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Tarkistus 475
Catherine Trautmann

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

Komission teksti Tarkistus

b) määrittää vähimmäiskeston
yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla 
myönnetyille luville;

b) määrittää yhdenmukaistetuilla 
taajuuskaistoilla myönnetyille luville 
vähimmäiskeston, jonka on oltava 
vähintään 20 vuotta ja joka auttaa joka 
tapauksessa kannustamaan investointeja 
ja kilpailua sekä estämään taajuuksien 
vajaakäytön tai varastoon keräämisen; tai 
määrittää, että luvat on myönnettävä 
määräämättömäksi ajaksi.

Or. en

Tarkistus 476
Seán Kelly

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

Komission teksti Tarkistus

b) määrittää vähimmäiskeston
yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla 
myönnetyille luville;

b) määrittää yhdenmukaistetuilla 
taajuuskaistoilla myönnetyille luville 
vähimmäiskeston mahdollisimman 
tehokkaan aikataulun mukaisesti, jotta 
kannustetaan jatkuvia investointeja ja 
kilpailua sekä estetään toimiluvan 
haltijoita käyttämästä taajuuksia liian 
vähän;

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi pystyttävä luomaan tasapaino, jossa toisaalta 
kannustetaan investointeja lupien optimaalisilla kestoajoilla ja varmistetaan lupaehdoissa 
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taajuuksien mahdollisimman tehokas ja täysimääräinen käyttö ja toisaalta ehkäistään 
pyrkimystä kerätä taajuuksia varastoon.

Tarkistus 477
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

b) määrittää vähimmäiskeston
yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla 
myönnetyille luville;

b) määrittää yhdenmukaistetuilla 
taajuuskaistoilla myönnetyille luville 
vähimmäiskeston, joka auttaa 
kannustamaan ja vauhdittamaan 
investointeja, innovaatiota ja kilpailua 
sekä estämään toimiluvan haltijoita 
käyttämästä taajuuksia liian vähän tai 
keräämästä niitä varastoon;

Or. en

Tarkistus 478
Edit Herczog

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

Komission teksti Tarkistus

b) määrittää vähimmäiskeston
yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla 
myönnetyille luville;

b) määrittää yhdenmukaistetuilla 
taajuuskaistoilla myönnetyille luville 
kestoajan, joka auttaa kannustamaan 
investointeja ja kilpailua sekä estämään 
toimiluvan haltijoita käyttämästä 
taajuuksia liian vähän tai keräämästä 
niitä varastoon;

Or. en

Perustelu

In the current state of continued increase in the demand for spectrum for wireless broadband 
communications, it is of the utmost importance that spectrum is used fully, by licence holders 
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and by those using unlicensed spectrum, and if not, that this spectrum is traded urgently so 
that it can be used by others to respond to the growing need for wireless Internet 
access.National regulatory authorities need to balance in their licensing conditions the need 
to incentivise investment through optimal license durations, while ensuring that the spectrum 
will be used as efficiently and fully as possible.Giving indefinite durations for licences can 
encourage ‘hoarding’ of spectrum, whereby the licence holder sees no incentive to maximise 
the use of the spectrum they hold, nor do they see an interest in trading unused spectrum, 
because not doing so would keep new market entrants and competitors at bay.

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

Tarkistus 479
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

b) määrittää vähimmäiskeston 
yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla 
myönnetyille luville;

b) vähimmäiskeston yhdenmukaistetuilla 
taajuuskaistoilla myönnetyille luville;

Or. ro

Tarkistus 480
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 481
Petra Kammerevert

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 482
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro
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Tarkistus 483
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 33 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 484
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 33 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 33 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen rajoittamatta kuitenkaan 
direktiivin 2002/21/EY 9 artiklan 3 ja 
4 kohdassa esitettyjä säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 485
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 486
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi myös antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
yhdenmukaistetaan langatonta 
laajakaistaviestintää varten 
yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla 
ennen kyseisten säädösten hyväksymistä 
myönnettyjen yksittäisten käyttölupien 
voimassaolon päättymisajankohta tai 
uusimisajankohta, jotta tällaisten 
käyttölupien uusimisen tai 
uudelleenjakamisen ajankohta voidaan 
näillä kaistoilla yhteensovittaa koko 
unionissa, mukaan lukien mahdollinen 
yhteensovittaminen uusimisen tai 
uudelleenjakamisen sellaisen ajankohdan 
kanssa muilla kaistoilla, joka on 
yhdenmukaistettu 2 kohdan tai tämän 
kohdan mukaisesti hyväksytyillä 
täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Jos tässä kohdassa tarkoitetuissa 
täytäntöönpanosäädöksissä määritellään 
radiotaajuuksien käyttölupien uusimiselle 
tai uudelleenjakamiselle 
yhdenmukaistettu ajankohta, joka osuu 
myöhäisemmäksi kuin tällaisten 
radiotaajuuksien käyttöön missä tahansa 
jäsenvaltiossa jo myönnettyjen yksittäisten 
lupien voimassaolon päättymisajankohta 
tai uusimisajankohta, kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
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pidennettävä jo myönnettyjen lupien 
voimassaoloaikaa yhdenmukaistettuun 
ajankohtaan saakka samoin jo sovelletuin 
olennaisin valtuutusehdoin, mukaan 
luettuina sovellettavat kausittaiset maksut.
Jos toisen alakohdan mukaisesti 
myönnetty voimassaolon pidennys on 
merkittävä suhteessa käyttölupien 
alkuperäiseen kestoon, kansalliset 
toimivaltaiset viranomaiset voivat lupien 
voimassaolon pidentämisen yhteydessä 
tehdä aiemmin sovellettuihin 
valtuusehtoihin mukautuksia, jotka ovat 
tarpeen muuttuneiden olosuhteiden 
vuoksi, mukaan lukien lisämaksujen 
asettaminen. Nämä lisämaksut on 
määritettävä soveltamalla suhteessa 
kuluneeseen aikaan (pro rata temporis 
-periaatteen mukaisesti) mahdollisia 
alkuperäisistä käyttöluvista alun perin 
perittyjä maksuja, jotka on 
nimenomaisesti laskettu alun perin aiotun 
keston perusteella.
Tässä kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanosäädökset eivät edellytä jo 
voimassa olevien käyttölupien keston
lyhentämistä missään jäsenvaltiossa paitsi 
direktiivin 2002/20/EY 14 artiklan 
2 kohdan mukaisesti eikä niitä sovelleta 
sellaisiin jo voimassa oleviin lupiin, 
joiden kestoa ei ole rajoitettu.
Kun komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksen 2 kohdan 
mukaisesti, se voi soveltaa tämän kohdan 
säännöksiä soveltuvin osin kaikkiin 
kyseisen langatonta laajakaistaviestintää 
varten yhdenmukaistetun taajuuskaistan 
käyttölupiin.

Or. en

Tarkistus 487
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi myös antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
yhdenmukaistetaan langatonta 
laajakaistaviestintää varten 
yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla 
ennen kyseisten säädösten hyväksymistä 
myönnettyjen yksittäisten käyttölupien 
voimassaolon päättymisajankohta tai 
uusimisajankohta, jotta tällaisten 
käyttölupien uusimisen tai 
uudelleenjakamisen ajankohta voidaan 
näillä kaistoilla yhteensovittaa koko 
unionissa, mukaan lukien mahdollinen 
yhteensovittaminen uusimisen tai 
uudelleenjakamisen sellaisen ajankohdan 
kanssa muilla kaistoilla, joka on 
yhdenmukaistettu 2 kohdan tai tämän 
kohdan mukaisesti hyväksytyillä 
täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio voi myös ehdottaa 
lainsäädäntötoimia, joilla 
yhdenmukaistettaisiin langatonta 
laajakaistaviestintää varten 
yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla 
ennen kyseisten säädösten hyväksymistä 
myönnettyjen yksittäisten käyttölupien 
voimassaolon päättymisajankohta tai 
uusimisajankohta, jotta tällaisten 
käyttölupien uusimisen tai 
uudelleenjakamisen ajankohta voidaan 
näillä kaistoilla yhteensovittaa koko 
unionissa, mukaan lukien mahdollinen 
yhteensovittaminen uusimisen tai 
uudelleenjakamisen sellaisen ajankohdan 
kanssa muilla kaistoilla, joka on 
yhdenmukaistettu 2  kohdan tai tämän 
kohdan mukaisesti hyväksytyillä 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Or. ro

Tarkistus 488
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi myös antaa
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
yhdenmukaistetaan langatonta 
laajakaistaviestintää varten 
yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla 
ennen kyseisten säädösten hyväksymistä 
myönnettyjen yksittäisten käyttölupien 
voimassaolon päättymisajankohta tai 

Komissio antaa 8 a artiklan 3 kohdan 
toisen alakohdan mukaisesti
mahdollisuuksien mukaan vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta
myös täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
yhdenmukaistetaan langatonta 
laajakaistaviestintää varten 
yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla 
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uusimisajankohta, jotta tällaisten 
käyttölupien uusimisen tai 
uudelleenjakamisen ajankohta voidaan 
näillä kaistoilla yhteensovittaa koko 
unionissa, mukaan lukien mahdollinen 
yhteensovittaminen uusimisen tai 
uudelleenjakamisen sellaisen ajankohdan 
kanssa muilla kaistoilla, joka on 
yhdenmukaistettu 2 kohdan tai tämän 
kohdan mukaisesti hyväksytyillä 
täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

ennen kyseisten säädösten hyväksymistä 
myönnettyjen yksittäisten käyttölupien 
voimassaolon päättymisajankohta tai 
uusimisajankohta, jotta tällaisten 
käyttölupien uusimisen tai 
uudelleenjakamisen ajankohta voidaan 
näillä kaistoilla yhteen sovittaa koko 
unionissa, mukaan lukien mahdollinen 
yhteensovittaminen uusimisen tai 
uudelleenjakamisen sellaisen ajankohdan 
kanssa muilla kaistoilla, joka on 
yhdenmukaistettu 2 kohdan tai tämän 
kohdan mukaisesti hyväksytyillä 
täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 489
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tässä kohdassa tarkoitetuissa 
täytäntöönpanosäädöksissä määritellään 
radiotaajuuksien käyttölupien uusimiselle 
tai uudelleenjakamiselle 
yhdenmukaistettu ajankohta, joka osuu 
myöhäisemmäksi kuin tällaisten 
radiotaajuuksien käyttöön missä tahansa 
jäsenvaltiossa jo myönnettyjen yksittäisten 
lupien voimassaolon päättymisajankohta 
tai uusimisajankohta, kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
pidennettävä jo myönnettyjen lupien 
voimassaoloaikaa yhdenmukaistettuun 
ajankohtaan saakka samoin jo sovelletuin 
olennaisin valtuutusehdoin, mukaan 
luettuina sovellettavat kausittaiset maksut.

Poistetaan.

Or. ro



PE526.176v01-00 12/224 AM\1013978FI.doc

FI

Tarkistus 490
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toisen alakohdan mukaisesti 
myönnetty voimassaolon pidennys on 
merkittävä suhteessa käyttölupien 
alkuperäiseen kestoon, kansalliset 
toimivaltaiset viranomaiset voivat lupien 
voimassaolon pidentämisen yhteydessä 
tehdä aiemmin sovellettuihin 
valtuusehtoihin mukautuksia, jotka ovat 
tarpeen muuttuneiden olosuhteiden 
vuoksi, mukaan lukien lisämaksujen 
asettaminen. Nämä lisämaksut on 
määritettävä soveltamalla suhteessa 
kuluneeseen aikaan (pro rata temporis -
periaatteen mukaisesti) mahdollisia 
alkuperäisistä käyttöluvista alun perin 
perittyjä maksuja, jotka on 
nimenomaisesti laskettu alun perin aiotun 
keston perusteella.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 491
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toisen alakohdan mukaisesti myönnetty 
voimassaolon pidennys on merkittävä 
suhteessa käyttölupien alkuperäiseen 
kestoon, kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset voivat lupien voimassaolon 
pidentämisen yhteydessä tehdä aiemmin 
sovellettuihin valtuusehtoihin mukautuksia, 

Jos toisen alakohdan mukaisesti myönnetty 
voimassaolon pidennys on merkittävä 
suhteessa käyttölupien alkuperäiseen 
kestoon, kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset voivat lupien voimassaolon 
pidentämisen yhteydessä tehdä aiemmin 
sovellettuihin valtuusehtoihin mukautuksia, 
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jotka ovat tarpeen muuttuneiden 
olosuhteiden vuoksi, mukaan lukien
lisämaksujen asettaminen. Nämä 
lisämaksut on määritettävä soveltamalla 
suhteessa kuluneeseen aikaan (pro rata 
temporis -periaatteen mukaisesti) 
mahdollisia alkuperäisistä käyttöluvista 
alun perin perittyjä maksuja, jotka on 
nimenomaisesti laskettu alun perin aiotun 
keston perusteella.

jotka ovat tarpeen muuttuneiden 
olosuhteiden vuoksi. Jos mukautuksiin 
sisältyy lisämaksujen asettaminen, nämä 
lisämaksut eivät saa ylittää määrää, joka 
saadaan soveltamalla suhteessa 
kuluneeseen aikaan (pro rata temporis 
-periaatteen mukaisesti) mahdollisia 
alkuperäisistä käyttöluvista alun perin 
perittyjä maksuja, jotka on nimenomaisesti 
laskettu alun perin aiotun keston 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 492
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanosäädökset eivät edellytä jo 
voimassa olevien käyttölupien keston 
lyhentämistä missään jäsenvaltiossa paitsi 
direktiivin 2002/20/EY 14 artiklan 
2 kohdan mukaisesti eikä niitä sovelleta 
sellaisiin jo voimassa oleviin lupiin, 
joiden kestoa ei ole rajoitettu.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 493
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksen 2 kohdan 
mukaisesti, se voi soveltaa tämän kohdan 

Poistetaan.
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säännöksiä soveltuvin osin kaikkiin 
kyseisen langatonta laajakaistaviestintää 
varten yhdenmukaistetun taajuuskaistan 
käyttölupiin.

Or. ro

Tarkistus 494
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hyväksyessään 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä 
komissio ottaa huomioon

Poistetaan.

a) edellä 9 artiklassa esitetyt 
sääntelyperiaatteet;
b) objektiivisesti todetut unionin sisäiset 
vaihtelut siinä, kuinka paljon lisää 
radiotaajuuksia tarvitaan langattoman 
laajakaistaviestinnän tarjoamiseksi, 
ottaen huomioon yhteiset 
radiotaajuustarpeet useita jäsenvaltioita 
kattavissa yhdennetyissä verkoissa;
c) toimintaolosuhteiden ennakoitavuuden 
nykyisille radiotaajuuksien käyttäjille;
d) langattomien laajakaistateknologioiden 
peräkkäisten sukupolvien käyttöönotto-, 
kehittämis- ja investointisyklit;
e) suurikapasiteettisen langattoman 
laajakaistaviestinnän kysynnän 
loppukäyttäjien keskuudessa.
Määrittäessään aikatauluja 
jäsenvaltioiden eri ryhmille, jotka eivät 
ole vielä myöntäneet yksittäisiä 
käyttölupia ja sallineet yhdenmukaistetun 
taajuuskaistan tosiasiallista käyttöä, 
komissio ottaa asianmukaisesti huomioon 
mahdolliset jäsenvaltioiden kannanotot 
tavoista, joilla radiotaajuuksien 
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käyttölupia on perinteisesti myönnetty, 
direktiivin 2002/21/EY 9 artiklan 3 ja 
4 kohdassa säädetyt perusteet 
rajoituksille, mahdollisen tarpeen 
vapauttaa kyseessä oleva taajuuskaista, 
vaikutukset kilpailuun sekä 
maantieteelliset tai tekniset rajoitukset 
ottaen huomioon vaikutukset 
sisämarkkinoihin. Komissio varmistaa, 
ettei täytäntöönpano lykkäänny 
kohtuuttomasti ja etteivät mahdolliset 
jäsenvaltioiden väliset aikatauluerot johda 
aiheettomiin eroihin jäsenvaltioiden 
välisissä kilpailu- tai sääntelytilanteissa.

Or. en

Tarkistus 495
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyessään 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä
komissio ottaa huomioon

Hyväksyessään 2 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä komissio ottaa huomioon

Or. ro

Tarkistus 496
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä oleva 2 kohta ei rajoita 
jäsenvaltioiden oikeutta myöntää 
yhdenmukaistetun taajuuskaistan 
käyttölupia ja sallia sen tosiasiallinen 
käyttö ennen kyseistä kaistaa koskevan 

Poistetaan.
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täytäntöönpanosäädöksen hyväksymistä –
edellyttäen, että tämän kohdan toista 
alakohtaa noudatetaan – tai ennen 
täytäntöönpanosäädöksellä kyseiselle 
kaistalle vahvistettua yhdenmukaistettua 
ajankohtaa.
Jos kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
myöntävät yhdenmukaistetun 
taajuuskaistan käyttölupia ennen kyseistä 
kaistaa koskevan 
täytäntöönpanosäädöksen hyväksymistä, 
niiden on määriteltävä tällaisen 
myöntämisen ehdot ja erityisesti 
voimassaoloehdot siten, että käyttölupien 
saajat tulevat tietoisiksi siitä 
mahdollisuudesta, että komissio tulee 
hyväksymään 2 kohdan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan tällaisten lupien 
vähimmäiskesto tai yhteensovitetut 
voimassaolon päättymis- tai uusimisajat 
koko unionin alueella. Tätä alakohtaa ei 
sovelleta kestoltaan määräämättömien 
lupien myöntämiseen.

Or. en

Tarkistus 497
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä oleva 2 kohta ei rajoita 
jäsenvaltioiden oikeutta myöntää 
yhdenmukaistetun taajuuskaistan 
käyttölupia ja sallia sen tosiasiallinen 
käyttö ennen kyseistä kaistaa koskevan 
täytäntöönpanosäädöksen hyväksymistä –
edellyttäen, että tämän kohdan toista 
alakohtaa noudatetaan – tai ennen 
täytäntöönpanosäädöksellä kyseiselle 
kaistalle vahvistettua yhdenmukaistettua 

Poistetaan.
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ajankohtaa.

Or. ro

Tarkistus 498
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
myöntävät yhdenmukaistetun 
taajuuskaistan käyttölupia ennen kyseistä 
kaistaa koskevan 
täytäntöönpanosäädöksen hyväksymistä, 
niiden on määriteltävä tällaisen 
myöntämisen ehdot ja erityisesti 
voimassaoloehdot siten, että käyttölupien 
saajat tulevat tietoisiksi siitä 
mahdollisuudesta, että komissio tulee 
hyväksymään 2 kohdan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan tällaisten lupien 
vähimmäiskesto tai yhteensovitetut 
voimassaolon päättymis- tai uusimisajat 
koko unionin alueella. Tätä alakohtaa ei 
sovelleta kestoltaan määräämättömien 
lupien myöntämiseen.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 499
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla, 
joille on 2 kohdan mukaisesti hyväksytyllä 
täytäntöönpanosäädöksellä vahvistettu 

Poistetaan.
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yhteinen aikataulu käyttölupien 
myöntämistä ja tosiasiallisen käytön 
sallimista varten, kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava komissiolle ajoissa riittävän 
yksityiskohtaiset tiedot suunnitelmistaan 
aikataulun noudattamisen 
varmistamiseksi. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään muoto ja menettelyt 
kyseisten tietojen toimittamista varten. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 33 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
Jos komissio katsoo jäsenvaltioiden 
toimittamien yksityiskohtaisten 
suunnitelmien tarkastelun yhteydessä, 
että on epätodennäköistä, että jokin 
jäsenvaltio pystyy noudattamaan siihen 
sovellettavaa aikataulua, komissio voi 
tehdä täytäntöönpanosäädöksenä 
päätöksen, jolla kyseinen jäsenvaltio 
velvoitetaan mukauttamaan 
suunnitelmiaan asianmukaisella tavalla 
aikataulun noudattamisen 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 500
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla, 
joille on 2 kohdan mukaisesti hyväksytyllä 
täytäntöönpanosäädöksellä vahvistettu 
yhteinen aikataulu käyttölupien 
myöntämistä ja tosiasiallisen käytön 
sallimista varten, kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on annettava 

Yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla, 
joille on 2 kohdan mukaisesti hyväksytyllä 
täytäntöönpanosäädöksellä vahvistettu 
yhteinen aikataulu käyttölupien 
myöntämistä ja tosiasiallisen käytön 
sallimista varten, kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on annettava 
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komissiolle ajoissa riittävän 
yksityiskohtaiset tiedot suunnitelmistaan 
aikataulun noudattamisen varmistamiseksi. 
Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään muoto ja menettelyt kyseisten 
tietojen toimittamista varten. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

komissiolle ajoissa riittävän 
yksityiskohtaiset tiedot suunnitelmistaan 
aikataulun noudattamisen varmistamiseksi. 
Komissio hyväksyy, mikäli mahdollista,
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta 
täytäntöönpanosäädöksen, jolla
määritellään muoto ja menettelyt kyseisten 
tietojen toimittamista varten. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 501
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla, 
joille on 2 kohdan mukaisesti hyväksytyllä 
täytäntöönpanosäädöksellä vahvistettu 
yhteinen aikataulu käyttölupien 
myöntämistä ja tosiasiallisen käytön 
sallimista varten, kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on annettava 
komissiolle ajoissa riittävän 
yksityiskohtaiset tiedot suunnitelmistaan 
aikataulun noudattamisen varmistamiseksi. 
Komissio voi hyväksyä
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään muoto ja menettelyt kyseisten 
tietojen toimittamista varten. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 33 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla, 
joille on 2 kohdan mukaisesti hyväksytyllä 
täytäntöönpanosäädöksellä vahvistettu 
yhteinen aikataulu käyttölupien 
myöntämistä ja tosiasiallisen käytön 
sallimista varten, kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on annettava 
komissiolle ajoissa riittävän 
yksityiskohtaiset tiedot suunnitelmistaan 
aikataulun noudattamisen varmistamiseksi. 
Komission on hyväksyttävä vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään muoto ja menettelyt kyseisten 
tietojen toimittamista varten. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de
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Tarkistus 502
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla, 
joille on 2 kohdan mukaisesti hyväksytyllä 
täytäntöönpanosäädöksellä vahvistettu 
yhteinen aikataulu käyttölupien 
myöntämistä ja tosiasiallisen käytön 
sallimista varten, kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on annettava 
komissiolle ajoissa riittävän 
yksityiskohtaiset tiedot suunnitelmistaan 
aikataulun noudattamisen varmistamiseksi. 
Komissio voi hyväksyä
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään muoto ja menettelyt kyseisten 
tietojen toimittamista varten. Kyseiset
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla, 
joille on 2 kohdan mukaisesti hyväksytyllä 
täytäntöönpanosäädöksellä vahvistettu 
yhteinen aikataulu käyttölupien 
myöntämistä ja tosiasiallisen käytön 
sallimista varten, kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on annettava 
komissiolle ajoissa riittävän 
yksityiskohtaiset tiedot suunnitelmistaan 
aikataulun noudattamisen varmistamiseksi. 
Komissio voi antaa delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään muoto ja menettelyt 
kyseisten tietojen toimittamista varten. 
Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 
32 artiklan mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 503
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tarkastellessaan jäsenvaltion 
yksityiskohtaisia suunnitelmia komission 
on otettava huomioon niiden 
asiantuntijoiden ja neuvonantajien 
rajallinen määrä, jotka kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla ja tarjoajilla on 
käytettävissään jakomenettelyjä varten.

