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Tarkistus 154
Giles Chichester

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn 
ensimmäisen käsittelyn kannan;

1. hylkää komission ehdotuksen;

Or. en

Tarkistus 155
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
–

Ehdotus hylkäämiseksi

Euroopan parlamentti hylkää [komission 
ehdotuksen].

Or. de

Perustelu

Die grundsätzlichen Ziele der Europäischen Kommission, namentlich die Förderung des 
Binnenmarktes zum Wohl der Verbraucher und europäischen Wirtschaft, sind zu unterstützen. 
Allerdings bestehen erhebliche Zweifel an der Geeignetheit des Verordnungsentwurfs, diese 
Ziele zu erfüllen. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass der Vorschlag negative 
Auswirkungen auf Investitionsbereitschaft und Wettbewerb haben wird. Daher sollte eine 
kohärente Überarbeitung des gesamten Rechtsrahmens in der neuen Legislaturperiode nach 
sorgfältiger Analyse und vorheriger Konsultation aller Beteiligten vorgenommen werden.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 156
Jens Rohde

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottavat huomioon Euroopan 
parlamentin päätöslauselman 
12. syyskuuta 2013 kasvun, liikkuvuuden 
ja työllisyyden digitaalisesta strategiasta: 
aika kiristää tahtia; päätöslauselmassa 
Euroopan parlamentti kehottaa 
poistamaan verkkovierailumaksut vuonna 
2015.

Or. en

Tarkistus 157
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan on hyödynnettävä kaikki 
kasvun lähteet kriisistä selviytymiseksi, 
työpaikkojen luomiseksi ja kilpailukykynsä 
palauttamiseksi. Kasvun elvyttäminen ja 
työpaikkojen luominen unionissa on 
Eurooppa 2020 -strategian tavoite. Vuoden 
2013 keväällä kokoontunut Eurooppa-
neuvosto korosti digitaalisten 
sisämarkkinoiden merkitystä kasvulle ja 
kehotti ryhtymään konkreettisiin 
toimenpiteisiin tieto- ja viestintätekniikan 
(TVT) sisämarkkinoiden luomiseksi 
mahdollisimman pian. Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden ja tämän kehotuksen 
mukaisesti tämän asetuksen tarkoituksena 
on luoda sähköisen viestinnän 
sisämarkkinat täydentämällä ja 
mukauttamalla unionin nykyistä sähköisen 
viestinnän sääntelyjärjestelmää.

(1) Euroopan on hyödynnettävä kaikki 
kasvun lähteet kriisistä selviytymiseksi, 
työpaikkojen luomiseksi ja kilpailukykynsä 
palauttamiseksi. Kasvun elvyttäminen ja 
työpaikkojen luominen unionissa on 
Eurooppa 2020 -strategian tavoite. Lisäksi 
digitaalialasta on tullut osa julkista tilaa, 
jossa uusia rajat ylittävän kaupankäynnin 
muotoja perustetaan ja 
liiketoimintamahdollisuuksia luodaan 
Euroopan yrityksille maailmanlaajuisessa 
digitaalisessa taloudessa yhdessä 
innovatiivisen markkinakehityksen ja 
sosiaalisen ja kulttuurisen 
vuorovaikutuksen kanssa. Vuoden 2013 
keväällä kokoontunut Eurooppa-neuvosto 
korosti digitaalisten sisämarkkinoiden 
merkitystä kasvulle ja kehotti ryhtymään 
konkreettisiin toimenpiteisiin tieto- ja 
viestintätekniikan (TVT) sisämarkkinoiden 
luomiseksi mahdollisimman pian. 
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Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja 
tämän kehotuksen mukaisesti tämän 
asetuksen tarkoituksena on luoda sähköisen 
viestinnän sisämarkkinat täydentämällä ja 
mukauttamalla unionin nykyistä sähköisen 
viestinnän sääntelyjärjestelmää.

Or. en

Perustelu

Transatlanttisen vuoropuhelun (TLD) cyber-turvallisuutta ja internet-seikkoja käsittelevän 
epävirallisen asiakirjan ”Cyber security and Internet issues - Establishing framework for
Transatlatic action” mukaisesti.

Tarkistus 158
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jo Euroopan digitaalistrategiassa, joka 
on yksi Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeista, katsottiin tieto- ja 
viestintätekniikan ja verkkoyhteyksien 
olevan välttämätön perusta unionin 
talouden ja yhteiskunnan kehitykselle. Jotta 
Eurooppa voisi saada täyden hyödyn 
digitalisoitumiskehityksestä, tarvitaan koko 
unionin ja kaikki toimialat kattavat 
sähköisen viestinnän dynaamiset 
sisämarkkinat. Tällaiset todelliset 
viestinnän sisämarkkinat toimivat 
innovatiivisen ja ”älykkään” digitaalisen 
talouden selkärankana sekä ovat perusta 
digitaalisille sisämarkkinoille, joilla 
verkkopalveluja voidaan vapaasti tarjota 
rajojen yli.

(2) Jo Euroopan digitaalistrategiassa, joka 
on yksi Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeista, katsottiin tieto- ja 
viestintätekniikan ja verkkoyhteyksien 
olevan välttämätön perusta unionin 
talouden ja yhteiskunnan kehitykselle. Jotta 
Eurooppa voisi saada täyden hyödyn 
digitalisoitumiskehityksestä, tarvitaan koko 
unionin ja kaikki toimialat kattavat 
sähköisen viestinnän dynaamiset 
sisämarkkinat. Tällaiset todelliset 
viestinnän sisämarkkinat toimivat 
innovatiivisen ja ”älykkään” digitaalisen 
talouden selkärankana sekä ovat perusta 
digitaalisille sisämarkkinoille, joilla 
verkkopalveluja voidaan vapaasti tarjota 
rajojen yli yhteisessä avoimessa, 
vakiomuotoisessa ja yhteentoimivassa 
ympäristössä.

Or. it
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Tarkistus 159
Petra Kammerevert

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 kaikkien 
mahdollisuus käyttää sähköisiä 
viestintäverkkoja ja palveluja unionissa ja 
vapaus tarjota niitä sekä jokaisen 
loppukäyttäjän oikeus valita paras 
markkinoilla saatavilla oleva tarjous, eikä 
tätä saisi haitata markkinoiden 
epäyhtenäisyys eri puolin kansallisia rajoja.

Or. de

Tarkistus 160
Sabine Verheyen, Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

sekä jokaisen loppukäyttäjän oikeus valita 
paras markkinoilla saatavilla oleva tarjous, 
eikä tätä saisi haitata markkinoiden 
epäyhtenäisyys eri puolin kansallisia rajoja.

Or. en

Tarkistus 161
András Gyürk

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 

(3) 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: 
yleisvaltuutusjärjestelmän kansallisessa 
toteutuksessa on eroja, jäsenvaltioissa on 
omat taajuuksien jakotavat, ja käytössä on 
erilaisia alakohtaisia 
kuluttajansuojasääntöjä. Samalla, kun 
esimerkiksi valtuutusdirektiivi rajoittaa 
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käyttöoikeustuotteita ja käytössä on 
erilaisia alakohtaisia 
kuluttajansuojasääntöjä. Monissa 
tapauksissa unionin säännöillä 
määritellään vain perustaso, ja säännöt 
pannaan täytäntöön eri tavoin eri 
jäsenvaltioissa.

sitä, millaisia tietoja voidaan vaatia, 
12 jäsenvaltiota vaatii lisätietoja, jotka 
koskevat esimerkiksi suunniteltujen 
toimien luokittelua, toimien 
maantieteellistä laajuutta, 
kohdemarkkinoita, yritysrakennetta ja 
osakkaiden sekä osakkaiden nimiä, 
kauppakamarin sertifiointia sekä 
yrityksen edustajan rikosrekisteriä.

Or. en

Tarkistus 162
Silvia-Adriana Ţicău

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. 
Nykyinen sähköisen viestinnän
sääntelyjärjestelmä on 
yhdenmukaistettava ja sitä on 
yksinkertaistettava digitaalisten 
sisämarkkinoiden toteuttamisen 
helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. 
Monissa tapauksissa unionin säännöillä 
määritellään vain perustaso, ja säännöt 
pannaan täytäntöön eri tavoin eri 
jäsenvaltioissa.

Or. ro
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Tarkistus 163
Gunnar Hökmark

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. 
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 sääntelykehyksen 
täytäntöönpanoon ja toteuttamiseen 
liittyvät erot ovat aiheuttaneet korkeampia 
kustannuksia useammassa kuin yhdessä 
maassa toimiville operaattoreille; katsoo 
tämän haitanneen investointeja ja 
televiestinnän sisämarkkinoiden 
kehittämistä;

Or. en
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Tarkistus 164
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Todellisten sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden olisi edistettävä 
kilpailua, investointeja ja innovaatioita 
uusien ja parempien verkkojen ja 
palvelujen alalla sekä edistää markkinoiden 
yhdentymistä ja rajatylittävien palvelujen 
tarjontaa. Niiden pitäisi näin ollen 
edesauttaa toteuttamaan Euroopan 
digitaalistrategian kunnianhimoiset 
nopeisiin laajakaistayhteyksiin liittyvät 
tavoitteet. Digitaalisten infrastruktuurien ja 
palvelujen yhä laajemman saatavuuden 
pitäisi puolestaan lisätä kuluttajien 
valinnanvaraa, parantaa palvelujen laatua 
ja lisätä sisällön moninaisuutta sekä tukea 
osaltaan alueellista ja sosiaalista koheesiota 
ja helpottaa liikkuvuutta koko unionissa.

(4) Todellisten sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden olisi edistettävä 
kilpailua, investointeja ja innovaatioita 
uusien ja parempien verkkojen ja 
palvelujen alalla sekä edistää markkinoiden 
yhdentymistä ja rajatylittävien palvelujen 
tarjontaa. Niiden pitäisi näin ollen 
edesauttaa toteuttamaan Euroopan 
digitaalistrategian kunnianhimoiset 
nopeisiin laajakaistayhteyksiin liittyvät 
tavoitteet ja edistää sellaisten palvelujen 
ja sovellusten syntymistä, joiden avulla 
voidaan hyödyntää avoimia tietoja ja 
formaatteja yhteentoimivasti, 
vakiomuodossa ja turvallisesti ja jotka 
ovat saatavilla sekä toiminnallisissa että 
ei-toiminnallisissa ympäristöissä kautta 
Euroopan unionin. Digitaalisten 
infrastruktuurien ja palvelujen yhä 
laajemman saatavuuden pitäisi puolestaan 
lisätä kuluttajien valinnanvaraa, parantaa 
palvelujen laatua ja lisätä sisällön 
moninaisuutta sekä tukea osaltaan 
alueellista ja sosiaalista koheesiota ja 
helpottaa liikkuvuutta koko unionissa.

Or. it

Tarkistus 165
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Todellisten sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden olisi edistettävä 

(4) Todellisten sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden olisi edistettävä 
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kilpailua, investointeja ja innovaatioita 
uusien ja parempien verkkojen ja 
palvelujen alalla sekä edistää markkinoiden 
yhdentymistä ja rajatylittävien palvelujen 
tarjontaa. Niiden pitäisi näin ollen 
edesauttaa toteuttamaan Euroopan 
digitaalistrategian kunnianhimoiset 
nopeisiin laajakaistayhteyksiin liittyvät 
tavoitteet. Digitaalisten infrastruktuurien ja 
palvelujen yhä laajemman saatavuuden 
pitäisi puolestaan lisätä kuluttajien 
valinnanvaraa, parantaa palvelujen laatua 
ja lisätä sisällön moninaisuutta sekä tukea 
osaltaan alueellista ja sosiaalista koheesiota
ja helpottaa liikkuvuutta koko unionissa.

kilpailua, koordinointia, investointeja, 
innovaatioita ja kapasiteetin lisäämistä
uusien ja parempien verkkojen ja 
palvelujen alalla sekä edistää markkinoiden 
yhdentymistä ja rajatylittävien palvelujen 
tarjontaa. Niiden pitäisi näin ollen 
edesauttaa toteuttamaan Euroopan 
digitaalistrategian kunnianhimoiset 
nopeisiin laajakaistayhteyksiin liittyvät 
tavoitteet. Digitaalisten infrastruktuurien ja 
palvelujen yhä laajemman saatavuuden 
pitäisi puolestaan lisätä kuluttajien 
valinnanvaraa, parantaa palvelujen laatua 
ja lisätä sisällön moninaisuutta sekä tukea 
osaltaan alueellista ja sosiaalista koheesiota 
ja helpottaa liikkuvuutta koko unionissa.

Or. en

Tarkistus 166
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Todellisten sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden olisi edistettävä 
kilpailua, investointeja ja innovaatioita 
uusien ja parempien verkkojen ja 
palvelujen alalla sekä edistää markkinoiden 
yhdentymistä ja rajatylittävien palvelujen 
tarjontaa. Niiden pitäisi näin ollen 
edesauttaa toteuttamaan Euroopan 
digitaalistrategian kunnianhimoiset
nopeisiin laajakaistayhteyksiin liittyvät 
tavoitteet. Digitaalisten infrastruktuurien ja 
palvelujen yhä laajemman saatavuuden 
pitäisi puolestaan lisätä kuluttajien
valinnanvaraa, parantaa palvelujen laatua 
ja lisätä sisällön moninaisuutta sekä tukea 
osaltaan alueellista ja sosiaalista koheesiota 
ja helpottaa liikkuvuutta koko unionissa.

(4) Todellisten sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden olisi edistettävä 
kilpailua, investointeja ja innovaatioita 
uusien ja parempien verkkojen ja 
palvelujen alalla sekä edistää markkinoiden 
yhdentymistä ja rajatylittävien palvelujen 
tarjontaa. Niiden pitäisi näin ollen 
edesauttaa toteuttamaan, ja jopa ylittää
Euroopan digitaalistrategian nopeisiin 
laajakaistayhteyksiin liittyvät tavoitteet. 
Digitaalisten infrastruktuurien ja palvelujen 
yhä laajemman saatavuuden pitäisi 
puolestaan lisätä kuluttajien valinnanvaraa, 
parantaa palvelujen laatua ja lisätä sisällön 
moninaisuutta sekä tukea osaltaan 
alueellista ja sosiaalista koheesiota ja 
helpottaa liikkuvuutta koko unionissa.

Or. en
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Tarkistus 167
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Sähköisen viestinnän sisämarkkinoista 
saatavien hyötyjen odotetaan ulottuvan 
koko digitaaliseen ekosysteemiin, johon 
kuuluvat unionin laitevalmistajat, sisällön 
ja sovellusten tarjoajat ja koko talous aina 
pankkialasta autoteollisuuteen, 
logistiikkaan, vähittäiskauppaan, 
energiaan, lääketieteeseen, liikkuvuuteen
ja liikenteeseen sekä hätätilanteiden ja 
luonnonkatastrofien älykkääseen 
hallintaan eli aloihin, joilla tuottavuuden, 
laadun ja loppukäyttäjälle kohdistettavan 
tarjonnan lisääminen perustuu 
verkkoyhteyksien ja laajakaistan
saatavuuteen ja esimerkiksi ajasta ja 
paikasta riippumattomiin 
pilvipalvelusovelluksiin, viestintäverkoista 
peräisin olevan massadatan edistyneeseen 
analysointiin, keskenään yhteentoimivien
esineiden verkottamiseen tai 
mahdollisuuksiin integroida rajatylittävää
palveluntarjontaa pyrkimällä järjestelmien 
avoimeen ja vakiomuotoiseen 
yhteentoimivuuteen sekä toimimalla 
avoimeen tietoon (open data) 
perustuvassa ympäristössä. 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, yhteiskunnalle sekä 
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tulevaisuuden älykkäille kaupungeille on 
niin suuri, että perusteettomia alakohtaisia 
sääntely- ja muita rasitteita olisi vältettävä.

Or. it

Tarkistus 168
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Sähköisen viestinnän sisämarkkinoista 
saatavien hyötyjen odotetaan ulottuvan 
koko digitaaliseen ekosysteemiin, johon 
kuuluvat unionin laitevalmistajat, sisällön 
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 kulttuuri- ja 
koulutussisällön 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. en



PE524.835v01-00 14/223 AM\1012835FI.doc

FI

Tarkistus 169
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

sen, että internetin ekosysteemi toimii 
jatkossakin innovoinnin lähteenä. Lisäksi 
verkkovierailumaksujen poistamista
koskevien uudistusten ansiosta kuluttajien 
pitäisi voida turvallisin mielin käyttää 
verkkoa matkustaessaan EU:n alueella 
ilman, että heidän tarvitsisi maksaa 
lisämaksuja siinä jäsenvaltiossa 
maksamiensa käyttömaksujen lisäksi, 
jossa sopimus on tehty.

Or. pt

Tarkistus 170
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

digitaalipalveluja kohtaan tunteman 
luottamuksen luomiseksi 
yhdenmukaistettava loppukäyttäjien ja 
erityisesti kuluttajien suojelua koskevia 
sääntöjä. Tällaisia ovat muun muassa 
syrjimättömyyttä, sopimustietoja sekä 
sopimuksen irtisanomista ja 
palveluntarjoajan vaihtamista koskevat 
säännöt niiden sääntöjen lisäksi, jotka 
koskevat verkkosisältöjen, sovellusten ja 
palvelujen saatavuutta ja 
liikenteenhallintaa, yhteisesti sovittuja ja 
yhteisiä loppukäyttäjien tietojen 
yksityisyys-, suoja- ja turvastandardeja ja 
jotka hyödyttävät loppukäyttäjiä ja 
takaavat samanaikaisesti sen, että internetin 
ekosysteemi toimii jatkossakin innovoinnin 
lähteenä. Lisäksi verkkovierailuja 
koskevien uudistusten ansiosta kuluttajien 
pitäisi voida turvallisin mielin käyttää 
verkkoa matkustaessaan EU:n alueella, ja 
ajan mittaan niiden pitäisi johtaa 
yhdenmukaisiin hinnoittelu- ja muihin 
ehtoihin unionissa.

Or. it

Tarkistus 171
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden 
toteuttaminen kolmen laajan ja läheisesti 
toisiinsa liittyvän toimintalinjan avulla. 
Ensinnäkin asetuksella olisi varmistettava 
vapaus tarjota maiden ja verkkojen 
rajatylittäviä sähköisen viestinnän 
palveluja eri jäsenvaltioissa ottamalla 
käyttöön EU-valtuutus, jolla luodaan 
edellytykset alakohtaisen sääntelyn sisällön 
ja täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden ja 

(6) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden 
toteuttaminen kolmen laajan ja läheisesti 
toisiinsa liittyvän toimintalinjan avulla. 
Ensinnäkin asetuksella olisi varmistettava 
vapaus tarjota maiden ja verkkojen 
rajatylittäviä sähköisen viestinnän 
palveluja eri jäsenvaltioissa ottamalla 
käyttöön yhdenmukaistetut ja 
yksinkertaistetut säännöt, joilla lisätään
alakohtaisen sääntelyn sisällön ja 



AM\1012835FI.doc 17/223 PE524.835v01-00

FI

ennustettavuuden lisäämiselle koko 
unionin alueella. Toiseksi on tarpeen 
varmistaa, että rajatylittävän sähköisen 
viestinnän verkkojen ja palveluntarjonnan 
kannalta olennaisiin hyödykkeisiin liittyvät 
ehdot ja edellytykset ovat huomattavasti 
nykyistä yhdenmukaisempia ei ainoastaan 
langattomassa laajakaistaviestinnässä, jossa 
sekä luvanvaraiset että toimiluvista 
vapautetut taajuudet ovat avainasemassa, 
vaan myös kiinteissä yhteyksissä. 
Kolmanneksi tällä asetuksella olisi 
liiketoimintaolosuhteiden 
yhdenmukaistamiseksi ja kansalaisten 
digitaalipalveluja kohtaan tunteman 
luottamuksen luomiseksi 
yhdenmukaistettava loppukäyttäjien ja 
erityisesti kuluttajien suojelua koskevia 
sääntöjä. Tällaisia ovat muun muassa 
syrjimättömyyttä, sopimustietoja sekä 
sopimuksen irtisanomista ja 
palveluntarjoajan vaihtamista koskevat 
säännöt niiden sääntöjen lisäksi, jotka 
koskevat verkkosisältöjen, sovellusten ja 
palvelujen saatavuutta ja 
liikenteenhallintaa ja jotka hyödyttävät 
loppukäyttäjiä ja takaavat samanaikaisesti 
sen, että internetin ekosysteemi toimii 
jatkossakin innovoinnin lähteenä. Lisäksi 
verkkovierailuja koskevien uudistusten 
ansiosta kuluttajien pitäisi voida turvallisin 
mielin käyttää verkkoa matkustaessaan 
EU:n alueella, ja ajan mittaan niiden pitäisi 
johtaa yhdenmukaisiin hinnoittelu- ja 
muihin ehtoihin unionissa.

täytäntöönpanon yhdenmukaisuutta ja 
ennustettavuutta koko unionin alueella. 
Toiseksi on tarpeen varmistaa, että 
rajatylittävän sähköisen viestinnän 
verkkojen ja palveluntarjonnan kannalta 
olennaisiin hyödykkeisiin liittyvät ehdot ja 
edellytykset ovat huomattavasti nykyistä 
yhdenmukaisempia ei ainoastaan 
langattomassa laajakaistaviestinnässä, jossa 
sekä luvanvaraiset että toimiluvista 
vapautetut taajuudet ovat avainasemassa, 
vaan myös kiinteissä yhteyksissä. 
Kolmanneksi tällä asetuksella olisi 
liiketoimintaolosuhteiden 
yhdenmukaistamiseksi ja kansalaisten 
digitaalipalveluja kohtaan tunteman 
luottamuksen luomiseksi 
yhdenmukaistettava loppukäyttäjien ja 
erityisesti kuluttajien suojelua koskevia 
sääntöjä. Tällaisia ovat muun muassa 
syrjimättömyyttä, sopimustietoja sekä 
sopimuksen irtisanomista ja 
palveluntarjoajan vaihtamista koskevat 
säännöt niiden sääntöjen lisäksi, jotka 
koskevat verkkosisältöjen, sovellusten ja 
palvelujen saatavuutta ja 
liikenteenhallintaa ja jotka hyödyttävät 
loppukäyttäjiä ja takaavat samanaikaisesti 
sen, että internetin ekosysteemi toimii 
jatkossakin innovoinnin lähteenä. Lisäksi 
verkkovierailuja koskevien uudistusten 
ansiosta kuluttajien pitäisi voida turvallisin 
mielin käyttää verkkoa matkustaessaan 
EU:n alueella, ja ajan mittaan niiden pitäisi 
johtaa yhdenmukaisiin hinnoittelu- ja 
muihin ehtoihin unionissa.

Or. ro
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Tarkistus 172
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

verkkovierailuja koskevien uudistusten 
ansiosta käyttäjien pitäisi voida turvallisin 
mielin käyttää verkkoa matkustaessaan 
EU:n alueella, ja ajan mittaan niiden pitäisi 
johtaa yhdenmukaisiin hinnoittelu- ja 
muihin ehtoihin unionissa.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin)

Or. en

Perustelu

Tässä käytetään mieluummin käsitettä ”käyttäjä” kuin ”loppukäyttäjä”, joka antaa liian 
rajoittavan tai passiivisen näkökulman internetin käyttäjästä. Internetin käyttäjällä olisi myös 
oltava oikeus tarjota sovelluksia ja palveluja internetissä, katso 23 artiklan 1 kohtaan tehty 
muutos. Internetiin liittyvät vapaudet edellyttävät muistuttamaan asiasta.

Tarkistus 173
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jotta voidaan ottaa huomioon 
perinteisten televiestintäpalvelujen ja 
tietoyhteiskunnan palvelujen aiemmin 
eriytettyjen markkinoiden lähentyminen, 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat 
kaikki palvelut, jotka palvelevat 
pääasiassa viestintää tai joita kuluttajat 
käyttävät ensisijaisesti viestintään 
asianmukaisen kuluttajansuojan 
varmistamiseksi. Palvelut, joita ei käytetä 
pääasiassa viestintään ja joilla ei siksi ole 
myöskään tärkeää viestinnällistä 
luonnetta, kuten verkkopankkipalvelut tai 
paikkasidonnaiset palvelut, eivät edelleen 
kuulu soveltamisalaan.

Or. de
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Tarkistus 174
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sähköisen viestinnän tarjoamiseen 
valtioiden rajojen yli liittyy edelleen 
suurempia rasitteita kuin sen tarjoamiseen 
kansallisten rajojen sisällä. Rajatylittävien 
palvelujen tarjoajien on muun muassa 
edelleen tehtävä ilmoituksia ja maksettava 
maksuja erikseen jokaisessa 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa. EU-
valtuutuksen haltijoihin sovellettaisiin 
vain yhtä ainoaa ilmoitusjärjestelmää 
siinä jäsenvaltiossa, jossa niillä on 
pääasiallinen toimipaikka 
(kotijäsenvaltio), mikä vähentää 
rajatylittävää toimintaa harjoittavien 
operaattoreiden hallinnollista taakkaa. 
EU-valtuutusta sovellettaisiin kaikkiin
yrityksiin, jotka tarjoavat tai aikovat 
tarjota sähköisiä viestintäverkkoja ja -
palveluja useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa. Valtuutuksen turvin niillä 
olisi oikeus tarjota sähköisiä 
viestintäpalveluja ja -verkkoja tämän 
asetuksen mukaisesti missä tahansa 
jäsenvaltiossa. EU-valtuutuksen, jossa 
määritellään kotijäsenvaltiossa 
myönnettävän yleisvaltuutuksen 
perusteella sähköisen viestinnän palveluja 
eri jäsenvaltioissa tarjoaviin 
operaattoreihin sovellettavat oikeudelliset 
puitteet, pitäisi tehokkaasti taata vapaus 
tarjota sähköisiä viestintäpalveluja ja -
verkkoja koko unionin alueella.

(9) Sähköisen viestinnän tarjoamiseen 
valtioiden rajojen yli liittyy edelleen 
suurempia rasitteita kuin sen tarjoamiseen 
kansallisten rajojen sisällä. On otettava 
käyttöön yhdenmukaistetut ja 
yksinkertaistetut säännöt niiden 
ilmoitusten muodolle ja sisällölle, jotka 
operaattoreiden on tehtävä kussakin 
jäsenvaltiossa, jossa ne haluavat toimia. 
Komission olisi kehitettävä 
vakiomuotoinen ilmoitus kaikkia 
asianomaisia osapuolia kuultuaan ja 
BERECin tuella.

Or. ro
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Tarkistus 175
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Sähköisten viestintäpalvelujen ja 
-verkkojen tarjonta rajojen yli voi 
muodoltaan vaihdella useiden tekijöiden 
mukaan, kuten verkko- tai palvelutyypin, 
tarvittavan fyysisen infrastruktuurin 
laajuuden tai eri jäsenvaltioissa olevien 
tilaajien lukumäärän mukaan. Aikomus 
tarjota rajatylittäviä sähköisen viestinnän 
palveluja tai ylläpitää sähköistä 
viestintäverkkoa useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa voidaan osoittaa 
eri tavoin, esimerkiksi neuvottelemalla 
sopimuksia tietyn jäsenvaltion verkkoon 
pääsystä tai markkinoimalla palveluja 
internetissä kohdejäsenvaltion kielellä.

(10) Sähköisten viestintäpalvelujen ja -
verkkojen tarjonta rajojen yli voi 
muodoltaan vaihdella useiden tekijöiden 
mukaan, kuten verkko- tai palvelutyypin, 
tarvittavan fyysisen infrastruktuurin 
laajuuden tai eri jäsenvaltioissa olevien 
tilaajien lukumäärän mukaan.

Or. en

Tarkistus 176
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Eurooppalaiseen sähköisen viestinnän 
tarjoajaan sovellettavan 
sääntelyjärjestelmän olisi oltava neutraali 
suhteessa kaupallisiin valintoihin, jotka 
ovat toimintojen ja toiminnan järjestämisen 
perustana eri jäsenvaltioissa, eli siihen, 
miten tarjoaja päättää ylläpitää sähköisiä 
viestintäverkkoja tai tarjota sähköisen 
viestinnän palveluja yli rajojen. Näin ollen 
yrityksen yhtiörakenteesta riippumatta 
eurooppalaiseen sähköisen viestinnän 
tarjoajan kotijäsenvaltion olisi katsottava 

(11) Sähköisen viestinnän tarjoajaan 
sovellettavan sääntelyjärjestelmän olisi 
oltava neutraali suhteessa kaupallisiin 
valintoihin, jotka ovat toimintojen ja 
toiminnan järjestämisen perustana eri 
jäsenvaltioissa, eli siihen, miten tarjoaja 
päättää ylläpitää sähköisiä 
viestintäverkkoja tai tarjota sähköisen 
viestinnän palveluja yli rajojen.
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olevan se jäsenvaltio, jossa sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
tarjoamiseen liittyvät strategiset päätökset 
tehdään.

Or. ro

Tarkistus 177
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Useimmat alakohtaiset ehdot, jotka 
koskevat esimerkiksi pääsyä verkkoihin 
tai verkkojen turvallisuutta ja eheyttä tai 
hätäpalvelujen käyttömahdollisuutta, ovat 
vahvasti sidoksissa paikkaan, jossa verkko 
sijaitsee tai palvelua tarjotaan. Näin ollen 
eurooppalaiseen sähköisen viestinnän 
tarjoajaan voidaan soveltaa niissä 
jäsenvaltioissa, joissa se toimii, 
sovellettavia ehtoja, siltä osin kuin tässä 
asetuksessa ei muuta säädetä.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 178
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jos jäsenvaltiot vaativat alalta 
rahoitusosuutta yleispalveluvelvoitteiden 
ja kansallisten sääntelyviranomaisten 
hallinnollisten kulujen rahoittamiseksi, 
maksujen jakamisen perusteiden ja 
menettelyjen on oltava tasapuolisia ja 
oikeasuhteisia ja eurooppalaisia 

Poistetaan.
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sähköisen viestinnän tarjoajia 
syrjimättömiä, jotta ei estetä erityisesti 
uusien tulokkaiden ja pienten 
operaattoreiden pääsyä rajatylittäville 
markkinoille; Näin ollen yksittäisten 
yritysten rahoitusosuutta määritettäessä 
olisi otettava huomioon yrityksen 
markkinaosuus, eli sen liikevaihto 
kyseisessä jäsenvaltiossa, ja siihen olisi 
sovellettava de minimis -kynnystä.

Or. ro

Tarkistus 179
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) On tarpeen varmistaa, että 
samankaltaisissa olosuhteissa jäsenvaltiot 
eivät kohtele syrjivästi mitään 
eurooppalaisen sähköisen viestinnän 
tarjoajaa ja että sisämarkkinoilla 
sovelletaan yhdenmukaisia 
sääntelykäytäntöjä, erityisesti siltä osin 
kuin on kyse direktiivin 2002/21/EY 15 tai 
16 artiklan tai direktiivin 2002/19/EY 5 tai 
8 artiklan soveltamisalaan kuuluvista 
toimenpiteistä. Eurooppalaisilla sähköisen 
viestinnän tarjoajilla olisi näin ollen oltava 
oikeus siihen, että objektiivisesti 
vastaavassa tilanteessa eri jäsenvaltiot 
kohtelevat niitä yhdenvertaisesti, jotta 
mahdollistetaan yhdentyneemmät monta 
aluetta kattavat toiminnot. Lisäksi käytössä 
olisi oltava erityisiä menettelyjä unionin 
tasolla direktiivin 2002/21/EY 7 
a artiklassa tarkoitettujen korjaavia 
toimenpiteitä koskevien päätösluonnosten 
tarkastelua varten, jotta vältettäisiin 
perusteettomat erot eri jäsenvaltioiden 
eurooppalaisille sähköisen viestinnän 

(15) On tarpeen varmistaa, että 
samankaltaisissa olosuhteissa jäsenvaltiot 
eivät kohtele syrjivästi mitään 
eurooppalaisen sähköisen viestinnän 
tarjoajaa ja että sisämarkkinoilla 
sovelletaan yhdenmukaisia 
sääntelykäytäntöjä, erityisesti siltä osin 
kuin on kyse direktiivin 2002/21/EY 15 tai 
16 artiklan tai direktiivin 2002/19/EY 5 tai 
8 artiklan soveltamisalaan kuuluvista 
toimenpiteistä. Eurooppalaisilla sähköisen 
viestinnän tarjoajilla olisi näin ollen oltava 
oikeus siihen, että objektiivisesti 
vastaavassa tilanteessa eri jäsenvaltiot 
kohtelevat niitä yhdenvertaisesti, jotta 
mahdollistetaan yhdentyneemmät monta 
aluetta kattavat toiminnot.
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tarjoajille asettamissa velvoitteissa.

Or. es

Perustelu

Euroopan komission ehdottama veto-oikeus kansallisten sääntelyviranomaisten ehdottamia 
eurooppalaisia palveluntarjoajia koskevia ratkaisuja varten on perusteeton.

Tarkistus 180
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) On tarpeen varmistaa, että 
samankaltaisissa olosuhteissa jäsenvaltiot 
eivät kohtele syrjivästi mitään 
eurooppalaisen sähköisen viestinnän 
tarjoajaa ja että sisämarkkinoilla 
sovelletaan yhdenmukaisia 
sääntelykäytäntöjä, erityisesti siltä osin 
kuin on kyse direktiivin 2002/21/EY 15 tai 
16 artiklan tai direktiivin 2002/19/EY 5 tai 
8 artiklan soveltamisalaan kuuluvista 
toimenpiteistä. Eurooppalaisilla sähköisen 
viestinnän tarjoajilla olisi näin ollen oltava 
oikeus siihen, että objektiivisesti 
vastaavassa tilanteessa eri jäsenvaltiot 
kohtelevat niitä yhdenvertaisesti, jotta 
mahdollistetaan yhdentyneemmät monta 
aluetta kattavat toiminnot. Lisäksi käytössä 
olisi oltava erityisiä menettelyjä unionin 
tasolla direktiivin 2002/21/EY 
7 a artiklassa tarkoitettujen korjaavia 
toimenpiteitä koskevien päätösluonnosten 
tarkastelua varten, jotta vältettäisiin 
perusteettomat erot eri jäsenvaltioiden 
eurooppalaisille sähköisen viestinnän 
tarjoajille asettamissa velvoitteissa.

(15) On tarpeen varmistaa, että 
samankaltaisissa olosuhteissa jäsenvaltiot 
eivät kohtele syrjivästi mitään sähköisen 
viestinnän tarjoajaa ja että sisämarkkinoilla 
sovelletaan yhdenmukaisia 
sääntelykäytäntöjä, erityisesti siltä osin 
kuin on kyse direktiivin 2002/21/EY 15 tai 
16 artiklan tai direktiivin 2002/19/EY 5 tai 
8 artiklan soveltamisalaan kuuluvista 
toimenpiteistä. Sähköisen viestinnän 
tarjoajilla olisi näin ollen oltava oikeus 
siihen, että objektiivisesti vastaavassa 
tilanteessa eri jäsenvaltiot kohtelevat niitä 
yhdenvertaisesti, jotta mahdollistetaan 
yhdentyneemmät monta aluetta kattavat 
toiminnot. Lisäksi käytössä olisi oltava 
erityisiä menettelyjä unionin tasolla 
direktiivin 2002/21/EY 7 a artiklassa 
tarkoitettujen korjaavia toimenpiteitä 
koskevien päätösluonnosten tarkastelua 
varten, jotta vältettäisiin perusteettomat 
erot eri jäsenvaltioiden sähköisen 
viestinnän tarjoajille asettamissa 
velvoitteissa.

