaisesti, että heillä on oikeus 
sanoa sopimuksensa irti kuluitta, jos he 
eivät hyväksy uusia ehtoja. Edellä olevaa 
2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.
5. Kaikkia nopeuteen tai muihin 
laatuparametreihin liittyviä tosiasiallisen 
suorituskyvyn merkittäviä ja pysyviä 
poikkeamia yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajan 26 artiklan mukaisesti 
ilmoittamasta suorituskyvystä on pidettävä 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
noudattamatta jättämisenä loppukäyttäjän 
oikeussuojakeinojen määrittämiseksi 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
6. Saman yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajan tarjoamien lisäpalvelujen 
tilaaminen ei saa käynnistää uudelleen 
alkuperäistä sopimuskestoa, paitsi jos 
lisäpalvelu(je)n hinta ylittää merkittävästi 
alkuperäisten palvelujen hinnan tai jos 
lisäpalvelut tarjotaan erityiseen 
tarjoushintaan, joka kytketään voimassa 
olevan sopimuksen uusimiseen. 
7. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
on sovellettava sopimuksen 
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irtisanomiseen ehtoja ja menettelyjä, jotka 
eivät aiheuta esteitä palveluntarjoajan 
vaihtamiselle tai kannusta vaihtamasta 
palveluntarjoajaa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 17

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

Perustelu

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

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
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30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Palveluntarjoajan vaihtaminen ja 

numeroiden siirrettävyys
1. Kaikilla loppukäyttäjillä, joilla on 
kansalliseen numerointisuunnitelmaan 
sisältyvä numero, on halutessaan oikeus 
säilyttää direktiivin 2002/22/EY liitteessä I 
olevan C osan mukaisesti numeronsa 
riippumatta siitä, mikä yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoaja palvelua tarjoaa, 
edellyttäen että palveluntarjoaja on 
sähköisen viestinnän tarjoaja siinä 
jäsenvaltiossa, johon kansallinen 
numerointisuunnitelma liittyy, tai 
eurooppalainen sähköisen viestinnän 
tarjoaja, joka on ilmoittanut 
kotijäsenvaltion toimivaltaiselle 
sääntelyviranomaiselle, että se tarjoaa tai 
aikoo tarjota tällaisia palveluja siinä 
jäsenvaltiossa, johon kansallinen 
numerointisuunnitelma liittyy. 
2. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
välisen numeroiden siirrettävyyteen 
liittyvän hinnoittelun on oltava 
kustannuslähtöistä, ja tilaajilta 
mahdollisesti perittävät välittömät maksut 
eivät saa kannustaa loppukäyttäjiä 
vaihtamasta palveluntarjoajaa.
3. Numeroiden siirtäminen ja niiden 
aktivointi siirron jälkeen on toteutettava 
mahdollisimman lyhyessä ajassa. 
Loppukäyttäjille, jotka ovat tehneet 
sopimuksen numeron siirtämisestä 
uudelle palveluntarjoajalle, kyseinen 
numero on aktivoitava yhden työpäivän 
kuluessa sopimuksen tekemisestä. Palvelu 
ei saa siirtämisen aikana olla poissa 
käytöstä kauempaa kuin yhden työpäivän. 
4. Vastaanottavan yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan on johdettava 
vaihtamis- ja siirtämismenettelyä. 
Loppukäyttäjien on saatava riittävät tiedot 
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siirtämisestä ennen siirtämismenettelyä ja 
sen aikana ja myös välittömästi sen 
jälkeen. Loppukäyttäjiä ei saa vaihtaa 
toiselle palveluntarjoajalle vastoin heidän 
tahtoaan. 
5. Loppukäyttäjien sopimusten, jotka ne 
ovat tehneet siirtävien yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajien kanssa, on lakattava 
olemasta voimassa automaattisesti sen 
jälkeen, kun vaihto on suoritettu. 
Siirtävien sähköisen viestinnän tarjoajien 
on palautettava kaikki jäljellä oleva saldo 
niille kuluttajille, jotka käyttävät ennalta 
maksettuja palveluja. 
6. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat, 
jotka aiheuttavat viivästyksiä tai 
väärinkäytöksiä vaihtamisen yhteydessä, 
muun muassa jättämällä siirtämisen 
edellyttämiä tietoja antamatta ajoissa, 
ovat velvollisia suorittamaan korvauksia 
loppukäyttäjille, joihin tällaiset viivytykset 
tai väärinkäytökset kohdistuvat.
7. Jos loppukäyttäjällä, joka vaihtaa 
internet-liityntäpalvelujen tarjoajaa, on 
siirtävän palveluntarjoajan antama 
sähköpostiosoite, viimeksi mainitun on 
loppukäyttäjän pyynnöstä 
jälkeenlähetettävä maksutta 
loppukäyttäjän ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen kaikki 
loppukäyttäjän edelliseen 
sähköpostiosoitteeseen osoitetut 
sähköpostiviestit 12 kuukauden ajan. 
Tähän on sisällyttävä kaikille sähköpostin 
lähettäjille lähetettävä automaattinen 
vastausviesti, joka ilmoittaa heille 
loppukäyttäjän uudesta 
sähköpostiosoitteesta. Loppukäyttäjällä on 
oltava mahdollisuus pyytää, ettei uutta 
sähköpostiosoitetta saa paljastaa 
automaattisessa vastausviestissä. 
Ensimmäisen 12 kuukauden ajanjakson 
jälkeen siirtävän yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan on annettava 
loppukäyttäjälle mahdollisuus jatkaa 
sähköpostiviestien jälkeenlähettämistä, 