Or. de
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Tarkistus 504
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo jäsenvaltioiden 
toimittamien yksityiskohtaisten 
suunnitelmien tarkastelun yhteydessä, 
että on epätodennäköistä, että jokin 
jäsenvaltio pystyy noudattamaan siihen 
sovellettavaa aikataulua, komissio voi 
tehdä täytäntöönpanosäädöksenä 
päätöksen, jolla kyseinen jäsenvaltio 
velvoitetaan mukauttamaan 
suunnitelmiaan asianmukaisella tavalla 
aikataulun noudattamisen 
varmistamiseksi.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 505
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Yhteinen valtuutusprosessi yksittäisten 

radiotaajuuksien käyttölupien 
myöntämiseksi

1. Kaksi tai useampia jäsenvaltioita voi 
valtuutusdirektiivin 6 ja 7 artiklassa 
säädettyjä velvoitteita täyttäessään tehdä 
yhteistyötä toistensa ja komission kanssa 
luodakseen yhteisen valtuutusprosessin 
yksittäisten radiotaajuuksien käyttölupien 
myöntämistä varten minkä tahansa 
12 artiklan 2 kohdan perusteella 
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vahvistetun aikataulun mukaisesti. 
Yhteisen valtuutusprosessin on täytettävä 
seuraavat perusteet:
a) Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
käynnistävät yksittäiset kansalliset 
valtuutusprosessit yhteisen aikataulun 
mukaisesti.
b) Tarvittaessa määritetään 
asianomaisten jäsenvaltioiden väliset 
yhteiset ehdot ja menettelyt yksittäisten 
lupien valinnalle ja myöntämiselle.
c) Tarvittaessa määritetään asianomaisten 
jäsenvaltioiden väliset yksittäisiä 
käyttölupia koskevat yhteiset tai 
vertailukelpoiset ehdot, joiden perusteella 
voidaan muun muassa myöntää 
operaattoreille osoitettavia taajuuslohkoja 
vastaavat yhdenmukaiset 
käyttöoikeuskokonaisuudet.

Or. en

Tarkistus 506
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
12 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 b artikla
a) Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
käynnistävät yksittäiset kansalliset 
valtuutusprosessit yhteisen aikataulun 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 507
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Ehdotus asetukseksi
12 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 c artikla
b) Tarvittaessa määritetään 
asianomaisten jäsenvaltioiden väliset 
yhteiset ehdot ja menettelyt yksittäisten 
lupien valinnalle ja myöntämiselle.

Or. en

Tarkistus 508
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
12 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 d artikla
c) Tarvittaessa määritetään asianomaisten 
jäsenvaltioiden väliset yksittäisiä 
käyttölupia koskevat yhteiset tai 
vertailukelpoiset ehdot, joiden perusteella 
voidaan muun muassa myöntää 
operaattoreille osoitettavia taajuuslohkoja 
vastaavat yhdenmukaiset 
käyttöoikeuskokonaisuudet.

Or. en

Tarkistus 509
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 510
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 511
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) käyttölupien kesto; c) käyttölupien kesto, jonka on oltava 
vähintään 20 vuotta ja joka auttaa joka 
tapauksessa kannustamaan investointeja 
ja kilpailua sekä estämään taajuuksien 
vajaakäytön tai varastoon keräämisen.

Or. en

Tarkistus 512
Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) radiotaajuuksien varaaminen tietyn 
tyyppisille toimijoille tai tietyn tyyppisten 
toimijoiden sulkeminen pois;

i) radiotaajuuksien varaaminen tietyn 
tyyppisille toimijoille, myös voittoa 
tavoittelemattomalla sektorilla, tai tietyn 
tyyppisten toimijoiden sulkeminen pois;

Or. en

Tarkistus 513
Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) mahdollisuus radiotaajuuksien 
yhteiskäyttöön;

k) mahdollisuus radiotaajuuksien 
yhteiskäyttöön, myös ilman erityistä 
toimilupaa;

Or. en

Tarkistus 514
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos jäsenvaltiot aikovat luoda 
yhteisen valtuutusprosessin 12 a artiklan 
mukaisesti, asianomaisten kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava komissiolle ja toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisuus tutustua 
toimenpide-ehdotuksiin samanaikaisesti.

Or. en

Tarkistus 515
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
ja komissio voivat esittää huomautuksia 
asianomaiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle kahden kuukauden 
kuluessa. Tätä kahden kuukauden 
määräaikaa ei voi pidentää.

Poistetaan.

Arvioidessaan toimenpide-ehdotusta 
tämän artiklan mukaisesti komissio ottaa 
huomioon erityisesti
a) direktiivien 2002/20/EY ja 2002/21/EY 
sekä päätöksen N:o 243/2012/EY 
säännökset;
b) edellä 9 artiklassa esitetyt 
sääntelyperiaatteet;
c) edellä 10 artiklassa tiettyjen 
erityisehtojen osalta vahvistetut 
asiaankuuluvat kriteerit ja 11 artiklassa 
vahvistetut lisäsäännökset;
d) mahdolliset 12 artiklan mukaisesti 
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hyväksytyt täytäntöönpanosäädökset;
e) johdonmukaisuuden muissa 
jäsenvaltioissa hiljattain toteutettujen, 
meneillään olevien tai suunniteltujen 
menettelyjen kanssa ja vaikutukset 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.
Jos komissio kyseisen määräajan 
kuluessa ilmoittaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle, että toimenpide-ehdotus 
muodostaisi esteen sisämarkkinoille tai 
jos sillä on vakavia epäilyjä sen 
yhteensopivuudesta unionin oikeuden 
kanssa, toimenpide-ehdotuksen 
hyväksymistä on lykättävä vielä kahdella 
kuukaudella. Komissio ilmoittaa myös 
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille toimenpide-ehdotukseen 
omaksumansa kannan tällaisessa 
tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 516
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun kahden 
kuukauden lisäajan kuluessa komission 
ja asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä yksilöidäkseen 
asianmukaisimman ja tehokkaimman 
toimenpiteen 2 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien pohjalta, samalla kun otetaan 
asianmukaisesti huomioon 
markkinatoimijoiden näkemykset ja tarve 
varmistaa johdonmukaisen 
sääntelykäytännön kehittyminen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 517
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
milloin tahansa menettelyn aikana 
muuttaa toimenpide-ehdotustaan tai 
perua sen ottaen mahdollisimman tarkasti 
huomioon komission 2 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 518
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi 2 kohdassa tarkoitetun 
kahden kuukauden lisäajan kuluessa

Poistetaan.

a) esittää viestintäkomitealle 
päätösluonnoksen, jossa vaaditaan 
kyseistä toimivaltaista viranomaista 
perumaan toimenpide-ehdotuksensa. 
Päätösluonnokseen liitetään 
yksityiskohtainen ja objektiivinen selvitys 
siitä, miksi komissio katsoo, ettei 
toimenpide-ehdotusta pidä hyväksyä 
ilmoitetussa muodossaan, sekä 
tarvittaessa yksityiskohtaiset ehdotukset 
toimenpide-ehdotuksen muuttamiseksi; 
tai
b) tehdä päätöksen, jolla se muuttaa 
kyseiseen toimenpide-ehdotukseen 
omaksumaansa kantaa.
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Or. en

Tarkistus 519
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) esittää viestintäkomitealle 
päätösluonnoksen, jossa vaaditaan 
kyseistä toimivaltaista viranomaista 
perumaan toimenpide-ehdotuksensa. 
Päätösluonnokseen liitetään 
yksityiskohtainen ja objektiivinen selvitys 
siitä, miksi komissio katsoo, ettei 
toimenpide-ehdotusta pidä hyväksyä 
ilmoitetussa muodossaan, sekä 
tarvittaessa yksityiskohtaiset ehdotukset 
toimenpide-ehdotuksen muuttamiseksi; 
tai

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 520
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos komissio ei ole esittänyt 5 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
päätösluonnosta tai jos se tekee 5 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun päätöksen, 
kyseinen toimivaltainen viranomainen voi 
hyväksyä toimenpide-ehdotuksen.

Poistetaan.

Jos komissio on esittänyt 5 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun 
päätösluonnoksen, toimivaltaisen 
viranomaisen on lykättävä 
toimenpideluonnoksen hyväksymistä 
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enintään kuuden kuukauden ajan siitä, 
kun 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on 
toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle.
Komissio voi päättää muuttaa kantaansa 
toimenpide-ehdotukseen missä tahansa 
menettelyn vaiheessa, myös sen jälkeen 
kun päätösluonnos on esitetty 
viestintäkomitealle.

Or. en

Tarkistus 521
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio ei ole esittänyt 5 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettua päätösluonnosta 
tai jos se tekee 5 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun päätöksen, kyseinen 
toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä 
toimenpide-ehdotuksen.

Jos komissio ei ole esittänyt 5 kohdassa 
tarkoitettua päätösluonnosta, kyseinen 
toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä 
toimenpide-ehdotuksen.

Or. ro

Tarkistus 522
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio on esittänyt 5 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun 
päätösluonnoksen, toimivaltaisen 
viranomaisen on lykättävä 
toimenpideluonnoksen hyväksymistä 
enintään kuuden kuukauden ajan siitä, kun 
2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on 

Jos komissio on esittänyt 5 kohdassa 
tarkoitetun päätösluonnoksen, 
toimivaltaisen viranomaisen on lykättävä 
toimenpideluonnoksen hyväksymistä 
enintään kahden kuukauden ajan siitä, kun 
2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on 
toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle.
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toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. ro

Tarkistus 523
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio tekee mahdolliset päätökset 
toimivaltaisen viranomaisen 
velvoittamisesta perumaan toimenpide-
ehdotuksensa hyväksymällä 
täytäntöönpanosäädöksiä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 524
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio tekee mahdolliset päätökset 
toimivaltaisen viranomaisen 
velvoittamisesta perumaan toimenpide-
ehdotuksensa hyväksymällä 
täytäntöönpanosäädöksiä. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. ro
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Tarkistus 525
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kun komissio on tehnyt päätöksen 
7 kohdan mukaisesti, toimivaltaisen 
viranomaisen on muutettava toimenpide-
ehdotusta tai peruttava se kuuden 
kuukauden kuluessa komission päätöksen 
tiedoksiantamispäivästä. Jos toimenpide-
ehdotusta muutetaan, toimivaltaisen 
viranomaisen on tarvittaessa järjestettävä 
julkinen kuuleminen, ja sen on 
ilmoitettava muutettu toimenpide-ehdotus 
komissiolle 1 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 526
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kun komissio on tehnyt päätöksen 
7 kohdan mukaisesti, toimivaltaisen 
viranomaisen on muutettava toimenpide-
ehdotusta tai peruttava se kuuden 
kuukauden kuluessa komission päätöksen 
tiedoksiantamispäivästä. Jos toimenpide-
ehdotusta muutetaan, toimivaltaisen 
viranomaisen on tarvittaessa järjestettävä 
julkinen kuuleminen, ja sen on 
ilmoitettava muutettu toimenpide-ehdotus 
komissiolle 1 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. ro
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Tarkistus 527
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen 
on otettava mahdollisimman tarkasti 
huomioon kaikki muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
komission huomautukset, ja se voi, 
lukuun ottamatta 2 kohdan kolmannessa 
alakohdassa, 6 kohdan toisessa 
alakohdassa ja 7 kohdassa tarkoitettuja 
tapauksia, hyväksyä lopullisen 
toimenpide-ehdotuksen, joka sen on 
tällöin annettava tiedoksi komissiolle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 528
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
otettava mahdollisimman tarkasti 
huomioon kaikki muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja komission 
huomautukset, ja se voi, lukuun ottamatta 
2 kohdan kolmannessa alakohdassa,
6 kohdan toisessa alakohdassa ja 
7 kohdassa tarkoitettuja tapauksia, 
hyväksyä lopullisen toimenpide-
ehdotuksen, joka sen on tällöin annettava 
tiedoksi komissiolle.

9. Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
otettava mahdollisimman tarkasti 
huomioon kaikki muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja komission 
huomautukset, ja se voi, lukuun ottamatta 
2 kohdan kolmannessa alakohdassa ja
6 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja 
tapauksia, hyväksyä lopullisen toimenpide-
ehdotuksen, joka sen on tällöin annettava 
tiedoksi komissiolle.

Or. ro
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Tarkistus 529
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle toimenpiteeseensä 
liittyvän menettelyn tuloksista, kun 
menettely on saatettu päätökseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 530
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Kattavuutta koskevat velvoitteet

Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan kansalaisten sekä 
eurooppalaisten julkisten tai yksityisten 
tahojen pääsy missä tahansa unionin 
alueella sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoille sekä palvelun laadun 
että markkinahintaisen hinnoittelun 
osalta.

Or. fr

Tarkistus 531
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on sallittava pääsy 
langattomien lähiverkkojen kautta yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajan verkkoon ja 
yhdenmukaistettujen radiotaajuuksien 
käyttö tätä varten pelkällä
yleisvaltuutuksella.

1. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on sallittava pääsy 
langattomien lähiverkkojen kautta yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajan verkkoon ja 
yhdenmukaistettujen radiotaajuuksien 
käyttö tätä varten yleisvaltuutuksella sekä 
luvasta vapautettuihin taajuuksiin 
sovellettavien säännösten, erityisesti 
häiriöitä ja kilpailua koskevien 
säännösten, mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 532
Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
eivät saa rajoittaa loppukäyttäjien oikeutta 
sallia muille loppukäyttäjille 
vastavuoroisesti tai yleisemmin pääsy 
langattomiin lähiverkkoihinsa, myös 
hyödyntäen sellaisia kolmansien osapuolen 
aloitteita, joilla eri loppukäyttäjien 
langattomia lähiverkkoja kootaan yhteen ja 
asetetaan yleisesti saataville.

4. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
eivät saa rajoittaa loppukäyttäjien oikeutta 
sallia muille loppukäyttäjille 
vastavuoroisesti tai yleisemmin pääsy 
langattomiin lähiverkkoihinsa, myös 
hyödyntäen sellaisia kolmansien osapuolen 
aloitteita, joilla eri loppukäyttäjien 
langattomia lähiverkkoja kootaan yhteen ja 
asetetaan yleisesti saataville. 
Viranomaisten on myös sovellettava 
oikeudellista kehystä edistääkseen 
matkaviestintukiasemien ja langattomien 
solmuverkkojen leviämistä.

Or. en

Tarkistus 533
Giles Chichester
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on sallittava huomaamattomien pienalueen 
langattomien liityntäpisteiden käyttöönotto, 
liitäntä ja toiminta 
yleisvaltuutusjärjestelmän puitteissa 
rajoittamatta aiheettomasti tätä 
käyttöönottoa, kytkentää tai toimintaa 
erillisillä kaavoitusluvilla tai muilla 
tavoilla, jos tällainen käyttö on 2 kohdan 
nojalla hyväksyttyjen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaista.

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on sallittava huomaamattomien pienalueen 
langattomien liityntäpisteiden käyttöönotto, 
liitäntä ja toiminta rajoittamatta 
aiheettomasti tätä käyttöönottoa, kytkentää 
tai toimintaa erillisillä kaavoitusluvilla tai 
muilla tavoilla, jos tällainen käyttö on 
2 kohdan nojalla hyväksyttyjen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaista.

Or. en

Perustelu

Myönnettyjen käyttölupien, verkon eheyden ja verkon suoritustehon turvaamiseksi 
toimiluvanvaraisilla taajuuksilla käyttöön otettavien mikrosolujen käytön olisi perustuttava 
yksinoikeuskäyttölupaan.

Tarkistus 534
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä kohta ei rajoita pienalueen 
langattomien liityntäpisteiden toimintaan 
käytettävien radiotaajuuksien 
valtuutusjärjestelmää.

a) sellaisia toimiluvanvaraisia taajuuksia 
varten jo myönnetyt käyttöluvat, joihin 
sovelletaan 10 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettuja vuokraus- ja 
yhteiskäyttöjärjestelmiä;
b) pienalueen langattomien 
liityntäpisteiden toimintaan käytettävien 
radiotaajuuksien valtuutusjärjestelmä.

Or. en
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Tarkistus 535
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta yleisvaltuutusjärjestelmä voitaisiin 
panna täytäntöön yhdenmukaisesti
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
käyttöönottoa, liitäntä ja toimintaa varten
1 kohdan mukaisesti, komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä täsmentää 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
käyttöönottoa, kytkentää ja toimintaa 
varten tekniset ominaisuudet, joiden 
noudattamisella varmistetaan, että nämä 
liityntäpisteet ovat luonteeltaan 
huomaamattomia niiden ollessa käytössä 
erilaisissa paikallisissa oloissa. Komissio 
täsmentää nämä tekniset ominaisuudet 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
suurinta sallittua kokoa, tehoa, 
sähkömagneettisia ominaisuuksia ja 
visuaalista vaikutusta varten. Pienalueen 
langattomien liityntäpisteiden käyttöä 
varten täsmennettävien teknisten 
ominaisuuksien on vähintään vastattava 
direktiivin 2013/35/EU30 vaatimuksia ja 
neuvoston suosituksessa 
N:o 1999/519/EY31 määriteltyjä raja-
arvoja

Jotta pienalueen langattomien 
liityntäpisteiden käyttöönotto, liitäntä ja 
toiminta voitaisiin panna yhdenmukaisesti 
täytäntöön 1 kohdan mukaisesti, komissio 
voi täytäntöönpanosäädöksillä täsmentää 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
käyttöönottoa, kytkentää ja toimintaa 
varten tekniset ominaisuudet, joiden 
noudattamisella varmistetaan, että nämä 
liityntäpisteet ovat luonteeltaan 
huomaamattomia niiden ollessa käytössä 
erilaisissa paikallisissa oloissa. 
Asianomainen valtuutettu henkilö tai 
yritys hallinnoi pienalueen langattomien 
liityntäpisteiden käyttöä taajuuksilla, 
joihin vaaditaan tiettyä tarkoitusta varten 
myönnetty käyttölupa. Komissio täsmentää 
nämä tekniset ominaisuudet pienalueen 
langattomien liityntäpisteiden suurinta 
sallittua kokoa, tehoa, sähkömagneettisia 
ominaisuuksia ja visuaalista vaikutusta 
varten. Pienalueen langattomien 
liityntäpisteiden käyttöä varten 
täsmennettävien teknisten ominaisuuksien 
on vähintään vastattava direktiivin 
2013/35/EU30 ja direktiivin 1999/5/EY 
vaatimuksia ottaen huomioon neuvoston 
suosituksessa N:o 1999/519/EY31 

määritellyt raja-arvot.
__________________ __________________
30 Terveyttä ja turvallisuutta koskevista 
vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden 
suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista 
tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) 
aiheutuville riskeille (kahdeskymmenes 
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) ja 
direktiivin 2004/40/EY kumoamisesta 
26 päivänä kesäkuuta 2013 annettu 

30 Terveyttä ja turvallisuutta koskevista 
vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden 
suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista 
tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) 
aiheutuville riskeille (kahdeskymmenes 
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) ja 
direktiivin 2004/40/EY kumoamisesta 
26 päivänä kesäkuuta 2013 annettu 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/35/EU (EUVL L 179, 
29.6.2013, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/35/EU (EUVL L 179, 
29.6.2013, s. 1).

31 Neuvoston suositus 1999/519/EY, 
annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, 
väestön sähkömagneettisille kentille 
(0 Hz–300 GHz) altistumisen 
rajoittamisesta (EYVL L 199, 30.7.1999, 
s. 59).

31 Neuvoston suositus 1999/519/EY, 
annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, 
väestön sähkömagneettisille kentille 
(0 Hz–300 GHz) altistumisen 
rajoittamisesta (EYVL L 199, 30.7.1999, 
s. 59).

Or. en

Tarkistus 536
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jotta yleisvaltuutusjärjestelmä voitaisiin 
panna täytäntöön yhdenmukaisesti 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
käyttöönottoa, liitäntä ja toimintaa varten 1 
kohdan mukaisesti, komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä täsmentää 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
käyttöönottoa, kytkentää ja toimintaa 
varten tekniset ominaisuudet, joiden 
noudattamisella varmistetaan, että nämä 
liityntäpisteet ovat luonteeltaan 
huomaamattomia niiden ollessa käytössä 
erilaisissa paikallisissa oloissa. Komissio 
täsmentää nämä tekniset ominaisuudet 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
suurinta sallittua kokoa, tehoa, 
sähkömagneettisia ominaisuuksia ja 
visuaalista vaikutusta varten. Pienalueen 
langattomien liityntäpisteiden käyttöä 
varten täsmennettävien teknisten 
ominaisuuksien on vähintään vastattava 
direktiivin 2013/35/EU30 vaatimuksia ja 
neuvoston suosituksessa 
N:o 1999/519/EY31 määriteltyjä raja-
arvoja.

Jotta yleisvaltuutusjärjestelmä voitaisiin 
panna täytäntöön yhdenmukaisesti 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
käyttöönottoa, liitäntää ja toimintaa varten 
1 kohdan mukaisesti, komission on vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
täytäntöönpanosäädöksillä täsmennettävä 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
käyttöönottoa, kytkentää ja toimintaa 
varten tekniset ominaisuudet, joiden 
noudattamisella varmistetaan, että nämä 
liityntäpisteet ovat luonteeltaan 
huomaamattomia niiden ollessa käytössä 
erilaisissa paikallisissa oloissa. Pienalueen 
langattomia liityntäpisteitä, joita jo 
olemassa olevat käyttöoikeudet koskevat, 
voidaan tällöin käyttää edelleen näiden 
oikeuksien puitteissa. Komissio täsmentää 
nämä tekniset ominaisuudet pienalueen 
langattomien liityntäpisteiden suurinta 
sallittua kokoa, tehoa, sähkömagneettisia 
ominaisuuksia ja visuaalista vaikutusta 
varten. Pienalueen langattomien 
liityntäpisteiden käyttöä varten 
täsmennettävien teknisten ominaisuuksien 
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on vähintään vastattava direktiivin 
2013/35/EU30 vaatimuksia ja neuvoston 
suosituksessa N:o 1999/519/EY31

määriteltyjä raja-arvoja.