Or. ro
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Tarkistus 181
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sääntely- ja valvontavaltuudet olisi 
jaettava asianmukaisesti eurooppalaisen 
sähköisen viestinnän tarjoajan 
kotijäsenvaltion ja kaikkien 
vastaanottavien jäsenvaltioiden kesken 
markkinoille pääsyn esteiden 
vähentämiseksi; samalla olisi 
varmistettava, että sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
tarjoamiseen sovellettavat ehdot pannaan 
asianmukaisesti täytäntöön. Näin ollen 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
valvottava, että niiden alueella 
sovellettavia ehtoja noudatetaan unionin 
lainsäädännön mukaisesti, mihin kuuluu 
tarvittaessa seuraamuksista ja 
väliaikaisista toimista määrääminen, 
mutta ainoastaan kotijäsenvaltion 
kansallisella sääntelyviranomaisella olisi 
oltava oikeus peruuttaa määräajaksi tai 
kokonaan eurooppalaisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan oikeudet tarjota 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
koko unionissa tai sen osassa.

Poistetaan.

Or. ro
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Tarkistus 182
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Radiotaajuudet ovat julkinen hyödyke 
ja hyvin niukka resurssi. Ne ovat 
välttämättömiä moninaisten 
yhteiskunnallisten, kulttuuristen, 
sosiaalisten ja taloudellisten tehtävien 
hoitamiseksi. Komissio velvoitettiin 
vuonna 2009 tehdyssä televiestintäalan 
uudelleenarvioinnissa ottamaan nämä 
näkökohdat yhdenvertaisesti ja 
asianmukaisesti huomioon taajuuksien 
hallinnassa. Televiestintäpaketin 
säännöksistä tulee siten vääjäämättä 
perusta kaikelle Euroopan unionin 
taajuuspolitiikalle. Siksi on varmistettava 
myös vastaisuudessa, että 
taajuuspolitiikassa noudatetaan 
tinkimättä tätä oikeudellista kehystä ja 
siinä vahvistettuja periaatteita.
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laajakaistaviestintää varten Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 676/2002/EY24 nojalla eivät ole olleet 
riittäviä ratkaisemaan tätä ongelmaa.
__________________
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, s. 7).
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. de

Tarkistus 183
Sabine Verheyen, Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Radiotaajuudet ovat julkinen hyödyke 
sekä matkaviestinnän, langattoman 
laajakaistaviestinnän ja
satelliittiviestinnän sisämarkkinoiden 
kannalta keskeinen resurssi unionissa.
Langattoman laajakaistaviestinnän 
kehittäminen edistää Euroopan 
digitaalistrategian täytäntöönpanoa ja 
erityisesti tavoitetta taata vähintään 
siirtonopeudella 30 Mbit/s toimiva 
laajakaista kaikille EU:n kansalaisille 
vuoteen 2020 mennessä sekä tavoitetta 
varmistaa, että unionissa ovat käytössä 
nopeimmat mahdolliset 
laajakaistayhteydet ja suurin mahdollinen 
laajakaistakapasiteetti. Unioni on 

(17) Radiotaajuudet ovat julkinen hyödyke 
ja rajallinen resurssi. Siksi on erittäin 
tärkeää ottaa kokonaisuutena huomioon 
taajuuksien yhteiskunnallinen, 
kulttuurinen ja taloudellinen arvo.
Kaikkien uusien langatonta 
laajakaistaviestintää koskevien 
taajuusalueiden yhteydessä olisi 
tarkasteltava uudelleen koko UHF-
kaistan taajuuksien käyttöä, kuten 
Euroopan monivuotisen 
radiotaajuuspoliittisen ohjelman 
perustamisesta annetussa parlamentin ja 
neuvoston päätöksessä N:o 243/2012/EU 
edellytetään. Komissio antaa kyseisen 
päätöksen 6 artiklan 5 kohdan nojalla 
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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.

1 päivään tammikuuta 2015 mennessä
Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kertomuksen, jossa arvioidaan tarvetta 
ryhtyä yhdenmukaistamaan muita 
taajuusalueita.

__________________ __________________
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
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Tarkistus 184
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Radiotaajuudet ovat julkinen hyödyke 
sekä matkaviestinnän, langattoman 
laajakaistaviestinnän ja satelliittiviestinnän 
sisämarkkinoiden kannalta keskeinen 
resurssi unionissa. Langattoman 
laajakaistaviestinnän kehittäminen edistää 
Euroopan digitaalistrategian 
täytäntöönpanoa ja erityisesti tavoitetta 
taata vähintään siirtonopeudella 30 Mbit/s 
toimiva laajakaista kaikille EU:n 
kansalaisille vuoteen 2020 mennessä sekä 
tavoitetta varmistaa, että unionissa ovat 
käytössä nopeimmat mahdolliset 
laajakaistayhteydet ja suurin mahdollinen 
laajakaistakapasiteetti. Eräät Euroopan 
unionin jäsenvaltiot ovat jääneet 
maailman muiden merkittävien alueiden 
jälkeen – Pohjois-Amerikan, Afrikan ja 
eräiden Aasian osien – viimeisimmän 
sukupolven langattomien 
laajakaistatekniikoiden käyttöönotossa ja 
yleistymisessä, mikä on jarruttanut 
unionin mahdollisuuksia saavuttaa nämä 
strategiset tavoitteet. 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, 
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ongelmaa. 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.

__________________ __________________
23 maailman muiden merkittävien alueiden 
jälkeen – Pohjois-Amerikan, Afrikan ja 
eräiden Aasian osien – viimeisimmän 
sukupolven langattomien 
laajakaistatekniikoiden käyttöönotossa ja 
yleistymisessä.

23 maailman muiden merkittävien alueiden 
jälkeen – Pohjois-Amerikan, Afrikan ja 
eräiden Aasian osien – viimeisimmän 
sukupolven langattomien 
laajakaistatekniikoiden käyttöönotossa ja 
yleistymisessä.

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).

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. it

Tarkistus 185
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Radiotaajuudet ovat julkinen hyödyke 
sekä matkaviestinnän, langattoman 
laajakaistaviestinnän ja satelliittiviestinnän 
sisämarkkinoiden kannalta keskeinen 
resurssi unionissa. Langattoman 
laajakaistaviestinnän kehittäminen edistää 
Euroopan digitaalistrategian 
täytäntöönpanoa ja erityisesti tavoitetta 
taata vähintään siirtonopeudella 30 Mbit/s 
toimiva laajakaista kaikille EU:n 
kansalaisille vuoteen 2020 mennessä sekä 

(17) Radiotaajuudet ovat julkinen hyödyke 
sekä matkaviestinnän, langattoman 
laajakaistaviestinnän ja satelliittiviestinnän 
sisämarkkinoiden kannalta keskeinen 
resurssi unionissa. Langattoman 
laajakaistaviestinnän kehittäminen edistää 
Euroopan digitaalistrategian 
täytäntöönpanoa ja erityisesti tavoitetta 
taata vähintään siirtonopeudella 30 Mbit/s 
toimiva laajakaista kaikille EU:n 
kansalaisille vuoteen 2020 mennessä sekä 
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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.

tavoitetta varmistaa, että unionissa ovat 
käytössä nopeimmat mahdolliset 
laajakaistayhteydet ja suurin mahdollinen 
laajakaistakapasiteetti. Unioni on kuitenkin 
osittain johtuen unionin menettelystä, 
jolla vapautetaan nopean langattoman 
laajakaistan käyttöön soveltuvia 
taajuuksia, 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.
Tilanne edellyttää parannusta 
jäsenvaltioiden halukkuudessa ja kyvyssä 
panna täytäntöön jo sovittuja säännöksiä 
sekä komission sille annettujen 
valtuuksien käytössä. 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.

__________________ __________________
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).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 676/2002/EY, tehty 7 päivänä 

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

maaliskuuta 2002, Euroopan yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan 
sääntelyjärjestelmästä (radiotaajuuspäätös) 
(EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1).

Or. en

Tarkistus 186
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Radiotaajuudet ovat julkinen hyödyke 
sekä matkaviestinnän, langattoman 
laajakaistaviestinnän ja satelliittiviestinnän 
sisämarkkinoiden kannalta keskeinen 
resurssi unionissa. Langattoman 
laajakaistaviestinnän kehittäminen edistää 
Euroopan digitaalistrategian 
täytäntöönpanoa ja erityisesti tavoitetta 
taata vähintään siirtonopeudella 30 Mbit/s 
toimiva 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, jonka komissio on niille 
myöntänyt, tai muuten ei ole vapauttanut 
taajuuksia Euroopan radiotaajuuspoliittisen 
ohjelmasta annetussa parlamentin ja 
neuvoston päätöksessä N:o 243/2012/EU23
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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.

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.

__________________ __________________
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).

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).

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. es

Tarkistus 187
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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.

__________________ __________________
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, s. 7).

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, s. 7).

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).

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).



AM\1012835FI.doc 35/223 PE524.835v01-00

FI

Or. de

Tarkistus 188
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Langatonta laajakaistaviestintää 
koskevien taajuusalueiden kauppaa ja 
vuokrausta olisi edelleen helpotettava 
joustavamman ja tehokkaamman 
taajuusresurssien jakamisen 
aikaansaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 189
Petra Kammerevert

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 

(18) Radiotaajuuksilla palvellaan mitä 
erilaisimpia yleisiä etuja jäsenvaltioissa.
Asiassa on lukuisia kansallisia ja 
alueellisia erityispiirteitä, jotka on 
otettava huomioon. Siksi jäsenvaltioilla 
olisi edelleen oltava oikeus järjestää 
radiotaajuuksiensa käyttö, sillä se on 
tarpeen erityisten kulttuuristen ja 
yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseksi.
Näihin kuuluvat maanpäällisten 
lähetysverkkojen ohella myös koko 
kulttuuriala ja luovat alat, yleinen 
järjestys ja turvallisuus sekä puolustus.
Jos jäsenvaltioiden välille tulee kiistaa 
taajuuksien käytöstä, komissio ottaa 
koordinoivan, täydentävän ja unionin 
jäsenvaltioita tukevan roolin.
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integroituihin palveluihin ja langatonta 
laajakaistaa tarjoavilta operaattoreilta 
mahdollisuuden tehokkuuden 
kasvattamiseen laajamittaisten 
yhdennetympien toimintojen avulla. Sen 
vuoksi radiotaajuuksien osoittamisen 
tiettyjä näkökohtia koskevilla unionin 
tason toimilla olisi tuettava edistyneiden 
langattoman laajakaistaviestinnän 
palvelujen laajan ja yhdennetyn 
kattavuuden kehittymistä koko unionissa.
Samalla jäsenvaltioilla olisi edelleen 
oltava oikeus järjestää radiotaajuuksiensa 
käyttö yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen sekä puolustukseen 
liittyviä tarkoituksia varten.

Or. de

Tarkistus 190
Sabine Verheyen, Doris Pack

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 

(18) Taajuuden hallintaa koskevat 
periaatteet on vahvistettu vuonna 2009 
tarkistetussa EU:n televiestintäpaketissa.
Siinä tunnustetaan jäsenvaltioiden 
toimivaltaisuus kulttuuri- ja 
audiovisuaalialan politiikassa ja annetaan 
niille yleisesti liikkumavaraa toimien 
toteuttamiseen. Siksi radiotaajuuksien 
osoittamisen tiettyjä näkökohtia 
koskevissa unionin tason toimissa olisi 
sovellettava edelleen taajuuksien 
hallintaan dynaamista lähestymistapaa, 
jossa tunnustetaan jäsenvaltioiden 
toimivalta kyseisellä alalla ja noudatetaan 
kunkin jäsenvaltion omaa kulttuuri-, 
audiovisuaali- ja tiedonvälitysalan 
politiikkaa. Erityisiin kansallisiin 
vaatimuksiin mukautumiseen tarvitaan 
riittävästi joustavuutta, ja jäsenvaltioilla 
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mahdollisuuden tehokkuuden 
kasvattamiseen laajamittaisten 
yhdennetympien toimintojen avulla. Sen 
vuoksi radiotaajuuksien osoittamisen 
tiettyjä näkökohtia koskevilla unionin 
tason toimilla olisi tuettava edistyneiden 
langattoman laajakaistaviestinnän 
palvelujen laajan ja yhdennetyn 
kattavuuden kehittymistä koko unionissa.
Samalla jäsenvaltioilla olisi edelleen 
oltava oikeus järjestää radiotaajuuksiensa 
käyttö yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen sekä puolustukseen liittyviä 
tarkoituksia varten.

olisi edelleen oltava oikeus järjestää 
radiotaajuuksiensa käyttö yleiseen 
järjestykseen ja turvallisuuteen sekä 
puolustukseen liittyviä tarkoituksia varten. 
Jos jäsenvaltioiden välille syntyy riitaa 
taajuuksien käytöstä, komissio voi 
koordinoida ja tukea riidanratkaisua.

Or. en

Tarkistus 191
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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toimintojen avulla. Sen vuoksi 
radiotaajuuksien osoittamisen tiettyjä 
näkökohtia koskevilla unionin tason 
toimilla olisi tuettava edistyneiden 
langattoman laajakaistaviestinnän 
palvelujen laajan ja yhdennetyn 
kattavuuden kehittymistä koko unionissa. 
Samalla jäsenvaltioilla olisi edelleen 
oltava oikeus järjestää radiotaajuuksiensa 
käyttö yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen sekä puolustukseen liittyviä 
tarkoituksia varten.

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. 
Vaikka jäsenvaltioilla voi edelleen olla
oikeus järjestää radiotaajuuksiensa käyttö 
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen 
sekä puolustukseen liittyviä tarkoituksia 
varten, kaikki uudet taajuudet, jotka 
asetetaan saataville tämän asetuksen 
soveltamisen jälkeen, olisi käytettävä 
yksinomaan sisämarkkinoiden 
yhdenmukaistamiseen.

Or. en

Tarkistus 192
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

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 

(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 
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tehokkuuden kasvattamiseen 
laajamittaisten yhdennetympien 
toimintojen avulla. Sen vuoksi 
radiotaajuuksien osoittamisen tiettyjä 
näkökohtia koskevilla unionin tason 
toimilla olisi tuettava edistyneiden 
langattoman laajakaistaviestinnän 
palvelujen laajan ja yhdennetyn 
kattavuuden kehittymistä koko unionissa. 
Samalla jäsenvaltioilla olisi edelleen oltava 
oikeus järjestää radiotaajuuksiensa käyttö 
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen 
sekä puolustukseen liittyviä tarkoituksia 
varten.

tehokkuuden kasvattamiseen 
laajamittaisten yhdennetympien 
toimintojen avulla. Sen vuoksi 
radiotaajuuksien osoittamisen tiettyjä 
näkökohtia koskevilla unionin tason 
toimilla olisi tuettava edistyneiden 
langattoman laajakaistaviestinnän 
palvelujen laajan ja yhdennetyn 
kattavuuden kehittymistä koko unionissa. 
Samalla jäsenvaltioilla olisi edelleen oltava 
oikeus järjestää radiotaajuuksiensa käyttö 
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen 
sekä puolustukseen liittyviä tarkoituksia 
varten tai tavoitella yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden, kuten kulttuurisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden, saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 193
Angelika Niebler

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 

(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 
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operaattoreilta mahdollisuuden 
tehokkuuden kasvattamiseen 
laajamittaisten yhdennetympien 
toimintojen avulla. Sen vuoksi 
radiotaajuuksien osoittamisen tiettyjä 
näkökohtia koskevilla unionin tason 
toimilla olisi tuettava edistyneiden 
langattoman laajakaistaviestinnän 
palvelujen laajan ja yhdennetyn 
kattavuuden kehittymistä koko unionissa. 
Samalla jäsenvaltioilla olisi edelleen oltava 
oikeus järjestää radiotaajuuksiensa käyttö 
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen 
sekä puolustukseen liittyviä tarkoituksia 
varten.

operaattoreilta mahdollisuuden 
tehokkuuden kasvattamiseen 
laajamittaisten yhdennetympien 
toimintojen avulla. Sen vuoksi 
radiotaajuuksien osoittamisen tiettyjä 
näkökohtia koskevilla unionin tason 
toimilla olisi tuettava edistyneiden 
langattoman laajakaistaviestinnän 
palvelujen laajan ja yhdennetyn 
kattavuuden kehittymistä koko unionissa. 
Samalla jäsenvaltioilla olisi edelleen oltava 
oikeus järjestää radiotaajuuksiensa käyttö 
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, 
kielellisen ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden varmistamiseen ja 
edistämiseen sekä puolustukseen liittyviä 
tarkoituksia varten.

Or. de

Tarkistus 194
Jean-Pierre Audy

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 

(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 
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ja langatonta laajakaistaa tarjoavilta 
operaattoreilta mahdollisuuden 
tehokkuuden kasvattamiseen 
laajamittaisten yhdennetympien 
toimintojen avulla. Sen vuoksi 
radiotaajuuksien osoittamisen tiettyjä 
näkökohtia koskevilla unionin tason 
toimilla olisi tuettava edistyneiden 
langattoman laajakaistaviestinnän 
palvelujen laajan ja yhdennetyn 
kattavuuden kehittymistä koko unionissa. 
Samalla jäsenvaltioilla olisi edelleen oltava 
oikeus järjestää radiotaajuuksiensa käyttö 
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen 
sekä puolustukseen liittyviä tarkoituksia 
varten.

ja langatonta laajakaistaa tarjoavilta 
operaattoreilta mahdollisuuden 
tehokkuuden kasvattamiseen 
laajamittaisten yhdennetympien 
toimintojen avulla. Sen vuoksi 
radiotaajuuksien osoittamisen tiettyjä 
näkökohtia koskevilla unionin tason 
toimilla olisi tuettava edistyneiden 
langattoman laajakaistaviestinnän 
palvelujen laajan ja yhdennetyn 
kattavuuden kehittymistä koko unionissa. 
Samalla jäsenvaltioilla olisi edelleen oltava 
oikeus järjestää radiotaajuuksiensa käyttö 
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen 
sekä puolustukseen liittyviä tarkoituksia 
varten ja yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamista varten etenkin 
audiovisuaalialaa ja tiedotusvälineitä 
koskevan politiikan alalla.

Or. fr

Tarkistus 195
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjoajien, matkaviestintäoperaattoreiden 
tai niiden yhteenliittymien olisi voitava 
yhdessä järjestää valtaosan unionin 
alueesta kattava tehokas ja kohtuuhintainen 
peitto loppukäyttäjien pitkän aikavälin 
hyödyksi, ja käyttää näin ollen 
radiotaajuuksia useissa jäsenvaltioissa 
vastaavilla ehdoilla, menettelyillä, 
kustannuksilla, aikataululla ja kestolla 
yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla ja 
täydentävillä radiotaajuuspaketeilla, kuten 
matalampien ja korkeampien taajuuksien 
yhdistelmillä sekä tiheään että harvaan 
asuttujen alueiden kattamiseksi. 
Koordinointia ja yhdenmukaisuutta 

(19) Sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjoajien, matkaviestintäoperaattoreiden 
tai niiden yhteenliittymien olisi voitava 
yhdessä järjestää valtaosan unionin 
alueesta kattava tehokas, teknisesti 
nykyaikainen, kehittynyt ja 
kohtuuhintainen peitto loppukäyttäjien 
pitkän aikavälin hyödyksi, ja käyttää näin 
ollen radiotaajuuksia useissa 
jäsenvaltioissa vastaavilla ehdoilla, 
menettelyillä, kustannuksilla, aikataululla 
ja kestolla yhdenmukaistetuilla 
taajuuskaistoilla ja täydentävillä 
radiotaajuuspaketeilla, kuten matalampien 
ja korkeampien taajuuksien yhdistelmillä 
sekä tiheään että harvaan asuttujen 
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parantavat aloitteet lisäisivät myös 
verkkoinvestointiympäristön 
ennakoitavuutta. Ennakoitavuutta 
parantaisi suuresti myös radiotaajuuksien 
käyttölupien pitkään voimassaoloaikaan 
tähtäävä selkeä politiikka – tämän 
kuitenkaan rajoittamatta näiden lupien 
määräämätöntä luonnetta eräissä 
jäsenvaltioissa – jonka tukena 
sovellettaisiin tällaista lupaa edellyttävien 
taajuuksien tai niiden osan siirtoja, 
vuokraamista ja yhteiskäyttöä koskevia 
selkeitä sääntöjä.

alueiden kattamiseksi. Koordinointia ja 
yhdenmukaisuutta parantavat aloitteet 
lisäisivät myös 
verkkoinvestointiympäristön 
ennakoitavuutta. Ennakoitavuutta 
parantaisi suuresti myös radiotaajuuksien 
käyttölupien pitkään voimassaoloaikaan 
tähtäävä selkeä politiikka – tämän 
kuitenkaan rajoittamatta näiden lupien 
määräämätöntä luonnetta eräissä 
jäsenvaltioissa – jonka tukena 
sovellettaisiin tällaista lupaa edellyttävien 
taajuuksien tai niiden osan siirtoja, 
vuokraamista ja yhteiskäyttöä koskevia 
selkeitä sääntöjä.

Or. it

Tarkistus 196
Petra Kammerevert

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 

(20) Radiotaajuuksien käyttölupien 
koordinointia ja johdonmukaisuutta olisi 
parannettava sellaisten taajuuskaistojen
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
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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. 
Tällaisia ovat lähitulevaisuudessa 
700 MHz:n, 1,5 GHz:n ja 3,8–4,2 GHz:n 
taajuuskaistat.

langatonta laajakaistaviestintää varten.

Or. de

Tarkistus 197
Angelika Niebler

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 

(20) Radiotaajuuksien käyttölupien 
koordinointia ja johdonmukaisuutta olisi 
parannettava ainakin sellaisten 
taajuuskaistojen 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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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. 
Tällaisia ovat lähitulevaisuudessa 700 
MHz:n, 1,5 GHz:n ja 3,8–4,2 GHz:n 
taajuuskaistat.

Or. de

Tarkistus 198
Herbert Reul

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 

(20) Radiotaajuuksien käyttölupien 
koordinointia ja johdonmukaisuutta olisi 
parannettava sellaisten taajuuskaistojen
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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challenges facing Europe in addressing 
the growing radio spectrum demand for 
wireless broadband” suositellaan. 
Tällaisia ovat lähitulevaisuudessa 
700 MHz:n, 1,5 GHz:n ja 3,8–4,2 GHz:n 
taajuuskaistat. 

Or. de

Tarkistus 199
Jean-Pierre Audy

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 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 
voitaisiin ulottaa koskemaan myös 
taajuuskaistoja, jotka yhdenmukaistetaan
tulevaisuudessa langatonta 
laajakaistaviestintää varten direktiivin 
2002/21/EY 8 a artiklan ja 9 artiklan 
mukaisesti.
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Tällaisia ovat lähitulevaisuudessa 
700 MHz:n, 1,5 GHz:n ja 3,8–4,2 GHz:n 
taajuuskaistat.

Or. fr

Tarkistus 200
Sabine Verheyen, Doris Pack

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. 
Tällaisia ovat lähitulevaisuudessa 
700 MHz:n, 1,5 GHz:n ja 3,8–4,2 GHz:n 

(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 
direktiivissä 2002/21/EY säädetään.
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taajuuskaistat.

Or. en

Tarkistus 201
Giles Chichester

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. Tällaisia 
ovat lähitulevaisuudessa 700 MHz:n, 
1,5 GHz:n ja 3,8–4,2 GHz:n taajuuskaistat.

(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. Tällaisia 
ovat lähitulevaisuudessa 700 MHz:n, 
1,5 GHz:n taajuuskaistat.

Or. en
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Tarkistus 202
Lambert van Nistelrooij

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. Tällaisia
ovat lähitulevaisuudessa 700 MHz:n,
1,5 GHz:n ja 3,8–4,2 GHz:n taajuuskaistat.

(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. Tällaisia 
ovat lähitulevaisuudessa 700 MHz:n ja
1,5 GHz:n taajuuskaistat.

Or. en
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Tarkistus 203
Claude Turmes

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. Tällaisia 
ovat lähitulevaisuudessa 700 MHz:n,
1,5 GHz:n ja 3,8–4,2 GHz:n taajuuskaistat.

(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. Tällaisia 
ovat lähitulevaisuudessa 700 MHz:n ja
1,5 GHz:n taajuuskaistat.

Or. fr

Perustelu

Radiotaajuuspoliittisessa ohjelmassa esitetään yksityiskohtainen etenemissuunnitelma, jonka 
mukaan jäsenvaltioiden on vuoden 2012 loppuun mennessä sallittava seuraavien 
taajuuskaistojen käyttö: 900/1800 MHz:n, 2,5–2,69 GHz:n ja 3,4–-3,8 GHz:n 
yhdenmukaistetut taajuuskaistat. Koska keskustelu taajuuskaistojen nykyisestä käytöstä on 
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vielä kesken, ei ole perusteltua säätää 3,8 Ghz ylittävistä taajuuskaistoista.

Tarkistus 204
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Tarvitaan jäsenvaltioiden välistä 
johdonmukaisuutta ja selkeää 
yksimielisyyttä asiakkaiden tietojen 
suojan, yksityisyyden ja turvan tasosta 
loppukäyttäjien arkaluonteisten ja 
yksityisten tietojen korkeiden yhteisten 
yksityisyys-, suoja- ja turvastandardien 
takaamiseksi.

Or. it

Tarkistus 205
Giles Chichester

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) Unionin sääntelykehyksessä 
vahvistettujen sääntelyperiaatteiden ja 
kriteerien johdonmukaista soveltamista 
yksittäisissä jäsenvaltioissa edesauttaisi 
koordinointimekanismi, jossa komissiolla 
ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla olisi mahdollisuus esittää 
etukäteen huomautuksia käyttölupien 
myöntämisaikeista tietyssä jäsenvaltiossa.
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ehdotuksen täytäntöönpano, jos se 
vaikuttaa unionin oikeuden vastaiselta.

Or. en

Perustelu

Komissio voi osallistua suuremman yhdenmukaisuuden varmistamiseen erilaisten kansallisten 
radiotaajuuksien osoittamismenettelyjen kesken kommentoimalla kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten toimenpide-ehdotuksia. Veto-oikeuden antaminen komissiolle tässä asiassa 
olisi liian kauaskantoista ja merkitsisi toimivallan siirtoa jäsenvaltioilta komissiolle, mikä ei 
ole oikeutettua eikä oikeasuhteista, ja rikkoo toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 206
Petra Kammerevert

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 
ehdotuksen täytäntöönpano, jos se 
vaikuttaa unionin oikeuden vastaiselta.

(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.

Or. de
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Tarkistus 207
Patrizia Toia

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 
ehdotuksen täytäntöönpano, jos se 
vaikuttaa unionin oikeuden vastaiselta.

(24) Eurooppalaisia sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoita koskevien kriteerien ja 
sääntelyperiaatteiden 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 ehdotuksen täytäntöönpano, 
jos se vaikuttaa unionin oikeuden 
vastaiselta.

Or. it

Tarkistus 208
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Mittakaavaetujen, yhdennettyjen 
verkkojen ja rajatylittävien häiriöiden 
välttämisen mukanaan tuomat 
mahdollisuudet voivat aikaansaada sen, 
että samalle operaattorille myönnettyjen 
yhdenmukaisten taajuuksien käyttölupien 
taloudellinen arvo useilla alueilla olisi 
korkeampi kuin hajanainen yksittäisten 
toimilupien yhdistelmä. Jäsenvaltioiden 
yhdessä toteuttamat, monta aluetta 



AM\1012835FI.doc 53/223 PE524.835v01-00

FI

kattavat taajuuksien valtuutusmenettelyt 
sallisivat, että matkaviestinverkko-
operaattoreille voidaan myöntää useisiin 
jäsenvaltioihin taajuuksien käyttöluvat, 
jotka ovat yhdenmukaisia tai samanlaisia, 
esimerkiksi koskien niiden kestoa, 
osoitettuja taajuuslohkoja ja 
asiaankuuluvia toimilupaehtoja.

Or. en

Tarkistus 209
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 b) BERECin valvonnassa 
järjestettävät yleiseurooppalaiset 
käyttölupahuutokaupat voivat edistää 
EU:n televiestintäalan sisämarkkinoiden 
kehittymistä, ilman verkkovierailuja.

Or. en

Tarkistus 210
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Koska radiotaajuuksien kysyntä 
langatonta laajakaistaa varten on valtavassa 
kasvussa, olisi edistettävä taajuuksia 
tehokkaasti langattomiin 
laajakaistayhteyksiin käyttäviä 
vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tällaisia ovat 
langattoman yhteyden mahdollistavat 
matalatehoiset ja lyhyellä kantamalla 
toimivat järjestelmät, kuten langattomien 

(25) Koska radiotaajuuksien kysyntä 
langatonta laajakaistaa varten on valtavassa 
kasvussa, olisi kannustettava eikä 
estettävä taajuuksia tehokkaasti 
langattomiin laajakaistayhteyksiin
käyttäviä vaihtoehtoisia ratkaisuja.
Tällaisia ovat tällä hetkellä langattoman 
yhteyden mahdollistavat matalatehoiset ja 
lyhyellä kantamalla toimivat järjestelmät, 
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lähiverkkojen nk. hotspot-liityntäpisteet 
(RLAN, tunnetaan myös nimellä WiFI), 
sekä matalatehoisten 
piensoluliityntäpisteiden (femto-, piko- tai 
metrosolujen) verkot.

kuten langattomien lähiverkkojen nk. 
hotspot-liityntäpisteet (RLAN, tunnetaan 
myös nimellä WiFi), sekä matalatehoisten 
piensoluliityntäpisteiden (femto-, piko- tai 
metrosolujen) verkot. Taajuuksien 
dynaamiseen käyttöön, mukaan luettuna 
toimiluvista vapaiden taajuuksien 
käyttöön ja muihin innovatiivisiin 
teknologioihin ja innovatiivisiin 
taajuuksien käyttöön olisi kannustettava, 
ja ne olisi tehtävä mahdolliseksi.

Or. en

Perustelu

Koska langattomiin internet-yhteyksiin liittyy jatkuva kysyntä, uudet teknologiat 
mahdollistavat dynaamisen, paljon tehokkaamman taajuuksien käytön, etenkin kun kyse on 
toimiluvista vapaasta taajuuksien käytöstä. Ratkaisevan tärkeää on, että taajuuksien 
vajaakäytön ilmetessä lukuisissa taajuuksissa, vähintään tiettyihin aikoihin päivästä 
innovatiivisiin teknologioihin ja innovatiiviseen taajuuksien käyttöön kannustetaan, ja EU:n 
sääntely sekä kansalliset sääntelyviranomaiset tekevät sen mahdolliseksi.

Tarkistus 211
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Koska radiotaajuuksien kysyntä 
langatonta laajakaistaa varten on valtavassa 
kasvussa, olisi edistettävä taajuuksia 
tehokkaasti langattomiin 
laajakaistayhteyksiin käyttäviä 
vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tällaisia ovat 
langattoman yhteyden mahdollistavat 
matalatehoiset ja lyhyellä kantamalla 
toimivat järjestelmät, kuten langattomien 
lähiverkkojen nk. hotspot-liityntäpisteet 
(RLAN, tunnetaan myös nimellä WiFI), 
sekä matalatehoisten 
piensoluliityntäpisteiden (femto-, piko- tai 
metrosolujen) verkot.

(25) Koska radiotaajuuksien kysyntä 
langatonta laajakaistaa varten on valtavassa 
kasvussa, olisi aktiivisesti edistettävä 
taajuuksia tehokkaasti langattomiin 
laajakaistayhteyksiin käyttäviä 
vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tällaisia ovat 
langattoman yhteyden mahdollistavat 
matalatehoiset ja lyhyellä kantamalla 
toimivat järjestelmät, kuten langattomien 
lähiverkkojen nk. hotspot-liityntäpisteet 
(RLAN, tunnetaan myös nimellä WiFI), 
sekä matalatehoisten 
piensoluliityntäpisteiden (femto-, piko- tai 
metrosolujen) verkot. Lisäksi olisi 
edistettävä taajuuksien dynaamista 
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käyttöä ja muita innovatiivisia 
teknologioita sekä innovatiivista 
taajuuksien käyttöä.

Or. en

Tarkistus 212
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Koska radiotaajuuksien kysyntä 
langatonta laajakaistaa varten on valtavassa 
kasvussa, olisi edistettävä taajuuksia 
tehokkaasti langattomiin 
laajakaistayhteyksiin käyttäviä 
vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tällaisia ovat 
langattoman yhteyden mahdollistavat 
matalatehoiset ja lyhyellä kantamalla 
toimivat järjestelmät, kuten langattomien 
lähiverkkojen nk. hotspot-liityntäpisteet 
(RLAN, tunnetaan myös nimellä WiFI), 
sekä matalatehoisten 
piensoluliityntäpisteiden (femto-, piko- tai 
metrosolujen) verkot.

(25) Koska radiotaajuuksien kysyntä 
langatonta laajakaistaa varten on valtavassa 
kasvussa, olisi edistettävä taajuuksia 
tehokkaasti langattomiin 
laajakaistayhteyksiin käyttäviä 
vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tällaisia ovat 
langattoman yhteyden mahdollistavat 
matalatehoiset ja lyhyellä kantamalla 
toimivat järjestelmät, kuten langattomien 
lähiverkkojen nk. hotspot-liityntäpisteet 
(RLAN), sekä matalatehoisten 
piensoluliityntäpisteiden (femto-, piko- tai 
metrosolujen) verkot.

Or. en

Tarkistus 213
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Koska radiotaajuuksien kysyntä 
langatonta laajakaistaa varten on valtavassa 
kasvussa, olisi edistettävä taajuuksia 
tehokkaasti langattomiin 
laajakaistayhteyksiin käyttäviä 

(25) Koska radiotaajuuksien kysyntä 
langatonta laajakaistaa varten on valtavassa 
kasvussa, olisi edistettävä taajuuksia 
tehokkaasti langattomiin 
laajakaistayhteyksiin käyttäviä 
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vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tällaisia ovat 
langattoman yhteyden mahdollistavat 
matalatehoiset ja lyhyellä kantamalla 
toimivat järjestelmät, kuten langattomien 
lähiverkkojen nk. hotspot-liityntäpisteet 
(RLAN, tunnetaan myös nimellä WiFI), 
sekä matalatehoisten 
piensoluliityntäpisteiden (femto-, piko- tai 
metrosolujen) verkot.

vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tällaisia ovat 
langattoman yhteyden mahdollistavat 
matalatehoiset ja lyhyellä kantamalla 
toimivat järjestelmät, kuten langattomien 
lähiverkkojen nk. hotspot-liityntäpisteet 
(RLAN, tunnetaan myös nimellä WiFI), 
sekä matalatehoisten 
piensoluliityntäpisteiden (femto-, piko- tai 
metrosolujen) verkot, näihin kuitenkaan 
rajoittumatta.

Or. it

Tarkistus 214
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Suurinta osaa RLAN-liityntäpisteistä 
ovat tähän mennessä hyödyntäneet 
yksityiset käyttäjät kiinteiden 
laajakaistaliittymiensä paikallisena 
langattomana jatkeena. Jos loppukäyttäjät 
jakaisivat oman internet-liittymänsä 
kapasiteetin rajoissa RLAN-verkkonsa 
muiden kanssa ja kun tällaisia 
liityntäpisteitä olisi tarjolla paljon 
erityisesti tiheään asutuilla alueilla, 
langaton tiedonsiirtokapasiteetti 
maksimoitaisiin taajuuksien jälleenkäytön 
ansiosta ja muodostuisi kustannustehokas 
täydentävä langaton 
laajakaistaverkkoinfrastruktuuri, joka olisi 
muiden loppukäyttäjien käytettävissä. Näin 
ollen olisi poistettava loppukäyttäjille 
asetetut käyttäjien omien RLAN-
liityntäpisteiden jakamista muiden 
loppukäyttäjien kanssa ja niihin yhteyden 
muodostamista koskevat tarpeettomat
rajoitukset tai estettävä tällaisten 
rajoitusten asettaminen.