PA\1008919FI.doc 29/53 PE522.939v01-00

FI

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

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

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

1 a) Korvataan 20 artiklan otsikko 
seuraavasti:

Sopimukset ”Sopimuksiin liittyvät tietovaatimukset”

Or. en
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Tarkistus 20

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

Nykyinen 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 
vähintään sähköisessä muodossa ja 
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 
L 304, 22.11.2011, s. 64).”

Or. en

Tarkistus 21



PA\1008919FI.doc 31/53 PE522.939v01-00

FI

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

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 
tarjoamista koskevat rajoitukset;

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

vähimmäistaso eli perusliittymän 
toimitusaika ja tarvittaessa muut 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
määrittelemät palvelun laatua koskevat 
muuttujat;

– tiedot kaikista menettelyistä, joita yritys 
on ottanut käyttöön mitatakseen ja 
muokatakseen tietoliikennettä 
välttääkseen verkkoyhteyden 
kuormittumisen tai ylikuormittumisen, 
sekä tiedot siitä, miten nämä menettelyt 
saattavat vaikuttaa palvelun laatuun;
– tarjottavat ylläpitopalvelutyypit ja 
asiakastukipalvelut sekä menetelmät 
yhteyden saamiseksi näihin palveluihin;

– myynnin jälkeisten palvelujen tyypit,
tarjottavat ylläpito- 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 
ennen sopimuksen vähimmäiskeston 
päättymistä;

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

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 
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suojaudutaan. suojaudutaan.

Or. en

Tarkistus 22

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

Nykyinen 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 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 
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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 
henkilötietojen suojeluun; 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 komission 
asetus (EU) N:o …/…, annettu … 
päivänä …kuuta …, 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 …, 
…, s. …).”

Or. en

Tarkistus 23

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

1 e) Poistetaan 20 artiklan 2 kohta.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tilaajilla on oikeus sanoa irti 
sopimuksensa seuraamuksitta heti kun 
heille on ilmoitettu sopimusehtoihin 
aiotuista muutoksista, joita sähköisiä 
viestintäpalveluja ja/tai -verkkoja 
tarjoavat yritykset ehdottavat. Tilaajille on 
annettava riittävästi tietoa näistä 
muutoksista vähintään yhtä kuukautta 
ennen niiden toteuttamista ja heille on 
ilmoitettava samanaikaisesti, että heillä 
on oikeus sanoa irti sopimuksensa 
seuraamuksitta, jos he eivät hyväksy 
uusia ehtoja. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat määrittää 
tällaisten ilmoitusten muodon.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 24

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

Nykyinen teksti Tarkistus

1 f) Lisätään 20 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 a. Jäsenvaltiot voivat tämän artiklan 
soveltamisalaan kuuluvien sopimusten 
osalta pitää voimassa lisävaatimukset 
ennen sopimuksen tekoa annettavista 
tiedoista tai ottaa käyttöön uusia 
vaatimuksia.”
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Or. en

Tarkistus 25

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

Nykyinen teksti Tarkistus

1 g) Lisätään 20 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 b. BERECin on annettava ohjeet 
sellaisten vakiosopimusmallien laatimista 
varten, jotka sisältävät tämän artiklan 1 ja 
1 a kohdassa vaaditut tiedot. Kaikkia 
21 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettuja 
arvioitujen datansiirtonopeuksien 
mittausmenetelmiä ja julkaisumalleja 
koskevia BERECin standardeja 
sovelletaan tämän artiklan 1 a kohdassa 
edellytettyihin sopimustietoihin.”

Or. en

Tarkistus 26

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

Nykyinen teksti Tarkistus

1 h) 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 
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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 
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 
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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 
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 
kannusta vaihtamasta palveluntarjoajaa.”