__________________ __________________
30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/35/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, terveyttä ja turvallisuutta 
koskevista vähimmäisvaatimuksista 
työntekijöiden suojelemiseksi 
altistumiselta fysikaalisista tekijöistä 
(sähkömagneettiset kentät) aiheutuville 
riskeille (kahdeskymmenes direktiivin 
89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu erityisdirektiivi) ja direktiivin 
2004/40/EY kumoamisesta (EUVL L 179, 
29.6.2013, s. 1).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/35/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, terveyttä ja turvallisuutta 
koskevista vähimmäisvaatimuksista 
työntekijöiden suojelemiseksi 
altistumiselta fysikaalisista tekijöistä 
(sähkömagneettiset kentät) aiheutuville 
riskeille (kahdeskymmenes direktiivin 
89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu erityisdirektiivi) ja direktiivin 
2004/40/EY kumoamisesta (EUVL L 179, 
29.6.2013, s. 1).

31 Neuvoston suositus 1999/519/EY, 
annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, 
väestön sähkömagneettisille kentille (0 
Hz–300 GHz) altistumisen rajoittamisesta 
(EYVL L 199, 30.7.1999, s. 59).

31 Neuvoston suositus 1999/519/EY, 
annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, 
väestön sähkömagneettisille kentille 
(0 Hz–300 GHz) altistumisen 
rajoittamisesta (EYVL L 199, 30.7.1999, 
s. 59).

Or. de

Tarkistus 537
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jotta yleisvaltuutusjärjestelmä voitaisiin 
panna täytäntöön yhdenmukaisesti 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
käyttöönottoa, liitäntä ja toimintaa varten 
1 kohdan mukaisesti, komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä täsmentää 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
käyttöönottoa, kytkentää ja toimintaa 
varten tekniset ominaisuudet, joiden 
noudattamisella varmistetaan, että nämä 
liityntäpisteet ovat luonteeltaan 

Jotta yleisvaltuutusjärjestelmä voitaisiin 
panna täytäntöön yhdenmukaisesti 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
käyttöönottoa, liitäntä ja toimintaa varten 
1 kohdan mukaisesti, komissio täsmentää 
mahdollisuuksien mukaan vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
annettavilla täytäntöönpanosäädöksillä
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
käyttöönottoa, kytkentää ja toimintaa 
varten tekniset ominaisuudet, joiden 
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huomaamattomia niiden ollessa käytössä 
erilaisissa paikallisissa oloissa. Komissio 
täsmentää nämä tekniset ominaisuudet 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
suurinta sallittua kokoa, tehoa, 
sähkömagneettisia ominaisuuksia ja 
visuaalista vaikutusta varten. Pienalueen 
langattomien liityntäpisteiden käyttöä 
varten täsmennettävien teknisten 
ominaisuuksien on vähintään vastattava 
direktiivin 2013/35/EU30 vaatimuksia ja 
neuvoston suosituksessa
N:o 1999/519/EY31 määriteltyjä raja-arvoja

noudattamisella varmistetaan, että nämä
liityntäpisteet ovat luonteeltaan 
huomaamattomia niiden ollessa käytössä 
erilaisissa paikallisissa oloissa. Komissio 
täsmentää nämä tekniset ominaisuudet 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
suurinta sallittua kokoa, tehoa, 
sähkömagneettisia ominaisuuksia ja 
visuaalista vaikutusta varten. Pienalueen 
langattomien liityntäpisteiden käyttöä 
varten täsmennettävien teknisten 
ominaisuuksien on vähintään vastattava 
direktiivin 2013/35/EU30 vaatimuksia ja 
neuvoston suosituksessa 
N:o 1999/519/EY31 määriteltyjä raja-
arvoja.

__________________ __________________
30 Terveyttä ja turvallisuutta koskevista 
vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden 
suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista 
tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) 
aiheutuville riskeille (kahdeskymmenes
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) ja 
direktiivin 2004/40/EY kumoamisesta 
26 päivänä kesäkuuta 2013 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/35/EU (EUVL L 179, 
29.6.2013, s. 1).

30 Terveyttä ja turvallisuutta koskevista 
vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden 
suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista 
tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) 
aiheutuville riskeille (kahdeskymmenes 
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) ja 
direktiivin 2004/40/EY kumoamisesta 
26 päivänä kesäkuuta 2013 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/35/EU (EUVL L 179, 
29.6.2013, s. 1).

31 Neuvoston suositus 1999/519/EY, 
annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, 
väestön sähkömagneettisille kentille 
(0 Hz–300 GHz) altistumisen 
rajoittamisesta (EYVL L 199, 30.7.1999, 
s. 59).

31 Neuvoston suositus 1999/519/EY, 
annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, 
väestön sähkömagneettisille kentille 
(0 Hz–300 GHz) altistumisen 
rajoittamisesta (EYVL L 199, 30.7.1999, 
s. 59).

Or. en

Tarkistus 538
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jotta yleisvaltuutusjärjestelmä voitaisiin 
panna täytäntöön yhdenmukaisesti 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
käyttöönottoa, liitäntä ja toimintaa varten 
1 kohdan mukaisesti, komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä täsmentää 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
käyttöönottoa, kytkentää ja toimintaa 
varten tekniset ominaisuudet, joiden 
noudattamisella varmistetaan, että nämä 
liityntäpisteet ovat luonteeltaan 
huomaamattomia niiden ollessa käytössä 
erilaisissa paikallisissa oloissa. Komissio 
täsmentää nämä tekniset ominaisuudet 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
suurinta sallittua kokoa, tehoa, 
sähkömagneettisia ominaisuuksia ja 
visuaalista vaikutusta varten. Pienalueen 
langattomien liityntäpisteiden käyttöä 
varten täsmennettävien teknisten 
ominaisuuksien on vähintään vastattava 
direktiivin 2013/35/EU30 vaatimuksia ja
neuvoston suosituksessa 
N:o 1999/519/EY31 määriteltyjä raja-
arvoja.

Jotta yleisvaltuutusjärjestelmä voitaisiin 
panna täytäntöön yhdenmukaisesti 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
käyttöönottoa, liitäntä ja toimintaa varten 
1 kohdan mukaisesti, komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä täsmentää 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
käyttöönottoa, kytkentää ja toimintaa 
varten tekniset ominaisuudet, joiden 
noudattamisella varmistetaan, että nämä 
liityntäpisteet ovat luonteeltaan 
huomaamattomia niiden ollessa käytössä 
erilaisissa paikallisissa oloissa. Komissio 
täsmentää nämä tekniset ominaisuudet 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden 
suurinta sallittua kokoa, tehoa, 
sähkömagneettisia ominaisuuksia ja 
visuaalista vaikutusta varten. Pienalueen 
langattomien liityntäpisteiden käyttöä 
varten täsmennettävien teknisten 
ominaisuuksien on vähintään vastattava 
direktiivin 2013/35/EU30 ja
direktiivin 1999/5/EY vaatimuksia ottaen 
huomioon neuvoston suosituksessa 
N:o 1999/519/EY31 määritellyt raja-arvot.

__________________ __________________
30 Terveyttä ja turvallisuutta koskevista 
vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden 
suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista 
tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) 
aiheutuville riskeille (kahdeskymmenes 
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) ja 
direktiivin 2004/40/EY kumoamisesta 
26 päivänä kesäkuuta 2013 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/35/EU (EUVL L 179, 
29.6.2013, s. 1).

30 Terveyttä ja turvallisuutta koskevista 
vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden 
suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista 
tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) 
aiheutuville riskeille (kahdeskymmenes 
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) ja 
direktiivin 2004/40/EY kumoamisesta 
26 päivänä kesäkuuta 2013 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/35/EU (EUVL L 179, 
29.6.2013, s. 1).

31 Neuvoston suositus 1999/519/EY, 
annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, 
väestön sähkömagneettisille kentille 
(0 Hz–300 GHz) altistumisen 
rajoittamisesta (EYVL L 199, 30.7.1999, 

31 Neuvoston suositus 1999/519/EY, 
annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, 
väestön sähkömagneettisille kentille 
(0 Hz–300 GHz) altistumisen 
rajoittamisesta (EYVL L 199, 30.7.1999, 
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s. 59). s. 59).

Or. en

Tarkistus 539
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jotta pienalueen langattomien 
liityntäpisteiden käyttöönotto, liitäntä ja 
toiminta voisivat hyötyä 1 kohdan 
säännöksistä, sitä varten täsmennettävät 
ominaisuudet eivät saa rajoittaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
1999/5/EY olennaisia vaatimuksia 
tällaisten tuotteiden markkinoilla 
saattamisesta.32

Jotta pienalueen langattomien 
liityntäpisteiden käyttöönotto, liitäntä ja 
toiminta voisivat hyötyä 1 kohdan 
säännöksistä, sitä varten täsmennettävät 
tekniset ominaisuudet eivät saa rajoittaa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/5/EY olennaisia 
vaatimuksia tällaisten tuotteiden 
markkinoilla saattamisesta.32

__________________ __________________
32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 1999/5/EY, annettu 9 päivänä 
maaliskuuta 1999, radio- ja 
telepäätelaitteista ja niiden 
vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta 
tunnustamisesta (EYVL L 91, 7.4.1999, 
s. 10).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 1999/5/EY, annettu 9 päivänä 
maaliskuuta 1999, radio- ja 
telepäätelaitteista ja niiden 
vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta 
tunnustamisesta (EYVL L 91, 7.4.1999, 
s. 10).

Or. en

Tarkistus 540
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava 
radiotaajuuksien käytön järjestäminen 

1. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on erityisesti 12 artiklan 
täytäntöönpanon takaamiseksi 
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alueellaan ja erityisesti toteutettava kaikki 
tarpeelliset taajuuksien varaamis- tai 
jakamistoimenpiteet, jotta estettäisiin se, 
ettei jokin muu jäsenvaltio pysty sallimaan 
alueellaan tietyn yhdenmukaistetun 
taajuusalueen käyttöä unionin 
lainsäädännön mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta niille 
sovellettavien kansainvälisten sopimusten, 
kuten kansainvälisen televiestintäliiton 
(ITU) radio-ohjesäännön, nojalla kuuluvia 
velvoitteita.

varmistettava radiotaajuuksien käytön 
järjestäminen alueellaan ja erityisesti 
toteutettava kaikki tarpeelliset taajuuksien 
varaamis- tai jakamistoimenpiteet, jotta 
estettäisiin se, ettei jokin muu jäsenvaltio 
pysty sallimaan alueellaan tietyn 
yhdenmukaistetun taajuusalueen käyttöä 
langattomaan laajakaistaviestintään
unionin lainsäädännön mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta niille 
sovellettavien kansainvälisten sopimusten, 
kuten kansainvälisen televiestintäliiton 
(ITU) radio-ohjesäännön, nojalla kuuluvia 
velvoitteita.

Or. en

Tarkistus 541
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimittava 
yhteistyössä keskenään radiotaajuuksien 
käytön rajat ylittävässä koordinoinnissa, 
jotta voidaan varmistaa 1 kohdan 
noudattaminen sekä varmistaa, ettei 
yhdeltäkään jäsenvaltiolta estetä 
radiotaajuuksien tasapuolista saantia.

2. Sisämarkkinoiden joustavan toiminnan 
ja tässä asetuksessa annettujen 
säännösten täytäntöönpanon 
takaamiseksi jäsenvaltioiden on toimittava 
yhteistyössä keskenään radiotaajuuksien 
käytön rajat ylittävässä koordinoinnissa, 
jotta voidaan varmistaa 1 kohdan 
noudattaminen sekä varmistaa, ettei 
yhdeltäkään jäsenvaltiolta estetä 
radiotaajuuksien tasapuolista saantia.

Or. en

Tarkistus 542
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio, jota asia koskee, voi pyytää 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevältä 
ryhmältä tukea kyseisen jäsenvaltion ja 
mahdollisesti muiden jäsenvaltioiden 
avustamiseksi tämän artiklan 
noudattamisessa.

Jäsenvaltio, jota asia koskee, voi pyytää 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevältä 
ryhmältä tukea kyseisen jäsenvaltion ja 
mahdollisesti muiden jäsenvaltioiden 
avustamiseksi tämän artiklan 1 ja 
2 kohdan noudattamisessa.

Or. en

Tarkistus 543
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä sen 
varmistamiseksi, että koordinoinnin 
tuloksena saaduissa ratkaisuissa 
noudatetaan vaatimusta radiotaajuuksien 
tasapuolisesta saannista jäsenvaltioiden 
välillä, mahdollisten käytännön 
epäjohdonmukaisuuksien ratkaisemiseksi, 
jos koordinointi johtaa keskenään 
erilaisiin tuloksiin eri jäsenvaltioissa, sekä 
koordinoitujen ratkaisujen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi unionin 
oikeuden mukaisesti. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 544
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
III luku – 2 jakso
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Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 545
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaiset virtuaaliset 
laajakaistaverkkojen käyttöoikeustuotteet

Korkeatasoiset käyttöoikeustuotteet 
Euroopan laajuisten yrityksille 
suunnattujen viestintäpalvelujen 
tarjoamista varten

Or. en

Tarkistus 546
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 2002/19/EY 8 ja 12 artiklan 
mukaisesti määrätyn virtuaalisen 
laajakaistaverkkojen käyttöoikeustuotteen 
tarjoaminen on katsottava eurooppalaisen 
virtuaalisen laajakaistaverkkojen 
käyttöoikeustuotteen tarjoamiseksi, jos se 
toimitetaan jonkin liitteessä I esitetyn 
”Tarjouksen” yhteydessä lueteltujen 
vähimmäisparametrien mukaisesti ja jos 
se täyttää kaikki seuraavat olennaiset 
vaatimukset:

1. Sellaisten sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajien, joilla on
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklan mukaisesti todettu olevan 
merkittävää markkinavoimaa 
asiaankuuluvilla, tukkutason laadukkaita 
sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavilla 
markkinoilla, on varmistettava, että 
julkaistaan tukkutason viitetarjous, joka 
sisältää ainakin liitteessä I esitetyt tekijät.

Or. en
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Tarkistus 547
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 2002/19/EY 8 ja 12 artiklan 
mukaisesti määrätyn virtuaalisen 
laajakaistaverkkojen käyttöoikeustuotteen 
tarjoaminen on katsottava eurooppalaisen 
virtuaalisen laajakaistaverkkojen 
käyttöoikeustuotteen tarjoamiseksi, jos se 
toimitetaan jonkin liitteessä I esitetyn 
”Tarjouksen” yhteydessä lueteltujen 
vähimmäisparametrien mukaisesti ja jos 
se täyttää kaikki seuraavat olennaiset 
vaatimukset:

1. Jos yrityksillä on todettu olevan 
merkittävää markkinavoimaa tietyillä 
asiaankuuluvilla markkinoilla ja jos 
käyttöoikeusvelvoitteet on määrätty 
direktiivin 2002/19/EY 8 ja 12 artiklan 
mukaisesti, niiden on tarjottava 
tukkutason käyttöoikeustuotteita, jotka 
täyttävät ainakin liitteessä I määritetyt 
eritelmät, tämän kuitenkaan rajoittamatta 
fyysisten käyttöoikeusvelvoitteiden 
määräämistä, sekä kaikki seuraavat 
olennaiset vaatimukset:

Or. en

Tarkistus 548
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sitä voidaan tarjota korkealaatuisena 
tuotteena kaikkialla unionissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 549
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) siihen liittyy mahdollisimman suuri 
verkkojen ja palvelujen yhteentoimivuus 
ja syrjimätön verkonhallinta 
operaattoreiden välillä verkkotopologiaa 
vastaavasti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 550
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) se voi palvella loppukäyttäjiä 
kilpailuehdoin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 551
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) se on kustannustehokas ottaen 
huomioon kapasiteetti, joka on 
toteutettava nykyisissä ja uusissa 
verkoissa, ja sen kyky toimia rinnakkain 
muiden käyttöoikeustuotteiden kanssa, 
joita voidaan tarjota samassa 
verkkoinfrastruktuurissa;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 552
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) se on operatiivisesti tehokas ja 
erityisesti aiheuttaa mahdollisimman 
vähän toteutukseen liittyviä esteitä ja 
käyttöönottokustannuksia virtuaalisten 
laajakaistaviestinnän käyttöoikeuksien 
tarjoajille ja hakijoille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 553
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 554
Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
yritysten käyttöoikeuteen liittyvillä, 
asiaankuuluvilla tukkumarkkinoilla 
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vallitsevien kilpailuolosuhteiden valossa 
voidaan objektiivisesti perustella, että 
liitteessä 1 olevassa 3 osassa tarkoitettujen 
nykyaikaisilla rajapinnoilla tarjottavien 
vuokrayhteyksien hintojen on oltava 
kustannuslähtöisiä.

Or. en

Tarkistus 555
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
32 artiklan mukaisesti delegoituja
säädöksiä, joilla mukautetaan liitettä I 
markkinoiden ja teknologian kehitykseen,
jotta voidaan jatkuvasti täyttää 1 kohdassa 
luetellut olennaiset vaatimukset.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
BERECiä kuultuaan
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
mukautetaan liitettä I markkinoiden ja 
teknologian kehitykseen.

Asianomaiset täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 33 artiklassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 556
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 557
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisen sääntelyviranomaisen, joka on 
jo asettanut direktiivin 2002/19/EY 8 ja 
12 artiklan mukaisesti operaattorille 
velvoitteen tarjota tukkutason käyttöoikeus 
seuraavan sukupolven verkkoon, on 
arvioitava, olisiko tarkoituksenmukaista ja 
oikeasuhteista asettaa sen sijaan velvoite 
tarjota eurooppalaista virtuaalista 
laajakaistaverkkojen käyttöoikeustuotetta, 
joka vastaa toiminnallisuudeltaan 
vähintään jo määrättyä tukkutason 
käyttöoikeustuotetta.

Kansallisen sääntelyviranomaisen, joka on 
jo asettanut direktiivin 2002/19/EY 8 ja 
12 artiklan mukaisesti operaattorille 
velvoitteen tarjota tukkutason käyttöoikeus 
seuraavan sukupolven verkkoon, on 
arvioitava, olisiko tarkoituksenmukaista ja 
oikeasuhteista asettaa tai velvoitteen lisäksi
tarjota eurooppalaista virtuaalista 
laajakaistaverkkojen käyttöoikeustuotetta, 
joka vastaa toiminnallisuudeltaan 
vähintään jo määrättyä tukkutason 
käyttöoikeustuotetta.

Or. en

Tarkistus 558
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan 1, 2 tai 3 kohdan mukaisesti, 
onko määrättävä eurooppalainen 
virtuaalinen laajakaistaverkkojen 
käyttöoikeustuote muiden tukkutason 
käyttöoikeustuotteiden sijaan, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on otettava 
huomioon intressi sääntelyllisten 
olosuhteiden lähentymiseen koko unionissa 
tukkutason korjaavissa toimenpiteissä, 
infrastruktuuripohjaisen kilpailun nykyinen 
ja ennakoitu tila, markkinaolosuhteiden 
kehitys kohti kilpailevien seuraavan 
sukupolven verkkojen tarjoamista, 
huomattavan markkinavoiman 
operaattoriksi todetun operaattorin ja 

Arvioidessaan 1, 2 tai 3 kohdan mukaisesti, 
onko määrättävä eurooppalainen 
virtuaalinen laajakaistaverkkojen 
käyttöoikeustuote muiden tukkutason 
käyttöoikeustuotteiden sijaan, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on otettava 
huomioon intressi sääntelyllisten 
olosuhteiden lähentymiseen koko unionissa 
tukkutason korjaavissa toimenpiteissä, 
infrastruktuuripohjaisen kilpailun nykyinen 
ja ennakoitu tila, markkinaolosuhteiden 
kehitys kohti kilpailevien seuraavan 
sukupolven verkkojen tarjoamista, 
huomattavan markkinavoiman 
operaattoriksi todetun operaattorin ja 
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käyttöoikeuksia hakevien tekemät 
investoinnit sekä näiden investointien 
kuoletusaika.

käyttöoikeuksia hakevien tekemät 
investoinnit sekä näiden investointien 
kuoletusaika. Eurooppalaisille 
virtuaalisille laajakaistaverkkojen 
käyttöoikeustuotteille ei kuitenkaan saa 
antaa etusijaa, kun eriytettyjä fyysisiä 
käyttöoikeuksia on tarjolla.

Or. en

Tarkistus 559
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 560
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 561
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
19 artikla
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Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 562
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 563
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 564
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisiin käyttöoikeustuotteisiin 
liittyvät toimenpiteet

Euroopan laajuisten yritysten 
viestintäpalvelujen tarjoamiseen 
tarkoitettuihin korkeatasoisiin
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käyttöoikeustuotteisiin liittyvät 
toimenpiteet

Or. en

Tarkistus 565
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2016 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan yhdenmukaiset tekniset ja 
menetelmäsäännöt 17 artiklassa ja 
liitteessä I olevassa 1 kohdassa 
tarkoitetun eurooppalaisen virtuaalisen 
laajakaistaverkkojen käyttöoikeustuotteen 
toteuttamista varten mainituissa 
säännöksissä täsmennettyjen kriteerien ja 
parametrien mukaisesti ja jotta voidaan 
varmistaa, että tällainen seuraavan 
sukupolven verkkojen virtuaalinen 
tukkutason käyttöoikeustuote vastaa 
toiminnallisuudeltaan eriytettyjen 
fyysisten tilaajayhteyksien 
käyttöoikeustuotetta. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio antaa viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2016 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan yhdenmukaiset periaatteet 
korkeatasoista sähköistä viestintää 
tarjoavien tukkumarkkinoiden 
määrittämistä ja analysoimista varten 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklan mukaisesti sekä 
johdonmukaiset eritelmät korjaaville 
toimille, jotka vastaavat yritysten tarpeita 
kyseisillä markkinoilla, liitteen I 
mukaisesti. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 566
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 567
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 568
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
IV luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhdenmukaistetut loppukäyttäjien
oikeudet

Avoimeen internetiin pääsyä koskevat 
käyttäjien oikeudet

Or. en

Tarkistus 569
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Digitaalisten vapauksien on kuljettava 
käsi kädessä rajatylittävän kaupan 
kanssa, jotta voidaan luoda ja optimoida 
liiketoimintamahdollisuuksia 
eurooppalaisille yrityksille ja suojella 
kuluttajia maailmanlaajuisessa 
digitaalitaloudessa. Julkisviranomaiset 
eivät saa rajoittaa loppukäyttäjien vapautta 
käyttää toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneen yrityksen tarjoamia yleisiä 
sähköisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 
saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja.