(27) Suurinta osaa RLAN-liityntäpisteistä 
ovat tähän mennessä hyödyntäneet 
yksityiset käyttäjät kiinteiden 
laajakaistaliittymiensä paikallisena 
langattomana jatkeena. Jos loppukäyttäjät 
jakaisivat oman internet-liittymänsä 
kapasiteetin rajoissa RLAN-verkkonsa 
muiden kanssa ja kun tällaisia 
liityntäpisteitä olisi tarjolla paljon 
erityisesti tiheään asutuilla alueilla, 
langaton tiedonsiirtokapasiteetti 
maksimoitaisiin taajuuksien jälleenkäytön 
ansiosta ja muodostuisi kustannustehokas 
täydentävä langaton 
laajakaistaverkkoinfrastruktuuri, joka olisi 
muiden loppukäyttäjien käytettävissä. Näin 
ollen olisi poistettava loppukäyttäjille 
asetetut käyttäjien omien RLAN-
liityntäpisteiden jakamista muiden 
loppukäyttäjien kanssa ja niihin yhteyden 
muodostamista koskevat rajoitukset tai 
estettävä tällaisten rajoitusten asettaminen.

Or. it
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Tarkistus 215
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että radiotaajuuksien hallinta kansallisella 
tasolla ei estä muita jäsenvaltioita 
käyttämästä radiotaajuuksia, joihin niillä 
on oikeus, tai noudattamasta sellaisia
taajuuskaistoja koskevia velvoitteitaan, 
joiden käyttö on yhdenmukaistettu 
unionin tasolla. On tarpeen luoda 
koordinointimekanismi 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän aikaisempaan toimintaan 
pohjautuen sen varmistamiseksi, että 
jokaisella jäsenvaltiolla on tasapuoliset 
mahdollisuudet käyttää radiotaajuuksia ja 
että koordinoinnin tulokset ovat 
johdonmukaisia ja toteuttamiskelpoisia.

(30) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että koordinointiongelmat eivät unionin 
tasolla yhdenmukaistettujen langattoman 
laajakaistaviestinnän taajuuskaistojen 
osalta viivästytä tarpeettomasti 
yhdenmukaistettujen aikataulujen 
täytäntöönpanoa ja taajuuksien 
osoittamiselle asetettuja määräaikoja; 
erityisesti radiotaajuuksien hallinta 
kansallisella tasolla ei saisi estää muita 
jäsenvaltioita käyttämästä radiotaajuuksia, 
joihin niillä on oikeus, tai noudattamasta 
kyseisiä taajuuskaistoja koskevia 
velvoitteitaan. On tarpeen luoda 
koordinointimekanismi 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän aikaisempaan toimintaan 
pohjautuen sen varmistamiseksi, että 
jokaisella jäsenvaltiolla on tasapuoliset 
mahdollisuudet käyttää radiotaajuuksia ja 
että koordinoinnin tulokset ovat 
johdonmukaisia ja toteuttamiskelpoisia.

Or. en
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Tarkistus 216
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että radiotaajuuksien hallinta kansallisella 
tasolla ei estä muita jäsenvaltioita 
käyttämästä radiotaajuuksia, joihin niillä 
on oikeus, tai noudattamasta sellaisia
taajuuskaistoja koskevia velvoitteitaan, 
joiden käyttö on yhdenmukaistettu 
unionin tasolla. On tarpeen luoda 
koordinointimekanismi 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän aikaisempaan toimintaan 
pohjautuen sen varmistamiseksi, että 
jokaisella jäsenvaltiolla on tasapuoliset 
mahdollisuudet käyttää radiotaajuuksia ja 
että koordinoinnin tulokset ovat 
johdonmukaisia ja toteuttamiskelpoisia.

(30) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että koordinointiongelmat eivät unionin 
tasolla yhdenmukaistettujen langattoman 
laajakaistaviestinnän taajuuskaistojen 
osalta viivästytä tarpeettomasti 
yhdenmukaistettujen aikataulujen 
täytäntöönpanoa ja taajuuksien 
osoittamiselle asetettuja määräaikoja; 
erityisesti radiotaajuuksien hallinta 
kansallisella tasolla ei saisi estää muita 
jäsenvaltioita käyttämästä radiotaajuuksia, 
joihin niillä on oikeus, tai noudattamasta 
kyseisiä taajuuskaistoja koskevia 
velvoitteitaan. On tarpeen luoda 
koordinointimekanismi 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän aikaisempaan toimintaan 
pohjautuen sen varmistamiseksi, että 
jokaisella jäsenvaltiolla on tasapuoliset 
mahdollisuudet käyttää radiotaajuuksia ja 
että koordinoinnin tulokset ovat 
johdonmukaisia ja toteuttamiskelpoisia.

Or. en

Tarkistus 217
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että radiotaajuuksien hallinta kansallisella 
tasolla ei estä muita jäsenvaltioita 
käyttämästä radiotaajuuksia, joihin niillä 

(30) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että koordinointiongelmat eivät unionin 
tasolla yhdenmukaistettujen langattoman 
laajakaistaviestinnän taajuuskaistojen 
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on oikeus, tai noudattamasta sellaisia 
taajuuskaistoja koskevia velvoitteitaan, 
joiden käyttö on yhdenmukaistettu unionin 
tasolla. On tarpeen luoda 
koordinointimekanismi 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän aikaisempaan toimintaan 
pohjautuen sen varmistamiseksi, että 
jokaisella jäsenvaltiolla on tasapuoliset 
mahdollisuudet käyttää radiotaajuuksia ja 
että koordinoinnin tulokset ovat 
johdonmukaisia ja toteuttamiskelpoisia.

osalta viivästytä tarpeettomasti 
yhdenmukaistettujen aikataulujen 
täytäntöönpanoa ja taajuuksien 
osoittamiselle asetettuja määräaikoja; 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että
radiotaajuuksien hallinta kansallisella 
tasolla ei saisi estää muita jäsenvaltioita 
käyttämästä radiotaajuuksia, joihin niillä 
on oikeus, tai noudattamasta sellaisia 
taajuuskaistoja koskevia velvoitteitaan,
joiden käyttö on yhdenmukaistettu unionin 
tasolla. On tarpeen luoda 
koordinointimekanismi 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän aikaisempaan toimintaan 
pohjautuen sen varmistamiseksi, että 
jokaisella jäsenvaltiolla on tasapuoliset 
mahdollisuudet käyttää radiotaajuuksia ja 
että koordinoinnin tulokset ovat 
johdonmukaisia ja toteuttamiskelpoisia.

Or. en

Tarkistus 218
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Unionin sääntelyjärjestelmän 
täytäntöönpanosta saadut kokemukset 
osoittavat, että nykyiset säännökset, joissa 
edellytetään sääntelytoimenpiteiden 
yhdenmukaista soveltamista ja joiden 
tavoitteena on myötävaikuttaa 
sisämarkkinoiden kehitykseen, eivät ole 
riittävästi luoneet kannustimia 
käyttöoikeustuotteiden suunnitteluun 
yhdenmukaistettujen standardien ja 
menettelyjen perusteella erityisesti 
kiinteiden verkkojen osalta. 
Operaattoreilla on eri jäsenvaltioissa 
toimiessaan vaikeuksia löytää tarvittavan 
laatuisia liityntähyödykkeitä 

Poistetaan.
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oikeantasoisella verkkojen ja palvelujen 
yhteentoimivuudella, ja jos tällaisia on 
saatavilla, niiden tekniset ominaisuudet 
poikkeavat toisistaan. Tämä lisää 
kustannuksia ja muodostaa esteen 
palvelujen tarjoamiselle yli kansallisten 
rajojen.

Or. en

Tarkistus 219
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Unionin sääntelyjärjestelmän 
täytäntöönpanosta saadut kokemukset 
osoittavat, että nykyiset säännökset, joissa 
edellytetään sääntelytoimenpiteiden 
yhdenmukaista soveltamista ja joiden 
tavoitteena on myötävaikuttaa 
sisämarkkinoiden kehitykseen, eivät ole 
riittävästi luoneet kannustimia 
käyttöoikeustuotteiden suunnitteluun 
yhdenmukaistettujen standardien ja 
menettelyjen perusteella erityisesti 
kiinteiden verkkojen osalta. Operaattoreilla 
on eri jäsenvaltioissa toimiessaan 
vaikeuksia löytää tarvittavan laatuisia 
liityntähyödykkeitä oikeantasoisella 
verkkojen ja palvelujen 
yhteentoimivuudella, ja jos tällaisia on 
saatavilla, niiden tekniset ominaisuudet 
poikkeavat toisistaan. Tämä lisää 
kustannuksia ja muodostaa esteen 
palvelujen tarjoamiselle yli kansallisten 
rajojen.

(31) Unionin sääntelyjärjestelmän 
täytäntöönpanosta saadut kokemukset 
osoittavat, että nykyiset säännökset, joissa 
edellytetään sääntelytoimenpiteiden 
yhdenmukaista soveltamista ja joiden 
tavoitteena on myötävaikuttaa 
sisämarkkinoiden kehitykseen, eivät ole 
riittävästi luoneet kannustimia 
käyttöoikeustuotteiden suunnitteluun 
yhdenmukaistettujen standardien ja 
menettelyjen perusteella erityisesti 
kiinteiden verkkojen osalta. Operaattoreilla 
on eri jäsenvaltioissa toimiessaan 
vaikeuksia löytää tarvittavan laatuisia 
liityntähyödykkeitä oikeantasoisella 
verkkojen ja palvelujen 
yhteentoimivuudella, ja jos tällaisia on 
saatavilla, niiden tekniset ominaisuudet 
poikkeavat toisistaan. Tämä lisää 
kustannuksia ja muodostaa esteen 
palvelujen tarjoamiselle yli kansallisten 
rajojen.

Siksi tässä asetuksessa säädettyjen 
säännösten lisäksi tarvitaan yhteistä 
tutkimusta koskevaa Euroopan laajuista 
lähestymistapaa, jolla voidaan määrittää 
kattavat ja näyttöön perustuvat haasteita 
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ja toimintaratkaisuja koskevat arvioinnit 
maailmanlaajuisesti, Euroopassa ja 
jäsenvaltioissa. Euroopan ja 
kansainvälisten tutkimuslaitosten ja 
standardisointielimien välistä yhteistyötä 
olisi edelleen edistettävä.

Or. en

Perustelu

Transatlanttisen vuoropuhelun (TLD) cyber-turvalisuutta ja internet-seikkoja käsittelevän 
epävirallisen asiakirjan ”Cyber security and Internet issues - Establishing framework for 
Transatlatic action” mukaisesti.

Tarkistus 220
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Unionin sääntelyjärjestelmän 
täytäntöönpanosta saadut kokemukset 
osoittavat, että nykyiset säännökset, joissa 
edellytetään sääntelytoimenpiteiden 
yhdenmukaista soveltamista ja joiden 
tavoitteena on myötävaikuttaa 
sisämarkkinoiden kehitykseen, eivät ole 
riittävästi luoneet kannustimia 
käyttöoikeustuotteiden suunnitteluun 
yhdenmukaistettujen standardien ja 
menettelyjen perusteella erityisesti 
kiinteiden verkkojen osalta. 
Operaattoreilla on eri jäsenvaltioissa 
toimiessaan vaikeuksia löytää tarvittavan 
laatuisia liityntähyödykkeitä 
oikeantasoisella verkkojen ja palvelujen 
yhteentoimivuudella, ja jos tällaisia on 
saatavilla, niiden tekniset ominaisuudet 
poikkeavat toisistaan. Tämä lisää 
kustannuksia ja muodostaa esteen 
palvelujen tarjoamiselle yli kansallisten 
rajojen.

(31) Unionin sääntelyjärjestelmän 
täytäntöönpanosta saadut kokemukset 
osoittavat, että nykyiset säännökset, joissa 
edellytetään sääntelytoimenpiteiden 
yhdenmukaista soveltamista ja joiden 
tavoitteena on myötävaikuttaa 
sisämarkkinoiden kehitykseen, eivät ole 
riittävästi luoneet kannustimia 
käyttöoikeustuotteiden suunnitteluun 
yhdenmukaistettujen standardien ja 
menettelyjen perusteella erityisesti 
kiinteiden verkkojen osalta. Yhteisten 
standardien ja yhdenmukaistettujen 
toimien puuttuminen heikentää 
huomattavasti unionin kilpailukykyä:
operaattoreilla on eri jäsenvaltioissa 
toimiessaan vaikeuksia löytää tarvittavan 
laatuisia liityntähyödykkeitä 
oikeantasoisella verkkojen ja palvelujen 
yhteentoimivuudella, ja jos tällaisia on 
saatavilla, niiden tekniset ominaisuudet 
poikkeavat toisistaan. Tämä lisää 
kustannuksia ja muodostaa esteen 
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palvelujen tarjoamiselle yli kansallisten 
rajojen.

Or. en

Tarkistus 221
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden yhdentymistä 
nopeutettaisiin luomalla kehys tiettyjen 
sellaisten keskeisten tärkeimpiin 
parametreihin ja 
vähimmäisominaisuuksiin perustuvien 
eurooppalaisten virtuaalituotteiden 
määrittelemiseksi, jotka ovat erityisen 
tärkeitä sähköisten viestintäpalveluiden 
tarjoajille niiden tarjotessa rajatylittäviä 
palveluita ja omaksuessa 
yleiseurooppalaista toimintastrategiaa 
ympäristössä, joka yhä kasvavassa määrin 
perustuu täysin internet-protokollaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 222
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Erilaisten virtuaalisten tuotteiden 
palvelemat operatiiviset tarpeet olisi 
selvitettävä. Eurooppalaisia virtuaalisten 
laajakaistaverkkojen käyttöoikeustuotteita 
olisi oltava saatavilla silloin, kun 
merkittävässä markkina-asemassa olevan

Poistetaan.
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operaattorin on edellytetty puitedirektiivin 
ja käyttöoikeusdirektiivin säännösten 
mukaisesti tarjoavan pääsyn verkkoonsa 
säännellyin ehdoin tietyissä 
liityntäpisteissä. Ensinnäkin tehokasta 
rajatylittävää markkinoillepääsyä olisi, 
silloin kun se on markkina-analyysin 
perusteella tarpeellista ja oikeasuhteista, 
helpotettava yhdenmukaistetuilla 
tuotteilla, jotka mahdollistavat sen, että 
rajatylittävien palvelujen tarjoaja voi 
tarjota palvelujaan loppukäyttäjilleen, 
esimerkiksi eri jäsenvaltioissa 
toimipaikkoja omaaville 
yritysasiakkailleen, ennakoitavalla ja 
riittävällä laadulla. Tällaisten 
yhdenmukaistettujen tuotteiden olisi 
oltava saatavilla riittävän pitkän ajan, 
jotta käyttöoikeutta hakevat toimijat ja 
palveluntarjoajat voivat suunnitella 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
investointejaan.

Or. en

Tarkistus 223
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Toiseksi pitkälle kehitetyt virtuaaliset 
käyttöoikeustuotteet, jotka edellyttävät 
käyttöoikeutta hakevilta toimijoilta 
suurempia investointeja ja joiden ansiosta 
ne saavat lähemmäs loppukäyttäjiä 
ulottuvan käyttöoikeuden ansiosta 
enemmän määräysvaltaa ja 
eriytymismahdollisuuksia, ovat 
ratkaisevassa asemassa kestävän kilpailun 
edellytysten luomisessa sisämarkkinoilla. 
Näin ollen myös tällaiset seuraavan 
sukupolven liityntäverkkojen (Next 
Generation Access, NGA) keskeiset 

Poistetaan.
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tukkutason käyttöoikeustuotteet olisi 
yhdenmukaistettava rajatylittävien 
investointien helpottamiseksi. Tällaiset 
virtuaaliset laajakaistaverkkojen 
käyttöoikeustuotteet olisi suunniteltava 
siten, että ne vastaavat 
toiminnallisuudeltaan eriytettyjä fyysisiä 
tilaajayhteyksiä, jotta voidaan laajentaa 
niiden tukkutason mahdollisten 
korjaavien toimenpiteiden valikoimaa, 
joita kansalliset sääntelyviranomaiset 
voivat harkita direktiivin 2002/19/EY 
mukaisessa oikeasuhteisuutta koskevassa 
arvioinnissaan.

Or. en

Tarkistus 224
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) On olemassa tarve yhdenmukaistaa 
yrityksille tarjottavia palveluja koskevien 
korkealaatuisten tukkutason tuotteiden 
edellytykset, jotta voidaan mahdollistaa 
saumattomien palvelujen tarjoaminen 
rajat ylittäville ja monikansallisille 
yhtiöille koko unionissa. 
Yhdenmukaistamisella voisi viestinnän 
kustannusten osalta olla tärkeä merkitys 
eurooppalaisten yritysten kilpailukykyyn.

Or. en
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Tarkistus 225
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 226
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 227
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(36) Siirryttäessä asteittain täysin internet-
protokollaan perustuviin verkkoihin 
sellaisten eri palveluluokille tarkoitettujen 
tietyn palvelunlaadun sisältävien 
liityntätuotteiden puute, jotka käyttävät
suljetuissa viestintäverkoissa internet-
protokollaa, jonka saatavuutta valvotaan 
tiukasti, voi estää sellaisten palvelujen 
kehittymistä, jotka ovat riippuvaisia tästä 
tietystä laadusta toimiakseen 
asianmukaisesti. Siksi näiden palvelujen 
suunnittelemiseen ja saatavuuteen on 
sovellettava yhdenmukaista 
lähestymistapaa, mukaan luettuina takeet 
siitä, että parempi palvelunlaatu ei ole 
toiminnallisesti samanlainen eikä se 
heikennä internet-liityntäpalvelun 
suoritustehoa, kohtuuhintaisuutta eikä 
laatua eikä vesitä kilpailua, innovointia 
tai verkon neutraaliutta.

Or. en
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Tarkistus 228
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Sähköisen viestinnän sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen laadun ja 
saatavuuden heikentyminen voi johtua 
myös tiettyjen päätelaitteiden 
tarjoajakohtaisista säännöksistä. Kyseiset 
liiketoimintakäytännöt ovat tavoitteena 
olevien saumattomien sisämarkkinoiden 
ja loppukäyttäjien oikeuksien vastaisia.

Or. de

Tarkistus 229
Marietje Schaake, Salvador Sedó i Alabart, Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
olisi otettava huomioon tämän asetuksen 
mukaiset eurooppalaiset virtuaaliset 
laajakaistaverkkojen käyttöoikeustuotteet 
arvioidessaan, mitkä ovat 
tarkoituksenmukaisimpia käyttöoikeuksiin 
liittyviä korjaavia toimenpiteitä, joilla 
huomattavan markkinavoiman operaattorit 
velvoitetaan sallimaan pääsy verkkoihinsa,
mutta vältetään tukkutason 
käyttöoikeustuotteiden tarpeettomasta 
lisääntymisestä johtuva liikasääntely 
riippumatta siitä, onko käyttöoikeustuotteet 
määrätty markkina-analyysin perusteella 
tai muissa olosuhteissa. Eurooppalaisten 
virtuaalisten käyttöoikeustuotteiden 
käyttöönottamisen ei missään tapauksessa 
pitäisi itsessään johtaa tietylle 
operaattorille pakollisiksi määrättävien 

(37) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
olisi otettava huomioon tämän asetuksen 
mukaiset eurooppalaiset virtuaaliset 
laajakaistaverkkojen käyttöoikeustuotteet 
arvioidessaan, mitkä ovat 
tarkoituksenmukaisimpia käyttöoikeuksiin 
liittyviä korjaavia toimenpiteitä, joilla 
huomattavan markkinavoiman operaattorit 
velvoitetaan sallimaan pääsy verkkoihinsa. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
jatkuvasti seurattava poikkeuksellisena 
toimenpiteenä käytettävää mahdollisuutta 
eriyttää toiminnot, ja mahdollisuutta 
toteuttaa täyden vastaavuuden 
käyttöoikeus. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi vältettävä
tukkutason käyttöoikeustuotteiden 
tarpeettomasta lisääntymisestä johtuva 
liikasääntely riippumatta siitä, onko 
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säänneltyjen käyttöoikeustuotteiden 
määrän kasvamiseen. Se, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten on arvioitava tämän 
asetuksen hyväksymisen jälkeen, olisiko 
nykyisten tukkutason käyttöoikeuksiin 
liittyvien korjaavien toimenpiteiden sijasta 
määrättävä eurooppalainen virtuaalinen 
laajakaistaverkkojen käyttöoikeustuote, 
sekä arvioitava eurooppalaisen virtuaalisen 
laajakaistaverkkojen käyttöoikeustuotteen 
määräämisen asianmukaisuutta silloin, kun 
tulevissa markkina-analyyseissä havaitaan 
huomattava markkinavoima, ei saisi 
vaikuttaa kansallisten 
sääntelyviranomaisten velvollisuuteen 
määritellä direktiivin 2002/21/EY 
16 artiklan mukaisesti asianmukaisin ja 
oikeasuhteisin keino korjata havaittu 
kilpailuongelma.

käyttöoikeustuotteet määrätty markkina-
analyysin perusteella tai muissa 
olosuhteissa. Eurooppalaisten virtuaalisten 
käyttöoikeustuotteiden käyttöönottamisen 
ei missään tapauksessa pitäisi itsessään 
johtaa tietylle operaattorille pakollisiksi 
määrättävien säänneltyjen 
käyttöoikeustuotteiden määrän 
kasvamiseen. Se, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten on arvioitava tämän 
asetuksen hyväksymisen jälkeen, olisiko 
nykyisten tukkutason käyttöoikeuksiin 
liittyvien korjaavien toimenpiteiden sijasta 
määrättävä eurooppalainen virtuaalinen 
laajakaistaverkkojen käyttöoikeustuote, 
sekä arvioitava eurooppalaisen virtuaalisen 
laajakaistaverkkojen käyttöoikeustuotteen 
määräämisen asianmukaisuutta silloin, kun 
tulevissa markkina-analyyseissä havaitaan 
huomattava markkinavoima, ei saisi 
vaikuttaa kansallisten 
sääntelyviranomaisten velvollisuuteen 
määritellä direktiivin 2002/21/EY 
16 artiklan mukaisesti asianmukaisin ja 
oikeasuhteisin keino korjata havaittu 
kilpailuongelma.

Or. en

Perustelu

BERECin toiminnallista eriyttämistä ja jäsenvaltioiden menettelyjä koskeva 
käyttöoikeusdirektiivin 13 a ja 13 b artiklan mukainen ohje ”Guidance on functional 
separation under Articles 13a and 13b of the Access Directive and national procedures” 
tarjoaa hyödyllistä ohjeistusta kansallisille sääntelyviranomaisille oikeudellisista ja 
käytännöllisistä näkökohdista, joita niiden on seurattava. Tällä voidaan varmistaa, että 
silloin, kun on objektiivisesti tarpeen taata kilpailu, innovointi ja alhaisemmat hinnat, 
toimintojen eriyttäminen tai käyttöoikeuden vastaavuus voitaisiin toteuttaa mahdollisimman 
nopeasti.
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Tarkistus 230
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Sääntelyn ennustettavuuden 
parantamiseksi lainsäädännössä olisi 
otettava huomioon myös nykyisen 
oikeudellisen kehyksen puitteissa 
kehittyvän päätöksentekokäytännön 
keskeiset elementit, jotka vaikuttavat 
ehtoihin, joilla tukkutason 
käyttöoikeustuotteita, eurooppalaiset 
virtuaaliset laajakaistaverkkojen 
käyttöoikeustuotteet mukaan luettuina, 
asetetaan saataville seuraavan 
sukupolven liityntäverkkoja varten. Siihen 
olisi sisällyttävä säännöksiä, joissa 
tukkutason käyttöoikeuksien 
markkinoiden analyysia varten ja 
erityisesti sitä silmällä pitäen, tarvitaanko 
seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin 
myönnettävän käyttöoikeuden 
hintavalvontaa, otetaan huomioon 
vaihtoehtoisten kiinteiden tai 
langattomien infrastruktuurien 
aiheuttaman kilpailupaineen, 
syrjimätöntä pääsyä koskevien 
tuloksellisten takeiden ja vähittäistason 
hintojen, valinnanvaran ja laadun 
suhteen arvioidun vallitsevan kilpailun 
tason välisten suhteiden merkitys. 
Jälkimmäinen näkökohta määrittää viime 
kädessä loppukäyttäjille koituvat hyödyt. 
Niinpä suorittaessaan direktiivin 
2002/21/EY 16 artiklan mukaista 
tapauskohtaista analyysia ja rajoittamatta 
huomattavan markkinavoiman arvioinnin 
tuloksia ja EU:n kilpailusääntöjen 
soveltamista, kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat katsoa, että 
kun markkinoilla on kaksi kiinteää 
seuraavan sukupolven liityntäverkkoa, 
markkinaolosuhteet ovat riittävän 
kilpaillut aikaansaamaan 

Poistetaan.
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verkkoparannuksia ja kannustamaan 
kehitystä kohti ultranopeita palveluita, 
mikä on yksi vähittäismarkkinoiden 
kilpailun tärkeä parametri.

Or. en

Tarkistus 231
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Sääntelyn ennustettavuuden 
parantamiseksi lainsäädännössä olisi 
otettava huomioon myös nykyisen 
oikeudellisen kehyksen puitteissa 
kehittyvän päätöksentekokäytännön 
keskeiset elementit, jotka vaikuttavat 
ehtoihin, joilla tukkutason 
käyttöoikeustuotteita, eurooppalaiset 
virtuaaliset laajakaistaverkkojen 
käyttöoikeustuotteet mukaan luettuina, 
asetetaan saataville seuraavan sukupolven 
liityntäverkkoja varten. Siihen olisi 
sisällyttävä säännöksiä, joissa tukkutason 
käyttöoikeuksien markkinoiden analyysia 
varten ja erityisesti sitä silmällä pitäen, 
tarvitaanko seuraavan sukupolven 
liityntäverkkoihin myönnettävän 
käyttöoikeuden hintavalvontaa, otetaan 
huomioon vaihtoehtoisten kiinteiden tai 
langattomien infrastruktuurien aiheuttaman 
kilpailupaineen, syrjimätöntä pääsyä 
koskevien tuloksellisten takeiden ja 
vähittäistason hintojen, valinnanvaran ja 
laadun suhteen arvioidun vallitsevan 
kilpailun tason välisten suhteiden merkitys. 
Jälkimmäinen näkökohta määrittää viime 
kädessä loppukäyttäjille koituvat hyödyt. 
Niinpä suorittaessaan direktiivin 
2002/21/EY 16 artiklan mukaista 
tapauskohtaista analyysia ja rajoittamatta 
huomattavan markkinavoiman arvioinnin 

(38) Sääntelyn ennustettavuuden 
parantamiseksi lainsäädännössä olisi 
otettava huomioon myös nykyisen 
oikeudellisen kehyksen puitteissa 
kehittyvän päätöksentekokäytännön 
keskeiset elementit, jotka vaikuttavat 
ehtoihin, joilla tukkutason 
käyttöoikeustuotteita, eurooppalaiset 
virtuaaliset laajakaistaverkkojen 
käyttöoikeustuotteet mukaan luettuina, 
asetetaan saataville seuraavan sukupolven 
liityntäverkkoja varten. Siihen olisi 
sisällyttävä säännöksiä, joissa tukkutason 
käyttöoikeuksien markkinoiden analyysia 
varten ja erityisesti sitä silmällä pitäen, 
tarvitaanko seuraavan sukupolven 
liityntäverkkoihin myönnettävän 
käyttöoikeuden hintavalvontaa, otetaan 
huomioon vaihtoehtoisten kiinteiden tai 
langattomien infrastruktuurien aiheuttaman 
kilpailupaineen, syrjimätöntä pääsyä 
koskevien tuloksellisten takeiden ja 
vähittäistason hintojen, valinnanvaran ja 
laadun suhteen arvioidun vallitsevan 
kilpailun tason välisten suhteiden merkitys.
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tuloksia ja EU:n kilpailusääntöjen 
soveltamista, kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat katsoa, että 
kun markkinoilla on kaksi kiinteää 
seuraavan sukupolven liityntäverkkoa, 
markkinaolosuhteet ovat riittävän 
kilpaillut aikaansaamaan 
verkkoparannuksia ja kannustamaan 
kehitystä kohti ultranopeita palveluita, 
mikä on yksi vähittäismarkkinoiden 
kilpailun tärkeä parametri.

Or. en

Tarkistus 232
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) On odotettavissa, että lisääntynyt 
kilpailu sisämarkkinoilla vähentää ajan 
myötä markkina-analyysiin perustuvaa 
alakohtaista sääntelyä. Yhtenä 
sisämarkkinoiden toteuttamisen 
seurauksena pitäisikin olla lisääntynyt 
taipumus todelliseen kilpailuun 
merkityksellisillä markkinoilla, jolloin 
kilpailulainsäädännön jälkikäteen 
tapahtuvan soveltamisen katsottaisiin yhä 
useammin riittävän takaamaan 
markkinoiden toiminnan. Eri 
jäsenvaltioiden sääntelyn oikeudellisen 
selkeyden ja ennakoitavuuden 
varmistamiseksi olisi vahvistettava selkeät 
ja sitovat kriteerit, joiden perusteella 
arvioidaan, onko ennakkosääntelyllisten 
velvoitteiden asettaminen tietyllä 
markkinalohkolla edelleen perusteltua. 
Tässä olisi tarkasteltava pullonkaulojen 
pysyvyyttä ja kilpailunäkymiä ja erityisesti 
infrastruktuuriin perustuvaa kilpailua 
samoin kuin vähittäistason 
kilpailuolosuhteita hinnan, valikoiman ja 

Poistetaan.
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laadun suhteen, jotka viime kädessä ovat 
olennaisia loppukäyttäjien sekä EU:n 
talouden globaalin kilpailukyvyn 
kannalta. Tämän olisi oltava 
ennakkosääntelyn piiriin kuuluvien 
markkinoiden luettelon myöhempien 
uudelleenarviointien taustalla ja autettava 
kansallisia sääntelyviranomaisia 
keskittämään toimiaan sellaisille 
lohkoille, joilla kilpailu ei vielä ole 
tehokasta ja toimimaan tässä entistä 
yhdenmukaisemmin. Todellisten 
sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden 
luominen voi lisäksi vaikuttaa 
markkinoiden maantieteelliseen 
ulottuvuuteen sovellettaessa 
kilpailuperiaatteisiin perustuvaa 
alakohtaista sääntelyä sekä itse 
kilpailuoikeutta.

Or. en

Tarkistus 233
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) On odotettavissa, että lisääntynyt 
kilpailu sisämarkkinoilla vähentää ajan 
myötä markkina-analyysiin perustuvaa 
alakohtaista sääntelyä. Yhtenä 
sisämarkkinoiden toteuttamisen 
seurauksena pitäisikin olla lisääntynyt 
taipumus todelliseen kilpailuun 
merkityksellisillä markkinoilla, jolloin 
kilpailulainsäädännön jälkikäteen 
tapahtuvan soveltamisen katsottaisiin yhä 
useammin riittävän takaamaan 
markkinoiden toiminnan. Eri 
jäsenvaltioiden sääntelyn oikeudellisen 
selkeyden ja ennakoitavuuden 
varmistamiseksi olisi vahvistettava selkeät 
ja sitovat kriteerit, joiden perusteella 

Poistetaan.
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arvioidaan, onko ennakkosääntelyllisten 
velvoitteiden asettaminen tietyllä 
markkinalohkolla edelleen perusteltua. 
Tässä olisi tarkasteltava pullonkaulojen 
pysyvyyttä ja kilpailunäkymiä ja erityisesti 
infrastruktuuriin perustuvaa kilpailua 
samoin kuin vähittäistason 
kilpailuolosuhteita hinnan, valikoiman ja 
laadun suhteen, jotka viime kädessä ovat 
olennaisia loppukäyttäjien sekä EU:n 
talouden globaalin kilpailukyvyn 
kannalta. Tämän olisi oltava 
ennakkosääntelyn piiriin kuuluvien 
markkinoiden luettelon myöhempien 
uudelleenarviointien taustalla ja autettava 
kansallisia sääntelyviranomaisia 
keskittämään toimiaan sellaisille 
lohkoille, joilla kilpailu ei vielä ole 
tehokasta ja toimimaan tässä entistä 
yhdenmukaisemmin. Todellisten 
sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden 
luominen voi lisäksi vaikuttaa 
markkinoiden maantieteelliseen 
ulottuvuuteen sovellettaessa 
kilpailuperiaatteisiin perustuvaa 
alakohtaista sääntelyä sekä itse 
kilpailuoikeutta.

Or. en

Tarkistus 234
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) On odotettavissa, että lisääntynyt 
kilpailu sisämarkkinoilla vähentää ajan 
myötä markkina-analyysiin perustuvaa 
alakohtaista sääntelyä. Yhtenä 
sisämarkkinoiden toteuttamisen 
seurauksena pitäisikin olla lisääntynyt 
taipumus todelliseen kilpailuun 
merkityksellisillä markkinoilla, jolloin 

Poistetaan.
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kilpailulainsäädännön jälkikäteen 
tapahtuvan soveltamisen katsottaisiin yhä 
useammin riittävän takaamaan 
markkinoiden toiminnan. Eri 
jäsenvaltioiden sääntelyn oikeudellisen 
selkeyden ja ennakoitavuuden 
varmistamiseksi olisi vahvistettava selkeät 
ja sitovat kriteerit, joiden perusteella 
arvioidaan, onko ennakkosääntelyllisten 
velvoitteiden asettaminen tietyllä 
markkinalohkolla edelleen perusteltua. 
Tässä olisi tarkasteltava pullonkaulojen 
pysyvyyttä ja kilpailunäkymiä ja erityisesti 
infrastruktuuriin perustuvaa kilpailua 
samoin kuin vähittäistason 
kilpailuolosuhteita hinnan, valikoiman ja 
laadun suhteen, jotka viime kädessä ovat 
olennaisia loppukäyttäjien sekä EU:n 
talouden globaalin kilpailukyvyn 
kannalta. Tämän olisi oltava 
ennakkosääntelyn piiriin kuuluvien 
markkinoiden luettelon myöhempien 
uudelleenarviointien taustalla ja autettava 
kansallisia sääntelyviranomaisia 
keskittämään toimiaan sellaisille 
lohkoille, joilla kilpailu ei vielä ole 
tehokasta ja toimimaan tässä entistä 
yhdenmukaisemmin. Todellisten 
sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden 
luominen voi lisäksi vaikuttaa 
markkinoiden maantieteelliseen 
ulottuvuuteen sovellettaessa 
kilpailuperiaatteisiin perustuvaa 
alakohtaista sääntelyä sekä itse 
kilpailuoikeutta.

Or. en

Perustelu

Jotta loppukäyttäjille ei koidu haittaa, on tarpeen välttää kilpailusääntöjen heikentymistä.