Or. en

Tarkistus 27

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 

”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 
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loppukäyttäjille ja kuluttajille tarjoamiensa 
palvelujen käyttöoikeuteen ja käyttöön 
sovellettavista vakioehdoista liitteen II 
mukaisesti. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat asettaa 
lisävaatimuksia, jotka koskevat 
julkaistavien tietojen muotoa.

loppukäyttäjille tarjoamiensa palvelujen 
käyttöoikeuteen ja käyttöön sovellettavista 
vakioehdoista liitteen II mukaisesti, ja niitä 
on päivitettävä säännöllisesti. Tiedoista on 
käytävä selkeästi ilmi, jos kuluttajiin 
sovelletaan erilaisia ehtoja kuin muihin 
loppukäyttäjiin. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat asettaa 
lisävaatimuksia, jotka koskevat 
julkaistavien tietojen muotoa, mukaan 
lukien kielivaatimukset, jotta voidaan 
varmistaa, että loppukäyttäjä ymmärtää 
kyseiset tiedot vaivatta. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajien on pyynnöstä 
toimitettava tiedot asiaankuuluvalle 
kansalliselle viranomaiselle ennen niiden 
julkaisemista.

Or. en

Tarkistus 28

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

Nykyinen teksti Tarkistus

1 j) Korvataan 21 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

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 

”2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että loppukäyttäjien 
saatavilla on välineitä, joiden avulla he 
voivat tehdä itsenäisen arvion vertaamalla 
sähköiseen viestintäverkkoon pääsyä ja 
tähän liittyviä palveluita ja vaihtoehtoisten 
käyttötapojen kustannuksia. Jos tällaisia 
järjestelyjä ei ole saatavilla markkinoilla 
veloituksetta tai kohtuulliseen hintaan, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
asettaa tällaiset oppaat tai tekniikat 
saataville itse tai kolmannen osapuolen 
hankintana. Kolmansilla osapuolilla on 
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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.

oikeus käyttää korvauksetta sähköisiä 
viestintäverkkoja ja/tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja 
tarjoavien yritysten julkaisemia tietoja 
tällaisten interaktiivisten oppaiden tai 
samanlaisten tekniikoiden myyntiä tai 
saataville asettamista varten.”

Or. en

Tarkistus 29

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

Nykyinen teksti Tarkistus

1 k) Lisätään 21 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 a. BERECin on laadittava 
vapaaehtoinen sertifiointijärjestelmä 
vuorovaikutteisia verkkosivustoja, oppaita 
tai vastaavia välineitä varten 
objektiivisten, avointen ja oikeasuhteisten 
vaatimusten perusteella, ja niiden on 
sisällettävä erityisesti riippumattomuus 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajista.”

Or. en

Tarkistus 30

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

Nykyinen teksti Tarkistus

1 l) Korvataan 21 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
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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 
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 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 
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saatavat nopeuden vaihteluvälit; 
ii) yksityiskohtaiset tiedot tietoyksiköiden 
hinnoittelumalleista, 
tietokokonaisuuksien hinnoittelumalleista 
ja kaikista sovellettavista kynnysarvoista. 
Kynnysarvojen 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 
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 
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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. en

Tarkistus 31

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

Nykyinen teksti Tarkistus

1 m) Lisätään 21 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”3 a. BERECin on laadittava viimeistään 
(ASETUKSEN XXX* SOVELTAMISEN 
MÄÄRÄAIKA) sidosryhmiä kuultuaan ja 
tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
yleiset ohjeet internet-liityntäpalvelujen 
nopeuden mittausmenetelmistä, 
mitattavaa palvelun laatua koskevista 
parametreista (muun muassa 
tosiasiallinen nopeus verrattuna 
mainostettuun nopeuteen, 
ajoitusparametrit, mukaan lukien viive ja 
viivevaihtelu, verkon ruuhkautumisen 
taso, internet-liityntäpalvelujen 
suorituskyky verrattuna erikoistuneiden 
palvelujen suorituskykyyn, käyttäjien 
kokemus laadusta) ja menetelmästä 
niiden mittaamiseen ajan kuluessa sekä 
julkaistavien tietojen sisällöstä, muodosta 
ja tavasta, mukaan lukien mahdolliset 
laatusertifiointimekanismit, jotta voidaan 
varmistaa, että loppukäyttäjät, mukaan 
lukien vammaiset loppukäyttäjät, saavat 
kattavaa, vertailukelpoista, luotettavaa ja 
käyttäjäystävällistä tietoa. Tarvittaessa 
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voidaan käyttää liitteessä III mainittuja 
muuttujia, määritelmiä ja 
mittausmenetelmiä.
_________________
* Euroopan parlamentin ja komission 
asetus (EU) N:o XXX/20XX, annettu … 
päivänä …kuuta …, 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 …, 
…, s. …).”

Or. en

Tarkistus 32

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

Nykyinen teksti Tarkistus

1 n) Lisätään 21 a artikla seuraavasti:
”21 a artikla

Kulutuksen valvonta
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisen viestinnän tarjoajat tarjoavat 
kuluttajille ja loppukäyttäjille välineen 
seurata ja valvoa sähköisen viestinnän 
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; 
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c) eritellyt sähköiset laskut tai 
paperilaskut. 
2. BERECin on laadittava ohjeet 
1 kohdan täytäntöönpanosta ja 
ilmoitettava, ovatko kustannuksiin 
liittyvät maksut perusteltuja.”