Or. en

Perustelu

On transatlanttisen vuoropuhelun epävirallisen asiakirjan ”Cyber security and Internet 
issues - Establishing framework for Transatlatic action” [Kyberturvallisuuteen ja internetiin 
liittyvät asiat – transatlanttista toimintaa koskevan kehyksen perustaminen] mukaista.
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Tarkistus 570
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 571
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
eivät saa soveltaa loppukäyttäjiin syrjiviä 
käyttöoikeuksiin tai käyttöön liittyviä 
vaatimuksia tai ehtoja loppukäyttäjän 
kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella, 
paitsi jos tällaiset erot ovat objektiivisesti 
perusteltuja. Avoimen internetin 
rajoittamaton käyttöoikeus sekä tiedon ja 
asiaankuuluvien palveluiden vapaa 
tarjonta on varmistettava voimassa 
olevalla lainsäädännöllä.

Or. en

Tarkistus 572
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta



AM\1013978FI.doc 57/224 PE526.176v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 573
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) kuin kotimaan kaukoviestinnän tariffit, 
kun on kyse kiinteän verkon viestinnästä;
b) kuin asetuksessa (EU) N:o 531/2012 
vahvistetut säänneltyjen 
verkkovierailuäänipuhelu- ja 
-tekstiviestipalvelujen eurotariffit, kun on 
kyse matkaviestinnästä.

Or. en

Tarkistus 574
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) kuin kotimaan kaukoviestinnän tariffit, 
kun on kyse kiinteän verkon viestinnästä;
b) kuin asetuksessa (EU) N:o 531/2012 
vahvistetut säänneltyjen 
verkkovierailuäänipuhelu- ja 
-tekstiviestipalvelujen eurotariffit, kun on 
kyse matkaviestinnästä.

Or. en

Perustelu

Kansainvälisten puheluiden markkinoiden sääntely purettiin vuonna 2007, koska 
markkinoiden katsottiin jo silloin olevan kilpailukykyiset. Siitä lähtien kilpailu markkinoilla 
on vain lisääntynyt, kun niillä tarjotaan minuuttipaketteja, kiinteitä hintoja ja virtuaalisen 
matkapuhelinverkon operaattoreiden vaihtoehtoisia tarjouksia, joihin sisältyy Skypen tapaisia 
VoIP-palveluja, joiden ansiosta ilmaiset maailmanlaajuiset puhelut ovat mahdollisia. 
Markkinoiden sääntely on siis tarpeetonta.

Tarkistus 575
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 576
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) kuin matkaviestintäpalvelut 
kansallisella tasolla, kun on kyse 
matkaviestinnästä.

Or. en

Tarkistus 577
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Laskutus tapahtuu sekä 
loppukäyttäjän jäsenvaltion valuutassa 
että euroina avoimuuden lisäämiseksi ja 
tariffien vertailun helpottamiseksi.

Or. ro

Tarkistus 578
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla
BERECin on 31 päivään joulukuuta 2014 
mennessä hyväksyttävä yksi arvo kullekin, 
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kiinteän ja matkaviestintäverkon 
kohdeverkkomaksujen sääntelystä EU:ssa 
7 päivänä toukokuuta 2009 annetun 
komission suosituksen C(2009)3359 
mukaisesti lasketulle kiinteän ja 
matkaviestintäverkon 
kohdeverkkomaksulle.
Kaikkien kansallisten 
sääntelyviranomaisten on 30 päivään 
kesäkuuta 2015 mennessä varmistettava, 
että operaattorit, joilla viranomainen 
katsoo olevan merkittävän markkina-
aseman yksittäisten julkisten 
puhelinverkkojen tukkutason 
kohdeverkkopalveluiden osalta direktiivin 
2009/140/EY mukaisesti tehdyn 
markkina-analyysin perusteella, perivät 
tässä pykälässä tarkoitetut BERECin 
määrittämät kohdeverkkomaksut.

Or. en

Tarkistus 579
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Vapaus tarjota ja hyödyntää pääsyä 
avoimeen internetiin sekä kohtuullinen 
liikenteenhallinta

Avoin internet-liityntä, erikoistunut 
palvelu ja kohtuullinen perusteltu 
liikenteenhallinta

Or. de

Tarkistus 580
Sabine Verheyen, Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Vapaus tarjota ja hyödyntää pääsyä 
avoimeen internetiin sekä kohtuullinen 
liikenteenhallinta

Pääsy avoimeen internetiin, erikoistuneet 
palvelut sekä kohtuullinen 
liikenteenhallinta

Or. en

Tarkistus 581
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Internet-liityntäpalvelun tarjoajat eivät 
saa estää loppukäyttäjiä käyttämästä 
päätelaitetta tiedon ja sisällön saamiseen 
ja välittämiseen internet-
liityntäpalvelunsa avulla eivätkä rajoittaa 
kyseistä käyttöä. Tällä ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden oikeutta myöntää 
yksittäisiä käyttöoikeuksia direktiivin 
2002/20/EY 5 artiklan mukaisesti.
Sähköisten viestintäpalvelun tarjoajien on 
varmistettava, että loppukäyttäjät voivat 
käyttää kaikkia internetin sähköisen 
viestinnän toimintoa hyödyntäviä 
sovelluksia rajoittamatta vaihdettua 
sisältöä millään tavoin, paitsi jos kyseessä 
ovat kohtuulliset 
liikenteenhallintatoimenpiteet tai 
tuomioistuimen määräyksen 
täytäntöönpano.

Or. en
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Tarkistus 582
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Verkko-operaattoreilla on yleinen velvoite 
toimia mahdollisimman hyvin 
-periaatteen mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 583
Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Jotta käyttäjien todellinen 
valinnanvapaus taataan, internet-
palvelujen tarjoajat eivät saa syrjiä, 
rajoittaa tai häiritä internet-liikenteen 
siirtoa.

Or. en
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Tarkistus 584
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Käyttäjillä on oikeus saada ja välittää 
tietoa ja sisältöjä sekä käyttää ja tarjota
valitsemiaan sovelluksia ja palveluja sekä 
käyttää valitsemiaan laitteita internet-
liityntäpalvelun kautta.

Internet-palvelujen tarjoajat eivät saa 
syrjiä, rajoittaa tai häiritä internet-
liikenteen siirtoa.

Or. en

Tarkistus 585
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 586
Jürgen Creutzmann

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

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

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

Or. en

Tarkistus 587
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Loppukäyttäjillä on oikeus saada ja välittää 
tietoa ja sisältöjä sekä käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja tai laitteita
internet-liityntäpalvelunsa kautta verkon 
neutraaliuden periaatteen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 588
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 589
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Säännöksen lisäarvo ei ole selvä. Käyttäjillä on luonnollisesti vapaus tehdä sopimuksia. Se, 
koskevatko sopimukset datansiirron määriä ja nopeuksia vai esimerkiksi palvelun laadun 
ominaisuuksia, riippuu täysin kysynnästä ja tarjonnasta, eikä sitä tarvitse säännellä.

Tarkistus 590
Sabine Verheyen, Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 591
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 592
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Loppukäyttäjillä on vapaus tehdä 
sopimuksia datansiirron määristä ja 
nopeuksista internet-liityntäpalvelujen 
tarjoajien kanssa. Käyttäjien on annettava 
nimenomainen suostumus tällaisten 
sopimusten tekemiseen, ja heille on aina 
kerrottava sopimuksesta ennalta. 
Loppukäyttäjillä on oikeus hyödyntää
tällaisten datamääriä koskevien sopimusten 
mukaisesti kaikkia internetin sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajien 
tarjouksia.

Or. es

Tarkistus 593
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Verkon neutraliuuden periaate huomioon 
ottaen loppukäyttäjillä on vapaus tehdä 
sopimuksia datansiirron määristä ja 
nopeuksista internet-liityntäpalvelujen 
tarjoajien kanssa, edellyttäen että ne 
vapaasti ja nimenomaisesti antavat 
tietoisen suostumuksensa, ja hyödyntää 
kaikkia internetin sisältöjen, sovellusten ja
palvelujen tarjoajien tarjouksia.

Or. en

Tarkistus 594
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Edellyttäen että ne vapaasti ja 
nimenomaisesti antavat tietoisen 
suostumuksensa, loppukäyttäjillä on 
vapaus tehdä sopimuksia datansiirron 
määristä ja nopeuksista internet-
liityntäpalvelujen tarjoajien kanssa ja
hyödyntää kaikkia internetin sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajien 
tarjouksia.

Or. en

Tarkistus 595
Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Edellyttäen että ne vapaasti ja 
nimenomaisesti antavat tietoisen 
suostumuksensa, loppukäyttäjillä on 
vapaus tehdä sopimuksia datansiirron 
määristä ja nopeuksista internet-
liityntäpalvelujen tarjoajien kanssa ja
hyödyntää kaikkia internetin sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajien 
tarjouksia.

Or. en

Tarkistus 596
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 597
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Loppukäyttäjillä on vapaus tehdä 
sopimuksia datansiirron määristä ja 

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

nopeuksista internet-liityntäpalvelujen 
tarjoajien kanssa ja tällaisten datamääriä 
koskevien sopimusten mukaisesti 
hyödyntää kaikkia internetin sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajien 
tarjouksia. Tariffit eivät saa ylittää 
eurotariffeja.

Or. ro

Tarkistus 598
Petra Kammerevert

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

Komission teksti Tarkistus

Datansiirron määriä ja nopeuksia 
koskevissa sopimuksissa ei ole sallittua 
jättää tiettyjä sisältöjä, palveluja tai 
sovelluksia pois käytetyistä määristä tai 
jättää niitä rajoitusten ulkopuolelle 
sovitun datamäärän käytön jälkeen.

Or. de

Tarkistus 599
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tarjoaja ei saa rajoittaa pääsyä 
viestintäverkkoihin, sisältöihin, 
sovelluksiin tai palveluihin sen 
seurauksena, että loppukäyttäjä on 
käyttänyt päätelaitetta, jota tarjoaja ei ole 
tarjonnut tai suositellut.

Or. de
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Tarkistus 600
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat 
tai sisällön, sovellusten ja palvelujen 
tarjoajat voivat tarjota palvelunlaadultaan 
parempia erikoistuneita palveluja 
internet-liityntäpalvelun lisäksi 
edellyttäen, että kyseiset tarjoukset eivät 
haittaa internet-liityntäpalveluja tai 
niiden tehokkuutta, edullisuutta tai 
laatua.
Loppukäyttäjien ja sovellusten ja 
kaupallisten palvelujen tarjoajien 
erikoistuneiden palvelujen käyttöönoton 
olisi siten oltava vapaaehtoista ja 
syrjimätöntä.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon BERECin toteamuksen, että käyttäjiä olisi valvottava aina kun mahdollista, 
on tärkeää, että asetuksessa selvennetään, että loppukäyttäjät ja sovellusten ja kaupallisten 
palvelujen tarjoajat eivät joudu niin huonoihin tilanteisiin ja internet-liityntäpalvelun laatu ei 
ole niin huono, että ne joutuvat tekemään sopimuksen erikoistuneista palveluista. 
Erikoistuneiden palveluiden käyttöönoton pitäisi olla siis täysin vapaaehtoista.

Tarkistus 601
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Loppukäyttäjillä on myös vapaus sopia 
joko yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien tai sisältöjen, sovellusten ja 
palvelujen tarjoajien kanssa 

Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat tai 
sisältöjen, sovellusten ja palvelujen 
tarjoajat voivat tarjota erikoistuneita 
palveluja suljetun sähköisen 
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erikoistuneiden palvelujen tarjoamisesta, 
joiden palvelunlaatu on parempi.

viestintäverkon kautta rajatulle 
käyttäjäjoukolle, jonka pääsyä valvotaan. 
Erikoistuneita palveluja ei saa 
markkinoida tai käyttää internetin 
korvaajina, eivätkä ne saa olla 
toiminnallisesti samanlaisia kuin avoimen 
internetin sisällöt, sovellukset tai palvelut.

Or. de

Tarkistus 602
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajilla ja
sisältöjen, sovellusten ja palvelujen 
tarjoajilla on vapaus tarjota 
loppukäyttäjälle erikoistuneita palveluja, 
joiden palvelunlaatu on parempi ja joiden 
tarjoaminen ei saa heikentää toistuvasti 
tai jatkuvasti internet-liityntäpalvelujen 
yleistä laatua. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että erikoistuneet palvelut ovat 
loppukäyttäjien vapaassa käytössä.

Or. en

Perustelu

Muutoksella asetetaan osat loogiseen järjestykseen: ensin tarjoajilla on vapaus tarjota 
erikoistuneita palveluja ja, jos ne tekevät niin, käyttäjillä on vapaus hyötyä palveluista. 
Tärkeää ei ole, että käyttäjät ovat vapaita käyttämään näitä palveluja – sillä ne olisivat sitä 
ilman tätä säännöstäkin. Sen sijaan on tärkeää painottaa, että sääntelyviranomaisten pitäisi 
vahvistaa nämä oikeudet.

Tarkistus 603
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Loppukäyttäjillä on myös vapaus sopia 
joko yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
tai sisältöjen, sovellusten ja palvelujen 
tarjoajien kanssa erikoistuneiden 
palvelujen tarjoamisesta, joiden 
palvelunlaatu on parempi. Kun tällaisia 
sopimuksia tehdään internet-
liityntäpalvelun tarjoajan kanssa, tämän 
on verkon neutraaliuden periaatteen 
mukaisesti varmistettava, että parempi 
palvelunlaatu ei heikennä internet-
liityntäpalvelun suoritustehoa, 
kohtuuhintaisuutta tai laatua.

Or. en

Tarkistus 604
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Loppukäyttäjillä on myös vapaus sopia 
joko yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
tai sisältöjen, sovellusten ja palvelujen 
tarjoajien kanssa palvelunlaadultaan 
parempien erikoistuneiden palvelujen 
tarjoamisesta, joiden laatu on parempi, 
suljetuissa sähköisen viestinnän 
verkoissa.

Sähköistä viestintää loppukäyttäjille 
tarjoavat tarjoajat eivät saa syrjiä omien 
erikoistuneiden palvelujen kanssa 
kilpailevia, muista lähteistä peräisin 
olevia sisältöjä, palveluja tai sovelluksia.

Or. en
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Tarkistus 605
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Loppukäyttäjillä on myös vapaus sopia 
joko yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
tai sisältöjen, sovellusten ja palvelujen 
tarjoajien kanssa erikoistuneiden 
palvelujen tarjoamisesta, joiden 
palvelunlaatu on parempi, kunhan tämä ei 
vaaranna internetiin pääsyn yleistä 
laatutasoa, ellei kyse ole hätätilanteesta 
tai perustellusti todellisesta tarpeesta.

Or. it

Tarkistus 606
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Loppukäyttäjillä on myös vapaus käyttää 
erikoistuneita palveluja, joiden 
palvelunlaatu on parempi.

Or. en

Tarkistus 607
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 608
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 609
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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välittämiseksi erikoistuneina palveluina, 
joilla on tietty palvelunlaatu ja 
kohdennettu kapasiteetti. Erikoistuneiden 
palvelujen tarjoaminen ei saa heikentää 
toistuvasti tai jatkuvasti internet-
liityntäpalvelujen yleistä laatua.

Or. en

Perustelu

Kuten edellisten säännöstenkin kohdalla ensimmäisen virkkeen lisäarvo ei ole selvä, sillä 
tarjoajat ovat joka tapauksessa vapaita sopimaan erikoistuneista palveluista keskenään. 
Tärkeä elementti eli yleisten internet-liityntäpalvelujen heikentymättömyys sisältyi edellisen 
pykälän tarkistukseen.

Tarkistus 610
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jotta loppukäyttäjille voidaan tarjota 
erikoistuneita palveluja, sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajilla ja 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajilla on 
vapaus tehdä sopimuksia toistensa kanssa 
tarvittavien datamäärien tai -liikenteen 
välittämiseksi erikoistuneina palveluina, 
joilla on tietty palvelunlaatu ja kohdennettu 
kapasiteetti. Sähköisen viestinnän 
tarjoajien on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet taatakseen, että niiden 
verkon kautta välitettävien erikoistuneiden 
palvelujen tarjoaminen on aina avointa ja 
että se ei heikennä internet-
liityntäpalvelujen suoritustehoon, 
kohtuuhintaisuuteen ja saatavuuteen 
liittyvää yleistä laatua. Tässä yhteydessä 
niiden on pidettävä yllä kapasiteetiltaan ja 
laadultaan riittäviä internet-
liityntäpalveluja toimittaakseen 
loppukäyttäjilleen tarjotut ja mainostetut 
internet-nopeudet ilman verkon 
ruuhkautumista.
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Jotta kansalliset sääntelyviranomaiset 
pystyisivät arvioimaan palvelujen 
mahdollista heikentymistä, yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajien on 
pyynnöstä toimitettava täsmällisiä tietoja 
siitä, miten kapasiteetti osoitetaan näihin 
kahteen palvelutyyppiin, ja tarvittaessa 
perusteltava käyttöön otettuja 
toimenpiteitä, joilla ehkäistään 
erikoistuneista palveluista johtuvaa 
internet-liityntäpalvelujen heikentymistä.

Or. en

Tarkistus 611
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos tällaisia sopimuksia tehdään internet-
liityntäpalvelujen tarjoajien kanssa, 
tarjoajan on varmistettava, että parempi 
palvelunlaatu ei heikennä internet-
liityntäpalvelujen yleistä laatua. 
Erikoistuneiden palvelujen tarjoajat, jotka 
toimivat myös verkko-operaattoreina tai 
internet-liityntäpalvelujen tarjoajina, eivät 
saa syrjiä tarjoajia, jotka ovat riippuvaisia 
verkko-operaattorin tarjoamista 
siirtopalveluista, ja nämä palvelut on 
tarjottava avoimesti ja markkinahintoihin 
sidotulla hinnalla.

Or. de

Tarkistus 612
Petra Kammerevert

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

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

Erikoistuneiden palvelujen tarjoaminen ei 
saa heikentää internet-liityntäpalvelujen 
laatua. Ne eivät saa heikentää myöskään 
voimassa olevia, yleisesti tunnustettuja 
teknisiä standardeja eikä niiden edelleen 
kehittämistä. Erikoistuneet palvelut ovat 
sallittuja vain silloin, kun on 
todistettavasti olemassa oman 
taloudellisen edun ylittävä, tekninen ja 
tosiasiallinen tarve kyetä tarjoamaan 
erityisen laadukkaita sovelluksia, joiden 
reaaliaikaisuus on tärkeää tai jotka 
varmistavat erityisen turvan.

Or. de

Tarkistus 613
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat 
tai sisällön, sovellusten ja palvelujen 
tarjoajat voivat tarjota loppukäyttäjille
erikoistuneita palveluja edellyttäen, että 
niitä tarjotaan avoimen internet-
liityntäpalvelun ohella, että ne vastaavat 
laadultaan teknistä kehitystä ja että ne 
eivät haittaa avoimen internet-
liityntäpalvelun suoritustehoa, 
kohtuuhintaisuutta tai laatua.
Erikoistuneita palveluja tarjotaan 
ainoastaan siinä tapauksessa, että 
verkkokapasiteetti riittää niiden 
tarjoamiseen avoimen internet-
liityntäpalvelun ohella. Loppukäyttäjien 
tai sisällön tai sovellusten tarjoajien olisi 
hyväksyttävä hallinnan piiriin kuuluvien 
palvelujen tukemista koskevat kaupalliset 
tarjoukset vapaaehtoisesti ja 
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syrjimättömästi.

Or. en

Tarkistus 614
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 615
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

kohdennettu kapasiteetti ja jotka eivät ole 
toiminnallisesti samanlaisia kuin 
julkisessa internet-liityntäpalvelussa 
saatavilla olevat palvelut. Erikoistuneiden 
palvelujen tarjoaminen ei saa heikentää 
internet-liityntäpalvelujen laatua. Kun 
verkkokapasiteetti jaetaan internet-
liityntäpalvelujen ja erikoistuneiden 
palvelujen kesken, näiden palvelujen 
tarjoajien on julkaistava selvät ja 
yksiselitteiset perusteet, joiden mukaan 
verkkokapasiteetti on jaettu.

Or. en

Tarkistus 616
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 617
Amelia Andersdotter
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 618
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 619
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 620
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 621
Petra Kammerevert

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

Komission teksti Tarkistus

Verkko-operaattoreihin, jotka tarjoavat 
tai markkinoivat myös erikoistuneita 
palveluja, sovelletaan 2 artiklan 
14 kohdan mukaista avoimen internet-
liityntäpalvelun tarjoamisvelvoitetta. 
Verkko-operaattorit eivät saa syrjiä muita 
sisällöntarjoajia, jotka ovat riippuvaisia 
niiden tarjoamista siirtopalveluista, ja 
palvelut on tarjottava avoimesti ja 
markkinahintoihin sidotulla hinnalla.

Or. de

Tarkistus 622
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 623
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yleisen sähköisen viestinnän 
vertikaalisesti integroidut tarjoajat eivät 
saa harjoittaa minkäänlaista syrjintää 
dataliikenteessä, joka on peräisin 
sisältöjen, sovellusten ja palvelujen 
tarjoajilta, jotka tarjoavat niiden omien 
palvelujen kanssa tai yksinomaisten 
järjestelyjen puitteissa tarjottavien 
palvelujen kanssa kilpailevia sisältöjä, 
palveluja tai sovelluksia.

Or. fr

Tarkistus 624
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 625
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä mahdollistaisi – yhdessä säännöksen liikenteenhallinnan perusteena soveltamisen 
kanssa – sen, että kaikkea unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä 
laittomaksi katsottua sisältöä voitaisiin syrjiä tai heikentää taikka estää pääsy siihen. 
Tällaiset toimenpiteet voisivat vaikuttaa suhteettomasti viestinnän luottamuksellisuutta, 
yksityisyyttä ja tietosuojaa koskeviin loppukäyttäjien oikeuksiin.