PE524.835v01-00 76/223 AM\1012835FI.doc

FI

Tarkistus 235
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 236
Sabine Verheyen, Doris Pack

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 237
Petra Kammerevert

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. de
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Tarkistus 238
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Internetistä on kehittynyt viime 
vuosikymmeninä innovoinnille avoin 
alusta, johon loppukäyttäjien, sisällön ja 
sovellusten tarjoajien ja internet-palvelujen 
tarjoajien on varsin helppo päästä 
toimimaan. Nykyisellä sääntelykehyksellä 
pyritään edistämään loppukäyttäjien 
mahdollisuuksia saada ja jakaa tietoa tai 
käyttää valitsemiaan sovelluksia ja 
palveluja. Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) liikenteenhallintakäytäntöjä 
käsittelevästä raportista (julkaistiin 
toukokuussa 2012) sekä terveys- ja 
kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston 
tilaamasta internet-yhteyksien 
markkinoiden toimintaa ja tarjontaa 
kuluttajan näkökulmasta tarkastelevasta 
tutkimuksesta (julkaistiin joulukuussa 
2012) kävi äskettäin kuitenkin ilmi, että 
huomattava määrä loppukäyttäjiä kärsii 
liikenteenhallintakäytännöistä, jotka 
estävät tietyt sovellukset tai hidastavat 
niiden käyttöä. Näihin kehityssuuntauksiin 
on puututtava unionin tasolla annettavilla 
selkeillä säännöillä, jotta avoin internet 
voidaan säilyttää ja välttää yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimenpiteistä aiheutuva 
sisämarkkinoiden pirstoutuminen.

(45) Internetistä on kehittynyt viime 
vuosikymmeninä innovoinnille avoin 
alusta, johon loppukäyttäjien, sisällön ja 
sovellusten tarjoajien ja internet-palvelujen 
tarjoajien on varsin helppo päästä 
toimimaan. Koko unionissa olisi 
varmistettava lainsäädännöllisesti, että 
tietopaketteja välitettäessä sovelletaan 
pakettien sisällöstä, palvelusta, 
sovelluksesta, alkuperästä ja 
määränpäästä riippumatta yhdenvertaisen 
kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita, 
jotta voidaan taata pysyvästi, että kaikilla 
internetpalvelujen käyttäjillä on 
periaatteessa mahdollisuus saada 
jokainen internetissä oleva sisältö, palvelu 
tai sovellus taikka tarjota niitä itse.
Verkko-operaattoreilla on tietopakettien 
yleinen kuljetusvelvoite, ja niiden on 
samalla alkuperästä ja määränpäästä tai 
kuljetettavista sisällöistä, palveluista ja 
sovelluksista riippumatta tarjottava 
käyttäjille asianmukaista laatutasoa 
vastaavia siirtopalveluja. Tätä laatutasoa 
kehitetään edelleen jatkuvasti teknologian 
kehitykseen sovellettuna. Internetin avoin 
ja syrjimätön luonne on innovoinnin ja 
taloudellisen tehokkuuden edistäjä. 
Näiden ominaisuuksien avulla kyetään 
takaamaan mielipiteiden, 
tiedotusvälineiden ja kulttuurin vapaus ja 
monimuotoisuus. Nykyisellä 
sääntelykehyksellä pyritään edistämään 
loppukäyttäjien mahdollisuuksia saada ja 
jakaa tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja. Euroopan 
sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) liikenteenhallintakäytäntöjä 
käsittelevästä raportista (julkaistiin 
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toukokuussa 2012) sekä terveys- ja 
kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston 
tilaamasta internet-yhteyksien 
markkinoiden toimintaa ja tarjontaa 
kuluttajan näkökulmasta tarkastelevasta 
tutkimuksesta (julkaistiin joulukuussa 
2012) kävi äskettäin kuitenkin ilmi, että 
huomattava määrä loppukäyttäjiä kärsii 
liikenteenhallintakäytännöistä, jotka 
estävät tietyt sovellukset tai hidastavat 
niiden käyttöä. Näihin kehityssuuntauksiin 
on puututtava unionin tasolla annettavilla 
selkeillä säännöillä, jotta avoin internet 
voidaan säilyttää ja välttää yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimenpiteistä aiheutuva 
sisämarkkinoiden pirstoutuminen. Muiden 
tuotteiden tai palvelujen kehittäminen ei 
saa heikentää poikkeuksetta 
mahdollisimman hyvin -periaatteella 
toimivaa avointa internetiä tai estää sen 
kehitystä.

Or. de

Tarkistus 239
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(45) Internetistä on kehittynyt viime 
vuosikymmeninä innovoinnille avoin 
alusta, johon loppukäyttäjien, sisällön ja 
sovellusten tarjoajien ja internet-palvelujen 
tarjoajien on varsin helppo päästä 
toimimaan. Nykyisellä sääntelykehyksellä 
pyritään edistämään loppukäyttäjien 
mahdollisuuksia saada ja jakaa tietoa tai 
käyttää valitsemiaan sovelluksia ja 
palveluja. Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) liikenteenhallintakäytäntöjä 
käsittelevästä raportista (julkaistiin 
toukokuussa 2012) sekä terveys- ja 
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kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston 
tilaamasta internet-yhteyksien 
markkinoiden toimintaa ja tarjontaa 
kuluttajan näkökulmasta tarkastelevasta 
tutkimuksesta (julkaistiin joulukuussa 
2012) kävi äskettäin kuitenkin ilmi, että 
huomattava määrä loppukäyttäjiä kärsii 
liikenteenhallintakäytännöistä, jotka 
estävät tietyt sovellukset tai hidastavat 
niiden käyttöä. Näihin kehityssuuntauksiin 
on puututtava unionin tasolla annettavilla 
selkeillä säännöillä, jotta avoin internet 
voidaan säilyttää ja välttää yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimenpiteistä aiheutuva 
sisämarkkinoiden pirstoutuminen.

kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston 
tilaamasta internet-yhteyksien 
markkinoiden toimintaa ja tarjontaa 
kuluttajan näkökulmasta tarkastelevasta 
tutkimuksesta (julkaistiin joulukuussa 
2012) kävi äskettäin kuitenkin ilmi, että 
huomattava määrä loppukäyttäjiä kärsii 
liikenteenhallintakäytännöistä, jotka 
estävät tietyt sovellukset tai hidastavat 
niiden käyttöä. Näihin kehityssuuntauksiin 
on puututtava unionin tasolla annettavilla 
selkeillä säännöillä, jotta avoin internet 
voidaan säilyttää ja välttää yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimenpiteistä aiheutuva 
sisämarkkinoiden pirstoutuminen. Kuten 
Euroopan parlamentin 17 päivänä 
marraskuuta 2011 avoimesta internetistä 
ja verkon neutraalisuudesta Euroopassa 
antamassa päätöslauselmassa 2011/2866 
todetaan, internetin avoin luonne on ollut 
keskeinen kilpailukykyä, talouskasvua, 
sosiaalista kehitystä ja innovointia 
edistävä tekijä – sen ansiosta on kehitetty 
valtavasti verkkosovelluksia, -sisältöä ja 
-palveluita – joka näin on lisännyt 
sisällön ja palvelujen tarjontaa ja 
kysyntää; päätöslauselmassa todetaan 
myös, että avoin internet on nopeuttanut 
ratkaisevasti tiedon ja ideoiden vapaata 
liikkuvuutta myös maissa, joissa 
riippumatonta uutistarjontaa on vähän.

Or. en

Tarkistus 240
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Internetistä on kehittynyt viime 
vuosikymmeninä innovoinnille avoin 
alusta, johon loppukäyttäjien, sisällön ja 
sovellusten tarjoajien ja internet-palvelujen 

(45) Internetistä on kehittynyt viime 
vuosikymmeninä innovoinnille avoin 
alusta, johon loppukäyttäjien, sisällön ja 
sovellusten tarjoajien ja internet-palvelujen 
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tarjoajien on varsin helppo päästä 
toimimaan. Nykyisellä sääntelykehyksellä 
pyritään edistämään loppukäyttäjien 
mahdollisuuksia saada ja jakaa tietoa tai 
käyttää valitsemiaan sovelluksia ja 
palveluja. Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) liikenteenhallintakäytäntöjä 
käsittelevästä raportista (julkaistiin 
toukokuussa 2012) sekä terveys- ja 
kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston 
tilaamasta internet-yhteyksien 
markkinoiden toimintaa ja tarjontaa 
kuluttajan näkökulmasta tarkastelevasta 
tutkimuksesta (julkaistiin joulukuussa 
2012) kävi äskettäin kuitenkin ilmi, että 
huomattava määrä loppukäyttäjiä kärsii 
liikenteenhallintakäytännöistä, jotka 
estävät tietyt sovellukset tai hidastavat 
niiden käyttöä. Näihin kehityssuuntauksiin 
on puututtava unionin tasolla annettavilla 
selkeillä säännöillä, jotta avoin internet 
voidaan säilyttää ja välttää yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimenpiteistä aiheutuva 
sisämarkkinoiden pirstoutuminen.

tarjoajien on varsin helppo päästä 
toimimaan. Digitaalisen ajan 
ennakoimattoman innovoinnin ja 
taloudellisen toiminnan tärkeimpänä 
voimanlähteenä on ollut se, että kaikkea 
internet-liikennettä kohdellaan 
yhdenvertaisesti ja syrjimättä, 
rajoituksitta ja häiriöttömästi riippumatta 
lähettäjästä, vastaanottajasta, tyypistä, 
sisällöstä, laitteesta, palvelusta tai 
sovelluksesta ja verkon neutraaliuden 
periaatetta soveltaen. Nykyisellä 
sääntelykehyksellä pyritään edistämään 
loppukäyttäjien mahdollisuuksia saada ja 
jakaa tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja. Euroopan 
sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) liikenteenhallintakäytäntöjä 
käsittelevästä raportista (julkaistiin 
toukokuussa 2012) sekä terveys- ja 
kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston 
tilaamasta internet-yhteyksien 
markkinoiden toimintaa ja tarjontaa 
kuluttajan näkökulmasta tarkastelevasta 
tutkimuksesta (julkaistiin joulukuussa 
2012) kävi äskettäin kuitenkin ilmi, että 
huomattava määrä loppukäyttäjiä kärsii 
liikenteenhallintakäytännöistä, jotka 
estävät tietyt sovellukset tai hidastavat 
niiden käyttöä. Näihin kehityssuuntauksiin 
on puututtava unionin tasolla antamalla 
selkeät säännöt verkon neutraaliuden 
periaatteen kirjaamisesta lainsäädäntöön, 
jotta avoin internet voidaan säilyttää ja 
välttää yksittäisten jäsenvaltioiden 
toimenpiteistä aiheutuva sisämarkkinoiden 
pirstoutuminen.

Or. en
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Tarkistus 241
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Internetistä on kehittynyt viime 
vuosikymmeninä innovoinnille avoin 
alusta, johon loppukäyttäjien, sisällön ja 
sovellusten tarjoajien ja internet-palvelujen 
tarjoajien on varsin helppo päästä 
toimimaan. Nykyisellä sääntelykehyksellä 
pyritään edistämään loppukäyttäjien 
mahdollisuuksia saada ja jakaa tietoa tai 
käyttää valitsemiaan sovelluksia ja 
palveluja. Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) liikenteenhallintakäytäntöjä 
käsittelevästä raportista (julkaistiin 
toukokuussa 2012) sekä terveys- ja 
kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston 
tilaamasta internet-yhteyksien 
markkinoiden toimintaa ja tarjontaa 
kuluttajan näkökulmasta tarkastelevasta 
tutkimuksesta (julkaistiin joulukuussa 
2012) kävi äskettäin kuitenkin ilmi, että 
huomattava määrä loppukäyttäjiä kärsii 
liikenteenhallintakäytännöistä, jotka 
estävät tietyt sovellukset tai hidastavat 
niiden käyttöä. Näihin kehityssuuntauksiin 
on puututtava unionin tasolla annettavilla 
selkeillä säännöillä, jotta avoin internet 
voidaan säilyttää ja välttää yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimenpiteistä aiheutuva 
sisämarkkinoiden pirstoutuminen.

(45) Internetistä on kehittynyt viime 
vuosikymmeninä innovoinnille avoin 
alusta, johon loppukäyttäjien, sisällön ja 
sovellusten tarjoajien ja internet-palvelujen 
tarjoajien on varsin helppo päästä 
toimimaan. Internetin avoimuudella ja 
syrjimättömällä luonteella on keskeinen 
rooli innovoinnin ja talouden 
tehokkuuden edistäjinä mutta myös 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta sekä kulttuurien 
monimuotoisuutta suojaavina tekijöinä.
Nykyisellä sääntelykehyksellä pyritään 
edistämään loppukäyttäjien 
mahdollisuuksia saada ja jakaa tietoa tai 
käyttää valitsemiaan sovelluksia ja 
palveluja. Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) liikenteenhallintakäytäntöjä 
käsittelevästä raportista (julkaistiin 
toukokuussa 2012) sekä terveys- ja 
kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston 
tilaamasta internet-yhteyksien 
markkinoiden toimintaa ja tarjontaa 
kuluttajan näkökulmasta tarkastelevasta 
tutkimuksesta (julkaistiin joulukuussa 
2012) kävi äskettäin kuitenkin ilmi, että 
huomattava määrä loppukäyttäjiä kärsii 
liikenteenhallintakäytännöistä, jotka 
estävät tietyt sovellukset tai hidastavat 
niiden käyttöä. Näihin kehityssuuntauksiin 
on puututtava unionin tasolla annettavilla 
selkeillä säännöillä, jotta avoin internet 
voidaan säilyttää ja välttää yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimenpiteistä aiheutuva 
sisämarkkinoiden pirstoutuminen. 
Sellaisten erikoispalvelujen tai sellaisen 
liikenteen kehittämisellä, jolla taataan 
palvelun laatu, ei saa heikentää ”best 
effort” -periaatteeseen perustuvaa avointa 
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internetiä. Avoimesta internetistä ei saa 
tulla poikkeus vaan sen on pysyttävä 
sääntönä.

Or. fr

Tarkistus 242
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Internetistä on kehittynyt viime 
vuosikymmeninä innovoinnille avoin 
alusta, johon loppukäyttäjien, sisällön ja 
sovellusten tarjoajien ja internet-palvelujen 
tarjoajien on varsin helppo päästä 
toimimaan. Nykyisellä sääntelykehyksellä 
pyritään edistämään loppukäyttäjien 
mahdollisuuksia saada ja jakaa tietoa tai 
käyttää valitsemiaan sovelluksia ja 
palveluja. Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) liikenteenhallintakäytäntöjä 
käsittelevästä raportista (julkaistiin 
toukokuussa 2012) sekä terveys- ja 
kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston 
tilaamasta internet-yhteyksien 
markkinoiden toimintaa ja tarjontaa 
kuluttajan näkökulmasta tarkastelevasta 
tutkimuksesta (julkaistiin joulukuussa 
2012) kävi äskettäin kuitenkin ilmi, että 
huomattava määrä loppukäyttäjiä kärsii 
liikenteenhallintakäytännöistä, jotka
estävät tietyt sovellukset tai hidastavat 
niiden käyttöä. Näihin kehityssuuntauksiin 
on puututtava unionin tasolla annettavilla 
selkeillä säännöillä, jotta avoin internet 
voidaan säilyttää ja välttää yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimenpiteistä aiheutuva 
sisämarkkinoiden pirstoutuminen.

(45) Internetistä on kehittynyt viime 
vuosikymmeninä innovoinnille avoin 
alusta, johon loppukäyttäjien, sisällön ja 
sovellusten tarjoajien ja internet-palvelujen 
tarjoajien on varsin helppo päästä 
toimimaan. Internetin avoimuus ja 
syrjimättömyyttä koskevat ominaisuudet 
ovat innovoinnin ja taloudellisen 
tehokkuuden päätekijöitä ja ne antavat 
takeet tiedotusvälineiden vapaudesta, 
moniarvoisuudesta ja kulttuurisesta 
monimuotoisuudesta. Nykyisellä 
sääntelykehyksellä pyritään edistämään 
loppukäyttäjien mahdollisuuksia saada ja 
jakaa tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja. Euroopan 
sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) liikenteenhallintakäytäntöjä 
käsittelevästä raportista (julkaistiin 
toukokuussa 2012) sekä terveys- ja 
kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston 
tilaamasta internet-yhteyksien 
markkinoiden toimintaa ja tarjontaa 
kuluttajan näkökulmasta tarkastelevasta 
tutkimuksesta (julkaistiin joulukuussa 
2012) kävi äskettäin kuitenkin ilmi, että 
huomattava määrä loppukäyttäjiä kärsii 
liikenteenhallintakäytännöistä, jotka 
estävät tietyt sovellukset tai hidastavat 
niiden käyttöä. Kyseisiin käytäntöihin 
liittyvä riski on erityisen korkea 
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vertikaalisesti integroituneissa yrityksissä. 
Näihin kehityssuuntauksiin on puututtava 
unionin tasolla annettavilla selkeillä 
säännöillä, jotta avoin internet voidaan 
säilyttää ja välttää yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimenpiteistä aiheutuva 
sisämarkkinoiden pirstoutuminen.

Or. en

Tarkistus 243
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Internetistä on kehittynyt viime 
vuosikymmeninä innovoinnille avoin 
alusta, johon loppukäyttäjien, sisällön ja 
sovellusten tarjoajien ja internet-palvelujen 
tarjoajien on varsin helppo päästä 
toimimaan. Nykyisellä sääntelykehyksellä 
pyritään edistämään loppukäyttäjien 
mahdollisuuksia saada ja jakaa tietoa tai 
käyttää valitsemiaan sovelluksia ja 
palveluja. Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) liikenteenhallintakäytäntöjä 
käsittelevästä raportista (julkaistiin 
toukokuussa 2012) sekä terveys- ja 
kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston 
tilaamasta internet-yhteyksien 
markkinoiden toimintaa ja tarjontaa 
kuluttajan näkökulmasta tarkastelevasta 
tutkimuksesta (julkaistiin joulukuussa 
2012) kävi äskettäin kuitenkin ilmi, että 
huomattava määrä loppukäyttäjiä kärsii 
liikenteenhallintakäytännöistä, jotka 
estävät tietyt sovellukset tai hidastavat 
niiden käyttöä. Näihin kehityssuuntauksiin 
on puututtava unionin tasolla annettavilla 
selkeillä säännöillä, jotta avoin internet 
voidaan säilyttää ja välttää yksittäisten 

(45) Internetistä on kehittynyt viime 
vuosikymmeninä innovoinnille avoin 
alusta, johon loppukäyttäjien, sisällön ja 
sovellusten tarjoajien ja internet-palvelujen 
tarjoajien on varsin helppo päästä 
toimimaan. Nykyisellä sääntelykehyksellä 
pyritään edistämään loppukäyttäjien 
mahdollisuuksia saada ja jakaa tietoa tai 
käyttää valitsemiaan sovelluksia ja 
palveluja. Nämä mahdollisuudet voidaan 
parhaiten taata, kun sähköiset 
viestintäpalvelujen tarjoajat kohtelevat 
kaikkia liikenteen eri tyyppejä 
yhdenvertaisesti. Euroopan sähköisen 
viestinnän sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelimen (BEREC) 
liikenteenhallintakäytäntöjä käsittelevästä 
raportista (julkaistiin toukokuussa 2012) 
sekä terveys- ja kuluttaja-asioiden 
toimeenpanoviraston tilaamasta internet-
yhteyksien markkinoiden toimintaa ja 
tarjontaa kuluttajan näkökulmasta 
tarkastelevasta tutkimuksesta (julkaistiin 
joulukuussa 2012) kävi äskettäin kuitenkin 
ilmi, että huomattava määrä loppukäyttäjiä 
kärsii liikenteenhallintakäytännöistä, jotka 
estävät tietyt sovellukset tai hidastavat 
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jäsenvaltioiden toimenpiteistä aiheutuva 
sisämarkkinoiden pirstoutuminen.

niiden käyttöä. Näihin kehityssuuntauksiin 
on puututtava unionin tasolla annettavilla 
selkeillä säännöillä, jotta avoin internet 
voidaan säilyttää ja välttää yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimenpiteistä aiheutuva 
sisämarkkinoiden pirstoutuminen.

Or. en

Tarkistus 244
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Internetistä on kehittynyt viime 
vuosikymmeninä innovoinnille avoin 
alusta, johon loppukäyttäjien, sisällön ja 
sovellusten tarjoajien ja internet-palvelujen 
tarjoajien on varsin helppo päästä 
toimimaan. Nykyisellä sääntelykehyksellä 
pyritään edistämään loppukäyttäjien 
mahdollisuuksia saada ja jakaa tietoa tai 
käyttää valitsemiaan sovelluksia ja 
palveluja. Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) liikenteenhallintakäytäntöjä 
käsittelevästä raportista (julkaistiin 
toukokuussa 2012) sekä terveys- ja 
kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston 
tilaamasta internet-yhteyksien 
markkinoiden toimintaa ja tarjontaa 
kuluttajan näkökulmasta tarkastelevasta 
tutkimuksesta (julkaistiin joulukuussa 
2012) kävi äskettäin kuitenkin ilmi, että 
huomattava määrä loppukäyttäjiä kärsii 
liikenteenhallintakäytännöistä, jotka 
estävät tietyt sovellukset tai hidastavat 
niiden käyttöä. Näihin kehityssuuntauksiin 
on puututtava unionin tasolla annettavilla 
selkeillä säännöillä, jotta avoin internet 
voidaan säilyttää ja välttää yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimenpiteistä aiheutuva 

(45) Internetistä on kehittynyt viime 
vuosikymmeninä innovoinnille avoin 
alusta, johon loppukäyttäjien, sisällön ja 
sovellusten tarjoajien ja internet-palvelujen 
tarjoajien on varsin helppo päästä 
toimimaan. Nykyisellä sääntelykehyksellä 
pyritään edistämään loppukäyttäjien 
mahdollisuuksia saada ja jakaa dataa ja
tietoa tai käyttää valitsemiaan sovelluksia 
ja palveluja. Euroopan sähköisen 
viestinnän sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelimen (BEREC) 
liikenteenhallintakäytäntöjä käsittelevästä 
raportista (julkaistiin toukokuussa 2012) 
sekä terveys- ja kuluttaja-asioiden 
toimeenpanoviraston tilaamasta internet-
yhteyksien markkinoiden toimintaa ja 
tarjontaa kuluttajan näkökulmasta 
tarkastelevasta tutkimuksesta (julkaistiin 
joulukuussa 2012) kävi äskettäin kuitenkin 
ilmi, että huomattava määrä loppukäyttäjiä 
kärsii liikenteenhallintakäytännöistä, jotka 
estävät tietyt sovellukset tai hidastavat 
niiden käyttöä. Näihin kehityssuuntauksiin 
on puututtava unionin tasolla annettavilla 
selkeillä säännöillä, jotta avoin internet 
voidaan säilyttää ja välttää yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimenpiteistä aiheutuva 
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sisämarkkinoiden pirstoutuminen. sisämarkkinoiden pirstoutuminen.

Or. it

Tarkistus 245
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

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

Or. de

Tarkistus 246
Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

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, 

(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, 
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esimerkiksi tekijänoikeussääntöjen ja 
direktiivin 2000/31/EY soveltamista.

esimerkiksi tekijänoikeussääntöjen, 
direktiivin 1995/46, direktiivin 2002/58 ja 
direktiivin 2000/31/EY soveltamista.

Or. en

Tarkistus 247
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

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 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, 
direktiivin 1995/46, direktiivin 2002/58 ja 
direktiivin 2000/31/EY soveltamista.

Or. en

Perustelu

Viittaus direktiiviin 1995/46 ja direktiiviin 2002/58 määrittää rajan liikenteenhallinnalle 
tietosuojan ja yksityisyyden näkökulmasta.

Tarkistus 248
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(46 a) Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa edellytetään, että 
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yksityiselämän kunnioittamista koskevan 
oikeuden, viestinnän luottamuksellisuutta 
koskevan oikeuden, tietosuojaa koskevan 
oikeuden ja tietojen vastaanottamista ja 
lähettämistä koskevan oikeuden 
rajoitusten on perustuttava 
lainsäädäntöön, ja niiden yhteydessä on 
noudatettava tällaisten oikeuksien ja 
vapauksien henkeä. Sähköisen viestinnän 
valvontaa ja suodattamista koskeva 
unionin oikeuskäytäntö vahvistaa, että jos 
sähköisen viestinnän tai palveluiden 
tarjoajan edellytetään valvovan viestintää 
valikoimattomasti, se loukkaa vakavasti 
paitsi palveluntarjoajan oikeutta 
harjoittaa liiketoimintaansa myös 
palveluntarjoajan asiakkaiden 
perusoikeuksia. Kaikki järjestelmät, joihin 
kuuluu viestinnän tai palvelujen 
valvontaa, olisi siksi joko erityisesti 
säädettävä unionin lainsäädännössä tai 
unionin lainsäädännön mukaisessa 
kansallisessa lainsäädännössä tai, jos ne 
perustuvat vapaaehtoiseen järjestelyyn, 
tuomioistuimen olisi tarkistettava ne.

Or. en

Tarkistus 249
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(46 a) Tietojen syrjimättömyys lähetys-, 
välitys- ja vastaanottovaiheessa on 
varmistettava innovointiin 
kannustamiseksi ja markkinoille pääsyn 
esteiden poistamiseksi, kuten Euroopan 
parlamentti totesi 
täytäntöönpanokertomuksessaan 
sähköisen viestinnän uudesta 
sääntelyjärjestelmästä 2013/2080;
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Or. en

Tarkistus 250
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(46 b) Mahdollinen kilpailun vastainen ja 
syrjivä käyttäytyminen 
liikenteenhallinnassa olisi verkon 
neutraaliuden periaatteen ja avoimen 
internetin vastaista, ja se olisi siksi 
estettävä, kuten Euroopan parlamentti 
myös totesi valiokunta-aloitteisessa 
mietinnössään 2013/2080;

Or. en

Tarkistus 251
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(46 c) Euroopan parlamentin 
17. marraskuuta 2011 avoimesta 
internetistä ja verkon neutraalisuudesta 
Euroopassa antaman päätöslauselman 
2011/2866 ja Euroopan parlamentin 
11. joulukuuta 2012 digitaalisen 
vapauden strategiasta EU:n 
ulkopolitiikassa antaman 
päätöslauselman 2012/2098 mukaisesti 
internet-palvelujen tarjoajat eivät saisi 
estää, syrjiä, haitata tai heikentää 
henkilön mahdollisuutta käyttää palvelua 
mihin tahansa valitsemaansa sisältöön, 
sovellukseen tai palveluun pääsemiseen, 
sen käyttämiseen, lähettämiseen, 
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välittämiseen, vastaanottamiseen tai 
tarjoamiseen, riippumatta lähteestä tai 
päämäärästä.

Or. en

Tarkistus 252
Petra Kammerevert

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 saa
poistaa tiettyjä sisältöjä, sovelluksia tai
palveluja taikka niiden tiettyjä luokkia,
estää pääsyä niihin tai heikentää niiden 
laatua tai syrjiä niitä, paitsi tietyissä 
kohtuullisia liikenteenhallintatoimenpiteitä 
koskevissa tapauksissa, jotka on 
määritelty selvästi tässä asetuksessa ja 
jotka on yksittäisissä tapauksissa 
perusteltava. Tällaisten toimenpiteiden on
oltava avoimia, tarpeellisia ja 
oikeasuhteisia.

Or. de

Tarkistus 253
Edit Herczog
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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 
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 asianmukaisia, tehokkaita,
avoimia, oikeasuhteisia ja syrjimättömiä, ja 
niiden olisi oltava nykyisen 
lainsäädännön mukaisia, mukaan 
luettuna muun muassa yksityisyys ja 
tietosuoja. Verkon eheyden ja 
turvallisuuden säilyttämistä ja verkon 
ruuhkautumisen vaikutusten minimoimista 
liikenteenhallintatoimenpiteillä olisi 
pidettävä kohtuullisena edellyttäen, että se
on vain tilapäistä tai se tapahtuu 
poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
edellyttäen, että liikenteen eri tyyppejä 
kohdellaan yhdenvertaisesti.

Or. en

Perustelu

The language ‘and the general characteristics of the service’ could be misused as a loophole 
to offer products to consumers which do not in fact enable them to access and use the content, 
applications and services of their choice on the Internet. The only limitations to the open 
Internet, bar reasonable traffic management, should concern data volumes and speeds.The 
scope of what is deemed reasonable traffic management should also be more clearly 
caveated, in line with BEREC and EDPS guidance, to reflect notably the acceptable use of 
traffic management to handle genuine network security and congestion problems as they 
arise, and in full respect of data protection and privacy.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 254
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

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 
sopimuspohjaisesti sovittujen 
datansiirtomäärien tai nopeuksien ja 
palvelun yleisten ominaisuuksien 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. Verkon ruuhkautumisen 
vaikutusten minimoimista olisi pidettävä 
kohtuullisena edellyttäen, että verkon 
ylikuormittuminen on vain tilapäistä tai se 
tapahtuu poikkeuksellisissa olosuhteissa 
ja jos palveluntarjoaja voi toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten pyynnöstä 
osoittaa, että liikenteen yhdenvertaisen 
kohtelun tehokkuus vähenisi 
huomattavasti.

Kun sähköisen viestinnän tarjoaja ryhtyy 
kyseisiin toimiin, sen olisi myös 
ilmoitettava sisällön, sovellusten ja 
palvelujen tarjoajille, mitä niistä toimet 
koskevat.

Or. en

Tarkistus 255
Seán Kelly
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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 
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 tehokkaita, tarkoituksenmukaisia, 
avoimia, oikeasuhteisia ja syrjimättömiä 
sekä nykyisen lainsäädännön, muun 
muassa tietosuojan, mukaisia. 
Kohtuullinen liikenteenhallinta kattaa 
vakavien rikosten ehkäisyn tai niiden 
vaikeuttamisen muun muassa 
palveluntarjoajien vapaaehtoisilla toimilla, 
joilla estetään pääsy lapsipornografisiin 
sisältöihin ja tällaisten sisältöjen 
levittäminen. Verkon eheyden ja 
turvallisuuden säilyttämistä ja verkon 
ruuhkautumisen vaikutusten minimoimista 
liikenteenhallintatoimenpiteillä olisi 
pidettävä kohtuullisena edellyttäen, että se
on vain tilapäistä tai se tapahtuu 
poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
edellyttäen, että liikenteen eri tyyppejä 
kohdellaan yhdenvertaisesti.

Or. en

Perustelu

Kohtuullisen liikenteenhallinnan merkitys olisi täsmennettävä ja tiukennettava vastaamaan 
BERECin ja Euroopan tietosuojavaltuutetun ohjeita ja mielipiteitä, kuten liikenteenhallinnan 
hyväksyttävä käyttö aitojen verkon turvallisuus- ja ruuhkautumisongelmien käsittelemiseen ja 
samalla tietosuojavaatimusten noudattaminen.
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Tarkistus 256
Teresa Riera Madurell

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 perustellun 
tavoitteen saavuttamiseksi 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 ja että tarjoaja pystyy 
osoittamaan kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä, että 
yhdenvertainen liikenteenhallinta olisi 
tehottomampaa.

Jos sähköisen viestinnän tarjoaja ryhtyy 
tällaisiin toimenpiteisiin, sen on 
ilmoitettava asiasta sisällön, sovellusten ja 
muiden asiaankuuluvien palvelujen 
tarjoajille.

Or. es

Tarkistus 257
Ioannis A. Tsoukalas
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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 
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 asianmukaisia, avoimia, 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä. 
Kohtuullinen liikenteenhallinta kattaa 
vakavien rikosten ehkäisyn tai niiden 
vaikeuttamisen, ja sen olisi oltava 
nykyisen lainsäädännön mukainen, 
mukaan luettuna muun muassa yksityisyys 
ja tietosuoja. Verkon eheyden ja 
turvallisuuden säilyttämistä ja verkon 
ruuhkautumisen vaikutusten minimoimista 
liikenteenhallintatoimenpiteillä olisi 
pidettävä kohtuullisena edellyttäen, että se
on vain tilapäistä tai se tapahtuu 
poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Or. en

Tarkistus 258
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

estää pääsyä tiettyihin sisältöihin, 
sovelluksiin tai palveluihin taikka niiden 
tiettyihin luokkiin tai heikentää niiden 
laatua tai syrjiä niitä, paitsi rajoitetussa 
määrässä kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä koskevia 
tapauksia. Kaikenlainen erityisiin 
sisältöihin, sovelluksiin tai palveluihin 
liittyvä hintasyrjintä tai datansiirron 
määriä ja nopeuksia koskevat syrjivät 
ehdot on kiellettävä. Kohtuullista 
liikenteenhallintaa koskevien
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. 
Sähköisen viestinnän tarjoajien on 
ilmoitettava sisällön, sovellusten tai 
palvelujen tarjoajille heti, kun ne 
toteuttavat tällaisia toimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 259
Sabine Verheyen

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 

(47) Avoimessa internetissä sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajat eivät saisi 
sopimuspohjaisesti sovittujen 
datansiirtomäärien tai nopeuksien rajoissa 
estää pääsyä tiettyihin sisältöihin, 
sovelluksiin tai palveluihin taikka niiden 
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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.

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 todennetuissa väliaikaisissa 
akuutin liikenteen ruuhkautumisen 
tapauksissa kohtuullisena edellyttäen, että
liikenteen eri tyyppejä kohdellaan 
yhdenvertaisesti.

Or. en

Tarkistus 260
Amelia Andersdotter

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 

(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 teknisesti kohtuullisia, 
kaupallisuuteen perustumattomia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä koskevia 
tapauksia. Tällaisten toimenpiteiden olisi 
oltava avoimia, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä. Verkon ruuhkautumisen 
vaikutusten minimoimista olisi pidettävä 
kohtuullisena edellyttäen, että verkon 
ylikuormittuminen on vain tilapäistä tai se 
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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.

tapahtuu poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Or. en

Perustelu

Teknisten toimenpiteiden määrittäminen olisi tehtävä vain puolueettomin perustein ja 
jättämällä pois kaikki omakohtaiset perusteet, kuten ”palveluntarjoajien vapaaehtoiset toimet 
ja kaupalliset sopimukset”.

Tarkistus 261
Françoise Castex

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 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 
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olisi pidettävä kohtuullisena edellyttäen, 
että verkon ylikuormittuminen on vain 
tilapäistä tai se tapahtuu poikkeuksellisissa 
olosuhteissa.

tilapäistä tai se tapahtuu poikkeuksellisissa 
olosuhteissa.

Or. en

Tarkistus 262
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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 selkeästi määriteltyjä 
kohtuullisia liikenteenhallintatoimenpiteitä 
koskevia tapauksia. Tällaisten 
toimenpiteiden olisi oltava avoimia, 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä. 
Kohtuullinen liikenteenhallinta voisi kattaa 
palveluntarjoajien vapaaehtoiset toimet, 
joilla estetään pääsy lapsipornografisiin 
sisältöihin ja tällaisten sisältöjen 
levittäminen, joita vastaan voi nostaa 
kanteen vain tuomioistuimessa. Verkon 
ruuhkautumisen vaikutusten minimoimista 
voitaisiin pitää kohtuullisena edellyttäen, 
että verkon ylikuormittuminen on vain 
tilapäistä tai se tapahtuu poikkeuksellisissa 
olosuhteissa.