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2002/22/EY
20, 21, 22 ja 30 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Osana valmistelijan yleistä lähestymistapaa direktiivin 2002/22/EY tarkistamista 20, 21 ja 
30 artiklaa ei enää poisteta vaan niitä tarkistetaan, jotta voidaan ottaa mukaan joitakin 
komission ehdotuksen sisältämiä uusia parannuksia.

Tarkistus 34

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 30 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

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

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

Or. en

Tarkistus 35

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 b) 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. Niiden 
loppukäyttäjien osalta, 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 
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 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 

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

seuraamuksia, mukaan luettuna velvoite 
maksaa tilaajille korvauksia, jos 
numeroiden siirtäminen viivästyy tai jos 
siirtämisen yhteydessä tapahtuu 
väärinkäytöksiä yritysten toimesta tai 
nimissä.”

Or. en

Tarkistus 36

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 c) Lisätään 30 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”4 a. BERECin on laadittava ohjeet 
vastaanottavan ja siirtävän tarjoajan 
velvollisuuksista siirto- ja 
vaihtoprosessissa, mukaan lukien kaikki 
sähköpostiviestien jälkeenlähettämistä 
koskevat vaatimukset ja kaikki muut 
asiaankuuluvat edellytykset ja menettelyt 
tämän artiklan mukaisesti.”

Or. en

Tarkistus 37

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 d) Poistetaan 30 artiklan 5 kohta.
5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kuluttajien ja sähköisen viestinnän 
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palveluja tarjoavien yritysten välisissä 
sopimuksissa ei sopimuksen alkaessa 
määrätä sitoumusajasta, joka ylittää 
24 kuukautta. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että yritykset tarjoavat 
käyttäjille mahdollisuuden tehdä enintään 
12 kuukauden pituinen sopimus.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 e alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
30 artikla – 6 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 e) Poistetaan 30 artiklan 6 kohta.
6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
etteivät sopimuksen irtisanomista 
koskevat ehdot ja menettelyt estä 
palveluntarjoajien vaihtamista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sopimuksen 
vähimmäiskeston soveltamista.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 39

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

2 f) Lisätään 34 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”1 a. Edellä 1 kohdan mukaisia
tuomioistuinten ulkopuolisia 
riidanratkaisumenettelyjä sovelletaan 
myös sellaisia sopimuksia koskeviin 
riitoihin, joiden osapuolina ovat johonkin 
muuhun jäsenvaltioon sijoittautuneet 
kuluttajat, muut loppukäyttäjät – siltä 
osin kuin tällaisia tuomioistuinten 
ulkopuolisia menettelyjä on myös niiden 
käytössä – ja yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajat. Direktiivin 2013/11/EU* 
soveltamisalaan kuuluviin riitoihin 
sovelletaan mainitun direktiivin 
säännöksiä. 
________________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä 
toukokuuta 2013, kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua 
koskeva direktiivi), EUVL L 165, 
18.6.2013, s. 63).”

Or. en

Tarkistus 40

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 g) Korvataan liitteessä II oleva 1 kohta 
seuraavasti:

1. Yrityksen nimi ja osoite (yritysten nimet ”1. Yrityksen nimi, osoite ja yhteystiedot 
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ja osoitteet). (yritysten nimet, osoitteet ja yhteystiedot). 
Yleisiä viestintäverkkoja ja/tai yleisesti 
saatavilla olevia puhelinpalveluja 
tarjoavien yritysten nimet ja 
pääkonttoreiden osoitteet.

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

Or. en

Tarkistus 41

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 h) Korvataan liitteessä II oleva 
2.2 kohta seuraavasti:

2.2. Vakiohinnasto, josta käyvät ilmi
tarjotut palvelut sekä kunkin 
hintaelementin sisältö (esim. liittymien
maksut ja kaikentyyppiset käyttömaksut ja 
ylläpitomaksut) ja johon sisältyvät 
yksityiskohtaiset tiedot sovelletuista 
vakioalennuksista sekä kohdennetuista ja 
erityishintajärjestelmistä, ja lisämaksuista
sekä päätelaitteesta aiheutuvista 
kustannuksista.

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

Or. en

Tarkistus 42

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

Nykyinen teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 2 j alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/22/EY
Liite II – 2.5 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 j) Korvataan liitteessä II oleva 2.5 kohta 
seuraavasti:

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

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

Or. en

Tarkistus 44
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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.

Sen 23, 24 ja 36 artiklaa sovelletaan 
kuitenkin 1 päivästä heinäkuuta 2016.

Or. en