Tarkistus 626
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 627
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
vapauksien käyttämistä on helpotettava 
antamalla 25 artiklan 1 kohdassa, 

4. Loppukäyttäjille sekä sisällön, 
sovellusten tai palvelujen tarjoajille, myös 
tiedotusvälineille ja kulttuuriteollisuudelle 
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26 artiklan 2 kohdassa ja 27 artiklan 1 ja 
2 kohdassa edellytetyt täydelliset tiedot.

sekä hallinnon kaikille tasoille, 
toimitetaan direktiivin 2002/22/EY 
20 artiklan 2 kohdassa, 21 artiklan 
3 kohdassa ja 21 a artiklassa edellytetyt 
täydelliset tiedot, mukaan luettuina tiedot 
kaikista sovelletuista kohtuullisista 
liikenteenhallintatoimenpiteistä, jotka 
saattavat vaikuttaa tiedon, sisällön, 
sovellusten ja palvelujen saatavuuteen ja 
välittämiseen 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 628
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 629
Edit Herczog

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

Komission teksti Tarkistus

Internet-liityntäpalvelujen 
sopimuspohjaisesti sovittujen 
datansiirtomäärien tai -nopeuksien 
rajoissa internet-liityntäpalvelujen tarjoajat 
eivät saa rajoittaa 1 kohdassa säädettyjä 
vapauksia estämällä pääsyn tiettyihin 

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

liikenteenhallintatoimenpiteitä tai panna 
täytäntöön tuomioistuimen määräys. 
Liikenteenhallintatoimenpiteet on 
katsottava kohtuullisiksi, kun niitä 
käytetään tehokkaampaan 
liikenteenhallintaan verkossa, jotta 
voidaan säilyttää verkon eheys ja 
turvallisuus ja hallita verkon liikennettä 
tehokkaammin akuutin verkon 
ruuhkautumisen tapauksissa edellyttäen, 
että liikenteen eri tyyppejä kohdellaan 
yhdenvertaisesti. Näiden toimenpiteiden 
olisi täytettävä yleiset asiaankuuluvuutta, 
oikeasuhteisuutta, tehokkuutta, 
osapuolten välistä syrjimättömyyttä sekä 
avoimuutta koskevat perusteet ja niiden 
olisi oltava voimassa olevan 
lainsäädännön, muun muassa 
yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevien 
lakien, mukaisia.
Kohtuulliseen liikenteenhallintaan saa 
liittyä ainoastaan sellaista tietojen 
käsittelyä, joka on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista tämän artiklan tarkoitusten 
saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

It is important to capture the various ways in which the access and use of Internet content, 
applications and services is being discriminated against (and is at risk of being discriminated 
against), beyond mere blocking and degradation, in order to address undue preference for an 
ISP’s own or affiliated Internet-based content, applications and services.Concerning 
reasonable traffic management, if itemising every possible case would risk being incomplete, 
cumbersome and not future-proof, there remains a need for all involved to have a very clear 
scope of what is deemed to be ‘reasonable’ traffic management. The amendment suggested 
draws on regulatory best practice, notably wording from French NRA ARCEP, to provide this 
scope. Reference to the need for traffic management to respect freedoms and obligations 
under privacy and data protection legislation are also highlighted, in line with the several 
opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and others on this subject. 

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

Tarkistus 630
Petra Kammerevert
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

5. Internet-liityntäpalvelujen tarjoajat eivät 
saa nimenomaisesti rajoittaa 1 kohdassa 
säädettyjä oikeuksia

a) poistamalla tietyt sisällöt, sovellukset, 
palvelut tai päätelaitteet taikka niiden 
tietyt luokat, estämällä pääsyn niihin, 
hidastamalla niitä, heikentämällä niiden 
laatua tai syrjimällä niitä,

b) asettamalla etusijalle tietyt sisällöt, 
sovellukset, palvelut tai päätelaitteet 
taikka niiden tietyt luokat, tai
c) tekemällä loppukäyttäjän kanssa 
erityisiä hintasopimuksia, joiden vuoksi 
tiettyjen sisältöjen, sovellusten, palvelujen 
tai päätelaitteiden taikka niiden tiettyjen 
luokkien käyttö ei ole taloudellisesti 
houkuttelevaa,
paitsi tapauksissa, joissa on välttämätöntä 
soveltaa perusteltuja ja kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä. Näiden 
toimenpiteiden on oltava läpinäkyviä, 
syrjimättömiä ja oikeasuhteisia ja niiden on 
oltava tarpeen, jotta voidaan

Or. de
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Tarkistus 631
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

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

Internet-liityntäpalvelujen 
sopimuspohjaisesti sovittujen 
datansiirtomäärien tai -nopeuksien rajoissa 
internet-liityntäpalvelujen tarjoajat eivät 
saa rajoittaa 1 kohdassa säädettyjä 
vapauksia rajoituksilla tai muunlaisella 
internet-liikenteen heikentämisellä, kuten 
estämällä pääsyä siihen, hidastamalla sitä 
taikka heikentämällä tai syrjimällä sitä, 
paitsi tapauksissa, joissa on välttämätöntä 
soveltaa kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä. 
Kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä ei pidä 
soveltaa siten, että tähdätään tietyn 
tarjoajan sisältöön tai sovelluksiin tai 
väheksytään niitä. Kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden on oltava 
läpinäkyviä, syrjimättömiä ja 
oikeasuhteisia ja niihin sisältyy muun 
muassa tietojen käsittely, jotta voidaan

Or. de

Tarkistus 632
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

Internet-liityntäpalvelujen 
sopimuspohjaisesti sovittujen 
datansiirtomäärien tai -nopeuksien 
rajoissa internet-liityntäpalvelujen tarjoajat 
eivät saa rajoittaa 1 kohdassa säädettyjä 
vapauksia estämällä pääsyn tiettyihin 

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

laatua tai syrjimällä tai rajoittamalla niitä, 
paitsi tapauksissa, joissa on välttämätöntä 
soveltaa kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä tai panna 
täytäntöön tuomioistuimen määräys. 
Liikenteenhallintatoimenpiteet on
katsottava kohtuullisiksi, kun niitä 
käytetään tehokkaampaan 
liikenteenhallintaan verkossa, jotta 
voidaan säilyttää verkon eheys ja 
turvallisuus ja hallita verkon liikennettä 
tehokkaammin akuutin verkon 
ruuhkautumisen tapauksissa edellyttäen, 
että liikenteen eri tyyppejä kohdellaan 
yhdenvertaisesti. Näiden toimenpiteiden
on oltava läpinäkyviä, syrjimättömiä ja 
oikeasuhteisia.

Or. en

Tarkistus 633
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Komission teksti Tarkistus

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

Internet-liityntäpalvelujen tarjoajien on 
käsiteltävä kaikkea internet-liikennettä 
verkon neutraaliutta koskevan periaatteen 
mukaisesti, paitsi tapauksissa, joissa on 
välttämätöntä soveltaa kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä. 
Kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden on oltava 
läpinäkyviä, syrjimättömiä ja 
oikeasuhteisia, ja niihin on sovellettava 
selkeitä, helppotajuisia ja helppokäyttöisiä 
muutoksenhakumekanismeja ja niiden on 
oltava tarpeen, jotta voidaan
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jotta voidaan

Or. en

Tarkistus 634
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Näiden toimenpiteiden olisi täytettävä 
yleiset asiaankuuluvuutta, 
oikeasuhteisuutta, tehokkuutta, 
osapuolten välistä syrjimättömyyttä sekä 
avoimuutta koskevat perusteet, ja niiden 
olisi oltava voimassa olevan 
lainsäädännön, muun muassa 
yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevien 
lakien, mukaisia.
Kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden on oltava 
läpinäkyviä, syrjimättömiä ja 
oikeasuhteisia ja niiden on oltava tarpeen, 
jotta voidaan
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Or. en

Tarkistus 635
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

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

Internet-liityntäpalvelujen tarjoajien on 
pidättäydyttävä estämästä pääsy tiettyihin 
sisältöihin, sovelluksiin tai palveluihin 
taikka niiden tiettyihin luokkiin,
hidastamasta niitä tai syrjimästä niitä, 
paitsi tapauksissa, joissa on välttämätöntä 
soveltaa kohtuullisia
liikenteenhallintatoimenpiteitä. 
Kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden on oltava 
läpinäkyviä, syrjimättömiä ja 
oikeasuhteisia ja niiden on oltava tarpeen, 
jotta voidaan

Or. fr

Tarkistus 636
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

Internet-liityntäpalvelujen 
sopimuspohjaisesti sovittujen 
datansiirtomäärien tai -nopeuksien rajoissa 
internet-liityntäpalvelujen tarjoajat eivät 
saa rajoittaa 1 kohdassa säädettyjä 

5. Internet-liityntäpalvelujen 
sopimuspohjaisesti sovittujen 
datansiirtomäärien tai -nopeuksien rajoissa 
internet-liityntäpalvelujen tarjoajat eivät 
saa rajoittaa 1 kohdassa säädettyjä 



PE526.176v01-00 92/224 AM\1013978FI.doc

FI

vapauksia estämällä pääsyn tiettyihin 
sisältöihin, sovelluksiin tai palveluihin 
taikka niiden tiettyihin luokkiin, 
hidastamalla niitä, heikentämällä niiden 
laatua tai syrjimällä niitä, paitsi 
tapauksissa, joissa on välttämätöntä 
soveltaa kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä. 
Kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden on oltava 
läpinäkyviä, syrjimättömiä ja 
oikeasuhteisia ja niiden on oltava tarpeen, 
jotta voidaan

vapauksia estämällä pääsyn tiettyihin 
sisältöihin, sovelluksiin tai palveluihin 
taikka niiden tiettyihin luokkiin, 
hidastamalla niitä, heikentämällä niiden 
laatua tai syrjimällä niitä, paitsi 
tapauksissa, joissa on välttämätöntä 
soveltaa kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä. Lisäksi 
liikenteenhallintatoimenpiteitä ei pidä 
soveltaa tavalla, joka syrjii internet-
liityntäpalvelun tarjoajan tarjoamien 
palveluiden kanssa kilpailevia palveluita.

Kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden on oltava 
läpinäkyviä, syrjimättömiä ja 
oikeasuhteisia.

Or. en

Tarkistus 637
Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 638
Amelia Andersdotter

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 639
Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 640
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

liikenteenhallintatoimenpiteiden on oltava 
läpinäkyviä, syrjimättömiä, oikeasuhteisia 
ja tehokkaita. Kohtuulliseen 
liikenteenhallintaan sisältyy tietojen 
käsittely, jotta voidaan:

Or. en

Tarkistus 641
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Liikenteenhallintaa koskevien syiden luetteloa yksinkertaistetaan ja siitä tehdään avoin. On 
mahdotonta ennustaa, tarvitaanko liikenteenhallintaa tulevaisuudessa muissa tilanteissa. 
Koska asetuksessa määrätään monentasoisista liikenteenhallintaan liittyvistä turvatakeista, 
luettelon muuttaminen ohjeelliseksi tuskin lisää väärinkäytön mahdollisuuksia.
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Tarkistus 642
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 643
Edit Herczog

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 644
Petra Kammerevert

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 645
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Teksti poistetaan uuden 23 artiklan 5 kohdan 1 alakohdan johdantokappaleen seurauksena.

Tarkistus 646
Amelia Andersdotter

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) panna täytäntöön tuomioistuimen 
määräys;

Or. en

Perustelu

Liikenteenhallintatoimenpiteiden seurauksena ei voida saattaa vastuuseen sähköisen 
viestinnän tarjoajaa, jolla ei ole pätevyyttä tai oikeutta panna täytäntöön oikeudellisia 
säännöksiä tai ehkäistä tai vaikeuttaa vakavia rikoksia. Näistä toimista vastaa tuomari 
oikeusvaltion periaatteiden takaamiseksi.

Tarkistus 647
Françoise Castex
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) panna täytäntöön tuomioistuimen 
määräys;

Or. en

Tarkistus 648
Marietje Schaake

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) panna täytäntöön oikeudellinen säännös 
tai tuomioistuimen määräys;

Or. en

Tarkistus 649
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) panna täytäntöön oikeudellinen säännös 
tai tuomioistuimen määräys;

Or. en

Perustelu

On korostettava, että kaikki tämäntyyppiset toimenpiteet edellyttävät aina oikeusperustaa tai 
tuomioistuimen määräystä.
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Tarkistus 650
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 651
Edit Herczog

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 652
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en



PE526.176v01-00 100/224 AM\1013978FI.doc

FI

Perustelu

Teksti poistetaan uuden 23 artiklan 5 kohdan 1 alakohdan johdantokappaleen seurauksena.

Tarkistus 653
Amelia Andersdotter

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) säilyttää eurooppalaisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan verkon, sen kautta 
tarjottavien palvelujen ja loppukäyttäjien 
päätelaitteiden eheys ja turvallisuus;

Or. en

Tarkistus 654
Petra Kammerevert

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 655
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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ennalta suostumuksensa tällaisille 
rajoittaville toimenpiteille;

Or. en

Tarkistus 656
Edit Herczog

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 657
Amelia Andersdotter

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 658
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 659
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Teksti poistetaan uuden 23 artiklan 5 kohdan 1 alakohdan johdantokappaleen seurauksena.

Tarkistus 660
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) estää ei-toivottu viestintä 
loppukäyttäjille;

Or. en
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Tarkistus 661
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) estää ei-toivottu viestintä 
loppukäyttäjille;

Or. en

Perustelu

Yleisenä käytäntönä on, että palveluntarjoajat suodattavat roskapostia. Yksittäisten käyttäjien 
nimenomaista suostumusta ei käytännössä voida edellyttää.

Tarkistus 662
Françoise Castex

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) estää suoramarkkinointia varten 
toimitettu ei-toivottu viestintä 
loppukäyttäjille, jotka ovat vapaaehtoisesti 
antaneet ennalta nimenomaisen ja 
tietoisen suostumuksensa tällaisille 
rajoittaville toimenpiteille;

Or. en

Tarkistus 663
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

c) estää tietyntyyppinen viestintä 
loppukäyttäjille, jotka ovat antaneet ennalta 
suostumuksensa tällaisille rajoittaville 
toimenpiteille;

Or. en

Tarkistus 664
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 665
Edit Herczog

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 666
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Teksti poistetaan uuden 23 artiklan 5 kohdan 1 alakohdan johdantokappaleen seurauksena.

Tarkistus 667
Amelia Andersdotter

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) lieventää tilapäisen ja poikkeuksellisen 
verkon ruuhkautumisen vaikutuksia 
ensisijaisesti sovelluksesta 
riippumattomilla toimenpiteillä tai, mikäli 
ne eivät osoittaudu tehokkaiksi, 
sovelluskohtaisilla toimenpiteillä sillä 
edellytyksellä, että toisiaan vastaavia 
liikenteen tyyppejä kohdellaan yhtäläisesti.

Or. en

Perustelu

Verkon neutraaliuden säilyttämiseksi internet-palvelun tarjoajan on selvitettävä 
ruuhkautuminen ja varmistettava ensisijaisesti, että mitään tiettyjä internet-sovelluksia, 
sisältöä tai palveluja ei syrjitä.
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Tarkistus 668
Catherine Trautmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) lieventää tilapäisen tai poikkeuksellisen 
verkon ruuhkautumisen vaikutuksia 
ensisijaisesti sovelluksesta 
riippumattomilla toimenpiteillä tai, mikäli 
ne eivät osoittaudu tehokkaiksi, 
sovelluskohtaisilla toimenpiteillä sillä 
edellytyksellä, että toisiaan vastaavia 
liikenteen tyyppejä kohdellaan yhtäläisesti.

Or. en

Tarkistus 669
Françoise Castex

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) lieventää tilapäisen tai poikkeuksellisen 
verkon ruuhkautumisen vaikutuksia 
ensisijaisesti sovelluksesta 
riippumattomilla toimenpiteillä tai, mikäli 
ne eivät osoittaudu tehokkaiksi, 
sovelluskohtaisilla toimenpiteillä sillä 
edellytyksellä, että toisiaan vastaavia 
liikenteen tyyppejä kohdellaan yhtäläisesti.

Or. en

Tarkistus 670
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

d) b) minimoida tilapäisen ja 
poikkeuksellisen verkon ruuhkautumisen 
vaikutukset, mikäli kaikkia sisältöjä, 
sovelluksia ja palveluja kohdellaan tässä 
yhteydessä mahdollisimman hyvin 
-periaatteen mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 671
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 672
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) minimoida tilapäisen tai 
poikkeuksellisen verkon ruuhkautumisen 
vaikutukset sillä edellytyksellä, että 
toisiaan vastaavia liikenteen tyyppejä 
kohdellaan yhtäläisesti, ja aina kun 
mahdollista välttää toimenpiteitä, joilla 
syrjitään sovelluksia, sisältöjä, palveluja 
tai laitteita.
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Or. es

Tarkistus 673
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Alkuperäisen sanamuodon mukaan palveluntarjoajat voisivat paradoksaalisesti lieventää 
vain jo olemassa olevaa ruuhkautumista mutta eivät voisi toteuttaa ensiksi toimenpiteitä 
niiden ehkäisemiseksi. Ennakoivat ja ehkäisevät toimenpiteet on otettava huomioon.

Tarkistus 674
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) minimoida tilapäisen tai 
poikkeuksellisen verkon ruuhkautumisen 
vaikutukset sillä edellytyksellä, että 
kaikkea liikennettä kohdellaan 
yhtäläisesti.

Or. en

Tarkistus 675
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 676
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 677
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 678
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava, vastaavatko niiden markkina-
alueella harjoitetut käytännöt näitä 
kriteereitä ja erityisesti liittyykö
kohtuulliseen liikenteenhallintaan 
ainoastaan sellaista tietojen käsittelyä, joka 
on välttämätöntä ja oikeasuhteista tämän 
kohdan tarkoitusten saavuttamiseksi. 
Tämän vuoksi niiden on
a) säännöllisesti seurattava ja 
raportoitava internet-liikenteen 
hallintakäytännöistä ja käyttöpolitiikoista, 
jotta voidaan varmistaa verkon 
neutraalius, arvioida edellä mainittujen 
käytäntöjen ja politiikkojen mahdollista 
vaikutusta perusoikeuksiin, varmistaa 
tarjotun palvelun riittävä laatu ja 
verkkoyhteyden tyydyttäväntasoinen 
kapasiteetti. Raportoinnin on oltava 
avointa ja läpinäkyvää ja raportit on 
asetettava suuren yleisön vapaasti 
saataville;
b) otettava käyttöön asianmukaisia, 
selkeitä, avoimia ja tehokkaita 
menetelmiä, joilla vastataan verkon 
neutraaliutta koskeviin valituksiin. 
Tämän vuoksi kaikkien internetin 
käyttäjien on voitava käyttää tällaisia 
valitusmenettelyjä osoittaessaan valituksia 
toimivaltaiselle viranomaiselle;
c) vastattava valituksiin kohtuullisessa 
ajassa ja voitava toteuttaa tarvittavia 
seuraamustoimenpiteitä verkon 
neutraaliutta koskevissa 
rikkomustapauksissa.
Kyseisillä viranomaisilla on oltava 
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riittävät resurssit toteuttaa edellä mainitut 
toimet oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. 
Niiden on yhteistyössä muiden 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa 
myös seurattava erikoistuneiden 
palvelujen vaikutuksia kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen, kilpailuun ja 
innovointiin. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on raportoitava 
vuosittain kansalaisilleen, komissiolle ja 
BERECille seurannastaan ja 
havainnoistaan.
Komission on sidosryhmiä kuultuaan ja 
yhteistyössä BERECin kanssa laadittava 
suuntaviivoja, joilla määritellään 
tarkemmin yhdenmukaiset edellytykset 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
velvoitteiden täytäntöönpanolle tämän 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 679
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

BERECin on laadittava viimeistään 
1 päivään tammikuuta 2015 mennessä 
sidosryhmiä kuultuaan ja tiiviissä 
yhteistyössä komission kanssa yleiset 
ohjeet kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden 
soveltamisesta tämän artiklan perusteella. 

Or. en



PE526.176v01-00 112/224 AM\1013978FI.doc

FI

Perustelu

Kohtuullisen ja hyväksyttävän/välttämättömän liikenteenhallinnan määritelmä muuttuu ajan 
myötä, sillä teknologia kehittyy edelleen nopeasti ja verkkokapasiteetti kasvaa. Siksi on 
suositeltavaa kuulla lähimpänä markkinoita olevia tahoja kuten BERECin kautta 
kollektiivisesti toimivia sääntelyviranomaisia siitä, mitä voidaan pitää ”kohtuullisena 
liikenteenhallintana”.

Tarkistus 680
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kohtuulliseen liikenteenhallintaan saa 
liittyä ainoastaan sellaista tietojen 
käsittelyä, joka on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista tämän kohdan tarkoitusten 
saavuttamiseksi. Siksi kaikkien tietojen 
tarkastus- ja analysointimenetelmien on 
oltava yksityisyyttä ja tietosuojaa
koskevan lainsäädännön mukaisia. 
Tällaisten menetelmien avulla olisi 
lähtökohtaisesti tarkasteltava ainoastaan 
otsikkotason tietoja.

Or. en

Tarkistus 681
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kohtuulliseen liikenteenhallintaan saa 
liittyä ainoastaan sellaista tietojen 
käsittelyä, joka on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista tämän kohdan tarkoitusten 
saavuttamiseksi. Tietojen käsittely ei saa 
paljastaa mitään tietoja sellaisen 
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viestinnän sisällöstä, johon loppukäyttäjät 
ovat osallistuneet.

Or. en

Perustelu

Liikenteenhallintamenetelmät eivät saa perustua tunkeileviin viestinnän tarkastusmenetelmiin 
kuten syvätarkastukseen. Tämä ehto on erittäin tarpeellinen Euroopan kansalaisten 
vapauksien, kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa mainittujen yksityis-
ja perhe-elämän kunnioittamisen ja henkilötietojen suojan, kannalta.

Tarkistus 682
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tietopaketteja ei tutkita muutoin kuin 
enintään tarkistamalla niiden otsikot.

Or. de

Tarkistus 683
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) Siirretään komissiolle valta antaa 
32 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla määritetään 23 artiklan 
5 kohdassa kuvattujen 
poikkeustilanteiden välttämättömiä 
teknisiä kriteerejä mahdollisimman 
tarkasti. Poikkeustilannetta varten olisi 
asetettava mahdollisimman suuret 
vaatimukset.

Or. de
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Tarkistus 684
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Sähköisen viestinnän 
palveluntarjoajien internet-
liityntäpalveluista käyttäjiltä perimä hinta 
ei saa olla riippuvainen kyseisten 
palvelujen välityksellä käytetystä tai 
tarjotusta verkkosisällöstä, sovelluksista 
ja palveluista.