Or. en

Tarkistus 263
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa edellytetään, että 
yksityiselämän kunnioittamista koskevan 
oikeuden, viestinnän luottamuksellisuutta 
koskevan oikeuden, tietosuojaa koskevan 
oikeuden ja tietojen vastaanottamista ja 
lähettämistä koskevan oikeuden 
rajoitusten on perustuttava 
lainsäädäntöön, ja niiden yhteydessä on 
noudatettava tällaisten oikeuksien ja 
vapauksien henkeä. 
Liikenteenhallintatoimenpiteiden 
yhteydessä CJEU asiassa C-70/10, 
SABAM v. Tiscali (Scarlet), todetaan 
sähköisen viestinnän yleistä valvontaa 
koskien, että jos internet-palvelujen 
tarjoajan edellytetään valvovan viestintää 
valikoimattomasti, se voi myös loukata 
vakavasti paitsi palveluntarjoajan oikeutta 
harjoittaa liiketoimintaansa myös 
palveluntarjoajan asiakkaiden 
perusoikeuksia. Kaikista järjestelmistä, 
joihin kuuluu sähköisen viestinnän tai 
palvelujen tarjoajien viestinnän yleistä 
valvontaa, olisi siksi joko erityisesti 
säädettävä unionin lainsäädännössä tai 
unionin lainsäädännön mukaisessa 
kansallisessa lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 264
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 265
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(48) Määrään perustuvien tariffien pitäisi 
katsoa olevan avoimen internetin 
periaatteen mukaisia edellyttäen, että 
loppukäyttäjillä on mahdollisuus valita 
avoimesti käytettävissään olevan tällaisen 
valinnan ehtoja ja seurauksia koskevan 
tiedon pohjalta normaalia datakulutustaan 
vastaava tariffi. Samalla tällaisten tariffien 
pitäisi mahdollistaa se, että yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajat voivat 
paremmin mukauttaa verkkojen 
kapasiteettia odotettavissa oleviin 
datamääriin. Jotta sähköisen viestinnän 
tarjoajat voivat mukauttaa tarjouksensa 
vastaamaan loppukäyttäjien taholta 
tulevaa kysyntää tiettyjen sisältöjen, 
palvelujen tai sovellusten osalta, ne voivat 
tehdä tarjouksia, joissa tiedon siirtäminen 
kyseisiä sisältöjä, palveluja tai sovelluksia 
varten ei vähennä asiakkaille sallittua 
datamäärää. On olennaisen tärkeää, että 
ennen kuin loppukäyttäjät sitoutuvat 
datamäärien tai yhteysnopeuksien 
rajoituksiin ja sovellettaviin hintoihin, 
heille tiedotetaan mahdollisuudesta 
jatkuvasti seurata kulutustaan ja että he 
voivat halutessaan helposti lisätä saatavilla 
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olevaa datamäärää.

Or. en

Tarkistus 266
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 267
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Myös yleisen sähköisen viestinnän (49) Yleisen sähköisen viestinnän 
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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.

tarjoajien tai sisällön, sovellusten tai 
palveluntarjoajien tarjoamat palvelut tai 
sovellukset voidaan välittää
korkeammantasoisella taatulla 
palvelunlaadulla. Loppukäyttäjien olisi 
näin ollen myös voitava tehdä 
palvelunlaadultaan parempia kyseisiä 
erikoistuneita palveluja koskevia 
sopimuksia joko yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajien tai sisällön, 
sovellusten tai palveluntarjoajien kanssa. 
Jos tällaiset sopimukset tehdään internet-
liityntäpalvelujen tarjoajan kanssa, 
tarjoajan olisi varmistettava, että 
palvelunlaadultaan parempi palvelu ei 
heikennä internet-liityntäpalvelujen 
yleistä laatua. Loppukäyttäjien ja 
sovellusten sekä kaupallisten palvelujen 
tarjoajien olisi hyväksyttävä erikoistuneet 
palvelut vapaaehtoisesti ja 
syrjimättömästi.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon BERECin päätelmän, että käytön valvontaa olisi käytettävä aina, kun se on 
mahdollista, on tärkeää, että asetuksessa selvennetään, että loppukäyttäjät ja sovellusten sekä 
kaupallisten palvelujen tarjoajat eivät joudu kohtaamaan puutteellisia oloja ja sellaista 
internet-liityntäpalvelun laatua, jolloin heidän on pakko tehdä sopimus erikoistuneista 
palveluista. Erikoistuneiden palvelujen hyväksymisen olisi siksi oltava täysin vapaaehtoista.

Tarkistus 268
Lambert van Nistelrooij

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 

(49) Myös yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien tai sisällön, sovellusten tai 
palveluntarjoajien tarjoamille palveluille 
tai sovelluksille, jotka edellyttävät 
korkeammantasoista taattua palvelunlaatua, 
on loppukäyttäjien taholta tulevaa 
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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.

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. 
Tällaisten erikoistuneiden palvelujen 
tarjoaminen ei saisi heikentää internet-
liityntäpalvelujen yleistä laatua. Lisäksi 
liikenteenhallintatoimenpiteitä ei saisi 
soveltaa tavalla, joka syrjii erikoistuneita 
palveluja, jotka kilpailevat niiden 
palvelujen kanssa, joita internet-
liityntäpalvelujen tarjoajat tarjoavat joko 
suoraan tai yhteistyössä muiden yritysten 
kanssa, ellei siihen ole objektiivisia 
perusteita.

Or. en

Tarkistus 269
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

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 

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

Loppukäyttäjien olisi näin ollen myös 
voitava tehdä palvelunlaadultaan 
optimoituja erikoistuneita palveluja 
koskevia sopimuksia joko yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajien tai sisällön, 
sovellusten tai palveluntarjoajien kanssa. 
Jos tällaiset sopimukset toteutetaan 
rinnakkain internet-liityntäpalvelujen 
kanssa, vastuussa olevien tarjoajien olisi 
varmistettava, että palvelunlaadultaan 
optimoitu palvelu ei heikennä internet-
liityntäpalvelujen yleistä laatua.

Or. en

Tarkistus 270
Ioannis A. Tsoukalas

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.

(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. 
Loppukäyttäjien tai sisällön, sovellusten 
ja palvelujen tarjoajien olisi hyväksyttävä 
erikoistuneita palveluja koskevat 
kaupalliset tarjoukset vapaaehtoisesti ja 
syrjimättömästi.
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Or. en

Tarkistus 271
Ivo Belet

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.

(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. 
Erikoistuneiden palvelujen olisi kuitenkin 
pysyttävä poikkeuksena eikä niitä saisi 
markkinoida tai käyttää laajalti internet-
liityntäpalvelua korvaavina palveluina.

Or. en

Tarkistus 272
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Myös yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien tai sisällön, sovellusten tai 

(49) Myös yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien tai sisällön, sovellusten tai 
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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.

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. 
Tällaisten sopimusten yhteydessä olisi 
varmistettava, että ne eivät heikennä 
internet-liityntäpalvelujen yleistä laatua ja 
johda kahden eri nopeuden internetiin. 

Or. en

Tarkistus 273
Jean-Pierre Audy

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, 

(49) Myös yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien 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 yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien kanssa.
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sovellusten tai palveluntarjoajien kanssa.

Or. en

Tarkistus 274
Petra Kammerevert

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 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.

(50) Lisäksi on olemassa sisällön, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajien taholta 
tulevaa kysyntää laatuparametreihin 
perustuville siirtopalveluille.
Erikoistuneiden palvelujen tarjoaminen 
suljetuissa verkoissa edellyttää, että
sisällön, sovellusten ja palvelujen tarjoajat 
voivat neuvotella yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajien kanssa erityisestä 
palvelun laadusta rajatulle 
käyttäjäryhmälle. Tämän odotetaan olevan 
keskeisessä asemassa muun muassa 
laitteiden välisen suoran tiedonsiirron 
(M2M) kaltaisten uusien palvelujen 
kehittämisessä. Erikoistuneet palvelut 
eivät saa heikentää avointen internet-
liityntäpalvelujen laatua eikä niitä saa 
markkinoida internetin korvaavina 
palveluina tai käyttää sellaisina. Ne 
voidaan sallia vain silloin, jos siihen on 
todistettavasti olemassa tekninen ja 
tosiasiallinen tarve, joka ylittää oman 
taloudellisen edun tavoittelun voidakseen 
tarjota laadultaan erityisiä 
reaaliaikakriittisiä sovelluksia. Jos 
verkko-operaattorit tarjoavat tai 
markkinoivat erikoistuneita palveluja, 
niiden on samalla tarjottava johdanto-
osan 45 kappaleessa tarkoitettua avointa 
internet-liityntäpalvelua. Kaikkiin 
avoimen internetin palveluihin 
sovelletaan mahdollisimman hyvin 
-periaatetta.
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Or. de

Tarkistus 275
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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 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.

(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 saattaisi edistää
laitteiden välisen suoran tiedonsiirron 
(M2M) kaltaisten uusien palvelujen 
kehittämistä. 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 tällainen 
määritelty laatutaso on teknisesti tarpeen 
palvelun toimivuuden kannalta, että 
kyseiset sopimukset eivät heikennä 
internet-liityntäpalvelujen laatua ja että 
sovelletaan verkon neutraaliuden 
periaatetta.

Or. en
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Tarkistus 276
Jean-Pierre Audy

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 
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.

(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 
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. Tältä osin dynaamisen, 
erikoistuneisiin palveluihin niiden ollessa 
katkaistuna käyttämättömän kapasiteetin 
varaaminen internet-liityntäpalveluun 
edistää palvelun yleistä laatua.

Or. en
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Tarkistus 277
Françoise Castex

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 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.

(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 saattaisi parantaa
erikoistuneiden palvelujen tarjoamista, 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 laatuominaisuudet ovat teknisesti 
tarpeen palvelun toimivuuden kannalta ja 
että sopimukset eivät heikennä internet-
liityntäpalvelujen laatua.

Or. en

Tarkistus 278
Amelia Andersdotter
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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 
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.

(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 mahdollisuutta
neuvotella yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien kanssa tällaisista joustavista 
palvelunlaatutasoista voitaisiin käyttää
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 laatuominaisuudet ovat teknisesti 
tarpeen palvelun toimivuuden kannalta ja 
että sopimukset eivät heikennä internet-
liityntäpalvelujen laatua.

Or. en

Perustelu

Erikoistunutta palvelua ei saa pitää mielivaltaisena tapana internet-palvelujen tarjoajille ja 
internet-liityntäpalvelujen tarjoajille olla täysin vapaa tekemään keskenään kaupallisia 
sopimuksia, välittämällä ”avoin internet” tarjontaa ja rikkomalla sekä viestinnän vapautta 
että digitaalisen talouden kilpailua ja innovointia. Tästä syystä on välttämätöntä määrittää, 
että erikoistuneet palvelut ovat erillisiä internet-liityntäpalveluista, ja ne eivät saa toisintaa jo 
olemassa olevaa palvelua, joka jo on käytettävissä internetissä.



AM\1012835FI.doc 113/223 PE524.835v01-00

FI

Tarkistus 279
Teresa Riera Madurell

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 
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.

(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 antaa 
mahdollisuuden erikoistuneiden 
palvelujen tarjoamiseksi, ja sen odotetaan 
olevan keskeisessä asemassa muun muassa 
laitteiden välisen suoran tiedonsiirron 
(M2M) kaltaisten uusien palvelujen 
kehittämisessä. Tällaisten järjestelyjen 
pitäisi samalla mahdollistaa se, että yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajat voivat tasata 
liikennettä paremmin ja ehkäistä verkon 
ruuhkautumista. Sisällön, sovellusten ja 
palvelujen tarjoajien sekä yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajien olisi sen 
vuoksi voitava vapaasti tehdä määriteltyyn 
palvelunlaatutasoon perustuvia 
erikoistuneita palveluja koskevia 
sopimuksia, edellyttäen, että tällaiset 
sopimukset eivät heikennä internet-
liityntäpalvelujen laatua.

Or. es

Tarkistus 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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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 
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.

(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 
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 281
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale
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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 
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.

(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 voi olla 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.

Or. en

Tarkistus 282
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Kansalliset sääntelyviranomaiset ovat 
oleellisessa roolissa varmistettaessa, että 

(51) Kansalliset sääntelyviranomaiset ovat 
oleellisessa roolissa varmistettaessa, että 
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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 
viestinnän tarjoajille, jos tämä on tarpeen 
palvelulaadun yleisen heikkenemisen 
estämiseksi internet-liityntäpalvelujen 
markkinoilla.

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. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
otettava loppukäyttäjiä varten käyttöön 
selkeät ja yleistajuiset ilmoittamis- ja 
muutoksenhakumenettelyt verkkosisällön, 
palvelujen tai sovellusten syrjimisen, 
rajoittamisen tai häiriöiden varalta.
Arvioidessaan internet-liityntäpalvelujen 
mahdollista yleistä heikkenemistä 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
otettava huomioon sellaiset laatuparametrit 
kuin ajoitus- ja luotettavuusparametrit 
(viive, viivevaihtelu, pakettihävikki), 
verkon ruuhkautumisen taso ja vaikutukset, 
tosiasialliset nopeudet vs. mainostetut 
nopeudet, internet-liityntäpalvelujen 
suorituskyky verrattuna erikoistuneiden 
palvelujen suorituskykyyn sekä 
loppukuluttajien kokemus laadusta. 
Kansallisille sääntelyviranomaisille olisi 
annettava valtuudet asettaa palvelun laatua 
koskevia vähimmäisvaatimuksia kaikille 
tai yksittäisille yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajille, jos tämä on tarpeen 
palvelulaadun yleisen heikkenemisen 
estämiseksi internet-liityntäpalvelujen 
markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 283
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale
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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 
viestinnän tarjoajille, jos tämä on tarpeen 
palvelulaadun yleisen heikkenemisen 
estämiseksi internet-liityntäpalvelujen 
markkinoilla.

(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, internet-liityntäpalvelujen 
suorituskyky verrattuna 
korkeammanlaatuisten palvelujen 
suorituskykyyn sekä loppukuluttajien 
kokemus laadusta. Kansallisille 
sääntelyviranomaisille olisi annettava 
valtuudet asettaa palvelun laatua koskevia 
vähimmäisvaatimuksia kaikille tai 
yksittäisille yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajille, jos tämä on tarpeen 
palvelulaadun yleisen heikkenemisen 
estämiseksi internet-liityntäpalvelujen 
markkinoilla tai mahdollisuuden 
takaamiseksi loppukäyttäjille saada ja 
välittää tietoa ja sisältöjä tai käyttää 
valitsemiaan sovelluksia ja palveluja.

Or. en

Tarkistus 284
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale
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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 
viestinnän tarjoajille, jos tämä on tarpeen 
palvelulaadun yleisen heikkenemisen 
estämiseksi internet-liityntäpalvelujen 
markkinoilla.

(51) Kansalliset sääntelyviranomaiset ovat 
oleellisessa roolissa varmistettaessa, että 
loppukäyttäjät todella hyötyvät tästä 
oikeudesta 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 
viestinnän tarjoajille, jos tämä on tarpeen 
palvelulaadun yleisen heikkenemisen 
estämiseksi internet-liityntäpalvelujen 
markkinoilla.

Or. de

Tarkistus 285
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 286
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(58) Jättilaskujen välttämiseksi 
loppukäyttäjien olisi voitava määrittää 
puhelumaksuille ja internet-
liityntäpalvelujen maksuille enimmäisraja. 
Tällaisen toiminnon olisi oltava tarjolla 
veloituksetta ja yksinkertaisten 
menettelyjen kautta, 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. it

Tarkistus 287
Teresa Riera Madurell
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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 yhden 
kuukauden irtisanomisajalla 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.

Or. es

Tarkistus 288
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 
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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.

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. 
Lisäksi olisi tutkittava mahdollisuuksia 
rajatylittävään numeroiden 
siirrettävyyteen, jos sijoittaudutaan 
muualle EU:hun. 

Or. en

Tarkistus 289
Sabine Verheyen

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
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Tarkistus 290
Petra Kammerevert

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. de

Tarkistus 291
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti Tarkistus

(72) Matkaviestinnän markkinat ovat 
edelleen hajanaiset unionissa, eikä 
yksikään mobiiliverkko kata kaikkia 
jäsenvaltioita. Voidakseen tarjota 
matkaviestinpalveluja unionissa 
matkustaville kotimaisille asiakkailleen 
verkkovierailuoperaattoreiden on näin 
ollen ostettava tukkutason 

Poistetaan.
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verkkovierailupalveluja operaattoreilta 
vierailun kohteena olevissa 
jäsenvaltioissa. Nämä tukkutasolla 
aiheutuvat maksut muodostavat 
merkittävän esteen 
verkkovierailupalvelujen tarjoamiselle 
hintaan, joka tasoltaan vastaisi 
kotimaisista matkaviestinpalveluista 
perittäviä hintoja. Sen vuoksi olisi 
edelleen toteuttava toimenpiteitä, joilla 
edistetään näiden maksujen alentamista. 
Verkkovierailuoperaattoreiden väliset
kaupalliset tai tekniset sopimukset, joiden 
avulla niiden verkkojen kattavuus 
voidaan laajentaa koko unioniin, 
tarjoavat keinon internalisoida 
tukkutason kustannukset. 
Tarkoituksenmukaisten kannustimien 
tarjoamiseksi olisi mukautettava tiettyjä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 531/201226

vahvistettuja sääntelyllisiä velvoitteita. 
Erityisesti silloin, kun 
verkkovierailupalvelujen tarjoajat joko 
omien verkkojensa tai kahden- tai 
monenvälisten verkkovierailusopimusten 
avulla varmistavat, että kaikille 
asiakkaille unionissa tarjotaan 
oletusarvoisesti kotimaisten tariffien 
tasoisia verkkovierailutariffeja, kotimaan 
operaattoreiden velvoitetta sallia 
asiakkailleen oikeus käyttää minkä 
tahansa vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin 
verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja 
-datapalveluja ei pitäisi soveltaa tällaisiin 
palveluntarjoajiin, kuitenkin soveltaen 
siirtymäaikaa tapauksissa, joissa tällainen 
käyttöoikeus on jo myönnetty.
__________________
26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 531/2012, annettu 
13 päivänä kesäkuuta 2012, 
verkkovierailuista yleisissä 
matkaviestinverkoissa unionin alueella 
(EUVL L 172, 30.6.2012, s. 10).



PE524.835v01-00 124/223 AM\1012835FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 292
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti Tarkistus

(72) Matkaviestinnän markkinat ovat 
edelleen hajanaiset unionissa, eikä 
yksikään mobiiliverkko kata kaikkia 
jäsenvaltioita. Voidakseen tarjota 
matkaviestinpalveluja unionissa 
matkustaville kotimaisille asiakkailleen 
verkkovierailuoperaattoreiden on näin 
ollen ostettava tukkutason 
verkkovierailupalveluja operaattoreilta 
vierailun kohteena olevissa 
jäsenvaltioissa. Nämä tukkutasolla 
aiheutuvat maksut muodostavat 
merkittävän esteen 
verkkovierailupalvelujen tarjoamiselle 
hintaan, joka tasoltaan vastaisi 
kotimaisista matkaviestinpalveluista 
perittäviä hintoja. Sen vuoksi olisi 
edelleen toteuttava toimenpiteitä, joilla 
edistetään näiden maksujen alentamista. 
Verkkovierailuoperaattoreiden väliset 
kaupalliset tai tekniset sopimukset, joiden 
avulla niiden verkkojen kattavuus 
voidaan laajentaa koko unioniin, 
tarjoavat keinon internalisoida
tukkutason kustannukset. 
Tarkoituksenmukaisten kannustimien 
tarjoamiseksi olisi mukautettava tiettyjä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 531/201226

vahvistettuja sääntelyllisiä velvoitteita. 
Erityisesti silloin, kun 
verkkovierailupalvelujen tarjoajat joko 
omien verkkojensa tai kahden- tai 
monenvälisten verkkovierailusopimusten 
avulla varmistavat, että kaikille 
asiakkaille unionissa tarjotaan 

Poistetaan.
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oletusarvoisesti kotimaisten tariffien 
tasoisia verkkovierailutariffeja, kotimaan 
operaattoreiden velvoitetta sallia 
asiakkailleen oikeus käyttää minkä 
tahansa vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin 
verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja 
-datapalveluja ei pitäisi soveltaa tällaisiin 
palveluntarjoajiin, kuitenkin soveltaen 
siirtymäaikaa tapauksissa, joissa tällainen 
käyttöoikeus on jo myönnetty.
__________________
26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 531/2012, annettu 
13 päivänä kesäkuuta 2012, 
verkkovierailuista yleisissä 
matkaviestinverkoissa unionin alueella 
(EUVL L 172, 30.6.2012, s. 10).

Or. de

Tarkistus 293
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti Tarkistus

(72) Matkaviestinnän markkinat ovat 
edelleen hajanaiset unionissa, eikä 
yksikään mobiiliverkko kata kaikkia 
jäsenvaltioita. Voidakseen tarjota 
matkaviestinpalveluja unionissa 
matkustaville kotimaisille asiakkailleen 
verkkovierailuoperaattoreiden on näin 
ollen ostettava tukkutason 
verkkovierailupalveluja operaattoreilta 
vierailun kohteena olevissa jäsenvaltioissa. 
Nämä tukkutasolla aiheutuvat maksut 
muodostavat merkittävän esteen 
verkkovierailupalvelujen tarjoamiselle 
hintaan, joka tasoltaan vastaisi kotimaisista 
matkaviestinpalveluista perittäviä hintoja. 
Sen vuoksi olisi edelleen toteuttava 

(72) Matkaviestinnän markkinat ovat 
edelleen hajanaiset unionissa, eikä 
yksikään mobiiliverkko kata kaikkia 
jäsenvaltioita. Voidakseen tarjota 
matkaviestinpalveluja unionissa 
matkustaville kotimaisille asiakkailleen 
verkkovierailuoperaattoreiden on näin 
ollen ostettava tukkutason 
verkkovierailupalveluja operaattoreilta 
vierailun kohteena olevissa jäsenvaltioissa. 
Nämä tukkutasolla aiheutuvat maksut 
muodostavat merkittävän esteen 
verkkovierailupalvelujen tarjoamiselle 
hintaan, joka tasoltaan vastaisi kotimaisista 
matkaviestinpalveluista perittäviä hintoja. 
Sen vuoksi olisi edelleen toteuttava 
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toimenpiteitä, joilla edistetään näiden 
maksujen alentamista. 
Verkkovierailuoperaattoreiden väliset 
kaupalliset tai tekniset sopimukset, joiden 
avulla niiden verkkojen kattavuus voidaan 
laajentaa koko unioniin, tarjoavat keinon 
internalisoida tukkutason kustannukset. 
Tarkoituksenmukaisten kannustimien 
tarjoamiseksi olisi mukautettava tiettyjä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 531/201226

vahvistettuja sääntelyllisiä velvoitteita. 
Erityisesti silloin, kun 
verkkovierailupalvelujen tarjoajat joko 
omien verkkojensa tai kahden- tai 
monenvälisten verkkovierailusopimusten 
avulla varmistavat, että kaikille asiakkaille 
unionissa tarjotaan oletusarvoisesti 
kotimaisten tariffien tasoisia 
verkkovierailutariffeja, kotimaan 
operaattoreiden velvoitetta sallia 
asiakkailleen oikeus käyttää minkä tahansa 
vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin 
verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja 
-datapalveluja ei pitäisi soveltaa tällaisiin 
palveluntarjoajiin, kuitenkin soveltaen 
siirtymäaikaa tapauksissa, joissa tällainen 
käyttöoikeus on jo myönnetty.

toimenpiteitä, joilla edistetään näiden 
maksujen alentamista, varmistetaan 
oikeusvarmuus ja autetaan vakauttamaan 
tilanne markkinoilla. 
Verkkovierailuoperaattoreiden väliset 
kaupalliset tai tekniset sopimukset, joiden 
avulla niiden verkkojen kattavuus voidaan 
laajentaa koko unioniin, tarjoavat keinon 
internalisoida tukkutason kustannukset. 
Tarkoituksenmukaisten kannustimien 
tarjoamiseksi olisi mukautettava tiettyjä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 531/201226

vahvistettuja sääntelyllisiä velvoitteita. 
Erityisesti silloin, kun 
verkkovierailupalvelujen tarjoajat joko 
omien verkkojensa tai kahden- tai 
monenvälisten verkkovierailusopimusten 
avulla varmistavat, että kaikille asiakkaille 
unionissa tarjotaan oletusarvoisesti 
kotimaisten tariffien tasoisia 
verkkovierailutariffeja, kotimaan 
operaattoreiden velvoitetta sallia 
asiakkailleen oikeus käyttää minkä tahansa 
vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin 
verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja 
-datapalveluja ei pitäisi soveltaa tällaisiin 
palveluntarjoajiin, kuitenkin soveltaen 
siirtymäaikaa tapauksissa, joissa tällainen 
käyttöoikeus on jo myönnetty.

__________________ __________________
26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 531/2012, annettu 
13 päivänä kesäkuuta 2012, 
verkkovierailuista yleisissä 
matkaviestinverkoissa unionin alueella 
(EUVL L 172, 30.6.2012, s. 10).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 531/2012, annettu 
13 päivänä kesäkuuta 2012, 
verkkovierailuista yleisissä 
matkaviestinverkoissa unionin alueella 
(EUVL L 172, 30.6.2012, s. 10).

Or. en

Tarkistus 294
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 73 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(73) Kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten avulla 
matkaviestinoperaattori voi käsitellä 
verkkovierailuja, joita sen kotimaan 
asiakkaat tekevät kumppaneiden 
verkoissa, merkittävässä määrin samalla 
tavoin kuin tarjotessaan näille asiakkaille 
palveluja omissa verkoissaan, millä on 
vastaavasti vaikutuksia vähittäistason 
hintoihin, jotka se perii tällaisesta 
unionin laajuisesta virtuaalisesta 
verkkokattavuudesta. Tällainen 
tukkutason järjestely voisi mahdollistaa 
uusien verkkovierailutuotteiden 
kehityksen ja sitä kautta lisätä 
valinnanvaraa ja kilpailua 
vähittäistasolla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 295
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) Kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten avulla 
matkaviestinoperaattori voi käsitellä 
verkkovierailuja, joita sen kotimaan 
asiakkaat tekevät kumppaneiden 
verkoissa, merkittävässä määrin samalla 
tavoin kuin tarjotessaan näille asiakkaille 
palveluja omissa verkoissaan, millä on 
vastaavasti vaikutuksia vähittäistason 
hintoihin, jotka se perii tällaisesta 
unionin laajuisesta virtuaalisesta 
verkkokattavuudesta. Tällainen 
tukkutason järjestely voisi mahdollistaa 
uusien verkkovierailutuotteiden 
kehityksen ja sitä kautta lisätä 

Poistetaan.
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valinnanvaraa ja kilpailua 
vähittäistasolla.

Or. de

Tarkistus 296
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) Kahden- tai monenvälisten
verkkovierailusopimusten avulla 
matkaviestinoperaattori voi käsitellä 
verkkovierailuja, joita sen kotimaan 
asiakkaat tekevät kumppaneiden verkoissa, 
merkittävässä määrin samalla tavoin kuin 
tarjotessaan näille asiakkaille palveluja 
omissa verkoissaan, millä on vastaavasti 
vaikutuksia vähittäistason hintoihin, jotka 
se perii tällaisesta unionin laajuisesta 
virtuaalisesta verkkokattavuudesta. 
Tällainen tukkutason järjestely voisi 
mahdollistaa uusien 
verkkovierailutuotteiden kehityksen ja sitä 
kautta lisätä valinnanvaraa ja kilpailua 
vähittäistasolla.

(73) Kaupallisten tai teknisten
verkkovierailusopimusten avulla 
matkaviestinoperaattori voi käsitellä 
verkkovierailuja, joita sen kotimaan 
asiakkaat tekevät kumppaneiden verkoissa, 
merkittävässä määrin samalla tavoin kuin 
tarjotessaan näille asiakkaille palveluja 
omissa verkoissaan, millä on vastaavasti 
vaikutuksia vähittäistason hintoihin, jotka 
se perii tällaisesta unionin laajuisesta 
virtuaalisesta verkkokattavuudesta. 
Tällainen tukkutason järjestely voisi 
mahdollistaa uusien 
verkkovierailutuotteiden kehityksen ja sitä 
kautta lisätä valinnanvaraa ja kilpailua 
vähittäistasolla.

Or. en

Tarkistus 297
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Euroopan digitaalistrategiassa ja 
asetuksessa N:o 531/2012 asetetaan 
poliittiseksi tavoitteeksi, että 
verkkovierailutariffien ja kotimaisten 
tariffien välisen eron olisi lähestyttävä 
nollaa. Käytännössä tämä edellyttää, että 

(74) Euroopan digitaalistrategiassa ja 
asetuksessa N:o 531/2012 asetetaan 
poliittiseksi tavoitteeksi, että 
verkkovierailutariffien ja kotimaisten 
tariffien välisen eron olisi lähestyttävä 
nollaa. Käytännössä tämä edellyttää, että 
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sellaisiin yleisiin kotimaisen kulutuksen 
luokkiin, jotka ovat määriteltävissä tietyn 
osapuolen eri kotimaisten vähittäistason 
palvelupakettien perusteella, kuuluvien 
kuluttajien olisi voitava luotettavasti 
toisintaa omaan kotimaiseen vähittäistason 
palvelupakettiinsa liittyvä tyypillinen 
kotimainen kulutusmallinsa 
matkustaessaan ajoittain unionissa ilman 
lisäkuluja kotimaassa aiheutuviin 
verrattuna. Tällaisia yleisiä luokkia 
voidaan nykyisessä kaupallisessa 
käytännössä määritellä esimerkiksi 
erottamalla kotimaisia vähittäistason 
palvelupaketteja toisistaan sen perusteella, 
ovatko ne etu- vai jälkikäteen laskutettavia; 
pelkkiä GSM-tuotteita (ts. äänipuhelut ja 
tekstiviestit); erilaisiin kulutusmääriin 
mukautettuja tuotteita; joko yritys- tai 
yksityisasiakkaille suunnattuja tuotteita; 
vähittäistason tuotteita, joista laskutetaan 
kulutettua yksikköä kohti tai joissa 
yksiköistä (esim. puheminuuteista tai 
datansiirron megatavuista) laskutetaan 
nipuittain vakiohintaan riippumatta 
tosiasiallisesta kulutuksesta. Kotimaisten 
matkaviestinpalvelujen markkinoilla eri 
puolilla unionia asiakkaiden saatavilla 
olevissa moninaisissa vähittäistason
tariffeissa ja palvelupaketeissa otetaan 
huomioon kilpailuperusteisiin 
markkinoihin liittyvät vaihtelevat 
käyttäjävaatimukset. Myös unionin sisäisen 
verkkovierailuympäristön olisi 
ilmennettävä tätä kotimaisten 
markkinoiden joustavuutta, ottaen 
kuitenkin huomioon, että jos 
verkkovierailuoperaattorit tarvitsevat 
tukkutason hyödykkeitä riippumattomilta 
verkko-operaattoreilta eri jäsenvaltioissa, 
rajoitusten asettaminen voi olla edelleen 
perusteltua kohtuullisen käytön kriteeriin 
vedoten, jos tällaiseen 
verkkovierailupalvelujen käyttöön 
sovelletaan kotimaisten palvelujen 
tariffeja.

sellaisiin yleisiin kotimaisen kulutuksen 
luokkiin, jotka ovat määriteltävissä tietyn 
osapuolen eri kotimaisten vähittäistason 
palvelupakettien perusteella, kuuluvien 
kuluttajien olisi voitava luotettavasti 
toisintaa omaan kotimaiseen vähittäistason 
palvelupakettiinsa liittyvä tyypillinen 
kotimainen kulutusmallinsa 
matkustaessaan ajoittain unionissa ilman 
lisäkuluja kotimaassa aiheutuviin 
verrattuna. Tällaisia yleisiä luokkia 
voidaan nykyisessä kaupallisessa 
käytännössä määritellä esimerkiksi 
erottamalla kotimaisia vähittäistason 
palvelupaketteja toisistaan sen perusteella, 
ovatko ne etu- vai jälkikäteen laskutettavia; 
pelkkiä GSM-tuotteita (ts. äänipuhelut ja 
tekstiviestit); erilaisiin kulutusmääriin 
mukautettuja tuotteita; joko yritys- tai 
yksityisasiakkaille suunnattuja tuotteita; 
vähittäistason tuotteita, joista laskutetaan 
kulutettua yksikköä kohti tai joissa 
yksiköistä (esim. puheminuuteista tai 
datansiirron megatavuista) laskutetaan 
nipuittain vakiohintaan riippumatta 
tosiasiallisesta kulutuksesta. Kotimaisten 
matkaviestinpalvelujen markkinoilla eri 
puolilla unionia asiakkaiden saatavilla 
olevissa moninaisissa vähittäistason 
tariffeissa ja palvelupaketeissa otetaan 
huomioon kilpailuperusteisiin 
markkinoihin liittyvät vaihtelevat 
käyttäjävaatimukset. Myös unionin sisäisen 
verkkovierailuympäristön olisi 
ilmennettävä tätä kotimaisten 
markkinoiden joustavuutta, ottaen 
kuitenkin huomioon, että jos 
verkkovierailuoperaattorit tarvitsevat 
tukkutason hyödykkeitä riippumattomilta 
verkko-operaattoreilta eri jäsenvaltioissa, 
rajoitusten asettaminen voi olla edelleen 
perusteltua kohtuullisen käytön kriteeriin 
vedoten, jos tällaiseen 
verkkovierailupalvelujen käyttöön 
sovelletaan kotimaisten palvelujen 
tariffeja. Erityisesti olisi estettävä se, että 
käyttö ylittää tavanomaisen 
verkkovierailupalvelujen kulutuksen, sekä 
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katvealueiden hyväksikäyttö, koska 
muutoin kielteiset vaikutukset 
kilpailukykyisiin kotimaan markkinoihin 
ja infrastruktuuri-investointien 
kannustimiin ovat mahdollisia.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että käyttäjät eivät vaihda kotimaista operaattoriaan 
verkkovierailuoperaattoriin, joka ei ole investoinut käyttäjän jäsenvaltion infrastruktuuriin. 
Tämän vuoksi tarvitaan oikeudenmukaisia käyttörajoituksia verkkovierailupalvelujen 
kulutukseen katvealueiden hyväksikäytön estämiseksi, joka muutoin muodostaisi merkittävän 
riskin operaattoreille ja haittaisi uuteen infrastruktuuriin tehtäviä investointeja.