Or. en

Perustelu

Tämä suojaa tilanteelta, jossa internet-palvelujen tarjoajat tarjoavat yleisissä internet-
liittymissä hyvin alhaisia tiedonsiirtokapasiteetteja, mutta erikoistuneissa palveluissa 
rajoittamattoman tiedonsiirtomäärän. Tämä tarkistus on tehty verkon neutraaliutta koskevan 
Alankomaiden lainsäädännön innoittamana.

Tarkistus 685
Sabine Verheyen, Doris Pack, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava tarkasti ja varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat tehokkaasti hyötyä 
23 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyistä 
vapauksista, että 23 artiklan 5 kohtaa 
noudatetaan ja että saatavilla on jatkuvasti 
syrjimättömiä internet-liityntäpalveluja, 
joiden laatutaso vastaa teknologian 
kehitystä ja joiden laatua erikoistuneet 
palvelut eivät heikennä. Niiden on 
yhteistyössä muiden toimivaltaisten 

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

erikoistuneiden palvelujen vaikutukset 
heikennä kulttuurista monimuotoisuutta, 
tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja 
innovointia. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on myös seurattava 
tiiviisti kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä ja 
varmistettava niiden soveltaminen 
23 artiklan 5 kohdan mukaisesti ottaen 
huolellisesti huomioon tämän artiklan 
2 kohdassa sekä direktiivin 2002/22/EY 
21 artiklan 3 a kohdassa tarkoitetut 
BERECin suuntaviivat. Kohtuulliset 
liikenteenhallintatoimenpiteet 
tarkastetaan säännöllisesti teknologian 
kehityksen perusteella. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on raportoitava 
vuosittain komissiolle ja BERECille 
seurannastaan ja havainnoistaan.

Or. en

Tarkistus 686
Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava tarkasti, että loppukäyttäjät 
voivat tehokkaasti hyötyä 23 artiklan 1 ja 
2 kohdassa säädetyistä vapauksista, että 
23 artiklan 5 kohtaa noudatetaan ja että 
saatavilla on jatkuvasti syrjimättömiä 
internet-liityntäpalveluja, joiden laatutaso 
vastaa teknologian kehitystä ja joiden 
laatua erikoistuneet palvelut eivät 
heikennä. Tämän vuoksi toimivaltaisen 
kansallisen sääntelyviranomaisen on
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raportoitava vuosittain komissiolle ja 
BERECille seurannastaan ja 
havainnoistaan.

a) säännöllisesti seurattava ja 
raportoitava internet-liikenteen 
hallintakäytännöistä ja käyttöpolitiikoista, 
jotta voidaan varmistaa verkon 
neutraalius, arvioida edellä mainittujen 
käytäntöjen ja politiikkojen mahdollista 
vaikutusta perusoikeuksiin, varmistaa 
tarjotun palvelun riittävä laatu ja 
verkkoyhteyden tyydyttäväntasoinen 
kapasiteetti. Raportoinnin on oltava 
avointa ja läpinäkyvää ja raportit on 
asetettava suuren yleisön vapaasti 
saataville;
b) otettava käyttöön asianmukaisia, 
selkeitä, avoimia ja tehokkaita 
menetelmiä, joilla vastataan verkon 
neutraaliutta koskeviin valituksiin. 
Tämän vuoksi kaikkien internetin 
käyttäjien on voitava käyttää tällaisia 
valitusten käsittelymenettelyjä 
toimivaltaisessa viranomaisessa;
c) vastattava valituksiin kohtuullisessa 
ajassa ja voitava toteuttaa tarvittavia 
seuraamustoimenpiteitä verkon 
neutraaliutta koskevien rikkomusten 
yhteydessä.
Tällä viranomaisella on oltava riittävät 
resurssit toteuttaa edellä mainitut toimet 
oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.
Niiden on yhteistyössä muiden 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa 
myös seurattava erikoistuneiden palvelujen 
vaikutuksia kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen, kilpailuun ja 
innovointiin. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on raportoitava 
vuosittain kansalaisilleen, komissiolle ja 
BERECille seurannastaan ja
havainnoistaan.

Or. en
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Tarkistus 687
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
tarkasti varmistettava, että loppukäyttäjät 
voivat tehokkaasti hyötyä 23 artiklan 1 ja 
2 kohdassa säädetyistä vapauksista, että 
23 artiklan 5 kohtaa noudatetaan ja että 
saatavilla on jatkuvasti syrjimättömiä 
internet-liityntäpalveluja, joiden laatutaso 
vastaa teknologian kehitystä ja joiden 
laatua erikoistuneet palvelut eivät 
heikennä. Niiden on yhteistyössä muiden 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
kanssa myös seurattava erikoistuneiden 
palvelujen vaikutuksia kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen ja innovointiin. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
raportoitava vuosittain komissiolle ja 
BERECille seurannastaan ja 
havainnoistaan. Tämän vuoksi 
toimivaltaisen kansallisen 
sääntelyviranomaisen on
a) säännöllisesti seurattava ja 
raportoitava internet-liikenteen 
hallintakäytännöistä ja käyttöpolitiikoista, 
jotta voidaan varmistaa verkon 
neutraliteetti, arvioida edellä mainittujen 
käytäntöjen ja politiikkojen mahdollista 
vaikutusta perusoikeuksiin, varmistaa 
tarjotun palvelun riittävä laatu ja 
verkkoyhteyden tyydyttäväntasoinen 
kapasiteetti. Raportoinnin on oltava 
avointa ja läpinäkyvää ja raportit on 
asetettava suuren yleisön vapaasti 
saataville;
b) otettava käyttöön asianmukaisia, 
selkeitä, avoimia ja tehokkaita 
menetelmiä, joilla vastataan verkon 
neutraaliutta koskeviin valituksiin. 
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Tämän vuoksi kaikkien internetin 
käyttäjien on voitava käyttää tällaisia 
valitusten käsittelymenettelyjä 
toimivaltaisessa viranomaisessa;
c) vastattava valituksiin kohtuullisessa 
ajassa ja voitava toteuttaa tarvittavia 
seuraamustoimenpiteitä verkon 
neutraaliutta koskevien rikkomusten 
yhteydessä.
Tällä viranomaisella on oltava riittävät 
resurssit on toteutettava edellä mainitut 
toimet oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.
Niiden on yhteistyössä muiden 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa 
myös seurattava erikoistuneiden 
palvelujen vaikutuksia kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen, kilpailuun ja 
innovointiin. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on raportoitava 
vuosittain kansalaisilleen, komissiolle ja 
BERECille seurannastaan ja 
havainnoistaan.

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten rooli on määriteltävä paremmin, jotta voidaan taata 
täytäntöönpanomekanismin toimivuus ja verkon neutraaliuden periaatteen asianmukainen 
toteutuminen, taata käyttäjien sananvapauden ja tiedonvälityksen vapaus, sekä kilpailu ja 
innovaatiot digitaalitaloudessa. Euroopan tietosuojavaltuutetun pitäisi kyetä seuraamaan, 
kuinka erikoistuneet palvelut voivat vaikuttaa Euroopan kansalaisten tietosuojaan.

Tarkistus 688
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

voivat tehokkaasti hyötyä 23 artiklan 1 ja 
2 kohdassa säädetyistä vapauksista, että 
23 artiklan 5 kohtaa noudatetaan ja että 
syrjimättömiä internet-liityntäpalveluja, 
joiden laatutaso vastaa teknologian 
kehitystä ja joiden laatua erikoistuneet 
palvelut eivät heikennä, on jatkuvasti 
laajasti saatavilla. Tämänhetkisiä 
internet-yhteyksien nopeuksia ja 
palvelujen laatua yksittäisille 
sovelluksille, sovellustyypeille sekä 
erikoistuneille palveluille on seurattava ja 
testattava jatkuvasti ja seurannan tulokset 
on asetettava julkisesti saataville.

Euroopan komission ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten on yhteistyössä 
muiden toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten kanssa myös seurattava 
erikoistuneiden palvelujen vaikutuksia 
kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja 
innovointiin. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on raportoitava 
vuosittain komissiolle ja BERECille 
seurannastaan ja havainnoistaan.

Or. en

Tarkistus 689
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

vastaa teknologian kehitystä ja joiden 
laatua erikoistuneet palvelut eivät 
heikennä. Palvelun laadun todellista tasoa 
on seurattava jatkuvasti ja testattava myös 
muun muassa tämänhetkisiä internet-
yhteyksien nopeuksia ja palvelujen laatua 
yksittäisille sovelluksille, sovellustyypeille 
sekä tarvittaessa erikoistuneille 
palveluille. Niiden on yhteistyössä muiden 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
kanssa myös seurattava erikoistuneiden 
palvelujen vaikutuksia kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen ja innovointiin. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
raportoitava vuosittain komissiolle ja 
BERECille seurannastaan ja 
havainnoistaan.

Or. en

Perustelu

On tärkeää jatkuvasti seurata internet-palvelujen laatua sekä arvioida säännöllisesti internet-
yhteyden nopeutta niin, että suurin osa käyttäjistä voi hyötyä paremmista internet-palveluista 
ja että tulevina vuosina odotettavissa olevat innovaatiot eivät rajoitu vain erikoistuneisiin ja 
ensiluokkaisiin palveluihin. 

Tarkistus 690
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava tarkasti ja varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat tehokkaasti hyötyä 
23 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyistä 
vapauksista, että 23 artiklan 5 kohtaa 
noudatetaan ja että saatavilla on jatkuvasti 
syrjimättömiä internet-liityntäpalveluja, 
joiden laatutaso vastaa teknologian 
kehitystä ja joiden laatua erikoistuneet 
palvelut eivät heikennä. Niiden on 
yhteistyössä muiden toimivaltaisten 

1. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
käyttävät 30 a artiklan mukaista 
toimivaltaansa 23 artiklan suhteen, niiden
on seurattava tarkasti, että saatavilla on 
jatkuvasti syrjimättömiä internet-
liityntäpalveluja, joiden laatutaso vastaa 
teknologian kehitystä. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on julkistettava 
säännöllisesti kertomuksia seurannastaan 
ja havainnoistaan ja annettava 
kertomukset komissiolle ja BERECille.
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kansallisten viranomaisten kanssa myös 
seurattava erikoistuneiden palvelujen 
vaikutuksia kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen ja innovointiin. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
raportoitava vuosittain komissiolle ja 
BERECille seurannastaan ja 
havainnoistaan.

Or. en

Perustelu

Kulttuurinen monimuotoisuus ei ole oikeudellinen käsite, eikä johdonmukaisesti objektiivisesti 
mitattavissa kaikissa jäsenvaltioissa. Sitä ei myöskään voida soveltaa mihinkään valtuuksiin, 
joita kansalliset sääntelyviranomaiset voisivat käyttää ratkaisemaan havaitsemiaan ongelmia. 

Tarkistus 691
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava tarkasti ja varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat tehokkaasti hyötyä 
23 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyistä 
oikeuksista, että 23 artiklan 5 kohtaa 
noudatetaan ja että saatavilla on jatkuvasti 
2 artiklan 2 kohdan 14 alakohdan 
mukaisesti avoimia internet-
liityntäpalveluja, joiden laatua 
erikoistuneet palvelut eivät heikennä. 
Niiden on yhteistyössä muiden 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
kanssa myös seurattava erikoistuneiden 
palvelujen vaikutuksia mielipiteen ja 
tiedonvälityksen vapauteen, kielelliseen ja
kulttuuriseen monimuotoisuuteen, 
tiedotusvälineiden vapauteen ja 
monimuotoisuuteen sekä innovointiin. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
raportoitava vuosittain komissiolle ja 
BERECille seurannastaan ja 
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havainnoistaan.

Or. de

Tarkistus 692
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 693
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Erikoistuneiden palvelujen vaikutusta kilpailun lisääntymiseen markkinoilla on seurattava. 
Nämä kertomukset on saatettava julkisesti saataville. 

Tarkistus 694
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

jatkuvasti syrjimättömiä internet-
liityntäpalveluja, joiden laatutaso vastaa 
teknologian kehitystä ja joiden laatua 
erikoistuneet palvelut eivät heikennä. 
Niiden on yhteistyössä muiden 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
kanssa myös seurattava erikoistuneiden 
palvelujen vaikutuksia kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen ja innovointiin. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
raportoitava vuosittain komissiolle ja 
BERECille seurannastaan ja 
havainnoistaan.

Or. en

Tarkistus 695
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 696
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien on dokumentoitava kaikki 
23 artiklan 5 kohdan mukaisesti esiintyvät 
poikkeustilanteet ja kaikki näissä 
yksittäistapauksissa toteutetut 
liikenteenhallinnan toimenpiteet ja 
ilmoitettava näistä välittömästi asiasta 
vastaavalle sääntelyviranomaiselle.

Or. de

Tarkistus 697
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 698
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. de
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Tarkistus 699
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
toimitettava komissiolle hyvissä ajoin 
ennen tällaisten vaatimusten asettamista 
yhteenveto toimenpiteiden perusteista, 
suunnitellut vaatimukset sekä ehdotettu 
toimintatapa. Kyseisten tietojen on oltava 
myös BERECin käytettävissä. Komissio 
voi kyseiset tiedot tutkittuaan antaa 
huomautuksia tai suosituksia etenkin 
varmistaakseen, etteivät suunnitellut 
vaatimukset vaikuta haitallisesti 
sisämarkkinoiden toimintaan. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
mahdollisimman tarkoin huomioon 
komission huomautukset tai suositukset ja 
annettava hyväksytyt vaatimukset tiedoksi 
komissiolle ja BERECille. BERECin on 
23 artiklan ja tämän artiklan perusteella 
vahvistettava kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden 
soveltamista koskevat yleiset suuntaviivat 
tiiviissä yhteistyössä komission ja 
kaikkien sidosryhmien kanssa ja 
kehitettävä mainittuja suuntaviivoja.

Or. en

Tarkistus 700
Jean-Pierre Audy

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

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

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
hyvissä ajoin ennen tällaisten vaatimusten 
asettamista kuultava yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajia ennen komissiolle 
toimitettavaa yhteenvetoa toimenpiteiden 
perusteista, suunnitellut vaatimukset sekä 
ehdotettu toimintatapa. Kyseisten tietojen 
on oltava myös BERECin käytettävissä. 
Komissio voi kyseiset tiedot tutkittuaan 
antaa huomautuksia tai suosituksia etenkin 
varmistaakseen, etteivät suunnitellut 
vaatimukset vaikuta haitallisesti 
sisämarkkinoiden toimintaan. Suunniteltuja 
vaatimuksia ei saa hyväksyä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on 
saanut kaikki tarvittavat tiedot, ellei 
komission ja kansallisen 
sääntelyviranomaisen välillä ole sovittu 
toisin, ellei komissio ole ilmoittanut 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
tarkastelujakson lyhentämisestä tai ellei 
komissio ole esittänyt huomautuksia tai 
suosituksia. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
mahdollisimman tarkoin huomioon 
komission huomautukset tai suositukset ja 
annettava hyväksytyt vaatimukset tiedoksi 
komissiolle ja BERECille.

Or. en

Tarkistus 701
Sabine Verheyen

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

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
otettava käyttöön asianmukaisia 
muutoksenhakumenettelyjä, jotka 
koskevat loppukäyttäjien ja sisällön, 
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sovellusten tai palvelujen tarjoajien 
internet-liityntäpalvelun suoritustehoa.

Or. en

Tarkistus 702
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 703
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. BERECin on sidosryhmiä kuultuaan ja 
yhteistyössä komission kanssa laadittava 
suuntaviivoja, joilla määritellään 
yhdenmukaiset edellytykset kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanolle tämän artiklan 
mukaisesti. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
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Or. en

Tarkistus 704
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä, joilla määritellään 
yhdenmukaiset edellytykset kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanolle tämän artiklan 
mukaisesti. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset on annettava 
32 artiklan mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 705
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Tarvitaan yhdenmukaista soveltamista.

Tarkistus 706
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 707
Sabine Verheyen

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

Komission teksti Tarkistus

d) niiden palvelujen laatu 2 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten 
mukaisesti;

d) niiden palvelujen laatu;

Or. en

Tarkistus 708
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

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

datansiirtonopeus ladattaessa verkosta ja 
verkkoon loppukäyttäjän 
asuinjäsenvaltiossa, myös ruuhkahuippujen 
aikana; sekä mainitun loppukäyttäjän 
käytössä olevat keinot varmistaa milloin 
tahansa datansiirron todellinen nopeus 
ladattaessa verkosta ja verkkoon, sekä 
datansiirtonopeuden jako, joka on 
tosiasiallisesti käytössä sopimuksen 
voimaanoloaikana;

Or. fr

Tarkistus 709
Petra Kammerevert

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) tosiasiallisesti käytettävissä oleva 
datansiirtonopeus ladattaessa verkosta ja 
verkkoon loppukäyttäjän 
asuinjäsenvaltiossa, myös ruuhkahuippujen 
aikana sekä loppukäyttäjien käytettävissä 
kaiken aikaa olevat välineet, joiden avulla
heidän tunnustetaan sopimuksen 
voimassaoloaikana yleisesti pystyvän 
valvomaan reaaliaikaisesti käytössään 
olevia nopeuksia ladattaessa verkosta ja 
verkkoon;

Or. de

Tarkistus 710
Sabine Verheyen

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

Komission teksti Tarkistus

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

datansiirtonopeus ladattaessa verkosta ja 
verkkoon loppukäyttäjän 
asuinjäsenvaltiossa, myös datansiirron 
taattu vähimmäisnopeus ladattaessa 
verkosta ja verkkoon ruuhkahuippujen 
aikana;

Or. en

Tarkistus 711
Petra Kammerevert

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

Komission teksti Tarkistus

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

iv) tiedot kaikista menettelyistä, joita 
palveluntarjoaja on ottanut käyttöön 
mitatakseen ja muokatakseen 
dataliikennettä verkon ruuhkautumisen 
välttämiseksi, sekä siitä, miten nämä 
menettelyt saattavat vaikuttaa palvelun 
laatuun ja henkilötietojen suojaan; kaikki 
23 artiklan 5 kohdan mukaiset 
toimenpiteet; lisäksi on ilmoitettava kaikki 
loppukäyttäjien käytettävissä kaiken aikaa 
olevat välineet, joiden avulla heidän 
tunnustetaan yleisesti pystyvän ottamaan 
selvää 23 artiklan 5 kohdan mukaisista 
tietoliikenteen mittaamista ja valvontaa 
koskevista menettelyistä ja toimenpiteistä;

Or. de

Tarkistus 712
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

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

palveluntarjoaja on ottanut käyttöön 
mitatakseen ja muokatakseen 
dataliikennettä verkon ruuhkautumisen 
välttämiseksi, sekä siitä, miten nämä 
menettelyt saattavat vaikuttaa palvelun 
laatuun ja henkilötietojen suojaan; sekä 
loppukäyttäjän käytössä olevat keinot 
varmistua tosiasiallisesti sovelletuista 
dataliikenteen suuntaamistoimenpiteistä; 

Or. fr

Tarkistus 713
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) liikenteenhallintatoimenpiteissä, 
joita käytetään 23 artiklan 5 kohdassa 
lueteltuihin tarkoituksiin, sovellettavat 
viestinnäntarkastustekniikat ja niiden 
vaikutukset käyttäjien yksityisyyden 
suojaan ja tietosuojaan.

Or. en

Perustelu

Tämä ehto täydentää lainsäädännön puitteet ja takaa Euroopan kansalaisten vapauksien, 
kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa mainittujen yksityis- ja 
perhe-elämän kunnioittamisen ja henkilötietojen suojan paremman toteutumisen.

Tarkistus 714
Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) liikenteenhallintatoimenpiteissä, 
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joita käytetään 23 artiklan 5 kohdassa 
lueteltuihin tarkoituksiin, sovellettavat 
viestinnäntarkastustekniikat ja niiden 
vaikutukset loppukäyttäjien yksityisyyden 
suojaan ja tietosuojaan.

Or. en

Tarkistus 715
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 716
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä, joilla täsmennetään menetelmät 
internet-liityntäpalvelujen nopeuden 
mittaamiseksi, palvelunlaatua koskevat 
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palvelunlaatua koskevat parametrit ja 
menetelmät niiden mittaamiseksi sekä 
julkaistavien tietojen sisältö, muoto ja 
julkaisutapa, mukaan lukien mahdolliset 
laatusertifiointimekanismit. Komissio voi 
ottaa huomioon direktiivin 2002/22/EY 
liitteessä III esitetyt muuttujat, määritelmät 
ja mittausmenetelmät. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 33 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

parametrit ja menetelmät niiden 
mittaamiseksi sekä julkaistavien tietojen 
sisältö, muoto ja julkaisutapa, mukaan 
lukien mahdolliset 
laatusertifiointimekanismit. Komissio voi 
ottaa huomioon direktiivin 2002/22/EY 
liitteessä III esitetyt muuttujat, määritelmät 
ja mittausmenetelmät. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset on annettava 
32 artiklan mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 717
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

viranomaisten on annettava tällaiset 
välineet saataville itse tai kolmansien 
osapuolten kautta sertifiointivaatimuksia 
noudattaen. Yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien julkaisemien tietojen on oltava 
saatavilla avoimessa dataformaatissa,
veloituksetta vertailuvälineiden saataville 
asettamista varten.

Or. en

Perustelu

Jotta luotettava vertailu olisi mahdollista käytettävän metodologian ja ohjelmiston on oltava 
avoin uudelleentarkastelulle. Jotta saataisiin yleiskuva kaikista internet-tuotteista, käyttäjillä 
on oltava keinot, joilla he voivat vahvistaa, että heille toimitettu internet-palvelu vastaa 
sopimuksella sovittuja eritelmiä, ja näiden välineiden on oltava maksuttomia. 
Riippumattomien vertailuvälineiden luomisen mahdollistamiseksi verkkoseurantatiedot on 
asetettava saataville avoimessa tietoformaatissa, mikä tarkoittaa, että tiedot ovat helposti 
koneella luettavissa, standardoituja ja ilmaisen lisenssin alaisia.

Tarkistus 718
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) tavallisimmat tavat käyttää sähköisiä 
viestintäpalveluja laittomaan toimintaan 
tai haitallisen sisällön levittämiseen 
etenkin, kun tämä voi haitata muille 
kuuluvien oikeuksien ja vapauksien 
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täyttymistä, mukaan lukien tietosuojaan 
sekä tekijänoikeuteen ja sen 
lähioikeuksiin kohdistuvat rikkomukset ja 
niiden oikeudelliset seuraukset; ja
b) se, miten henkilöturvallisuutta 
uhkaavilta riskeiltä ja henkilötietojen 
laittomalta käytöltä suojaudutaan 
sähköisiä viestintäpalveluja käytettäessä.

Or. de

Tarkistus 719
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 720
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

i) kaikki vähimmäiskäyttöä tai 
vähimmäiskestoa koskevat vaatimukset 
edullisempien ehtojen saamiseksi;

i) kaikki vähimmäiskäyttöä tai 
vähimmäiskestoa koskevat vaatimukset 
edullisempien ehtojen saamiseksi. 
Vähimmäiskesto ei saa ylittää 
12 kuukautta;
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Or. ro

Tarkistus 721
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 722
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Direktiivillä 2009/136/EY muutetussa 
palveludirektiivissä 2002/22/EY säädetyt 
palveluntarjoajan tietovaatimukset on 
annettava selkeässä, kattavassa ja 
helppokäyttöisessä muodossa jollain 
loppukäyttäjän asuinjäsenvaltion 
virallisella kielellä, ja ne on päivitettävä 
säännöllisesti. Tietojen ulkoasun on oltava 
siirrettävyyden ja kuluttajaystävällisyyden 
vuoksi yhtenäinen kaikkialla unionissa. 
Kyseiset tiedot ovat erottamaton osa 
sopimusta, eikä niitä saa muuttaa, elleivät 
sopimuspuolet nimenomaisesti sovi toisin.
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Or. de

Tarkistus 723
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 
on annettava selkeässä, kattavassa ja 
helppokäyttöisessä muodossa jollain 
loppukäyttäjän asuinjäsenvaltion 
virallisella kielellä, ja ne on päivitettävä 
säännöllisesti. Ne ovat erottamaton osa 
sopimusta, eikä niitä saa muuttaa, elleivät 
sopimuspuolet nimenomaisesti sovi toisin. 
Loppukäyttäjän on saatava kirjallinen 
jäljennös sopimuksesta. Jäsenvaltiot voivat 
kansallisessa lainsäädännössään pitää 
voimassa sopimuksiin liittyviä tietoja 
koskevat kielivaatimukset sen 
varmistamiseksi, että kuluttaja tai muu 
loppukäyttäjä ymmärtää annetut tiedot 
helposti, tai hyväksyä tällaisia 
kielivaatimuksia. 

Or. en

Tarkistus 724
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 
on annettava selkeässä, kattavassa ja 
helppokäyttöisessä muodossa jollain
loppukäyttäjän asuinjäsenvaltion 
virallisella kielellä, ja ne on päivitettävä 
säännöllisesti. Ne ovat erottamaton osa 

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

sopimusta, eikä niitä saa muuttaa, elleivät 
sopimuspuolet nimenomaisesti sovi toisin. 
Loppukäyttäjän on saatava kirjallinen 
jäljennös sopimuksesta.

Or. ro

Tarkistus 725
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä, joilla täsmennetään 
yksityiskohtaisesti 2 kohdassa luetellut 
tietovaatimukset. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
32 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. ro

Tarkistus 726
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 727
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 728
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 729
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Jotta televiestintäalan yrityksille taattaisiin riittävä oikeus-, suunnittelu- ja 
investointivarmuus, on varmistettava, että sopimus on voimassa tietyn vähimmäiskeston ajan. 
Rajoitus kuuteen kuukauteen heikentäisi sopimuksen vähimmäiskestoa.

Tarkistus 730
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 731
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

korvaus maksetaan.

Or. es

Tarkistus 732
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 733
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Loppukäyttäjillä on oikeus irtisanoa 
sopimuksensa ilman mitään kuluja heti kun 
heille on ilmoitettu yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan sopimusehtoihin 
ehdottamista muutoksista, paitsi jos 
ehdotetut muutokset ovat yksinomaan 
loppukäyttäjän hyödyksi. 
Palveluntarjoajien on ilmoitettava 

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

etukäteen, ja ilmoitettava heille 
samanaikaisesti, että heillä on oikeus sanoa 
sopimuksensa irti kuluitta, jos he eivät 
hyväksy uusia ehtoja. Edellä olevaa 
2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

Or. de

Perustelu

Vallitsevan tilanteen palauttaminen

Tarkistus 734
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Loppukäyttäjillä on oikeus irtisanoa 
sopimuksensa ilman mitään kuluja heti kun 
heille on ilmoitettu yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan sopimusehtoihin 
yksipuolisesti ehdottamista muutoksista, 
jos ehdotetuista muutoksista aiheutuu 
kuluttajille kielteisiä vaikutuksia.
Palveluntarjoajien on ilmoitettava 
tällaisista muutoksista loppukäyttäjille 
riittävän ajoissa, vähintään kuukausi 
etukäteen, ja ilmoitettava heille 
samanaikaisesti, että heillä on oikeus sanoa 
sopimuksensa irti kuluitta, jos he eivät 
hyväksy uusia ehtoja. Edellä olevaa 
2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

Or. de

Perustelu

Kuluttajilla on oltava vapaus irtisanoa sopimuksensa, kuitenkin vain silloin, kun 
sopimusehdoilla on kielteisiä vaikutuksia ja kun ne eivät perustu osapuolten keskinäiseen 
sopimukseen. Jos loppukäyttäjät voisivat irtisanoa sopimuksen myös silloin, kun sopimuksesta 
seuraisi heille myönteisiä vaikutuksia, aiheutuisi näistä omavaltaisista 
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toimintamahdollisuuksista yrityksille suunnittelu- ja investointivarmuutta.

Tarkistus 735
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 736
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Saman yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajan tarjoamien lisäpalvelujen 
tilaaminen ei saa käynnistää uudelleen 
alkuperäistä sopimuskestoa, paitsi jos 
lisäpalvelu(je)n hinta ylittää merkittävästi 
alkuperäisten palvelujen hinnan tai jos 
lisäpalvelut tarjotaan erityiseen 
tarjoushintaan, joka kytketään voimassa 

6. Saman yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajan tarjoamien lisäpalvelujen 
tilaaminen ei saa käynnistää uudelleen 
alkuperäistä sopimuskestoa. 
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olevan sopimuksen uusimiseen.

Or. ro

Tarkistus 737
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Numeroiden siirtäminen ja niiden 
aktivointi siirron jälkeen on toteutettava 
mahdollisimman lyhyessä ajassa 
kuitenkaan ylittämättä neljää työpäivää.
Rajoittaakseen sellaisten tapausten 
määrää, joissa siirrettävyyspyyntöjä 
evätään tai hylätään, siirtävän 
operaattorin on ilmaistava selvästi ja 
yksityiskohtaisesti tällaisen kieltäytymisen 
syyt. Loppukäyttäjille, jotka ovat tehneet 
sopimuksen numeron siirtämisestä uudelle 
palveluntarjoajalle, kyseinen numero on 
aktivoitava yhden työpäivän kuluessa 
sopimuksen tekemisestä. Palvelu ei saa 
siirtämisen aikana olla poissa käytöstä 
kauempaa kuin yhden työpäivän.

Or. it

Tarkistus 738
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat, 
jotka aiheuttavat viivästyksiä tai 
väärinkäytöksiä vaihtamisen yhteydessä, 
muun muassa jättämällä siirtämisen 
edellyttämiä tietoja antamatta ajoissa, ovat 
velvollisia suorittamaan aiheutettuihin 
vahinkoihin nähden oikeasuhteisia 
korvauksia loppukäyttäjille, joihin tällaiset 
viivytykset tai väärinkäytökset kohdistuvat. 
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Siirrettävyyden siirron yhteydessä olisi 
otettava huomioon mahdolliset avoimet 
laskut ja olisi oltava oikeasuhteinen 
mahdollisuus viivyttää siirtoa.

Or. de

Tarkistus 739
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
30 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a artikla
Yleisten periaatteiden soveltaminen 

tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajiin
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajat noudattavat palveluja 
tarjotessaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja alustojen vapauden 
periaatteita; näihin kuuluvat 
palveluntarjoajan vaihtamisen 
helpottaminen, yhteentoimivuusperiaate, 
sovellusten ja tietojen siirrettävyys sekä 
riippumattomuus sisältöjen digitaalisen 
haun yhteydessä.

Or. de

Tarkistus 740
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
30 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a artikla
Yleisten periaatteiden soveltaminen 
tietoyhteiskunnan palveluntarjoajiin

Kansallisten valvontaviranomaisten 
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avulla on varmistettava, että kansallisten 
kuluttajien oikeuksia ei heikennetä. 
Tietoyhteiskunnan palveluntarjoajien on 
noudatettava palveluja tarjotessaan 
avoimuus- ja syrjimättömyysperiaatteita; 
näihin kuuluvat palveluntarjoajan 
vaihtamisen helpottaminen, 
yhteentoimivuusperiaate sekä 
riippumattomuus sisältöjen digitaalisen 
haun yhteydessä. 

Or. de

Tarkistus 741
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
30 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a artikla
Yleisten periaatteiden ja säännösten 

soveltaminen tietopalvelujen tarjoajiin
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että tietopalvelujen 
tarjoajat noudattavat samoja avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja alustojen vapauden 
periaatteita, joihin sisältyvät myös 
palveluntarjoajan vaihtamisen helppous, 
yhteentoimivuus, viestintä ”jokaiselta 
jokaiselle”, sovellusten ja tietojen 
siirrettävyys sekä riippumattomuus 
sisältöjen haun yhteydessä.

Or. de

Tarkistus 742
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
V a luku (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

V a luku
Avoimuus
30 a artikla 
Avoimuuden yleisten periaatteiden 
soveltaminen tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajiin
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajat noudattavat palveluja 
tarjotessaan avoimuus- ja 
syrjimättömyysperiaatteita sekä alustojen 
vapauden periaatetta; näihin kuuluvat 
palveluntarjoajan vaihtamisen 
helpottaminen, yhteentoimivuus, 
tiedonsiirto ”jokaiselta jokaiselle”, 
sovellusten ja tietojen siirrettävyys sekä 
riippumattomuus sisältöjen haun 
yhteydessä.

Or. de

Perustelu

Vuonna 2002 hyväksytyn oikeudellisen kehyksen myötä televiestintämarkkinat ovat 
muuttuneet merkittävästi. Lähentäminen on nyt luonteenomaista aiemmin erillisille 
markkinoille, jotka jakautuivat televiestintäpalvelujen tarjoajiin ja internet-palvelujen 
tarjoajiin. Jotta säilytettäisiin yhtenäiset kuluttajanoikeudet, avoimuussäädökset tai 
yksityisyys viestintäpalvelujen käytön yhteydessä, perinteisten televiestintäpalvelujen sääntöjä 
olisi sovellettava myös internet-palvelujen tarjoajien palveluihin.

Tarkistus 743
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisten sähköisen viestinnän 
tarjoajien osalta seuraamukset on 
määrättävä II luvun mukaisesti ottaen 
huomioon kansallisten 

Poistetaan.
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sääntelyviranomaisten toimivalta koti- ja 
vastaanottavissa jäsenvaltioissa.

Or. ro

Tarkistus 744
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden 
vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan 
siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. ro

Tarkistus 745
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 746
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 747
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 17 artiklan 2 kohdan ja
19 artiklan 5 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

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

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. de

Tarkistus 748
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY
10 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 10 artiklaan uusi 6 a kohta 
seuraavasti:
”Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
ilmoitettava BERECille kaikista 5 ja 
6 kohdan nojalla toteutetuista 
toimenpiteistä.”

Or. en

Tarkistus 749
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
34 a artikla (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

34 a artikla
Muutokset direktiiviin 2002/19/EY
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Muutetaan direktiiviä 2002/19/EY 
seuraavasti:
Lisätään 13 artiklaan uusi 2 a kohta 
seuraavasti:
”Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
harkitsee, määrääkö tai pitääkö se 
1 kohdan mukaisesti voimassa seuraavan 
sukupolven verkkojen tukkutason 
käyttöoikeuksiin liittyviä 
hintavalvontavelvollisuuksia, sen on 
tutkittava kilpailun tilaa markkinoiden 
vähittäistasolla. Jos tukkutasolla on 
olemassa tehokas syrjintäsuoja ja 
osoitettavissa oleva hinnoittelurajoitus 
johtuu joko infrastruktuuripohjaisesta 
kilpailusta tai seuraavan sukupolven 
kiinteiden tai langattomien verkkojen tai 
kuparijohdinverkoissa toimivien 
säänneltyjen käyttöoikeustuotteiden 
välisestä kilpailusta, kansallisten 
viranomaisten on poistettava seuraavan 
sukupolven verkkojen tukkutason 
käyttöoikeuksiin liittyvät 
hintavalvontavelvollisuudet.”

Or. en

Perustelu

Hintasääntely on perusteltua vain silloin, kun loppukäyttäjiä on suojeltava 
monopolihinnoittelulta niin kutsutun pysyvän pullonkaulan tilanteessa, jolloin hintoja eivät 
rajoita kilpailevat tukkutason tarjoukset tai toisen verkon säännellyt tarjoukset. Periaatteen 
sisällyttäminen EU:n lainsäädäntöön takaa tarpeellisen oikeudellisen varmuuden.

Tarkistus 750
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
34 a artikla (uusi)
Päätös N:o 243/2012/EU
15 artikla 

Nykyinen teksti Tarkistus

34 a artikla
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Muutokset päätökseen N:o 243/2012/EU
Muutetaan 15 artiklan kolmas alakohta 
seuraavasti:

15 artikla Raportointi ja uudelleentarkastelu

Raportointi ja uudelleentarkastelu Komissio raportoi viimeistään 10 päivänä 
huhtikuuta 2014 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän päätöksen nojalla 
käynnistetystä toiminnasta ja toteutetuista 
toimenpiteistä.

Komissio raportoi viimeistään 10 päivänä 
huhtikuuta 2014 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän päätöksen nojalla 
käynnistetystä toiminnasta ja toteutetuista 
toimenpiteistä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tämän 
päätöksen soveltamisen tarkastelemiseksi.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tämän 
päätöksen soveltamisen tarkastelemiseksi.

Komissio tarkastelee tämän päätöksen 
soveltamista viimeistään 31. joulukuuta 
2015. Uudelleentarkasteluun sisältyvät:

Komissio tarkastelee tämän päätöksen 
soveltamista viimeistään 31. joulukuuta 
2015.

Yhteinen aikataulu, jossa määritellään 
päivämäärä, johon mennessä 
Kansainvälisen televiestintäliiton 
mobiililaajakaistaviestinnälle 
määrittämien taajuuksien kuten 700 
MHz:n, 1,5 GHz:n ja 3,8–4,2 GHz:n 
käyttö vapautetaan ja yhdenmukaistetaan 
mobiililaajakaistayhteyksissä kaikissa 
EU-jäsenvaltioissa ottaen kuitenkin 
huomioon Euroopan komission 6 artiklan 
5 kohdalla nojalla toteuttaman arvioinnin 
tulokset.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:FI:PDF)

Tarkistus 751
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – c kohta
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Komission teksti Tarkistus

c) ”sähköisellä viestintäpalvelulla” 
palveluja, jotka koostuvat signaalien 
siirtämisestä sähköisissä 
viestintäverkoissa, mukaan luettuina
televiestintäpalvelut ja siirtopalvelut 
radio- ja televisiotoiminnassa käytetyissä 
verkoissa, mutta jättäen ulkopuolelle 
palvelut, joiden ensisijaisena 
tarkoituksena on tarjota mediasisältöjä 
sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen avulla ja harjoittaa niiden 
toimituksellista valvontaa; kyseiset 
palvelut eivät käsitä myöskään direktiivin 
98/34/EY 1 artiklassa määriteltyjä 
tietoyhteiskunnan palveluja, joilla ei ole 
tärkeää viestinnällistä luonnetta, vaikka 
ne perustuvakin tietojen siirtämiseen 
sähköisissä viestintäverkoissa;

Or. de

Tarkistus 752
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – c kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1 a) Muutetaan 2 c artikla seuraavasti:
c) ”sähköisellä viestintäpalvelulla”: 
tavallisesti korvausta vastaan suoritettuja
palveluja, jotka muodostuvat kokonaan tai 
pääosin signaalien siirtämisestä 
sähköisissä viestintäverkoissa, mukaan 
lukien televiestintäpalvelut ja siirtopalvelut 
radio- ja televisiotoiminnassa käytetyissä 
verkoissa, mutta jättäen ulkopuolelle 
sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen avulla siirretyt sisältöpalvelut 
tai sisältöä toimituksellisessa 

”c) ”sähköisellä viestintäpalvelulla”: 
palveluja, jotka muodostuvat signaalien 
siirtämisestä sähköisissä viestintäverkoissa, 
mukaan lukien televiestintäpalvelut sekä 
viestinnän mahdollistavat tai tarjoavat 
palvelut ja siirtopalvelut radio- ja 
televisiotoiminnassa käytetyissä verkoissa, 
mutta jättäen ulkopuolelle palvelut, joiden 
ensisijaisena tarkoituksena on tarjota 
mediasisältöjä sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen avulla 
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valvonnassaan pitävät palvelut; kyseinen 
palvelu ei käsitä myöskään direktiivin 
98/34/EY ensimmäisessä artiklassa 
määriteltyjä tietoyhteiskunnan palveluja, 
jotka eivät muodostu kokonaan tai 
pääosin signaalien siirtämisestä
sähköisissä viestintäverkoissa;

palveluntarjoajan toimituksellisessa 
valvonnassa; kyseiset palvelut eivät käsitä
myöskään direktiivin 98/34/EY 1 artiklassa 
määriteltyjä tietoyhteiskunnan palveluja, 
joilla ei ole tärkeää viestinnällistä 
luonnetta, vaikka ne perustuvakin 
signaalien siirtämiseen sähköisissä 
viestintäverkoissa;”

Or. de

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:FI:PDF)

Perustelu

Sähköisten viestintäpalvelujen määritelmän laajentaminen on välttämätöntä, sillä vuonna 
2002 säädetty määritelmä on vanhentunut, ja nykyään perinteiset televiestintäoperaattorit ja 
OTT-toimijat toimivat yksillä markkinoilla.

Tarkistus 753
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – c alakohta 

Nykyinen teksti Tarkistus

Muutetaan 2 artiklan c alakohta 
seuraavasti:

’sähköisellä viestintäpalvelulla’ tavallisesti 
korvausta vastaan suoritettua palvelua, joka 
muodostuu kokonaan tai pääosin signaalien 
siirtämisestä sähköisissä viestintäverkoissa, 
mukaan lukien televiestintäpalvelut ja 
siirtopalvelut radio- ja televisiotoiminnassa 
käytetyissä verkoissa, mutta jättäen 
ulkopuolelle sähköisten viestintäverkkojen 
ja -palvelujen avulla siirretyt 
sisältöpalvelut tai sisältöä 
toimituksellisessa valvonnassaan pitävät 
palvelut; kyseinen palvelu ei käsitä 
myöskään direktiivin 98/34/EY 
ensimmäisessä artiklassa määriteltyjä 

’sähköisellä viestintäpalvelulla’ tavallisesti 
korvausta vastaan suoritettua palvelua, joka 
muodostuu kokonaan tai pääosin signaalien 
siirtämisestä sähköisissä viestintäverkoissa, 
mukaan lukien televiestintäpalvelut ja 
siirtopalvelut radio- ja televisiotoiminnassa 
käytetyissä verkoissa sekä internet-
protokollaan perustuvat korvaavat 
palvelut, jotka käyttävät sovelluksia tai 
palvelualustoja, mutta jättäen ulkopuolelle 
sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen avulla siirretyt sisältöpalvelut 
tai sisältöä toimituksellisessa 
valvonnassaan pitävät palvelut; kyseinen 
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tietoyhteiskunnan palveluja, jotka eivät 
muodostu kokonaan tai pääosin signaalien 
siirtämisestä sähköisissä viestintäverkoissa;

palvelu ei käsitä myöskään direktiivin 
98/34/EY ensimmäisessä artiklassa 
määriteltyjä tietoyhteiskunnan palveluja, 
jotka eivät muodostu kokonaan tai pääosin 
signaalien siirtämisestä sähköisissä 
viestintäverkoissa eivätkä korvaa niitä;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:FI:PDF)

Perustelu

Since the time of adoption of the EU regulatory framework in 2002 the communications 
market has significantly changed and is today characterized by the convergence of formerly 
more separated markets of traditional telecommunications services and Internet Protocol 
based services. Migration to all IP will blur the distinction between IP based services and 
telecommunications services. Today, many text, voice or video communication is increasingly 
substituted by software Applications or data platform providers. To preserve basic consumer 
rights, transparency requirements, privacy and to cater for basic security requirements like 
the provision of emergency services, rules established for traditional telecommunications 
services must also apply for these alternative service provisioning. Otherwise, we will leave 
European Citizen increasingly without any basic protection and preserve an imbalance 
between service providers on the electronic communications markets. It is therefore high time 
to extend the scope of application of the framework rules protecting our Citizen to all service 
providers who provide similar services to the consumer.

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

Tarkistus 754
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 a artikla

Komission teksti Tarkistus

– a) korvataan 1 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

‘
1. Kun 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla 
aiotulla toimenpiteellä pyritään 
asettamaan, muuttamaan tai poistamaan 
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toimijaa koskeva velvoite soveltaen tämän 
direktiivin 16 artiklaa yhdessä direktiivin 
2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 5 ja 
9–13 artiklan sekä direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan kanssa, 
komissio voi tämän direktiivin 7 artiklan 3 
kohdassa säädetyn yhden kuukauden 
määräajan kuluessa ilmoittaa 
asianomaiselle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja 
yhteistyöelimelle syyt, joiden vuoksi se 
katsoo, että toimenpide-ehdotus 
muodostaisi esteen sisämarkkinoille, tai 
epäilee vakavasti ehdotuksen 
yhteensopivuutta unionin oikeuden 
kanssa ottaen soveltuvin osin huomioon 
mahdolliset tämän direktiivin 19 artiklan 
1 kohdan nojalla annetut suositukset 
tämän direktiivin ja erityisdirektiivien 
yksittäisten säännösten soveltamisen 
yhdenmukaistamisesta. Tällöin 
toimenpide-ehdotuksen hyväksymistä on 
lykättävä vielä kolmella kuukaudella 
komission ilmoituksesta.
’

Or. en

Perustelu

Loppukäyttäjille koituvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi on välttämätöntä vahvistaa 
kansallisten viranomaisten toimivaltuudet yhdenmukaistaa tämän direktiivin – ja tiettyjen 
muiden direktiivien – erityisten säännösten soveltamista.