Tarkistus 298
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Euroopan digitaalistrategiassa ja 
asetuksessa N:o 531/2012 asetetaan 
poliittiseksi tavoitteeksi, että 
verkkovierailutariffien ja kotimaisten 
tariffien välisen eron olisi lähestyttävä 
nollaa. Käytännössä tämä edellyttää, että 
sellaisiin yleisiin kotimaisen kulutuksen 
luokkiin, jotka ovat määriteltävissä tietyn 
osapuolen eri kotimaisten vähittäistason 
palvelupakettien perusteella, kuuluvien 
kuluttajien olisi voitava luotettavasti 
toisintaa omaan kotimaiseen vähittäistason 
palvelupakettiinsa liittyvä tyypillinen 
kotimainen kulutusmallinsa 
matkustaessaan ajoittain unionissa ilman 
lisäkuluja kotimaassa aiheutuviin 
verrattuna. Tällaisia yleisiä luokkia 
voidaan nykyisessä kaupallisessa 
käytännössä määritellä esimerkiksi 
erottamalla kotimaisia vähittäistason 
palvelupaketteja toisistaan sen perusteella, 
ovatko ne etu- vai jälkikäteen laskutettavia; 

(74) Euroopan digitaalistrategiassa ja 
asetuksessa N:o 531/2012 asetetaan 
poliittiseksi tavoitteeksi, että 
verkkovierailutariffien ja kotimaisten 
tariffien välisen eron olisi lähestyttävä 
nollaa. Käytännössä tämä edellyttää, että 
sellaisiin yleisiin kotimaisen kulutuksen 
luokkiin, jotka ovat määriteltävissä tietyn 
osapuolen eri kotimaisten vähittäistason 
palvelupakettien perusteella, kuuluvien 
kuluttajien olisi voitava luotettavasti 
toisintaa omaan kotimaiseen vähittäistason 
palvelupakettiinsa liittyvä tyypillinen 
kotimainen kulutusmallinsa 
matkustaessaan ajoittain unionissa ilman 
lisäkuluja kotimaassa aiheutuviin 
verrattuna. Tällaisia yleisiä luokkia 
voidaan nykyisessä kaupallisessa 
käytännössä määritellä esimerkiksi 
erottamalla kotimaisia vähittäistason 
palvelupaketteja toisistaan sen perusteella, 
ovatko ne etu- vai jälkikäteen laskutettavia; 
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pelkkiä GSM-tuotteita (ts. äänipuhelut ja 
tekstiviestit); erilaisiin kulutusmääriin 
mukautettuja tuotteita; joko yritys- tai 
yksityisasiakkaille suunnattuja tuotteita; 
vähittäistason tuotteita, joista laskutetaan 
kulutettua yksikköä kohti tai joissa 
yksiköistä (esim. puheminuuteista tai 
datansiirron megatavuista) laskutetaan 
nipuittain vakiohintaan riippumatta 
tosiasiallisesta kulutuksesta. Kotimaisten 
matkaviestinpalvelujen markkinoilla eri 
puolilla unionia asiakkaiden saatavilla 
olevissa moninaisissa vähittäistason 
tariffeissa ja palvelupaketeissa otetaan 
huomioon kilpailuperusteisiin 
markkinoihin liittyvät vaihtelevat 
käyttäjävaatimukset. Myös unionin sisäisen 
verkkovierailuympäristön olisi 
ilmennettävä tätä kotimaisten 
markkinoiden joustavuutta, ottaen 
kuitenkin huomioon, että jos 
verkkovierailuoperaattorit tarvitsevat 
tukkutason hyödykkeitä riippumattomilta 
verkko-operaattoreilta eri jäsenvaltioissa, 
rajoitusten asettaminen voi olla edelleen 
perusteltua kohtuullisen käytön kriteeriin 
vedoten, jos tällaiseen 
verkkovierailupalvelujen käyttöön 
sovelletaan kotimaisten palvelujen 
tariffeja.

pelkkiä GSM-tuotteita (ts. äänipuhelut ja 
tekstiviestit); erilaisiin kulutusmääriin 
mukautettuja tuotteita; joko yritys- tai 
yksityisasiakkaille suunnattuja tuotteita; 
vähittäistason tuotteita, joista laskutetaan 
kulutettua yksikköä kohti tai joissa 
yksiköistä (esim. puheminuuteista tai 
datansiirron megatavuista) laskutetaan 
nipuittain vakiohintaan riippumatta 
tosiasiallisesta kulutuksesta. Kotimaisten 
matkaviestinpalvelujen markkinoilla eri 
puolilla unionia asiakkaiden saatavilla 
olevissa moninaisissa vähittäistason 
tariffeissa ja palvelupaketeissa otetaan 
huomioon kilpailuperusteisiin 
markkinoihin liittyvät vaihtelevat 
käyttäjävaatimukset. Myös unionin sisäisen 
verkkovierailuympäristön olisi 
ilmennettävä tätä kotimaisten 
markkinoiden joustavuutta, ottaen 
kuitenkin huomioon, että jos 
verkkovierailuoperaattorit tarvitsevat 
tukkutason hyödykkeitä riippumattomilta 
verkko-operaattoreilta eri jäsenvaltioissa, 
rajoitusten asettaminen voi olla edelleen 
perusteltua kohtuullisen käytön kriteeriin 
vedoten, jos tällaiseen 
verkkovierailupalvelujen käyttöön 
sovelletaan kotimaisten palvelujen 
tariffeja. Tällä ehkäistään virheellinen ja 
vilpillinen käyttö sekä katvealueiden 
hyväksikäyttö, joilla voisi olla vaikutusta 
kilpailukykyisiin kotimaan markkinoihin.

Or. en

Tarkistus 299
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Euroopan digitaalistrategiassa ja 
asetuksessa N:o 531/2012 asetetaan 

(74) Euroopan digitaalistrategiassa ja 
asetuksessa N:o 531/2012 asetetaan 
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poliittiseksi tavoitteeksi, että 
verkkovierailutariffien ja kotimaisten 
tariffien välisen eron olisi lähestyttävä 
nollaa. Käytännössä tämä edellyttää, että 
sellaisiin yleisiin kotimaisen kulutuksen 
luokkiin, jotka ovat määriteltävissä tietyn 
osapuolen eri kotimaisten vähittäistason 
palvelupakettien perusteella, kuuluvien 
kuluttajien olisi voitava luotettavasti 
toisintaa omaan kotimaiseen vähittäistason 
palvelupakettiinsa liittyvä tyypillinen 
kotimainen kulutusmallinsa 
matkustaessaan ajoittain unionissa ilman 
lisäkuluja kotimaassa aiheutuviin 
verrattuna. Tällaisia yleisiä luokkia 
voidaan nykyisessä kaupallisessa 
käytännössä määritellä esimerkiksi 
erottamalla kotimaisia vähittäistason 
palvelupaketteja toisistaan sen perusteella, 
ovatko ne etu- vai jälkikäteen laskutettavia; 
pelkkiä GSM-tuotteita (ts. äänipuhelut ja 
tekstiviestit); erilaisiin kulutusmääriin 
mukautettuja tuotteita; joko yritys- tai 
yksityisasiakkaille suunnattuja tuotteita; 
vähittäistason tuotteita, joista laskutetaan 
kulutettua yksikköä kohti tai joissa 
yksiköistä (esim. puheminuuteista tai 
datansiirron megatavuista) laskutetaan 
nipuittain vakiohintaan riippumatta 
tosiasiallisesta kulutuksesta. Kotimaisten 
matkaviestinpalvelujen markkinoilla eri 
puolilla unionia asiakkaiden saatavilla 
olevissa moninaisissa vähittäistason 
tariffeissa ja palvelupaketeissa otetaan 
huomioon kilpailuperusteisiin 
markkinoihin liittyvät vaihtelevat 
käyttäjävaatimukset. Myös unionin sisäisen 
verkkovierailuympäristön olisi 
ilmennettävä tätä kotimaisten 
markkinoiden joustavuutta, ottaen 
kuitenkin huomioon, että jos 
verkkovierailuoperaattorit tarvitsevat 
tukkutason hyödykkeitä riippumattomilta 
verkko-operaattoreilta eri jäsenvaltioissa, 
rajoitusten asettaminen voi olla edelleen 
perusteltua kohtuullisen käytön kriteeriin 
vedoten, jos tällaiseen 
verkkovierailupalvelujen käyttöön 

poliittiseksi tavoitteeksi, että 
verkkovierailutariffien ja kotimaisten 
tariffien välisen eron olisi lähestyttävä 
nollaa. Käytännössä tämä edellyttää, että 
sellaisiin yleisiin kotimaisen kulutuksen 
luokkiin, jotka ovat määriteltävissä tietyn 
osapuolen eri kotimaisten vähittäistason 
palvelupakettien perusteella, kuuluvien 
kuluttajien olisi voitava luotettavasti 
toisintaa omaan kotimaiseen vähittäistason 
palvelupakettiinsa liittyvä tyypillinen 
kotimainen kulutusmallinsa 
matkustaessaan ajoittain unionissa ilman 
lisäkuluja kotimaassa aiheutuviin 
verrattuna. Tällaisia yleisiä luokkia 
voidaan nykyisessä kaupallisessa 
käytännössä määritellä esimerkiksi 
erottamalla kotimaisia vähittäistason 
palvelupaketteja toisistaan sen perusteella, 
ovatko ne etu- vai jälkikäteen laskutettavia; 
pelkkiä GSM-tuotteita (ts. äänipuhelut ja 
tekstiviestit); erilaisiin kulutusmääriin 
mukautettuja tuotteita; joko yritys- tai 
yksityisasiakkaille suunnattuja tuotteita; 
vähittäistason tuotteita, joista laskutetaan 
kulutettua yksikköä kohti tai joissa 
yksiköistä (esim. puheminuuteista tai 
datansiirron megatavuista) laskutetaan 
nipuittain vakiohintaan riippumatta 
tosiasiallisesta kulutuksesta. Kotimaisten 
matkaviestinpalvelujen markkinoilla eri 
puolilla unionia asiakkaiden saatavilla 
olevissa moninaisissa vähittäistason 
tariffeissa ja palvelupaketeissa otetaan 
huomioon kilpailuperusteisiin 
markkinoihin liittyvät vaihtelevat 
käyttäjävaatimukset. Myös unionin sisäisen 
verkkovierailuympäristön olisi 
ilmennettävä tätä kotimaisten 
markkinoiden joustavuutta, ottaen 
kuitenkin huomioon, että jos 
verkkovierailuoperaattorit tarvitsevat 
tukkutason hyödykkeitä riippumattomilta 
verkko-operaattoreilta eri jäsenvaltioissa, 
rajoitusten asettaminen voi olla edelleen 
perusteltua kohtuullisen käytön kriteeriin 
vedoten, jos tällaiseen 
verkkovierailupalvelujen käyttöön 
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sovelletaan kotimaisten palvelujen 
tariffeja.

sovelletaan kotimaisten palvelujen 
tariffeja. Tämä taas estää väärinkäytöksiä, 
jotka vaikuttaisivat kielteisesti 
kansalliseen kilpailuun.

Or. de

Tarkistus 300
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(74 a) Asetuksessa (EU) N:o 531/2012 
esitetyt rakenteelliset toimenpiteet, joilla 
pyritään edistämään kilpailua 
verkkovierailumarkkinoilla, kuten 
paikallista jakamista koskeva ratkaisu ja 
eriyttämismekanismi, ovat merkittävä 
askel kohti vähittäistason 
verkkovierailumaksujen poistamista. 
Vähittäistason verkkovierailumaksuista 
luopumiseen asteittain on sovellettava 
matalampia tukkuhintakattoja, joilla 
luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset 
kaikille unionin operaattoreille, ja 
komission on tämän vuoksi esitettävä 
Euroopan parlamentille ja 
ministerineuvostolle tätä koskevia 
ehdotuksia 1 päivä heinäkuuta 2015 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 301
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(74 b) Tasapuolisten toimintaedellytysten 
tarjoamiseksi kaikille markkinatoimijoille 
tukkutason verkkovierailupalvelujen 
käyttöoikeuksia on tarjottava 
syrjimättömin ehdoin ja edellytyksin 
erottelematta toisistaan kotimaisia ja 
ulkomaisia operaattoreita, ja tämä koskee 
myös tukkutason käyttöoikeuksia koskevia 
ehtoja ja edellytyksiä kotimaisille 
matkaviestinpalveluille.

Or. en

Tarkistus 302
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

(75) Vaikka verkkovierailuoperaattoreiden 
olisi ensisijaisesti itse arvioitava se 
verkkovierailupuhelujen, -tekstiviestien ja -
datansiirron kohtuullinen määrä, josta 
voidaan laskuttaa kotimaisten palvelujen 
hinta niiden kulloisissakin vähittäistason 
palvelupaketeissa, kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi valvottava sitä, 
miten verkkovierailuoperaattorit soveltavat 
tällaisia kohtuullisia käyttörajoja, ja 
varmistettava, että ne määritellään 
nimenomaisesti viitaten yksityiskohtaisiin 
määrällisiin tietoihin liittymäsopimuksissa, 
joiden ehdot ovat selkeitä ja läpinäkyviä 
asiakkaille. Tällöin kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi otettava 
mahdollisimman tarkasti huomioon asiaan 
liittyvät BERECin ohjeet. Ohjeissaan 
BERECin olisi yksilöitävä erilaisia 
käyttömalleja käyttäen perustana puheen-
ja datansiirron ja tekstiviestien 
käyttösuuntauksia unionin tasolla sekä 

(75) Vaikka verkkovierailuoperaattoreiden 
olisi ensisijaisesti itse arvioitava se 
verkkovierailupuhelujen, -tekstiviestien ja -
datansiirron kohtuullinen määrä, josta 
voidaan laskuttaa kotimaisten palvelujen 
hinta niiden kulloisissakin vähittäistason 
palvelupaketeissa, kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi valvottava sitä, 
miten verkkovierailuoperaattorit soveltavat 
tällaisia kohtuullisia käyttörajoja, ja 
varmistettava, että ne määritellään 
nimenomaisesti viitaten yksityiskohtaisiin 
määrällisiin tietoihin liittymäsopimuksissa, 
joiden ehdot ovat selkeitä ja läpinäkyviä 
asiakkaille. Tällöin kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi otettava 
mahdollisimman tarkasti huomioon asiaan 
liittyvät BERECin ohjeet. Ohjeissaan 
BERECin olisi julkisen kuulemisen 
tulosten perusteella yksilöitävä erilaisia 
käyttömalleja käyttäen perustana puheen-
ja datansiirron ja tekstiviestien 
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ennakoitua kehitystä etenkin langattomassa 
datasiirron käyttömäärissä.

käyttösuuntauksia unionin tasolla sekä 
ennakoitua kehitystä etenkin langattomassa 
datasiirron käyttömäärissä.

Or. en

Tarkistus 303
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

(75) Vaikka verkkovierailuoperaattoreiden 
olisi ensisijaisesti itse arvioitava se 
verkkovierailupuhelujen, -tekstiviestien ja -
datansiirron kohtuullinen määrä, josta 
voidaan laskuttaa kotimaisten palvelujen 
hinta niiden kulloisissakin vähittäistason 
palvelupaketeissa, kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi valvottava sitä, 
miten verkkovierailuoperaattorit soveltavat 
tällaisia kohtuullisia käyttörajoja, ja 
varmistettava, että ne määritellään 
nimenomaisesti viitaten yksityiskohtaisiin 
määrällisiin tietoihin liittymäsopimuksissa, 
joiden ehdot ovat selkeitä ja läpinäkyviä 
asiakkaille. Tällöin kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi otettava 
mahdollisimman tarkasti huomioon asiaan 
liittyvät BERECin ohjeet. Ohjeissaan 
BERECin olisi yksilöitävä erilaisia 
käyttömalleja käyttäen perustana puheen-
ja datansiirron ja tekstiviestien 
käyttösuuntauksia unionin tasolla sekä 
ennakoitua kehitystä etenkin langattomassa 
datasiirron käyttömäärissä.

(75) Vaikka verkkovierailuoperaattoreiden 
olisi ensisijaisesti itse arvioitava se 
verkkovierailupuhelujen, -tekstiviestien ja -
datansiirron kohtuullinen määrä, josta 
voidaan laskuttaa kotimaisten palvelujen 
hinta niiden kulloisissakin vähittäistason 
palvelupaketeissa, kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi valvottava sitä, 
miten verkkovierailuoperaattorit soveltavat 
tällaisia kohtuullisia käyttörajoja, ja 
varmistettava, että ne määritellään 
nimenomaisesti viitaten yksityiskohtaisiin 
määrällisiin tietoihin liittymäsopimuksissa, 
joiden ehdot ovat selkeitä ja läpinäkyviä 
asiakkaille. Tällöin kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi otettava 
mahdollisimman tarkasti huomioon asiaan 
liittyvät BERECin ohjeet, jotka perustuvat 
julkisen kuulemisen tuloksiin. Ohjeissaan 
BERECin olisi yksilöitävä erilaisia 
käyttömalleja käyttäen perustana puheen-
ja datansiirron ja tekstiviestien 
käyttösuuntauksia unionin tasolla sekä 
ennakoitua kehitystä etenkin langattomassa 
datasiirron käyttömäärissä.

Or. de

Tarkistus 304
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

(75) Vaikka verkkovierailuoperaattoreiden 
olisi ensisijaisesti itse arvioitava se 
verkkovierailupuhelujen, -tekstiviestien ja -
datansiirron kohtuullinen määrä, josta 
voidaan laskuttaa kotimaisten palvelujen 
hinta niiden kulloisissakin vähittäistason 
palvelupaketeissa, kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi valvottava sitä, 
miten verkkovierailuoperaattorit soveltavat 
tällaisia kohtuullisia käyttörajoja, ja 
varmistettava, että ne määritellään 
nimenomaisesti viitaten yksityiskohtaisiin 
määrällisiin tietoihin liittymäsopimuksissa, 
joiden ehdot ovat selkeitä ja läpinäkyviä 
asiakkaille. Tällöin kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi otettava 
mahdollisimman tarkasti huomioon asiaan 
liittyvät BERECin ohjeet. Ohjeissaan 
BERECin olisi yksilöitävä erilaisia 
käyttömalleja käyttäen perustana puheen-
ja datansiirron ja tekstiviestien 
käyttösuuntauksia unionin tasolla sekä 
ennakoitua kehitystä etenkin langattomassa 
datasiirron käyttömäärissä.

(75) Vaikka verkkovierailuoperaattoreiden 
olisi ensisijaisesti itse arvioitava se 
verkkovierailupuhelujen, -tekstiviestien ja -
datansiirron kohtuullinen määrä, josta 
voidaan laskuttaa kotimaisten palvelujen 
hinta niiden kulloisissakin vähittäistason 
palvelupaketeissa, kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi valvottava sitä, 
miten verkkovierailuoperaattorit soveltavat 
tällaisia kohtuullisia käyttörajoja, ja 
varmistettava, että ne määritellään 
nimenomaisesti viitaten yksityiskohtaisiin 
määrällisiin tietoihin liittymäsopimuksissa, 
joiden ehdot ovat selkeitä ja läpinäkyviä 
asiakkaille. Tällöin kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi otettava 
mahdollisimman tarkasti huomioon asiaan 
liittyvät BERECin ohjeet. Ohjeissaan 
BERECin olisi kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä kuultuaan yksilöitävä 
erilaisia käyttömalleja käyttäen perustana 
puheen- ja datansiirron ja tekstiviestien 
käyttösuuntauksia unionin tasolla sekä 
ennakoitua kehitystä etenkin langattomassa 
datasiirron käyttömäärissä.

Or. en

Tarkistus 305
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(75 a) Vaikka kolmas 
verkkovierailuasetus lisää kilpailua 
markkinoilla, sen yksin ei odoteta luovan 
tilannetta, jossa asiakkaat voivat 
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ulkomailla matkustaessaan luottavaisesti 
jatkaa samaa kulutuskäyttäytymistä kuin 
kotimaassa – eli tekevän lopun 
verkkovierailumaksuista kaikkialla 
Euroopassa. Siksi verkkovierailuista 
säädetään verkkovierailuasetukseen 
perustuvassa 37 artiklassa, joka pitää 
sisällään kannustimia operaattoreille 
verkkovierailujen tarjoamiseen 
kotimarkkinoiden hintatasolla. 
Ehdotuksella tarkistetaan 1 päivänä 
heinäkuuta 2014 voimaantulevia 
verkkovierailujen tukkuhintakattoja ja 
siinä otetaan käyttöön lisäalennus 
verkkovierailujen tukkuhintakattoihin 
1 päivästä heinäkuuta 2015 alkaen siten, 
että kaikille kotimaisille operaattoreille 
annetaan mahdollisuus internalisoida 
verkkovierailujen tukkutason 
kustannukset ja ottaa asteittain käyttöön 
verkkovierailupalvelut kotimaan 
hintatasolla 1 päivästä heinäkuuta 2014 
alkaen. Ehdotetun järjestelmän tarkoitus 
on siirtää verkkovierailupalvelujen 
tukkuhintojen alennus kuluttajille niin,
että verkkovierailupalvelut tarjotaan 
kotimaan hintatasolla sellaisin 
edellytyksin, joilla varmistetaan, että 
verkkovierailut kattavat koko unionin ja 
että kuluttajat kaikkialla unionissa 
hyötyvät mahdollisimman pian tällaisista 
tarjouksista. Ehdotuksessa huolehditaan 
samaan aikaan myös tarvittavasta 
tasapainosta, jotta operaattorit voivat 
mukauttaa vähittäistarjouksensa ja taata 
asteittain sen, että niiden koko 
asiakaskunta hyötyy niistä. Ilman 
ehdotettua verkkovierailupalvelujen 
tukkuhintojen alennusta ei ole realistista 
odottaa, että yksittäiset operaattorit 
kykenisivät tarjoamaan verkkovierailuja
kotimaan hintatasolla kaikkialla 
unionissa suunnitellussa aikataulussa.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella mahdollistetaan kotimaanhintaisten verkkovierailutarjousten tarjoaminen 
vähittäisasiakkaille 1. heinäkuuta 2014 alkaen sekä näiden tarjousten tarjoaminen kaikille 
matkaviestinpalveluiden käyttäjille EU:ssa 1. heinäkuuta 2015 alkaen.

Tarkistus 306
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(75 a) BERECin olisi vastattava yhdessä 
komission kanssa siitä, että vähittäistason 
verkkovierailumaksuista asteittain 
luopuminen ei johda korkeampiin 
hintoihin kotimaan markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 307
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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) Asetuksella (EY) N:o 717/2007 
käynnistettiin vähittäistason 
verkkovierailumaksujen alentaminen, ja 
selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi 
olisi vahvistettava päivämäärä niiden 
poistamiselle kokonaan. Vähittäistason 
maksujen kokonaan poistamista 
odotettaessa olisi jatkettava tukkutason 
hintojen alentamista ja
matkaviestinverkkoon laskevasta 
liikenteestä perityt maksut olisi 
yhdenmukaistettava hyvin matalalle 
tasolle koko EU:ssa, jotta 
televiestintäoperaattoreilla olisi aidosti 
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yhdenvertaiset lähtökohdat.

Or. en

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa keskimääräinen kotimaan hinta on alle 0,05 euroa. 
Verkkovierailupuhelujen tukkuhinnan säilyttäminen nykytasolla – 0,05 euroa 1.7.2016 jälkeen 
– kun operattorien on perittävä verkkovierailuasiakkailtaan täsmälleen samat maksut kuin 
kotimaan asiakkailta, aiheuttaisi markkinoilla vakavaa vääristymistä. Koska 
matkaviestintäoperaattorit kilpailevat 1. heinäkuuta 2016 alkaen eurooppalaisilla 
markkinoilla, matkaviestinverkkoon laskevasta liikenteestä perityt maksut olisi 
yhdenmukaistettava yhdenvertaisten toimintamahdollisuuksien takaamiseksi kaikille 
yrityksille.

Tarkistus 308
Gunnar Hökmark

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 vaikka jotkut jäsenvaltiot ovat 
alentaneet merkittävästi
matkaviestinverkkoon laskevasta 
liikenteestä perittyjä maksuja, 
matkaviestinverkkoon laskevasta 
liikenteestä perityt maksut vaihtelevat 
edelleen suuresti jäsenvaltioiden välillä, 
joten tarvitaan kenties uutta, sitovaa 
lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 309
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 77 kappale

Komission teksti Tarkistus

(77) Jotta voidaan edistää vakautta ja (77) Jotta voidaan edistää vakautta ja 
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strategista johtajuutta BERECin 
toiminnassa, BERECin sääntelyneuvoston 
edustajana olisi oltava kokopäivätoiminen 
puheenjohtaja, jonka sääntelyneuvosto 
nimittää ansioiden, taitojen, sähköisen 
viestinnän markkinatoimijoita ja 
markkinoita koskevan tietämyksen sekä 
valvontaan ja sääntelyyn liittyvän 
kokemuksen perusteella sääntelyneuvoston 
komission avustuksella järjestämässä ja 
hallinnoimassa avoimessa 
valintamenettelyssä. Sääntelyneuvoston 
ensimmäisen puheenjohtajan 
nimittämiseksi komission olisi muun 
muassa laadittava esivalintaluettelo 
ehdokkaista ansioiden, taitojen, sähköisen 
viestinnän markkinatoimijoita ja 
markkinoita koskevan tietämyksen sekä 
valvontaan ja sääntelyyn liittyvän 
kokemuksen perusteella. Seuraavia 
nimityksiä varten mahdollisuutta käyttää 
komission laatimaa esivalintaluetteloa olisi 
tarkasteltava uudelleen tämän asetuksen 
mukaisesti laadittavassa kertomuksessa. 
BERECin virastossa olisi näin ollen oltava 
sääntelyneuvoston puheenjohtaja, 
johtokunta ja hallintojohtaja.

strategista johtajuutta BERECin 
toiminnassa, BERECin sääntelyneuvoston 
edustajana olisi oltava kokopäivätoiminen 
puheenjohtaja, jonka sääntelyneuvosto 
nimittää rajatuksi ajanjaksoksi ansioiden, 
taitojen, sähköisen viestinnän 
markkinatoimijoita ja markkinoita 
koskevan tietämyksen sekä valvontaan ja 
sääntelyyn liittyvän kokemuksen 
perusteella sääntelyneuvoston komission 
avustuksella järjestämässä ja 
hallinnoimassa avoimessa 
valintamenettelyssä. Sääntelyneuvoston 
ensimmäisen puheenjohtajan 
nimittämiseksi komission olisi muun 
muassa laadittava esivalintaluettelo 
ehdokkaista ansioiden, taitojen, sähköisen 
viestinnän markkinatoimijoita ja 
markkinoita koskevan tietämyksen sekä 
valvontaan ja sääntelyyn liittyvän 
kokemuksen perusteella. Seuraavia 
nimityksiä varten mahdollisuutta käyttää 
komission laatimaa esivalintaluetteloa olisi 
tarkasteltava uudelleen tämän asetuksen 
mukaisesti laadittavassa kertomuksessa. 
BERECin virastossa olisi näin ollen oltava 
sääntelyneuvoston puheenjohtaja, 
johtokunta ja hallintojohtaja.

Or. en

Tarkistus 310
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sähköisten viestintäpalvelujen ja -
verkkojen tarjoajilla on oikeus, 
mahdollisuus ja kannustin kehittää, 
laajentaa ja käyttää verkkojaan ja tarjota 
palveluja riippumatta siitä, minne tarjoaja 
on sijoittautunut tai missä sen asiakkaat 

a) sähköisten viestintäpalvelujen ja -
verkkojen tarjoajilla on oikeus, 
mahdollisuus ja kannustin kehittää, 
laajentaa ja käyttää verkkojaan ja tarjota 
avoimiin ja vakiomuotoisiin tietoihin ja 
muotoihin perustuvia Euroopan 
laajuisesti yhteentoimivia palveluja 
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sijaitsevat unionissa, riippumatta siitä, minne tarjoaja on 
sijoittautunut tai missä sen asiakkaat 
sijaitsevat unionissa,

Or. it

Tarkistus 311
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sähköisten viestintäpalvelujen ja -
verkkojen tarjoajilla on oikeus, 
mahdollisuus ja kannustin kehittää, 
laajentaa ja käyttää verkkojaan ja tarjota 
palveluja riippumatta siitä, minne tarjoaja 
on sijoittautunut tai missä sen asiakkaat 
sijaitsevat unionissa,

a) sähköisten viestintäpalvelujen ja -
verkkojen tarjoajilla on oikeus, 
mahdollisuus ja kannustin kehittää, 
laajentaa ja käyttää verkkojaan yli rajojen 
yleiseurooppalaisella laajuudella ja tarjota 
palveluja riippumatta siitä, minne tarjoaja 
on sijoittautunut tai missä sen asiakkaat 
sijaitsevat unionissa,

Or. en

Tarkistus 312
Patrizia Toia

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 ja niihin liittyviä 
yhteisiä sääntöjä, jotta voidaan taata 
henkilötietojen korkeat suoja-, yksityisyys-
ja turvastandardit riippumatta siitä, mistä 
ne tarjotaan unionissa, ilman rajatylittävien 
palvelujen rajoituksia tai perusteettomia 
lisäkustannuksia.
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Or. it

Tarkistus 313
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

b a)käsitellä verkkovierailuista perittävien 
lisämaksujen asteittaista poistamista 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 314
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varmistaa yksinkertaistetut, 
ennakoitavissa olevat ja lähentyvät 
sääntelyolosuhteet keskeisiä hallinnollisia 
ja kaupallisia parametreja varten, myös 
liittyen markkina-analyysien perusteella 
mahdollisesti asetettavien yksittäisten 
velvoitteiden oikeasuhteisuuteen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 315
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta



AM\1012835FI.doc 143/223 PE524.835v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

b) edistää kestävää kilpailua 
sisämarkkinoilla ja unionin globaalia 
kilpailukykyä sekä vähentää alakohtaista 
markkinasääntelyä vastaavasti, kun nämä 
tavoitteet saavutetaan;

b) edistää kestävää kilpailua 
sisämarkkinoilla sekä vähentää alakohtaista 
markkinasääntelyä vastaavasti, kun nämä 
tavoitteet saavutetaan;

Or. es

Perustelu

Unionin globaalin kilpailukyvyn edistämisen sisällyttäminen uutena tavoitteena EU:n 
sääntelyyn lisää oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 316
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edistää kestävää kilpailua 
sisämarkkinoilla ja unionin globaalia 
kilpailukykyä sekä vähentää alakohtaista 
markkinasääntelyä vastaavasti, kun nämä 
tavoitteet saavutetaan;

b) edistää unionin globaalia kilpailukykyä 
sekä vähentää alakohtaista 
markkinasääntelyä kestävän kilpailun 
aikaansaamiseksi sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 317
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) helpottaa innovatiivista ja 
korkealaatuista palvelujen tarjontaa;

d) helpottaa innovatiivista ja 
korkealaatuista palvelujen tarjontaa 
esimerkiksi avoimen tiedon (open data) 
kautta operaattoreiden hallussa olevina 
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vakiomuotoisina ja yhteentoimivina ja 
yhdistettyinä muotoina, joita ei voi 
yhdistää yksittäisiin käyttäjiin, jotta 
voidaan edistää uusien lisäarvoa 
sisältävien palvelujen ja sovellusten 
syntymistä esimerkiksi älykaupunkien 
hyödyntämistä varten Euroopan 
digitaalistrategian mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 318
Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) helpottaa innovatiivista ja 
korkealaatuista palvelujen tarjontaa;

d) helpottaa sekä innovatiivista ja 
korkealaatuista palvelujen tarjontaa että
kohtuuhintaisia mahdollisuuksia
laajakaistaviestinnän käyttöön ottaen 
erityisesti huomioon internet-
liityntäpalveluja tarjoavien pienten ja 
keskikokoisten yritysten sekä voittoa 
tavoittelemattoman sektorin operaattorien 
panokset ja tarpeet;

Or. en

Tarkistus 319
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) helpottaa innovatiivista ja 
korkealaatuista palvelujen tarjontaa;

d) helpottaa innovatiivista ja 
korkealaatuista palvelujen tarjontaa ja 
kohtuuhintaisen laajakaistan saatavuutta;

Or. es
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Tarkistus 320
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

d a) edistää kestävää kilpailua 
sisämarkkinoilla sekä varmistaa kaikkien 
näillä markkinoilla kilpailevien 
toimijoiden tasapuoliset 
toimintaedellytykset sääntöjen ja 
sääntelyn osalta;

Or. en

Tarkistus 321
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

d b) varmistaa yksinkertaistetut, 
ennakoitavissa olevat ja lähentyvät 
sääntelyolosuhteet keskeisiä hallinnollisia 
ja kaupallisia parametreja varten, myös 
liittyen markkina-analyysien perusteella 
mahdollisesti asetettavien yksittäisten 
velvoitteiden oikeasuhteisuuteen;

Or. en

Tarkistus 322
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

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

Or. en

Tarkistus 323
Werner Langen, Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

f a) varmistaa tasapuoliset toiminta- ja 
kilpailuedellytykset sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajien ja 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien 
välillä.

Or. de

Tarkistus 324
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

f a) tarjota tasapuoliset 
kilpailuedellytykset sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajien ja 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien 
välillä;

Or. de
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Perustelu

Jatkuvan lähentymisen toivossa on tarjottava tasapuoliset toimintaedellytykset säänneltyjen 
televiestintäpalvelujen tarjoajien ja internet-palvelujen tarjoajien välille.

Tarkistus 325
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. perustaa yhteinen sääntelykehys sekä 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajille 
että tietopalvelujen tarjoajille.

Or. de

Tarkistus 326
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) eurooppalaisten sähköisen viestinnän 
tarjoajien EU-valtuutus;

a) sellaisen EU-valtuutusta koskevan 
vakioilmoituslomakkeen käyttöönotto, 
josta kukin jäsenvaltio saa kaikki 
valtuutusmenettelyä varten tarvittavat 
tiedot;

Or. ro
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Tarkistus 327
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sääntelyolosuhteiden lähentämisen 
jatkaminen liittyen kansallisten 
sääntelyviranomaisten eurooppalaisille
sähköisen viestinnän tarjoajille 
määräämien korjaavien toimenpiteiden 
tarpeellisuuteen ja oikeasuhteisuuteen;

b) sääntelyolosuhteiden lähentämisen 
jatkaminen liittyen kansallisten 
sääntelyviranomaisten sähköisen 
viestinnän tarjoajille määräämien 
korjaavien toimenpiteiden tarpeellisuuteen 
ja oikeasuhteisuuteen;

Or. ro

Tarkistus 328
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) unionin sisäisestä viestinnästä ja
verkkovierailuliikenteestä perittävien 
perusteettomien lisämaksujen asteittainen 
poistaminen unionissa.

f) verkkovierailuliikenteestä perittävien 
maksujen asteittainen poistaminen 
unionissa.

Or. pt

Tarkistus 329
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’EU-valtuutuksella’ oikeudellista 
kehystä, jota sovelletaan eurooppalaiseen 
sähköisen viestinnän tarjoajaan koko 
unionissa kotijäsenvaltion antaman 
yleisvaltuutuksen perusteella ja tämän 
asetuksen mukaisesti;

Poistetaan.
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Or. ro

Tarkistus 330
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’kotijäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa 
eurooppalaisen sähköisen viestinnän 
tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee;

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 331
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 332
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) ’langatonta laajakaistaviestintää varten 8) ’langatonta laajakaistaviestintää varten 
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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;

yhdenmukaistetuilla radiotaajuuksilla’ 
radiotaajuuksia, joiden saatavuutta ja 
tehokasta käyttöä koskevat ehdot on 
yhdenmukaistettu unionin tasolla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/21/EY säännösten ja 
menettelyjen nojalla ja vahvistamalla 
ensisijainen käyttö Euroopan parlamentin 
ja neuvoston päätöksen 676/2002/EY27

nojalla ja jotka palvelevat muita sähköisiä 
viestintäpalveluja kuin radio- ja 
televisiotoimintaa;

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

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

Or. de

Tarkistus 333
Petra Kammerevert

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 
direktiivin 2002/21/EY säännösten ja 
menettelyjen ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen 676/2002/EY27

nojalla vahvistamalla ensisijainen käyttö 
ja jotka palvelevat muita sähköisiä 
viestintäpalveluja kuin radio- ja 
televisiotoimintaa;

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

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. de

Tarkistus 334
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell

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, 
tehokkuutta ja ensisijaista käyttöä 
koskevat ehdot on yhdenmukaistettu 
unionin tasolla direktiivin 2002/21/EY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen 676/2002/EY27 mukaisesti ja 
jotka palvelevat muita sähköisiä 
viestintäpalveluja kuin radio- ja 
televisiotoimintaa;

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

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

Or. en

Tarkistus 335
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 8 alakohta
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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,
tehokkuutta ja ensisijaista käyttöä 
koskevat ehdot on yhdenmukaistettu 
unionin tasolla direktiivin 2002/21/EY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen 676/2002/EY27 mukaisesti ja 
jotka palvelevat muita sähköisiä 
viestintäpalveluja kuin radio- ja 
televisiotoimintaa;

__________________ __________________

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).

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. fr

Tarkistus 336
Sabine Verheyen, Doris Pack

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 
direktiivin 2002/21/EY säännösten ja 
menettelyjen mukaisesti ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
676/2002/EY27 nojalla ja jotka palvelevat 
muita sähköisiä viestintäpalveluja kuin 
radio- ja televisiotoimintaa;

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

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

Or. en

Tarkistus 337
Herbert Reul

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 
direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen 676/2002/EY27 nojalla ja jotka 
palvelevat muita sähköisiä 
viestintäpalveluja kuin radio- ja 
televisiotoimintaa;

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

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

Or. de

Tarkistus 338
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 9 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

9) ’pienalueen langattomalla 
liityntäpisteellä’ matalatehoista, 
pienikokoista ja lyhyellä kantamalla 
toimivaa langattoman verkkoyhteyden 
mahdollistavaa laitteistoa, joka voi olla osa 
yleistä maanpäällistä 
matkaviestintäverkkoa ja varustettu yhdellä 
tai useammalla, visuaaliselta 
vaikutukseltaan vähäisellä antennilla ja 
jonka kautta yleisöllä on langaton pääsy 
sähköisiin viestintäverkkoihin niiden 
verkkotopologiasta riippumatta;

9) ’pienalueen langattomalla 
liityntäpisteellä’ matalatehoista, 
pienikokoista ja lyhyellä kantamalla 
toimivaa langattoman verkkoyhteyden 
mahdollistavaa laitteistoa, joka käyttää 
toimiluvanvaraisia taajuuskaistoja tai 
näiden ja toimiluvista vapaiden 
taajuuskaistojen yhdistelmää, joka voi olla 
osa yleistä maanpäällistä 
matkaviestintäverkkoa ja varustettu yhdellä 
tai useammalla, visuaaliselta 
vaikutukseltaan vähäisellä antennilla ja 
jonka kautta yleisöllä on langaton pääsy 
sähköisiin viestintäverkkoihin niiden 
verkkotopologiasta riippumatta;

Or. en

Tarkistus 339
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) ’langattomalla lähiverkolla’ (RLAN) 
langattoman yhteyden mahdollistavaa
matalatehoista ja lyhyellä kantamalla 
toimivaa järjestelmää, josta aiheutuu vain 
vähäinen häiriöriski muille järjestelmille, 
joita muut käyttäjät käyttävät sen 
välittömässä läheisyydessä, ja jossa 
käytetään yksinoikeudettomia taajuuksia, 
joiden saatavuutta ja tehokasta käyttöä 
koskevat ehdot on tätä tarkoitusta varten 
yhdenmukaistettu unionin tasolla;

10) ’langattomalla lähiverkolla’ (RLAN) 
langattoman yhteyden mahdollistavaa 
matalatehoista ja lyhyellä kantamalla 
toimivaa järjestelmää, josta aiheutuu vain 
vähäinen häiriöriski muille järjestelmille, 
joita muut käyttäjät käyttävät sen 
välittömässä läheisyydessä, ja jossa 
käytetään toimiluvista vapaita taajuuksia, 
joiden saatavuutta ja tehokasta käyttöä 
koskevat ehdot on tätä tarkoitusta varten 
yhdenmukaistettu unionin tasolla, tämän 
vaikuttamatta toimiluvista vapaaseen 
järjestelmään, johon ei sisälly oikeutta 
sääntelysuojaan eikä oikeuksia aiheuttaa 
haitallisia häiriöitä toimiluvanvaraisille 
radiojärjestelmille taajuudella tai 
läheisillä taajuuksilla;
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Or. en

Tarkistus 340
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 341
Ivo Belet

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
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Tarkistus 342
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell

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 343
Marietje Schaake

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 

Poistetaan.
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service quality, ASQ);

Or. en

Tarkistus 344
Petra Kammerevert

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. de

Tarkistus 345
Petra Kammerevert

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

Komission teksti Tarkistus

12 a) ’perustellulla liikenteenhallinnalla’ 
sallittua poikkeamista mahdollisimman 
hyvin -periaatteesta, jos se on teknisesti 
tarpeen ja tarpeellisuuden, 
asianmukaisuuden, tehokkuuden 
varmistamisen, syrjimättömyyden ja 
avoimuuden yleisten periaatteiden sekä 
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tässä asetuksessa vahvistettujen muiden 
edellytysten mukaista;

Or. de

Tarkistus 346
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 347
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 
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. Jäsenvaltioiden on 
säädettävä internet-liityntäpalvelujen 
kohtuullisista palvelunlaadun 
vähimmäisvaatimuksista, joita kehitetään 
jatkuvasti teknologian kehitystä 
vastaavasti. Internet-liityntäpalvelu 
mahdollistaa loppukäyttäjille kaikkien 
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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

Tarkistus 348
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

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 laadultaan 
tekniikan kehitystä vastaavan yhteyden 
internetiin ja mahdollistaa siten yhteyden
kaikkiin internetiin liitettyihin 
päätepisteisiin riippumatta käytetystä 
verkkoteknologiasta ja rajoittamatta 
millään tavoin vaihdettua laillista 
sisältöä; se mahdollistaa loppukäyttäjille 
kaikkien sellaisten sovellusten 
käyttämisen, joissa hyödynnetään 
internetin sähköisen viestinnän toimintoa; 
rajoittamaton internet-liityntäpalvelu 
perustuu mahdollisimman hyvin 
-periaatteeseen, josta voidaan poiketa 
ainoastaan, jos kyseessä ovat 
oikeasuhteiset liikenteenhallintaa 
koskevat tekniset toimenpiteet tai 
tuomioistuimen määräyksen 
täytäntöönpano;

Or. en
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Tarkistus 349
Jean-Pierre Audy

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; sen avulla 
loppukäyttäjät voivat käyttää mitä tahansa 
sovellusta hyödyntämällä sähköisen 
viestinnän verkkoa ”best effort” 
-periaatteen mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 350
Amelia Andersdotter

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; se mahdollistaa 
loppukäyttäjille kaikkien sellaisten 
sovellusten käyttämisen, joissa 
hyödynnetään internetin sähköisen 
viestinnän verkkoa;

Or. en
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Tarkistus 351
Catherine Trautmann

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 internetin päätepisteisiin 
riippumatta käytetystä 
verkkoteknologiasta;

Or. en

Tarkistus 352
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 laitteista;

Or. en

Perustelu

Lisäselvennys erilaisten laitteiden osalta.

Tarkistus 353
Petra Kammerevert
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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 on käytettävissä ja jota 
käytetään vain suljetuissa, sähköisissä 
viestintäverkoissa ja jota ei saa 
markkinoida internetiä korvaavana 
palveluna, käyttää sellaisena tai joka ei 
saa osoittautua toiminnaltaan 
samanlaiseksi kuin avoimen internetin 
sisällöt, sovellukset tai palvelut. 
Erikoistunut palvelu voidaan sallia vain 
silloin, jos siihen on todistettavasti 
olemassa tekninen ja tosiasiallinen tarve, 
joka ylittää oman taloudellisen edun 
tavoittelun voidakseen tarjota laadultaan 
erityisiä reaaliaikakriittisiä sovelluksia. 
Palvelua kuvaavat selvästi määritellyt ja 
taatut, kuhunkin palveluun 
yhteensovitetut palvelunlaatuun 
perustuvat parametrit, joita sovelletaan 
erikoistuneiden palvelujen tarjoajien 
päästä päähän ulottuvaan hallintaan aina 
yhtäjaksoisiin tilaajayhteyksiin asti. 
Erikoistunutta palvelua ei saa rajoittaa 
palveluntarjoajan valvomaan 
päätepisteeseen.

Or. de

Tarkistus 354
Amelia Andersdotter

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, jota tarjotaan ja 
pidetään yllä internet-protokollaa 
soveltavassa suljetussa sähköisen 
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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;

viestinnän verkossa ja jonka saatavuutta 
valvotaan tiukasti ja jota ei markkinoida 
internet-liityntäpalvelua korvaavana 
palveluna tai toiminnaltaan julkista 
internet-liityntäpalvelua vastaavana 
palveluna;

Or. en

Perustelu

Perustuu BERECin määritelmään, jossa painotetaan sitä, että erikoistunutta palvelua ei 
voida tarjota mahdollisimman hyvin -periaatteen mukaisesti internetissä, vaan sen on oltava 
siitä erillinen ja erityisesti toimittava ”suljetussa verkossa, jonka saatavuutta valvotaan 
tiukasti”. Lisäksi erikoistuneella palvelulla ei pidä toistaa internetissä jo olevaa palvelua, tai 
kyseessä on yksinkertaisesti verkon neutraaliuden kiertäminen.

Tarkistus 355
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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, jota tarjotaan ja 
pidetään yllä internet-protokollaa 
soveltavassa suljetussa sähköisen 
viestinnän verkossa ja jonka saatavuutta 
valvotaan tiukasti ja jota ei markkinoida 
tai käytetä internet-liityntäpalvelua 
korvaavana palveluna tai toiminnaltaan 
julkista internet-liityntäpalvelua 
vastaavana palveluna;

Or. en
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Tarkistus 356
Françoise Castex

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, jota tarjotaan ja 
pidetään yllä internet-protokollaa 
soveltavassa suljetussa sähköisen 
viestinnän verkossa ja jonka saatavuutta 
valvotaan tiukasti ja jota ei markkinoida 
tai käytetä internet-liityntäpalvelua 
korvaavana palveluna tai toiminnaltaan 
julkista internet-liityntäpalvelua 
vastaavana palveluna;

Or. en

Tarkistus 357
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

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, jota tarjotaan ja pidetään yllä 
internet-protokollaa soveltavassa 
suljetussa sähköisen viestinnän verkossa 
ja jonka saatavuutta valvotaan tiukasti ja 
jota ei markkinoida tai käytetä laajalti 
internet-liityntäpalvelua korvaavana 
palveluna;
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Or. en

Tarkistus 358
Angelika Niebler

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 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; sitä tarjotaan ja käytetään 
suljetuissa sähköisissä viestintäverkoissa 
internet-protokollan avulla. Näissä 
verkoissa sovelletaan tiukkaa 
lupavalvontaa. Erikoistunutta palvelua ei
saa käyttää internet-liityntäpalvelua 
korvaavana palveluna;

Or. de

Tarkistus 359
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
taikka näiden yhdistelmiä ja jonka teknisiä 
ominaisuuksia valvotaan päästä päähän 

15) ’erikoistuneella palvelulla’ sähköistä 
viestintäpalvelua tai mitä tahansa muuta 
palvelua, jota tarjotaan ja pidetään yllä 
internet-protokollaa soveltaen määrätylle 
määrälle osapuolia, ja jonka avulla 
tarjotaan pääsy tiettyihin sisältöihin, 



PE524.835v01-00 166/223 AM\1012835FI.doc

FI

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;

sovelluksiin tai palveluihin taikka näiden 
yhdistelmiin ja jonka teknisiä
ominaisuuksia valvotaan 
liikenteenhallintatoimenpitein palvelun 
asianmukaisten ominaisuuksien 
varmistamiseksi; erikoistunutta palvelua ei 
markkinoida tai käytetä laajalti internet-
liityntäpalvelua korvaavana palveluna;

Or. en

Perustelu

Erikoistuneiden palveluiden valvonta päästä päähän ei kenties ole aina teknisesti mahdollista, 
tai se ei tietyissä tapauksissa ole edes tarkoituksenmukaista, esimerkiksi kun vain osa 
siirtotiestä voidaan optimoida. Ei myöskään ole selvää, onko täydellinen valvonta päästä 
päähän toteutettavissa liikkuvien tietoliikenneyhteyksien osalta. Lisäksi on selkeästi todettu, 
että optimoituun saatavuuden liittyy luonnollisesti liikenteenhallinta.

Tarkistus 360
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

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 käyttää 
tiettyjä sisältöjä, sovelluksia tai palveluja 
taikka näiden yhdistelmiä asianmukaisten 
ominaisuuksien takaamiseksi päästä 
päähän. Erikoistunutta palvelua tarjotaan 
ja pidetään yllä suljetussa sähköisen 
viestinnän verkossa ja näin selkeästi 
erillään internet-liityntäpalveluista eikä 
niitä markkinoida tai käytetä internet-
liityntäpalvelua korvaavana palveluna;

Or. en
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Tarkistus 361
Jean-Pierre Audy

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, jonka avulla voidaan 
käyttää tiettyjä sisältöjä, sovelluksia tai 
palveluja taikka näiden yhdistelmiä, jonka 
saatavuutta valvotaan ja jonka teknisiä 
ominaisuuksia valvotaan 
liikenteenhallintatoimenpitein palvelun 
asianmukaisten ominaisuuksien 
varmistamiseksi 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;

Or. en

Tarkistus 362
Giles Chichester

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) ’erikoistuneella palvelulla’ sähköistä 
viestintäpalvelua tai mitä tahansa muuta 
palvelua, jonka avulla voidaan käyttää 
tiettyjä sisältöjä, sovelluksia tai palveluja 
taikka näiden yhdistelmiä, joilla on tietty 
palvelunlaatu ja kohdennettu kapasiteetti,
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 
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liityntäpalvelua korvaavana palveluna; markkinoida tai käytetä laajalti internet-
liityntäpalvelua korvaavana palveluna;

Or. en

Tarkistus 363
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

EU-valtuutus Valtuutussääntöjen yhdenmukaistaminen 
ja yksinkertaistaminen

Or. ro

Tarkistus 364
Lambert van Nistelrooij

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 unioniin sijoittautuneilla
sähköisen viestinnän tarjoajilla on oikeus 
tarjota sähköisiä viestintäverkkoja ja -
palveluja koko unionissa ja käyttää näiden 
verkkojen ja palvelujen tarjoamiseen 
liittyviä oikeuksia jokaisessa 
jäsenvaltiossa, jossa ne toimivat.

Or. en

Tarkistus 365
Silvia-Adriana Ţicău



AM\1012835FI.doc 169/223 PE524.835v01-00

FI

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. 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, direktiivin 
2002/20/EY, sellaisena kuin se on 
muutettuna direktiivillä 2009/140/EY, 
3 artiklan mukaisesti kutakin kyseistä 
jäsenvaltiota koskevan ilmoituksen 
perusteella. Ilmoituksen on oltava 
4 artiklassa tarkoitettu EU:n 
vakiomuotoinen ilmoitus.

Or. ro

Tarkistus 366
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurooppalaiseen sähköisen viestinnän 
tarjoajaan sovelletaan kulloisessakin 
jäsenvaltiossa sovellettavia sääntöjä ja 
edellytyksiä unionin oikeuden mukaisesti, 
jollei tässä asetuksessa toisin säädetä ja 
sanotun rajoittamatta asetuksen 
(EU) N:o 531/2012 soveltamista.

2. Eurooppalaiseen sähköisen viestinnän 
tarjoajaan sovelletaan kulloisessakin 
jäsenvaltiossa sovellettavia sääntöjä ja 
edellytyksiä unionin oikeuden mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 367
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta
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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.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 368
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Poistetaan.

Or. ro



AM\1012835FI.doc 171/223 PE524.835v01-00

FI

Tarkistus 369
Gunnar Hökmark

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.

5. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
kohdeltava sähköisen viestinnän tarjoajia 
yhdenvertaisesti toisiaan vastaavissa 
tilanteissa niiden 
sijoittautumisjäsenvaltiosta riippumatta.

Or. en

Tarkistus 370
Silvia-Adriana Ţicău

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.

5. Sähköisen viestinnän tarjoajilla on 
oikeus yhdenvertaiseen kohteluun 
kansallisten sääntelyviranomaisten taholta 
eri jäsenvaltioissa objektiivisesti toisiaan 
vastaavissa tilanteissa.

Or. ro

Tarkistus 371
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Jos eurooppalaisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan ja muiden yritysten 
välille syntyy riitoja, jotka koskevat 
direktiivien 2002/19/EY, 2002/20/EY, 
2002/21/EY ja 2002/22/EY, tämän 
asetuksen tai asetuksen 
(EU) N:o 531/2012 nojalla 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa 
sovellettavia velvollisuuksia, 
eurooppalainen sähköisen viestinnän 
tarjoaja voi kuulla kotivaltionsa 
kansallista sääntelyviranomaista, joka voi 
antaa lausunnon johdonmukaisten 
sääntelyllisten käytäntöjen kehittämisen 
varmistamiseksi. Vastaanottavan 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
otettava mahdollisimman tarkoin 
huomioon kotijäsenvaltion kansallisten 
sääntelyviranomaisten antama lausunto 
riitaa ratkaistessaan.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 372
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Eurooppalaisten sähköisen viestinnän 
tarjoajien, joilla tämän asetuksen 
voimaantullessa on oikeus tarjota 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, 
on toimitettava 4 artiklassa säädetty 
ilmoitus viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2016.

Poistetaan.

Or. ro
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Tarkistus 373
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitusmenettely eurooppalaisia 
sähköisen viestinnän tarjoajia varten

Vakiomuotoinen ilmoitus

Or. ro

Tarkistus 374
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisen sähköisen viestinnän 
tarjoajan on toimitettava ainoastaan yksi 
ilmoitus tämän asetuksen mukaisesti 
kotijäsenvaltionsa kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ennen toiminnan 
aloittamista vähintään yhdessä 
jäsenvaltiossa.

1. Komission on annettava 
täytäntöönpanosäädöksiä vakiomuotoisen 
ilmoituksen määrittelyä varten 
viimeistään 30 päivänä joulukuuta 2014 
kuultuaan kaikkia asianomaisia 
osapuolia ja BERECiä.

Or. ro

Tarkistus 375
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoituksessa on oltava vakuutus 
sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen tarjoamisesta tai aikeesta 
aloittaa niiden tarjoaminen ja sen 
mukana ainoastaan seuraavat tiedot:

Poistetaan.
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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;
b) vastaanottava(t) jäsenvaltio(t), jo(i)ssa 
palvelut ja verkot tarjotaan tai aiotaan 
tarjota suoraan tai tytäryhtiöiden kautta, 
sekä jälkimmäisessä tapauksessa kaikkien 
toimintaan osallistuvien tytäryhtiöiden 
nimi, oikeudellinen asema ja muoto, 
maantieteellinen osoite, rekisterinumero, 
jos tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin 
tai muuhun vastaavaan julkiseen 
rekisteriin vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa, ja yhteyspiste sekä 
kyseeseen tulevat toiminta-alueet. Jos 
tytäryritys on kahden tai useamman 
sellaisen sähköisen viestinnän tarjoajan 
yhteisessä määräysvallassa, joiden 
päätoimipaikat ovat eri jäsenvaltioissa, 
tytäryrityksen on ilmoitettava 
emoyhtiöiden kotijäsenvaltioista oma 
kotijäsenvaltionsa tämän asetuksen 
soveltamiseksi, ja kyseisen 
kotijäsenvaltion emoyhtiön on 
ilmoitettava tästä sille vastaavasti.

Or. ro

Tarkistus 376
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kaikista muutoksista 2 kohdan 
mukaisesti toimitetuissa tiedoissa on 
ilmoitettava kotijäsenvaltion kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle kuukauden 

Poistetaan.
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kuluessa muutoksesta. Jos ilmoitettu 
muutos koskee aikomusta tarjota 
sähköisiä viestintäverkkoja tai -palveluja 
sellaisessa vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa, jota aiempi ilmoitus ei 
kata, eurooppalainen sähköisen 
viestinnän tarjoaja voi aloittaa toiminnan 
kyseisessä vastaanottavassa jäsenvaltiossa 
heti ilmoituksen tehtyään.

Or. ro

Tarkistus 377
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tässä artiklassa säädetyn 
ilmoitusvelvollisuuden noudattamatta 
jättäminen on vastoin yhteisiä ehtoja, jota 
eurooppalaiseen sähköisen viestinnän 
tarjoajaan sovelletaan kotijäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 378
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Kotijäsenvaltion kansallisen 
sääntelyviranomaisen on toimitettava 2 
kohdan mukaisesti vastaanotetut tiedot ja 
mahdolliset muutokset näissä tiedoissa 3 
kohdan mukaisesti kyseisten 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
kansallisille sääntelyviranomaisille ja 
BERECin virastoon viikon kuluessa 

Poistetaan.
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kyseisten tietojen tai niiden muutosten 
vastaanottamisesta.

Or. ro

Tarkistus 379
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kotijäsenvaltion kansallisten 
sääntelyviranomaisten on eurooppalaisen 
sähköisen viestinnän tarjoajan pyynnöstä 
annettava direktiivin 2002/20/EY 9 
artiklan mukaisesti lausunto, jossa 
vahvistetaan, että asianomaiseen 
yritykseen sovelletaan EU-valtuutusta.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 380
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos yksi tai useampi kansallinen 
sääntelyviranomainen eri jäsenvaltioissa 
katsoo, että kotijäsenvaltion nimeäminen 
2 kohdan mukaisesti tehdyssä 
ilmoituksessa tai mahdollinen 3 kohdan 
mukaisesti ilmoitettu muutos toimitetuissa 
tiedoissa ei vastaa tai ei enää vastaa 
yrityksen päätoimipaikkaa tämän 
asetuksen mukaisesti, sen on ilmoitettava 
asiasta komissiolle mainiten syyt, joihin se 
perustaa arvionsa. Ilmoituksesta on 
toimitettava tiedoksi jäljennös BERECin 
virastolle. Komissio, annettuaan kyseiselle 

Poistetaan.
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eurooppalaiselle sähköisen viestinnän 
tarjoajalle ja kiistanalaiseksi asetetun 
kotijäsenvaltion kansalliselle 
sääntelyviranomaisille mahdollisuuden 
ilmaista näkemyksensä, tekee päätöksen 
kyseisen yrityksen kotijäsenvaltion 
määrittämisestä tämän asetuksen 
mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa 
sen jälkeen, kun asia on annettu sen 
ratkaistavaksi.

Or. ro

Tarkistus 381
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
EU-valtuutuksen noudattaminen
1. Kunkin kyseeseen tulevan jäsenvaltion 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
seurattava ja varmistettava sen 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, 
jolla pannaan täytäntöön direktiivin 
2002/20/EY 10 artiklassa säädetyt 
menettelyt, että eurooppalaiset sähköisen 
viestinnän tarjoajat noudattavat sen 
alueella sovellettavia sääntöjä ja 
edellytyksiä 3 artiklan mukaisesti.
2. Vastaanottavan jäsenvaltion 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
toimitettava kotivaltion kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle asiaankuuluvat 
tiedot yksittäisistä toimenpiteistä, jotka se 
on vahvistanut eurooppalaiseen sähköisen 
viestinnän tarjoajaan liittyen 
varmistaakseen alueellaan sovellettavien 
sääntöjen ja edellytysten noudattamisen 
3 artiklan mukaisesti.
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Or. ro

Tarkistus 382
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

 [...] Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 383
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Vähittäistason maksujen poistaminen

Verkkovierailuoperaattorit eivät 
1 päivästä heinäkuuta 2015 alkaen saa 
periä verkkovierailuasiakkailtaan mitään 
lisämaksuja kotimaan 
matkaviestintäpalveluista perittäviin 
maksuihin nähden missään 
jäsenvaltiossa, kun kyseessä ovat 
säännellyt soitetut tai vastaanotetut 
verkkovierailupuhelut, säännellyt 
lähetetyt tekstiviestit, säännellyt lähetetyt 
multimediaviestit tai käytetyt säännellyt 
verkkovierailudatapalvelut, tai mitään 
yleistä maksua päätelaitteen tai palvelun 
käyttämisestä ulkomailla' 

Or. en
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Tarkistus 384
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Täytäntöönpanotoimenpiteiden 
koordinointi
1. Soveltaessaan 6 artiklaa 
kotijäsenvaltion kansallisen 
sääntelyviranomaisen on toteutettava 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaan tai 
toisessa jäsenvaltiossa vahinkoa 
aiheuttaneeseen sähköiseen 
viestintäpalveluun tai -verkkoon liittyviä 
valvonta- tai täytäntöönpanotoimenpiteitä 
yhtä tinkimättä kuin jos kyseistä sähköistä 
viestintäpalvelua tai -verkkoa olisi tarjottu 
kotijäsenvaltiossa.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella voidaan antaa tiedoksi 5 ja 
6 artiklan mukaisesti toteutettaviin 
toimenpiteisiin liittyvät oikeudelliset 
asiakirjat.

Or. ro

Tarkistus 385
Sabine Verheyen, Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä jaksoa sovelletaan langatonta 
laajakaistaviestintää varten 
yhdenmukaistettuihin radiotaajuuksiin.

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

Or. en

Tarkistus 386
Catherine Trautmann

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; sen 
säännöksiä tulkitaan direktiivin 
2002/21/EY merkityksellisten osien 
(erityisesti 8 a ja 9 artiklan) sekä 
radiotaajuuspoliittisen ohjelman
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 387
Petra Kammerevert

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 direktiivin 
2009/140/EY ja 676/2002/EY mukaisesti
yhdenmukaistettuihin radiotaajuuksiin 
ottaen huomioon direktiivin 2002/21/EY 
8 a ja 9 artiklan säännökset.

Or. de

Tarkistus 388
Angelika Niebler
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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 
ottaen huomioon direktiivin 2002/21/EY 
8 a ja 9 artiklan säännökset 
(puitedirektiivi).

Or. de

Tarkistus 389
Herbert Reul

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 2002/21/EY 8 a ja 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 390
Jean-Pierre Audy

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 2002/21/EY 8 a artiklan ja 
9 artiklan mukaisesti.
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Or. fr

Tarkistus 391
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä jaksoa sovelletaan langatonta 
laajakaistaviestintää varten
yhdenmukaistettuihin radiotaajuuksiin.

1. Tätä jaksoa sovelletaan 
yhdenmukaistettuihin radiotaajuuksiin.

Or. en

Tarkistus 392
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tämä jakso ei rajoita jäsenvaltioiden 
oikeutta hyödyntää maksuja, jotka on 
asetettu radiotaajuusresurssien 
optimaalisen käytön varmistamiseksi 
direktiivin 2002/20/EY 13 artiklan 
mukaisesti, sekä järjestää ja käyttää 
radiotaajuuksiaan yleistä järjestystä, 
turvallisuutta ja puolustusta varten sekä 
yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin, kuten 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistämiseen 
esimerkiksi radio- ja televisio-ohjelmien 
avulla.

Or. de
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Tarkistus 393
Sabine Verheyen, Doris Pack

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 ja 
ottaen huomioon yleisen edun mukaiset 
tavoitteet, kuten kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen sekä 
radiotaajuuksien kaikkien käyttäjien edut.

Or. en

Tarkistus 394
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tämä jakso ei rajoita jäsenvaltioiden 
oikeutta hyödyntää maksuja, jotka on 
asetettu radiotaajuusresurssien 
optimaalisen käytön varmistamiseksi 
direktiivin 2002/20/EY 13 artiklan 
mukaisesti, sekä järjestää ja käyttää 
radiotaajuuksiaan yleistä järjestystä, 
turvallisuutta ja puolustusta varten sekä 
yleisen edun mukaisten tavoitteiden 
saavuttamista varten etenkin 
audiovisuaalialaa ja tiedotusvälineitä 
koskevan politiikan alalla.

Or. fr
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Tarkistus 395
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tämä jakso ei rajoita jäsenvaltioiden 
oikeutta hyödyntää maksuja, jotka on 
asetettu radiotaajuusresurssien 
optimaalisen käytön varmistamiseksi 
direktiivin 2002/20/EY 13 artiklan 
mukaisesti, sekä järjestää ja käyttää 
radiotaajuuksiaan yleistä järjestystä, 
turvallisuutta ja puolustusta varten sekä 
täydentävästi yleisen edun mukaisiin, 
erityisesti audiovisuaali- ja viestintäalan 
politiikkaan liittyviin tavoitteisiin 
pyrkimiseen.

Or. de

Tarkistus 396
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

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 tai 
edistää yleisen edun mukaisia tavoitteita, 
kuten kulttuurin monimuotoisuutta ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuutta.

Or. en
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Tarkistus 397
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käyttäessään tässä jaksossa annettuja 
valtuuksia komissio ottaa 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
kaikki komission päätöksellä 
2002/622/EY28 perustetun 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän (RSPG) antamat asiaan liittyvät 
lausunnot.

Poistetaan.

__________________
28 Komission päätös 2002/622/EY, tehty 
26 päivänä heinäkuuta 2002, 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän perustamisesta (EYVL L 198, 
27.7.2002, s. 49).

Or. en

Tarkistus 398
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käyttäessään tässä jaksossa annettuja 
valtuuksia komissio ottaa mahdollisimman 
tarkasti huomioon kaikki komission 
päätöksellä 2002/622/EY28 perustetun 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän (RSPG) antamat asiaan liittyvät 
lausunnot.

3. Käyttäessään tässä jaksossa annettuja 
valtuuksia komissio ottaa mahdollisimman 
tarkasti huomioon kaikki komission 
päätöksellä 2002/622/EY28 perustetun 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän (RSPG) antamat asiaan liittyvät 
lausunnot sekä ne ohjeet ja suuntaviivat, 
jotka BEREC on laatinut sen toimivaltaan 
kuuluvista aiheista.
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__________________ __________________
28 Komission päätös 2002/622/EY, tehty 
26 päivänä heinäkuuta 2002, 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän perustamisesta (EYVL L 198, 
27.7.2002, s. 49).

28 Komission päätös 2002/622/EY, tehty 
26 päivänä heinäkuuta 2002, 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän perustamisesta (EYVL L 198, 
27.7.2002, s. 49).

Or. it

Tarkistus 399
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käyttäessään tässä jaksossa annettuja 
valtuuksia komissio ottaa mahdollisimman 
tarkasti huomioon kaikki komission 
päätöksellä 2002/622/EY28 perustetun 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän (RSPG) antamat asiaan liittyvät 
lausunnot.

3. Käyttäessään tässä jaksossa annettuja 
valtuuksia komissio ottaa mahdollisimman 
tarkasti huomioon kaikki BERECin 
antamat asiaan liittyvät lausunnot.

__________________ __________________
28 Komission päätös 2002/622/EY, tehty 
26 päivänä heinäkuuta 2002, 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän perustamisesta (EYVL L 198, 
27.7.2002, s. 49).

Or. en

Tarkistus 400
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
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Radiotaajuuksien käyttöön liittyvien 
yksittäisten käyttölupien siirtoon ja 
vuokraamiseen sekä niiden kestoon 

liittyvien tiettyjen näkökohtien 
yhdenmukaistaminen

1. Päätöksen N:o 243/2012/EU 6 artiklan 
8 kohdassa tarkoitettua taajuuskaistaa tai 
sen osia koskevien oikeuksien siirtoon tai 
vuokraamiseen sovelletaan seuraavia 
säännöksiä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2002/21/EY ja 
kilpailusääntöjen soveltamista yrityksiin:
a) jäsenvaltioiden on julkistettava kaikkia 
tällaisia käyttöoikeuksia koskevat 
tämänhetkiset tiedot yhdenmukaisessa 
sähköisessä muodossa;
b) jäsenvaltiot eivät saa kieltäytyä 
sallimasta siirtoa tai vuokraamista 
tällaisten käyttöoikeuksien vanhoille 
haltijoille;
c) jos tapaukset eivät kuulu b alakohdan 
alaisuuteen, jäsenvaltiot voivat evätä 
siirron vain, jos on olemassa selvä riski, 
että uusi haltija ei pystyisi täyttämään 
käyttöoikeuden nykyisiä ehtoja;
d) jos tapaukset eivät kuulu b alakohdan 
alaisuuteen, jäsenvaltiot eivät voi evätä 
vuokrausta, jos siirtäjä sitoutuu 
vastamaan käyttöoikeuden nykyisten 
ehtojen täyttämisestä.
2. Hallinnolliset maksut, joita yrityksille 
asetetaan taajuuskaistan siirtoa tai 
vuokrausta koskevan hakemuksen
käsittelyn yhteydessä, kattavat yhteensä 
vain hakemuksen käsittelyyn liittyvät 
hallintokulut ja lisätoimet, kuten uuden 
käyttöluvan myöntämisen. Tällaisia 
maksuja on määrättävä puolueettomalla, 
avoimella ja oikeasuhteisella tavalla, 
jonka avulla hallinnolliset 
lisäkustannukset ja liitännäismaksut 
saadaan mahdollisimman pieniksi. 
Tämän kohdan mukaisesti määrättäviin 
maksuihin sovelletaan direktiivin 
2002/20/EY 12 artiklan 2 kohtaa.
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3. Kaikki taajuuskaistan käyttöoikeudet 
myönnetään vähintään 20 vuodeksi ja 
joka tapauksessa ajaksi, joka on omiaan 
kannustamaan investointeihin ja 
kilpailuun ja jolla vältetään taajuuksien 
alikäyttö tai hamstraaminen. Jäsenvaltiot 
voivat myöntää käyttöoikeuksia, joiden 
kestoa ei ole rajoitettu.
4. Jäsenvaltiot voivat säätää oikeuksien 
oikeasuhteisesta ja syrjimättömästä 
peruuttamisesta varmistaakseen 
taajuuksien tehokkaan käytön myös, 
mutta ei yksinomaan, taajuuksien 
hallinnan tarkoituksessa, kansallisen 
turvallisuuden varmistamiseksi, 
toimiluvan rikkomisen vuoksi, taajuuden 
käytön yhdenmukaiseksi muuttamiseksi ja 
maksamattomien maksujen vuoksi.
5. Kaikkien taajuuskaistan 
käyttöoikeuksien kestoa pidennetään 
samalla 20 vuoteen niiden 
myöntämispäivästä, tämän estämättä 
käyttöoikeuteen ja kestoltaan 
rajoittamattomiin käyttöoikeuksiin 
liittyvien muiden ehtojen soveltamista.
6. Käyttöoikeuksien 20 vuoden 
vähimmäiskeston käyttöönotto ei saa 
haitata sääntelijöiden mahdollisuutta 
antaa väliaikaisia käyttöoikeuksia ja 
käyttöoikeuksia yhdenmukaistettujen 
radiotaajuuksien toissijaiseen käyttöön.

Or. en

Tarkistus 401
Francesco De Angelis, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Radiotaajuuksien käyttöön liittyvien 
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yksittäisten käyttölupien siirtoon, 
vuokraamiseen tai jakamiseen sekä niiden 
kestoon liittyvien tiettyjen näkökohtien 
yhdenmukaistaminen
1. Päätöksen N:o 243/2012/EU 6 artiklan 
8 kohdassa tarkoitettua taajuuskaistaa tai 
sen osia koskevien oikeuksien siirtoon, 
vuokraamiseen tai jakamiseen sovelletaan 
seuraavia säännöksiä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
kilpailusääntöjen soveltamista yrityksiin:
a) jäsenvaltioiden on julkistettava kaikkia 
tällaisia käyttöoikeuksia koskevat 
tämänhetkiset tiedot yhdenmukaisessa 
sähköisessä muodossa;
b) jäsenvaltiot eivät saa kieltäytyä 
sallimasta siirtoa tai vuokraamista 
tällaisten käyttöoikeuksien vanhoille 
haltijoille;
c) jos tapaukset eivät kuulu b alakohdan 
alaisuuteen, jäsenvaltiot voivat evätä 
siirron vain, jos on olemassa selvä riski, 
että uusi haltija ei pystyisi täyttämään 
käyttöoikeuden nykyisiä ehtoja;
d) jos tapaukset eivät kuulu b alakohdan 
alaisuuteen, jäsenvaltiot eivät voi evätä 
vuokrausta, jos siirtäjä sitoutuu 
vastamaan käyttöoikeuden nykyisten 
ehtojen täyttämisestä.
e) Jäsenvaltioiden on edistettävä 
taajuuksien käyttölupien jakamista 
tosiasiallisessa valtuutusjärjestelmässä. 
Jäsenvaltiot voivat vaatia jakamista 
taajuuksien tehokkaan käytön 
varmistamiseksi.
2. Hallinnolliset maksut, joita yrityksille 
asetetaan taajuuskaistan siirtoa, 
vuokrausta tai jakamista koskevan 
hakemuksen käsittelyn yhteydessä, 
kattavat yhteensä vain hakemuksen 
käsittelyyn liittyvät hallintokulut ja 
lisätoimet, kuten uuden käyttöluvan 
myöntämisen. Tällaisia maksuja on 
määrättävä puolueettomalla, avoimella ja 
oikeasuhteisella tavalla, jonka avulla 
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hallinnolliset lisäkustannukset ja 
liitännäismaksut saadaan 
mahdollisimman pieniksi. Tämän kohdan 
mukaisesti määrättäviin maksuihin 
sovelletaan direktiivin 2002/20/EY 
12 artiklan 2 kohtaa.

Or. en

Perustelu

On rohkaistava taajuuksien jakamiseen kilpailun lisäämiseksi markkinoilla sekä kuluttajien 
hyötyjen ja innovoinnin maksimoimiseksi. Samasta syystä on suljettava pois mahdollisuus 
käyttölupien liian pitkään tai määräämättömään kestoon.

Tarkistus 402
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Radiotaajuuksien käyttöön liittyvien 
yksittäisten käyttölupien siirtoon ja 
vuokraamiseen sekä niiden kestoon 
liittyvien tiettyjen näkökohtien 
yhdenmukaistaminen
1. Päätöksen N:o 243/2012/EU 6 artiklan 
8 kohdassa tarkoitettua taajuuskaistaa tai 
sen osia koskevien oikeuksien siirtoon tai 
vuokraamiseen sovelletaan seuraavia 
säännöksiä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kilpailusääntöjen 
soveltamista yrityksiin, ja jäsenvaltioiden 
on julkistettava kaikkia tällaisia 
käyttöoikeuksia koskevat tämänhetkiset 
tiedot yhdenmukaisessa sähköisessä 
muodossa.
2. Hallinnolliset maksut, joita yrityksille 
asetetaan taajuuskaistan siirtoa tai 
vuokrausta koskevan hakemuksen 
käsittelyn yhteydessä, kattavat yhteensä 
vain hakemuksen käsittelyyn liittyvät 
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hallintokulut ja lisätoimet, kuten uuden 
käyttöluvan myöntämisen. Tällaisia 
maksuja on määrättävä puolueettomalla, 
avoimella ja oikeasuhteisella tavalla,
jonka avulla hallinnolliset 
lisäkustannukset ja liitännäismaksut 
saadaan mahdollisimman pieniksi. 
Tämän kohdan mukaisesti määrättäviin 
maksuihin sovelletaan direktiivin 
2002/20/EY 12 artiklan 2 kohtaa.
3. Kaikki taajuuskaistan käyttöoikeudet 
myönnetään vähintään 30 vuodeksi. 
Jäsenvaltiot voivat myöntää 
käyttöoikeuksia, joiden kestoa ei ole 
rajoitettu.
4. Jäsenvaltiot voivat säätää oikeuksien, 
myös vähimmäiskestoltaan 30 vuoden 
käyttöoikeuksien, oikeasuhteisesta ja 
syrjimättömästä peruuttamisesta 
varmistaakseen taajuuksien tehokkaan 
käytön myös, mutta ei yksinomaan, 
taajuuksien hallinnan tarkoituksessa; 
kansallisen turvallisuuden 
varmistamiseksi, toimiluvan rikkomisen 
vuoksi, taajuuden käytön 
yhdenmukaiseksi muuttamiseksi ja 
maksamattomien maksujen vuoksi.
Kaikkien taajuuskaistan käyttöoikeuksien 
kestoa pidennetään samalla 30 vuoteen 
niiden myöntämispäivästä, tämän 
estämättä käyttöoikeuteen ja kestoltaan 
rajoittamattomiin käyttöoikeuksiin 
liittyvien muiden ehtojen soveltamista.
5. Käyttöoikeuksien 30 vuoden 
vähimmäiskeston käyttöönotto ei saa 
haitata sääntelijöiden mahdollisuutta 
antaa väliaikaisia käyttöoikeuksia ja 
käyttöoikeuksia yhdenmukaistettujen 
radiotaajuuksien toissijaiseen käyttöön.

Or. en

Perustelu

On edelleen oltava mahdollista peruuttaa käyttöoikeudet perustellusta syystä. Ei myöskään 
pidä vaarantaa sääntelijöiden mahdollisuutta antaa väliaikaisia käyttöoikeuksia ja 



PE524.835v01-00 192/223 AM\1012835FI.doc

FI

käyttöoikeuksia yhdenmukaistettujen radiotaajuuksien toissijaiseen käyttöön. Tällä 
varmistetaan taajuuksien tehokas käyttö.

Tarkistus 403
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

 [...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 404
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 405
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 406
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Radiotaajuuksista vastaavien kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
edistettävä sellaisen langattoman 
viestintäavaruuden luomista, jossa nopean 
langattoman laajakaistaviestinnän 
investointi- ja kilpailuedellytykset 
lähentyvät toisiaan ja joka mahdollistaa 
yhdennettyjen monta aluetta kattavien 

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

yhteisesti sovittuihin standardeihin 
perustuvien ja monta aluetta kattavien 
verkkojen ja palvelujen suunnittelun ja 
tarjoamisen sekä mittakaavaedut edistäen 
sitä kautta innovointia, talouskasvua ja 
loppukäyttäjien pitkän aikavälin etuja.

Or. it

Tarkistus 407
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on pidättäydyttävä 
soveltamasta sellaisia menettelyjä tai 
asettamasta sellaisia ehtoja 
radiotaajuuksien käytölle, jotka voivat 
tarpeettomasti estää eurooppalaisia 
sähköisen viestinnän tarjoajia 
tarjoamasta yhdennettyjä sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja useissa 
jäsenvaltiossa tai koko unionissa.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 408
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on pidättäydyttävä soveltamasta sellaisia 
menettelyjä tai asettamasta sellaisia ehtoja 
radiotaajuuksien käytölle, jotka voivat 
tarpeettomasti estää eurooppalaisia 
sähköisen viestinnän tarjoajia tarjoamasta 
yhdennettyjä sähköisiä viestintäverkkoja ja 
-palveluja useissa jäsenvaltiossa tai koko 

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on pidättäydyttävä soveltamasta sellaisia 
menettelyjä tai asettamasta sellaisia ehtoja 
radiotaajuuksien käytölle, jotka voivat 
tarpeettomasti estää eurooppalaisia 
sähköisen viestinnän tarjoajia tarjoamasta 
yhdennettyjä sähköisiä viestintäverkkoja ja 
-palveluja useissa jäsenvaltiossa tai koko 
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unionissa. unionissa ja/tai tarpeettomasti estää 
luomalla häiriöitä nykyisten palvelujen tai 
sovellusten toimintaa kyseisillä 
taajuuskaistoilla tai lähitajuuksilla.

Or. en

Tarkistus 409
Jean-Pierre Audy

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 kaikille 
toimijoille yhtäläisin edellytyksin 
tarjottujen radiotaajuuksien käyttöön 
avointa menettelyä ja 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.

Or. en

Tarkistus 410
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on sovellettava 

2. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on sovellettava 
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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.

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

Or. ro

Tarkistus 411
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Laatiessaan valtuutusehtoja ja -
menettelyjä radiotaajuuksien käyttöä varten 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on otettava huomioon erityisesti 
yhdenvertainen kohtelu nykyisten ja 
potentiaalisten operaattoreiden välillä sekä 
eurooppalaisten sähköisen viestinnän 
tarjoajien ja muiden yritysten välillä.

3. Laatiessaan valtuutusehtoja ja -
menettelyjä radiotaajuuksien käyttöä varten 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on otettava huomioon erityisesti 
yhdenvertainen kohtelu nykyisten ja 
potentiaalisten operaattoreiden välillä sekä 
eurooppalaisten sähköisen viestinnän 
tarjoajien ja muiden yritysten välillä.

Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on myös varmistettava 
nykyisten ja uusien radiotaajuuksien 
käyttäjien samanaikainen olemassaolo. 
Tämän vuoksi niiden on toteutettava 
kattava vaikutustenarviointi sekä kuultava 
kaikkia sidosryhmiä.

Or. en

Tarkistus 412
Françoise Castex
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Laatiessaan valtuutusehtoja ja -
menettelyjä radiotaajuuksien käyttöä varten 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on otettava huomioon erityisesti 
yhdenvertainen kohtelu nykyisten ja 
potentiaalisten operaattoreiden välillä sekä 
eurooppalaisten sähköisen viestinnän 
tarjoajien ja muiden yritysten välillä.

3. Laatiessaan valtuutusehtoja ja -
menettelyjä radiotaajuuksien käyttöä varten 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on otettava huomioon erityisesti 
yhdenvertainen kohtelu nykyisten ja 
potentiaalisten operaattoreiden välillä sekä 
eurooppalaisten sähköisen viestinnän 
tarjoajien ja muiden yritysten välillä. 
Niiden on myös otettava huomioon 
taajuuksien yhteiskäyttö sekä taajuuksien 
jaettu ja toimiluvista vapautettu käyttö.

Or. en

Tarkistus 413
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Laatiessaan valtuutusehtoja ja -
menettelyjä radiotaajuuksien käyttöä varten 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on otettava huomioon erityisesti 
yhdenvertainen kohtelu nykyisten ja 
potentiaalisten operaattoreiden välillä sekä 
eurooppalaisten sähköisen viestinnän 
tarjoajien ja muiden yritysten välillä.

3. Laatiessaan valtuutusehtoja ja -
menettelyjä radiotaajuuksien käyttöä varten 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on otettava huomioon erityisesti 
objektiivinen, avoin ja syrjimätön kohtelu 
nykyisten ja potentiaalisten operaattoreiden 
välillä sekä eurooppalaisten sähköisen 
viestinnän tarjoajien ja muiden yritysten 
välillä.

Or. en

Tarkistus 414
Salvador Sedó i Alabart
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Laatiessaan valtuutusehtoja ja 
-menettelyjä radiotaajuuksien käyttöä 
varten kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava huomioon 
erityisesti yhdenvertainen kohtelu 
nykyisten ja potentiaalisten operaattoreiden 
välillä sekä eurooppalaisten sähköisen 
viestinnän tarjoajien ja muiden yritysten 
välillä.

3. Laatiessaan valtuutusehtoja ja 
-menettelyjä radiotaajuuksien käyttöä 
varten kansallisten toimivaltaisten
viranomaisten on otettava huomioon 
erityisesti objektiivisuus, läpinäkyvyys ja 
syrjimätön kohtelu nykyisten ja 
potentiaalisten operaattoreiden välillä sekä 
eurooppalaisten sähköisen viestinnän 
tarjoajien ja muiden yritysten välillä.

Or. es

Tarkistus 415
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Laatiessaan valtuutusehtoja ja -
menettelyjä radiotaajuuksien käyttöä varten 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on otettava huomioon erityisesti 
yhdenvertainen kohtelu nykyisten ja 
potentiaalisten operaattoreiden välillä sekä 
eurooppalaisten sähköisen viestinnän 
tarjoajien ja muiden yritysten välillä.

3. Laatiessaan valtuutusehtoja ja -
menettelyjä radiotaajuuksien käyttöä varten 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on otettava huomioon erityisesti avoin, 
syrjimätön, puolueeton ja yhdenvertainen 
kohtelu nykyisten ja potentiaalisten 
operaattoreiden välillä sekä 
eurooppalaisten sähköisen viestinnän 
tarjoajien ja muiden yritysten välillä.

Or. de

Tarkistus 416
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
taajuuksien käyttölupien jakamista 
tosiasiallisessa valtuutusjärjestelmässä. 
Jäsenvaltiot voivat vaatia jakamista 
taajuuksien tehokkaan käytön 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 417
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) radiotaajuuksien mahdollisimman 
tehokkaan käytön ja tuloksellisen 
hallinnoinnin varmistaminen;

b) radiotaajuuksien mahdollisimman 
tehokkaan käytön ja tuloksellisen 
hallinnoinnin sekä toimiluvista 
vapautettujen taajuuksien saatavuuden
varmistaminen;

Or. en

Tarkistus 418
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ennakoitavissa olevien ja 
vertailukelpoisten edellytysten 
varmistaminen, jotta voidaan mahdollistaa 
verkkoinvestointien ja -palvelujen
suunnittelu monta aluetta kattaen sekä 
mittakaavaetujen saavuttaminen;

c) ennakoitavissa olevien ja 
vertailukelpoisten edellytysten 
varmistaminen, jotta voidaan mahdollistaa 
pitkän aikavälin kestävät 
verkkoinvestoinnit ja -palvelut monta 
aluetta kattaen sekä mittakaavaetujen 
saavuttaminen;
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Or. de

Tarkistus 419
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) asetettavien ehtojen tarpeellisuuden ja 
oikeasuhteisuuden varmistaminen, myös 
arvioimalla objektiivisesti, onko 
perusteltua määrätä lisäehtoja, jotka voivat 
vaikuttaa tiettyjen operaattoreiden eduksi 
tai vahingoksi;

d) asetettavien ehtojen tarpeellisuuden ja 
oikeasuhteisuuden varmistaminen, myös 
arvioimalla avoimesti ja objektiivisesti, 
onko perusteltua määrätä lisäehtoja, jotka 
voivat vaikuttaa tiettyjen operaattoreiden 
eduksi tai vahingoksi;

Or. de

Tarkistus 420
Petra Kammerevert

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.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 421
Sabine Verheyen, Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – e alakohta
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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 sekä koko radiotaajuuksien 
sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen 
arvon.

Or. en

Tarkistus 422
Petra Kammerevert

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

Komission teksti Tarkistus

e a) vahinkoa aiheuttavan häirinnän 
estäminen, mukaan luettuna 
mahdollisuus ennakoida 
häirintäongelmien ratkaisemisesta 
aiheutuvia velvoitteita ja tästä aiheutuvia 
kustannuksia muiden käyttäjien kanssa.

Or. de

Tarkistus 423
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

e a) vahinkoa aiheuttavan häirinnän 
estäminen, mukaan luettuna 
mahdollisuus ennakoida 
häirintätapausten ratkaisemisesta 
aiheutuvia velvoitteita muiden 
taajuuksien käyttäjien kanssa ja vastata 
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aiheutuvista kustannuksista.

Or. de

Tarkistus 424
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

e a) haitallisten häiriöiden ehkäiseminen, 
mukaan lukien mahdollisuus määrätä 
velvoitteita, jotka koskevat häiriöiden 
selvittämistä radiotaajuuden muiden 
käyttäjien kanssa ja aiheutuneiden 
kulujen kattamista.

Or. fr

Tarkistus 425
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 426
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

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

e a) haitallisten häiriöiden estäminen.

Or. en

Tarkistus 427
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on taattava, että tiedot 
lupaehdoista ja radiotaajuuksien käyttöä 
koskevista menettelyistä ovat saatavilla ja 
että asianosaiset voivat esittää 
näkökantansa prosessin aikana.

Or. es

Tarkistus 428
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava, että 
radiotaajuuksien käyttöä koskevista 
lupaehdoista ja -menettelyistä on 
saatavilla oikea-aikaista tietoa, ja 
annettava asianomaisille mahdollisuus 
esittää näkemyksensä prosessissa.

Or. en

Tarkistus 429
Giles Chichester
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 430
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Määrittäessään, kuinka paljon ja minkä 
tyyppisiä radiotaajuuksia osoitetaan 
tietyssä radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myöntämismenettelyssä, kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon

1. Määrittäessään, kuinka paljon ja minkä 
tyyppisiä radiotaajuuksia osoitetaan 
tietyssä radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myöntämismenettelyssä, kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon saatavilla olevien eri 
radiotaajuuskaistojen tekniset 
ominaisuudet.

Or. en

Tarkistus 431
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) saatavilla olevien erilaisten 
radiotaajuuskaistojen tekniset 
ominaisuudet,

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

Or. de
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Tarkistus 432
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) saatavilla olevien erilaisten 
radiotaajuuskaistojen tekniset 
ominaisuudet,

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

Or. de

Tarkistus 433
Petra Kammerevert

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

Komission teksti Tarkistus

a a) liikkuvan laajakaistan käyttöön jo 
osoitettujen taajuuskaistojen tehokas 
käyttö;

Or. de

Tarkistus 434
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toisiaan täydentävien taajuuskaistojen 
mahdollinen yhdistäminen samaan 
menettelyyn ja

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 435
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

b a) liikkuvan laajakaistan käyttöön jo 
osoitettujen taajuuskaistojen tehokas 
käyttö.

Or. de

Tarkistus 436
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) radiotaajuuksien käyttöoikeuksista eri 
jäsenvaltioissa muodostuvien 
johdonmukaisten kokonaisuuksien 
merkitys verkkojen tai palvelujen 
tarjoamiselle koko unionin markkinoilla 
tai merkittävällä osalla näitä markkinoita.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 437
Petra Kammerevert

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

Komission teksti Tarkistus

a) mahdollisimman tehokas 
radiotaajuuksien käyttö 9 artiklan 4 kohdan 
b alakohdan mukaisesti ottaen huomioon 

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

asianomaisen taajuuskaistan tai 
asianomaisten taajuuskaistojen 
ominaisuudet sekä nykyinen ja kaavailtu 
käyttö;

Or. de

Tarkistus 438
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 439
Petra Kammerevert

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 440
Herbert Reul



PE524.835v01-00 208/223 AM\1012835FI.doc

FI

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

Komission teksti Tarkistus

b a) ottaen huomioon taajuusalueen 
raivaamisesta käyttäjille aiheutuvat 
kustannukset.

Or. de

Tarkistus 441
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on varmistettava, että mahdollisissa 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksista 
perittävissä maksuissa

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on varmistettava, että mahdollisissa 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksista 
perittävissä maksuissa, joiden tavoitteena 
on tasoittaa liiallista kysyntää ja 
niukkuutta (huutokauppojen avulla tai 
hallinnollisesti),

Or. de

Tarkistus 442
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on varmistettava, että mahdollisissa 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksista 
perittävissä maksuissa

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on varmistettava, että mahdollisissa 
kaikentyyppisten radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksista perittävissä maksuissa

Or. en
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Tarkistus 443
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) otetaan asianmukaisesti huomioon 
radiotaajuuksien yhteiskunnallinen ja 
taloudellinen arvo, myös hyödylliset 
ulkoisvaikutukset;

a) otetaan asianmukaisesti huomioon 
radiotaajuuksien yhteiskunnallinen, 
kulttuurinen ja taloudellinen arvo, myös 
hyödylliset ulkoisvaikutukset, ja että ne 
eivät ylitä markkina-arvoa;

Or. en

Tarkistus 444
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) otetaan asianmukaisesti huomioon 
radiotaajuuksien yhteiskunnallinen ja 
taloudellinen arvo, myös hyödylliset 
ulkoisvaikutukset;

a) otetaan asianmukaisesti huomioon 
radiotaajuuksien yhteiskunnallinen ja 
taloudellinen arvo, myös hyödylliset 
ulkoisvaikutukset, ja markkina-arvoa ei 
ylitetä;

Or. de

Tarkistus 445
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) otetaan tarvittaessa huomioon 
radiotaajuuksien nykyisten käyttäjien 
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häätämisestä aiheutuvat kustannukset;

Or. fr

Tarkistus 446
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) saavutetaan mahdollisimman hyvä 
jakautuminen välittömästi perittävien ja
mahdollisten kausittaisten maksujen 
välillä, ottaen huomioon erityisesti tarve 
edesauttaa nopeaa verkkojen käyttöönottoa 
ja radiotaajuuksien käyttöä 9 artiklan 
4 kohdan b ja e alakohdan mukaisesti.

d) saavutetaan mahdollisimman hyvä 
jakautuminen välittömästi perittävien ja
mieluiten kausittaisten maksujen välillä, 
ottaen huomioon erityisesti tarve 
edesauttaa nopeaa verkkojen käyttöönottoa 
ja radiotaajuuksien käyttöä 9 artiklan 
4 kohdan b ja e alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 447
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) on maksettava vasta, kun tarjoaja 
käyttää radiotaajuutta käytännössä. 
Huutokauppojen kautta jaettavissa 
radiotaajuuksissa on radiotaajuuden 
tekniset ja sääntelylliset ehdot asetettava 
ennen huutokaupan aloittamista. 
Teknisten testien suorittaminen etukäteen 
voi yksittäistapauksissa olla tarpeen.

Or. de

Tarkistus 448
Catherine Trautmann
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) maksupäivä on aikaisintaan vuotta 
ennen kuin operaattorit voivat ottaa 
radiotaajuuden käyttöönsä.

Or. en

Tarkistus 449
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a)maksu erääntyy kun operaattoreilla 
on tosiasiallinen mahdollisuus käyttää 
taajuuksia.

Or. en

Tarkistus 450
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

radiotaajuuksien käyttöoikeuksiin liitetyt 
tekniset ja sääntelyä koskevat edellytykset 
määritetään ja annetaan operaattorien ja 
sidosryhmien saataville ennen 
huutokauppamenettelyn alkamista;

Or. en
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Tarkistus 451
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä kohta ei rajoita 5 kohdan 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
mahdollisista ehdoista, jotka johtavat 
erisuuruisten maksujen määräämiseen 
operaattoreiden välillä toimivan kilpailun 
edistämiseksi.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 452
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä kohta ei rajoita 5 kohdan 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
mahdollisista ehdoista, jotka johtavat 
erisuuruisten maksujen määräämiseen 
operaattoreiden välillä toimivan kilpailun 
edistämiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 453
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä kohta ei rajoita 5 kohdan 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 

Poistetaan.
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mahdollisista ehdoista, jotka johtavat 
erisuuruisten maksujen määräämiseen 
operaattoreiden välillä toimivan kilpailun 
edistämiseksi.

Or. ro

Tarkistus 454
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
voivat määrätä velvoitteita alueellisen 
vähimmäiskattavuuden saavuttamiseksi 
vain, jos ne ovat 9 artiklan 4 kohdan 
d alakohdan mukaisesti tarpeen ja 
oikeasuhteisia kansallisella tasolla 
määriteltyjen yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisia 
velvoitteita asettaessaan kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon

4. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
voivat määrätä velvoitteita alueellisen 
vähimmäiskattavuuden saavuttamiseksi ja 
kansallisella tasolla määriteltyjen yleisen 
edun mukaisten tavoitteiden
saavuttamiseksi. Tällaisia velvoitteita 
asettaessaan kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava huomioon

Or. ro

Tarkistus 455
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tällaisten velvoitteiden piiriin 
potentiaalisesti kuuluvien operaattoreiden 
määrän minimointi;

Poistetaan.

Or. ro
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Tarkistus 456
Werner Langen, Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

Määrittäessään, sovelletaanko liikkuviin 
käyttöoikeusvelvollisuuksiin rajoituksia, 
kansallisten viranomaisten on 
perusteltava päätöksensä kattavalla 
markkinoiden ominaisuuksien 
arvioinnilla ja osoitettava 
markkinaongelma. Lisäksi päätöksestä on 
tehtävä vaikutustenarviointi koskien 
verkko-operaattorien investointeja; 
lopetettuja velvollisuuksia on 
tarkasteltava säännöllisesti.

Or. de

Tarkistus 457
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
päättäessään mobiiliyhteyksiä koskevista 
velvoitteista perusteltava päätöksensä 
markkinaongelman osoittavalla 
markkinaolosuhteiden perusteellisella 
arvioinnilla sekä verkko-operaattorien 
investointeihin kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnilla. Mahdollisia velvoitteita on 
tarkistettava säännöllisesti.

Or. en

Tarkistus 458
Gunnar Hökmark
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on määritettävä edellytykset, joiden 
mukaisesti yritykset voivat siirtää tai 
vuokrata omat radiotaajuuksien 
käyttöoikeutensa kokonaan tai osittain 
muille yrityksille, mukaan lukien kyseisten 
radiotaajuuksien yhteiskäyttö. 
Määrittäessään näitä edellytyksiä 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on otettava huomioon

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on määritettävä vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta edellytykset, 
joiden mukaisesti yritykset voivat siirtää tai 
vuokrata omat radiotaajuuksien 
käyttöoikeutensa kokonaan tai osittain 
muille yrityksille, mukaan lukien kyseisten 
radiotaajuuksien yhteiskäyttö. 
Määrittäessään näitä edellytyksiä 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on otettava huomioon

Or. en

Tarkistus 459
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Ottaen huomioon päätöksessä 
N:o 243/2012/EU esitetyn tavoitteen 
vähintään 1200 MHz:n laajuisen 
soveltuvan taajuusalueen jakamisesta 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten
on vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta eriteltävä langatonta 
viestintää varten yhdenmukaistetut 
vapautettavaksi soveltuvat radiotaajuudet 
ja määriteltävä edellytykset, joiden 
mukaisesti langatonta viestintää varten 
yhdenmukaistettuja taajuuksia koskevia 
oikeuksia omaavat yritykset voivat 
muuttaa näiden taajuuksien 
käyttötarkoitusta ja käyttöä.

Or. en



PE524.835v01-00 216/223 AM\1012835FI.doc

FI

Tarkistus 460
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 461
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tavoitteena on varmistaa, että kyse on ensisijaisesti osoitettujen taajuuksien käytöstä.

Tarkistus 462
Herbert Reul



AM\1012835FI.doc 217/223 PE524.835v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos langatonta laajakaistaviestintää 
varten yhdenmukaistettujen 
radiotaajuuksien saatavuuden ja tehokkaan 
käytön tekniset edellytykset mahdollistavat 
sen, että kyseeseen tulevia radiotaajuuksia 
voidaan käyttää yleisvaltuutusjärjestelmän 
puitteissa, kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on vältettävä lisäehtojen 
asettamista ja estettävä se, että mahdollinen 
vaihtoehtoinen käyttö haittaa tällaisen 
yhdenmukaistetun järjestelmän tehokasta 
soveltamista. 2 artiklan 2 kohdan 
8 alakohta on poistettu tästä 
järjestelmästä.

Or. de

Tarkistus 463
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 464
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on harkittava, onko tarpeen vahvistaa 
asianmukaiset teknologian suoritustasot eri 
taajuuskaistoille päätöksen 
N:o 243/2012/EY 6 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti taajuuksien käytön 
tehostamiseksi ja rajoittamatta päätöksen 
N:o 676/2002 nojalla hyväksyttyjä 
toimenpiteitä.

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on harkittava, onko tarpeen vahvistaa 
asianmukaiset suoritustasot eri 
taajuuskaistoille päätöksen 
N:o 243/2012/EY 6 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti ja rajoittamatta päätöksen 
N:o 676/2002/EY nojalla hyväksyttyjä 
toimenpiteitä.

Or. de

Tarkistus 465
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

a) otettava huomioon teknologian 
kehittämisen ja laitteistojen uusimisen 
syklit erityisesti päätelaitteissa ja

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 466
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Käyttölupien voimassaoloaika tai uusimista 
koskevat määräajat on vahvistettava 

Käyttölupien voimassaoloaika tai uusimista 
koskevat määräajat on vahvistettava 
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hyvissä ajoin ennen ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuun aikatauluun 
sisältyvää asianomaista menettelyä. 
Aikatauluissa, voimassaoloajoissa ja 
uusimisen määräajoissa on otettava 
huomioon tarve ennakoitavalle 
investointiympäristölle, käytännön 
mahdollisuudet vapauttaa käyttöön 
mahdollisia uusia langatonta 
laajakaistaviestintää varten 
yhdenmukaistettuja radiotaajuuksia sekä 
tähän liittyvien investointien kuoletusaika 
kilpailuolosuhteissa.

hyvissä ajoin ennen ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuun aikatauluun 
sisältyvää asianomaista menettelyä. 
Aikatauluissa, voimassaoloajoissa ja 
uusimisen määräajoissa on otettava 
huomioon tarve ennakoitavalle 
investointiympäristölle, käytännön 
mahdollisuudet vapauttaa käyttöön 
mahdollisia uusia langatonta 
laajakaistaviestintää varten 
yhdenmukaistettuja radiotaajuuksia sekä 
tähän liittyvien investointien kuoletusaika 
kilpailuolosuhteissa. Kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
sovellettava radiotaajuuksien 
myöntämisessä vähintään 30 vuoden 
määräaikoja.

Or. en

Tarkistus 467
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Käyttölupien voimassaoloaika tai uusimista 
koskevat määräajat on vahvistettava 
hyvissä ajoin ennen ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuun aikatauluun 
sisältyvää asianomaista menettelyä. 
Aikatauluissa, voimassaoloajoissa ja 
uusimisen määräajoissa on otettava 
huomioon tarve ennakoitavalle 
investointiympäristölle, käytännön 
mahdollisuudet vapauttaa käyttöön 
mahdollisia uusia langatonta 
laajakaistaviestintää varten 
yhdenmukaistettuja radiotaajuuksia sekä 
tähän liittyvien investointien kuoletusaika 
kilpailuolosuhteissa.

Käyttölupien voimassaoloaika tai uusimista 
koskevat määräajat on vahvistettava 
hyvissä ajoin ennen ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuun aikatauluun 
sisältyvää asianomaista menettelyä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
8 a artiklan 3 kohdan soveltamista. 
Aikatauluissa, voimassaoloajoissa ja 
uusimisen määräajoissa on otettava 
huomioon tarve ennakoitavalle 
investointiympäristölle, käytännön 
mahdollisuudet vapauttaa käyttöön 
mahdollisia uusia langatonta 
laajakaistaviestintää varten 
yhdenmukaistettuja radiotaajuuksia sekä 
tähän liittyvien investointien kuoletusaika 
kilpailuolosuhteissa.
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Or. en

Tarkistus 468
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää oikeuksien, 
myös vähimmäiskestoltaan 30 vuoden 
käyttöoikeuksien, oikeasuhteisesta ja 
syrjimättömästä peruuttamisesta 
estääkseen kilpailua mahdollisesti 
haittaavan käyttölupien kasautumisen.

Or. en

Tarkistus 469
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

Käyttöoikeuksien 30 vuoden 
vähimmäiskeston käyttöönotto ei saa 
haitata sääntelijöiden mahdollisuutta 
antaa väliaikaisia käyttöoikeuksia ja 
käyttöoikeuksia yhdenmukaistettujen 
radiotaajuuksien toissijaiseen käyttöön.

Or. en

Tarkistus 470
Jolanta Emilia Hibner

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

Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan 
yhdenmukainen täytäntöönpano koko 
unionissa ja varsinkin huolehtia 
langattomien palvelujen yhteensovitetusta 
saatavuudesta unionissa, komissio voi
täytäntöönpanosäädöksillä

Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan 
yhdenmukainen täytäntöönpano koko 
unionissa ja varsinkin huolehtia 
langattomien palvelujen yhteensovitetusta 
saatavuudesta unionissa annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä, joista 
ensimmäinen annetaan vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta, 
komissio

Or. en

Tarkistus 471
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan 
yhdenmukainen täytäntöönpano koko 
unionissa ja varsinkin huolehtia 
langattomien palvelujen yhteensovitetusta 
saatavuudesta unionissa, komissio voi
täytäntöönpanosäädöksillä

Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan 
yhdenmukainen täytäntöönpano koko 
unionissa ja varsinkin huolehtia 
langattomien palvelujen yhteensovitetusta 
saatavuudesta unionissa, komissio voi
ehdottaa lainsäädäntötoimia seuraavia 
varten:

Or. ro

Tarkistus 472
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

 Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan 
yhdenmukainen täytäntöönpano koko 
unionissa ja varsinkin huolehtia 

Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan 
yhdenmukainen täytäntöönpano koko 
unionissa ja varsinkin huolehtia 
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langattomien palvelujen yhteensovitetusta 
saatavuudesta unionissa, komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä

langattomien palvelujen yhteensovitetusta 
saatavuudesta unionissa, antamillaan 
suuntaviivoilla BEREC

Or. en

Tarkistus 473
Seán Kelly

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

Komission teksti Tarkistus

a) vahvistaa yhteisen aikataulun koko 
unionille tai yksittäisten jäsenvaltioista 
muodostuvien ryhmien olosuhteisiin 
soveltuvia aikatauluja sekä ajankohdan tai 
ajankohdat, johon tai joihin mennessä 
yksittäiset yhdenmukaistetun kaistan tai 
toisiaan täydentävien yhdenmukaistettujen 
kaistojen yhdistelmän käyttöluvat on 
myönnettävä ja radiotaajuuksien 
tosiasiallinen käyttö sallittava langattoman 
laajakaistaviestinnän tarjoamiseksi 
yksinoikeudella tai yhteiskäytössä koko 
unionin alueella;

a) vahvistaa yhteisen määräajan koko 
unionille tai yksittäisten jäsenvaltioista 
muodostuvien ryhmien olosuhteisiin 
soveltuvia määräaikoja sekä ajankohdan 
tai ajankohdat, johon tai joihin mennessä 
yksittäiset yhdenmukaistetun kaistan tai 
toisiaan täydentävien yhdenmukaistettujen 
kaistojen yhdistelmän käyttöluvat on 
myönnettävä ja radiotaajuuksien 
tosiasiallinen käyttö sallittava langattoman 
laajakaistaviestinnän tarjoamiseksi 
yksinoikeudella tai yhteiskäytössä koko 
unionin alueella;

Or. en

Perustelu

Vaikka tietyillä jäsenvaltioilla on erityisvaatimuksia, jotka hankaloittavat tiettyjen 
taajuuskaistojen vapauttamista, on kuitenkin tärkeää vahvistaa määräajat taajuuksien 
vapauttamiselle suurempien kaistanleveyksien tarjoamiseksi, ja poikkeuksista on sovittava 
jäsenvaltioiden kanssa vain poikkeuksellisissa oloissa tunnustaen niiden erityistilanteen.

Tarkistus 474
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

a) vahvistaa yhteisen aikataulun koko a) yhteinen aikataulu koko unionille tai 
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unionille tai yksittäisten jäsenvaltioista 
muodostuvien ryhmien olosuhteisiin 
soveltuvia aikatauluja sekä ajankohdan
tai ajankohdat, johon tai joihin mennessä 
yksittäiset yhdenmukaistetun kaistan tai 
toisiaan täydentävien yhdenmukaistettujen 
kaistojen yhdistelmän käyttöluvat on 
myönnettävä ja radiotaajuuksien 
tosiasiallinen käyttö sallittava langattoman 
laajakaistaviestinnän tarjoamiseksi 
yksinoikeudella tai yhteiskäytössä koko 
unionin alueella;

yksittäisten jäsenvaltioista muodostuvien 
ryhmien olosuhteisiin soveltuvat 
aikataulut sekä ajankohta tai ajankohdat, 
johon tai joihin mennessä yksittäiset 
yhdenmukaistetun kaistan tai toisiaan 
täydentävien yhdenmukaistettujen 
kaistojen yhdistelmän käyttöluvat on 
myönnettävä ja radiotaajuuksien 
tosiasiallinen käyttö sallittava langattoman 
laajakaistaviestinnän tarjoamiseksi 
yksinoikeudella tai yhteiskäytössä koko 
unionin alueella;

Or. ro