Tarkistus 755
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 a artikla

Komission teksti Tarkistus

– a) korvataan 1 kohdan ensimmäinen Poistetaan.
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alakohta seuraavasti:
‘
1. Kun 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla 
aiotulla toimenpiteellä pyritään 
asettamaan, muuttamaan tai poistamaan 
toimijaa koskeva velvoite soveltaen tämän 
direktiivin 16 artiklaa yhdessä direktiivin 
2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 5 ja 
9–13 artiklan sekä direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan kanssa, 
komissio voi tämän direktiivin 7 artiklan 3 
kohdassa säädetyn yhden kuukauden 
määräajan kuluessa ilmoittaa 
asianomaiselle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja 
yhteistyöelimelle syyt, joiden vuoksi se 
katsoo, että toimenpide-ehdotus 
muodostaisi esteen sisämarkkinoille, tai 
epäilee vakavasti ehdotuksen 
yhteensopivuutta unionin oikeuden 
kanssa ottaen soveltuvin osin huomioon 
mahdolliset tämän direktiivin 19 artiklan 
1 kohdan nojalla annetut suositukset 
tämän direktiivin ja erityisdirektiivien 
yksittäisten säännösten soveltamisen 
yhdenmukaistamisesta. Tällöin 
toimenpide-ehdotuksen hyväksymistä on 
lykättävä vielä kolmella kuukaudella 
komission ilmoituksesta.
’

Or. en

Tarkistus 756
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 a artikla

Komission teksti Tarkistus

– a) korvataan 1 kohdan ensimmäinen Poistetaan.
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alakohta seuraavasti:
‘
1. Kun 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla 
aiotulla toimenpiteellä pyritään 
asettamaan, muuttamaan tai poistamaan 
toimijaa koskeva velvoite soveltaen tämän 
direktiivin 16 artiklaa yhdessä direktiivin 
2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 5 ja 
9–13 artiklan sekä direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan kanssa, 
komissio voi tämän direktiivin 7 artiklan 3 
kohdassa säädetyn yhden kuukauden 
määräajan kuluessa ilmoittaa 
asianomaiselle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja 
yhteistyöelimelle syyt, joiden vuoksi se 
katsoo, että toimenpide-ehdotus 
muodostaisi esteen sisämarkkinoille, tai 
epäilee vakavasti ehdotuksen 
yhteensopivuutta unionin oikeuden
kanssa ottaen soveltuvin osin huomioon 
mahdolliset tämän direktiivin 19 artiklan 
1 kohdan nojalla annetut suositukset 
tämän direktiivin ja erityisdirektiivien 
yksittäisten säännösten soveltamisen 
yhdenmukaistamisesta. Tällöin 
toimenpide-ehdotuksen hyväksymistä on 
lykättävä vielä kolmella kuukaudella 
komission ilmoituksesta.
’

Or. en

Tarkistus 757
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

– a) lisätään 1 kohdan ensimmäisen ja 
toisen alakohdan väliin alakohta 

Poistetaan.
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seuraavasti:
‘
Arvioidessaan, saattavatko tietyt 
markkinat ominaisuuksiensa perusteella 
edellyttää ennakkosääntelyvelvoitteiden 
asettamista ja sen vuoksi sisällyttämistä 
suositukseen, komissio ottaa huomioon 
erityisesti tarpeen lähentää sääntelyä 
koko unionissa, tarpeen edistää tehokasta 
investointia ja innovointia loppukäyttäjien 
ja unionin talouden globaalin 
kilpailukyvyn hyödyksi, kyseisten 
markkinoiden merkityksen sekä muita 
tekijöitä, kuten vähittäistasolla vallitsevan 
infrastruktuuripohjaisen kilpailun ja 
loppukäyttäjille tarjottavien tuotteiden 
hintaan, valikoimaan ja laatuun 
kohdistuvan kilpailun. Komissio ottaa 
huomioon kaikki asian kannalta 
olennaiset kilpailupaineet riippumatta 
siitä, katsotaanko verkot, palvelut tai 
sovellukset, joiden taholta tällaiset 
kilpailupaineet tulevat, sähköisiksi 
viestintäverkoiksi, sähköisiksi 
viestintäpalveluiksi tai muuntyyppisiksi, 
loppukäyttäjän näkökulmasta 
verrannollisiksi palveluiksi tai 
sovelluksiksi, määrittääkseen, täyttyvätkö 
kaikki seuraavat kolme kriteeriä joko 
yleisesti unionissa tai merkittävässä 
osassa sitä:
a) markkinoille tulolle on suuria ja 
pysyväisluonteisia rakenteellisia, 
oikeudellisia tai sääntelyllisiä esteitä;
b) markkinarakenne ei ole omiaan 
johtamaan todelliseen kilpailuun 
merkityksellisellä aikavälillä, kun otetaan 
huomioon markkinoilletulon esteiden 
taustalla oleva infrastruktuuripohjaisen ja 
muun kilpailun tila;
c) pelkän kilpailuoikeuden soveltaminen 
ei riitä korjaamaan todettua 
markkinaongelmaa tai ongelmia.
’
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Or. en

Perustelu

Loppukäyttäjille koituvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi on välttämätöntä välttää 
kilpailusääntöjen heikkenemistä jäsenvaltioissa.

Tarkistus 758
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

– a) lisätään 1 kohdan ensimmäisen ja 
toisen alakohdan väliin alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

‘
Arvioidessaan, saattavatko tietyt 
markkinat ominaisuuksiensa perusteella 
edellyttää ennakkosääntelyvelvoitteiden 
asettamista ja sen vuoksi sisällyttämistä 
suositukseen, komissio ottaa huomioon 
erityisesti tarpeen lähentää sääntelyä 
koko unionissa, tarpeen edistää tehokasta 
investointia ja innovointia loppukäyttäjien 
ja unionin talouden globaalin 
kilpailukyvyn hyödyksi, kyseisten 
markkinoiden merkityksen sekä muita 
tekijöitä, kuten vähittäistasolla vallitsevan 
infrastruktuuripohjaisen kilpailun ja 
loppukäyttäjille tarjottavien tuotteiden 
hintaan, valikoimaan ja laatuun 
kohdistuvan kilpailun. Komissio ottaa 
huomioon kaikki asian kannalta 
olennaiset kilpailupaineet riippumatta 
siitä, katsotaanko verkot, palvelut tai 
sovellukset, joiden taholta tällaiset 
kilpailupaineet tulevat, sähköisiksi 
viestintäverkoiksi, sähköisiksi 
viestintäpalveluiksi tai muuntyyppisiksi, 
loppukäyttäjän näkökulmasta 
verrannollisiksi palveluiksi tai 
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sovelluksiksi, määrittääkseen, täyttyvätkö 
kaikki seuraavat kolme kriteeriä joko 
yleisesti unionissa tai merkittävässä 
osassa sitä:
a) markkinoille tulolle on suuria ja 
pysyväisluonteisia rakenteellisia, 
oikeudellisia tai sääntelyllisiä esteitä;
b) markkinarakenne ei ole omiaan 
johtamaan todelliseen kilpailuun 
merkityksellisellä aikavälillä, kun otetaan 
huomioon markkinoilletulon esteiden 
taustalla oleva infrastruktuuripohjaisen ja 
muun kilpailun tila;
c) pelkän kilpailuoikeuden soveltaminen 
ei riitä korjaamaan todettua 
markkinaongelmaa tai ongelmia.
’

Or. en

Tarkistus 759
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

– a) lisätään 1 kohdan ensimmäisen ja 
toisen alakohdan väliin alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

‘
Arvioidessaan, saattavatko tietyt 
markkinat ominaisuuksiensa perusteella 
edellyttää ennakkosääntelyvelvoitteiden 
asettamista ja sen vuoksi sisällyttämistä 
suositukseen, komissio ottaa huomioon 
erityisesti tarpeen lähentää sääntelyä 
koko unionissa, tarpeen edistää tehokasta 
investointia ja innovointia loppukäyttäjien 
ja unionin talouden globaalin 
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kilpailukyvyn hyödyksi, kyseisten 
markkinoiden merkityksen sekä muita 
tekijöitä, kuten vähittäistasolla vallitsevan 
infrastruktuuripohjaisen kilpailun ja 
loppukäyttäjille tarjottavien tuotteiden 
hintaan, valikoimaan ja laatuun 
kohdistuvan kilpailun. Komissio ottaa 
huomioon kaikki asian kannalta 
olennaiset kilpailupaineet riippumatta 
siitä, katsotaanko verkot, palvelut tai 
sovellukset, joiden taholta tällaiset 
kilpailupaineet tulevat, sähköisiksi 
viestintäverkoiksi, sähköisiksi 
viestintäpalveluiksi tai muuntyyppisiksi, 
loppukäyttäjän näkökulmasta 
verrannollisiksi palveluiksi tai 
sovelluksiksi, määrittääkseen, täyttyvätkö 
kaikki seuraavat kolme kriteeriä joko 
yleisesti unionissa tai merkittävässä 
osassa sitä:
a) markkinoille tulolle on suuria ja 
pysyväisluonteisia rakenteellisia, 
oikeudellisia tai sääntelyllisiä esteitä;
b) markkinarakenne ei ole omiaan 
johtamaan todelliseen kilpailuun 
merkityksellisellä aikavälillä, kun otetaan 
huomioon markkinoilletulon esteiden 
taustalla oleva infrastruktuuripohjaisen ja 
muun kilpailun tila;
c) pelkän kilpailuoikeuden soveltaminen 
ei riitä korjaamaan todettua 
markkinaongelmaa tai ongelmia.
’

Or. en

Tarkistus 760
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 531/2012
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1) Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan kolmas 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

‘
Tätä asetusta sovelletaan sellaisille 
loppukäyttäjille unionissa tarjottaviin 
verkkovierailupalveluihin, joiden 
kotimaan operaattori on yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoaja jäsenvaltiossa.
’

Or. en

Tarkistus 761
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan sellaisille 
loppukäyttäjille unionissa tarjottaviin 
verkkovierailupalveluihin, joiden kotimaan 
operaattori on yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoaja jäsenvaltiossa.

Tätä asetusta sovelletaan sellaisille 
loppukäyttäjille unionissa tarjottaviin 
säänneltyihin verkkovierailupalveluihin, 
joiden kotimaan operaattori on yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoaja 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 762
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 531/2012
2 artikla – 2 kohta – r alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2) Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan r 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

‘
r) ’kahden- tai monenvälisellä 
verkkovierailusopimuksella’ tarkoitetaan 
yhtä tai useampaa 
verkkovierailuoperaattoreiden välistä 
kaupallista tai teknistä sopimusta, joka 
mahdollistaa kotiverkon kattavuuden 
virtuaalisen laajentamisen ja sen, että 
kukin verkkovierailuoperaattori voi 
kestävästi tarjota säänneltyjä 
vähittäistason verkkovierailupalveluja 
samalla hintatasolla niiden tarjoamien 
kotimaisten matkaviestintäpalvelujen 
kanssa.
’

Or. en

Tarkistus 763
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 531/2012
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) Lisätään 4 artiklaan 7 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

‘
7. Tätä artiklaa ei sovelleta 
verkkovierailuoperaattoreihin, jotka 
tarjoavat säänneltyjä vähittäistason 
verkkovierailupalveluja 4 a artiklan 
mukaisesti.
’
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Or. en

Tarkistus 764
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta
Asetus (EU) N:o 531/2012
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

�7. Tätä artiklaa ei sovelleta
verkkovierailuoperaattoreihin, jotka 
tarjoavat säänneltyjä vähittäistason 
verkkovierailupalveluja 4 a artiklan 
mukaisesti.�

�7. Tätä artiklaa ei enää sovelleta sitten, 
kun verkkovierailumaksut poistetaan.’

Or. de

Tarkistus 765
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä artiklaa ei sovelleta 
verkkovierailuoperaattoreihin, jotka 
tarjoavat säänneltyjä vähittäistason 
verkkovierailupalveluja 4 a artiklan 
mukaisesti.

Tätä artiklaa sovelletaan 30 päivään 
kesäkuuta 2016 asti.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus on itse asiassa järisyttänyt verkkovierailupalveluiden erillistä myyntiä 
ennen sen hyväksymistä markkinoilla aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Esittelijän 
ehdottaman verkkovierailuhinnoittelun poistamista ajatellen palvelujen eriyttämistä ei enää 
tarvita, minkä vuoksi palveluntarjoajia ei enää tulisi vaatia osoittamaan tähän resursseja. 
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Tarkistus 766
Catherine Trautmann

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

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 767
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 531/2012
4 a artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 768
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä artiklaa sovelletaan 
verkkovierailuoperaattoreihin, jotka

1. Verkkovierailupalvelujen tarjoajilla on 
oltava oikeus rajoittaa säänneltyjen 
vähittäistason verkkovierailupalvelujen 
kulutusta, josta peritään sovellettava 
kotimaisten palvelujen hinta, kohtuullisen 
käytön kriteeriin viitaten. Kohtuullisen 
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käytön kriteeriä on sovellettava siten, että 
kuluttajat, jotka käyttävät kyseisen 
verkkovierailuoperaattorin eri kotimaisia 
vähittäistason palvelupaketteja, pystyvät 
luotettavasti toisintamaan omaan 
kotimaiseen vähittäistason 
palvelupakettiinsa liittyvän tyypillisen 
kotimaisen kulutusmallinsa 
matkustaessaan ajoittain unionissa. Tätä 
mahdollisuutta hyödyntävän 
verkkovierailuoperaattorin on julkaistava 
asetuksen N:o XXX/2014 26 artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja 
sisällytettävä sopimuksiinsa mainitun 
asetuksen 26 artiklan 1 kohdan b ja 
c alakohdan mukaisesti yksityiskohtaiset 
tiedot siitä, miten kohtuullisen käytön 
kriteeriä sovelletaan, viittaamalla 
kulloisenkin vähittäistason palvelupaketin 
tärkeimpiin hinnoittelua, määrää tai 
muita tekijöitä koskeviin parametreihin.
2. BEREC vahvistaa viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2014 sidosryhmiä 
kuultuaan ja tiiviissä yhteistyössä 
komission kanssa yleiset suuntaviivat 
siitä, miten kohtuullisen käytön kriteeriä 
sovelletaan tätä artiklaa hyödyntävien 
verkkovierailuoperaattoreiden tarjoamiin 
vähittäistason sopimuksiin. BEREC 
kehittää tällaisia suuntaviivoja pyrkien 
ensimmäisessä kohdassa esitettyyn 
yleiseen tavoitteeseen ja ottaen huomioon 
erityisesti hinnoittelu- ja kulutusmallien 
kehityksen jäsenvaltioissa, kotimaan 
hintatasojen lähentymisasteen unionissa, 
kotimaisten palvelujen tasolle 
hinnoitellun verkkovierailun mahdollisen 
havaittavan vaikutuksen näiden hintojen 
kehitykseen sekä tukkutason 
verkkovierailuhintojen kehityksen 
verkkovierailuoperaattoreiden välisessä 
epätasapainoisessa liikenteessä.

3. Toimivaltaisen kansallisen 
sääntelyviranomaisen on seurattava ja 
valvottava kohtuullisen käytön kriteerien 
soveltamista ottaen mahdollisimman 
tarkasti huomioon BERECin suuntaviivat 



PE526.176v01-00 172/224 AM\1013978FI.doc

FI

sen jälkeen, kun ne on hyväksytty, ja 
varmistettava, ettei sovelleta kohtuuttomia 
ehtoja. 

Or. en

Tarkistus 769
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan 1, 6 ja 7 kohta eivät estä 
verkkovierailuoperaattoria rajoittamasta 
säänneltyjen vähittäistason 
verkkovierailupalvelujen kulutusta, josta 
peritään sovellettava kotimaisten 
palvelujen hinta, viittaamalla 
kohtuullisen käytön kriteeriin. 
Kohtuullisen käytön kriteeriä on 
sovellettava siten, että kuluttajat, jotka 
käyttävät kyseisen 
verkkovierailuoperaattorin eri kotimaisia 
vähittäistason palvelupaketteja, pystyvät 
luotettavasti toisintamaan omaan 
kotimaiseen vähittäistason 
palvelupakettiinsa liittyvän tyypillisen 
kotimaisen kulutusmallinsa 
matkustaessaan ajoittain unionissa. Tätä 
mahdollisuutta hyödyntävän 
verkkovierailuoperaattorin on julkaistava 
asetuksen N:o XXX/2014 25 artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja 
sisällytettävä sopimuksiinsa mainitun 
asetuksen 26 artiklan 1 kohdan b ja 
c alakohdan mukaisesti yksityiskohtaiset 
määrälliset tiedot siitä, miten kohtuullisen 
käytön kriteeriä sovelletaan, viittaamalla 
kulloisenkin vähittäistason palvelupaketin 
tärkeimpiin hinnoittelua, määrää tai 
muita tekijöitä koskeviin parametreihin.

Poistetaan.
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Or. ro

Tarkistus 770
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

BEREC vahvistaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2014 sidosryhmiä kuultuaan 
ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
yleiset suuntaviivat siitä, miten 
kohtuullisen käytön kriteeriä sovelletaan 
tätä artiklaa hyödyntävien 
verkkovierailuoperaattoreiden tarjoamiin 
vähittäistason sopimuksiin. BEREC 
kehittää tällaisia suuntaviivoja pyrkien 
ensimmäisessä alakohdassa esitettyyn 
yleiseen tavoitteeseen ja ottaen huomioon 
erityisesti hinnoittelu- ja kulutusmallien 
kehityksen jäsenvaltioissa, kotimaan 
hintatasojen lähentymisasteen unionissa, 
kotimaisten palvelujen tasolle hinnoitellun 
verkkovierailun mahdollisen havaittavan 
vaikutuksen näiden hintojen kehitykseen 
sekä tukkutason verkkovierailuhintojen 
kehityksen verkkovierailuoperaattoreiden 
välisessä epätasapainoisessa liikenteessä.

BEREC kehittää tällaisia suuntaviivoja 
pyrkien ensimmäisessä alakohdassa 
esitettyyn yleiseen tavoitteeseen ja ottaen 
huomioon erityisesti hinnoittelu- ja 
kulutusmallien kehityksen jäsenvaltioissa, 
kotimaan hintatasojen lähentymisasteen 
unionissa, kotimaisten palvelujen tasolle 
hinnoitellun verkkovierailun mahdollisen 
havaittavan vaikutuksen näiden hintojen 
kehitykseen sekä tukkutason 
verkkovierailuhintojen kehityksen 
verkkovierailuoperaattoreiden välisessä 
epätasapainoisessa liikenteessä.

Or. ro

Tarkistus 771
Herbert Reul

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

BEREC vahvistaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2014 sidosryhmiä kuultuaan ja 
tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
yleiset suuntaviivat siitä, miten 
kohtuullisen käytön kriteeriä sovelletaan 
tätä artiklaa hyödyntävien 
verkkovierailuoperaattoreiden tarjoamiin 
vähittäistason sopimuksiin. BEREC 
kehittää tällaisia suuntaviivoja pyrkien 
ensimmäisessä alakohdassa esitettyyn 
yleiseen tavoitteeseen ja ottaen huomioon 
erityisesti hinnoittelu- ja kulutusmallien 
kehityksen jäsenvaltioissa, kotimaan 
hintatasojen lähentymisasteen unionissa, 
kotimaisten palvelujen tasolle hinnoitellun 
verkkovierailun mahdollisen havaittavan 
vaikutuksen näiden hintojen kehitykseen 
sekä tukkutason verkkovierailuhintojen 
kehityksen verkkovierailuoperaattoreiden 
välisessä epätasapainoisessa liikenteessä.

BEREC vahvistaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2016 sidosryhmiä kuultuaan ja 
tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
yleiset suuntaviivat siitä, miten 
kohtuullisen käytön kriteeriä sovelletaan 
tätä artiklaa hyödyntävien 
verkkovierailuoperaattoreiden tarjoamiin 
vähittäistason sopimuksiin. BEREC 
kehittää tällaisia suuntaviivoja pyrkien 
ensimmäisessä alakohdassa esitettyyn 
yleiseen tavoitteeseen ja ottaen huomioon 
erityisesti hinnoittelu- ja kulutusmallien 
kehityksen jäsenvaltioissa, kotimaan 
hintatasojen lähentymisasteen unionissa, 
kotimaisten palvelujen tasolle hinnoitellun 
verkkovierailun mahdollisen havaittavan 
vaikutuksen näiden hintojen kehitykseen 
sekä tukkutason verkkovierailuhintojen 
kehityksen verkkovierailuoperaattoreiden 
välisessä epätasapainoisessa liikenteessä.

Or. de

Tarkistus 772
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta
Asetus (EU) N:o 531/2012
4 a artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen kansallisen 
sääntelyviranomaisen on seurattava ja 
valvottava kohtuullisen käytön kriteerien 
soveltamista ottaen mahdollisimman 
tarkasti huomioon BERECin yleiset 
suuntaviivat sen jälkeen, kun ne on 
hyväksytty, ja varmistettava, ettei sovelleta 
kohtuuttomia ehtoja.

Toimivaltaisen kansallisen 
sääntelyviranomaisen on varmistettava, 
ettei sovelleta kohtuuttomia ehtoja.

Or. ro
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Tarkistus 773
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

3 a) Lisätään 5 artiklaan 7 kohta 
seuraavasti:
”7. Tätä artiklaa ei enää sovelleta sitten, 
kun verkkovierailumaksut poistetaan.”

Or. de

Tarkistus 774
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

3 a) Lisätään 5 artiklaan 7 kohta 
seuraavasti:
”7. Tätä artiklaa sovelletaan 30 päivään 
kesäkuuta 2016 asti.”

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen myötä verkkovierailupalvelujen erillinen myynti Euroopassa on itse 
asiassa tyrehtynyt sen epävarmuuden takia, jota se aiheuttaa ennen hyväksymistä. Kun 
otetaan huomioon, että esittelijä esittää verkkovierailumaksujen poistamista, 
erottamisvälineitä ei enää tarvita, minkä vuoksi palveluntarjoajia ei pitäisi vaatia enää 
osoittamaan niihin resursseja.

Tarkistus 775
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 531/2012
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) Lisätään artikla seuraavasti:
”6 a artikla
Vähittäishintojen poistaminen
Verkkovierailuoperaattorit eivät 
1 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen saa 
periä verkkovierailuasiakkailta missään 
jäsenvaltiossa mitään lisämaksuja 
kotimaan matkaviestintäpalveluista 
perittäviin maksuihin nähden, kun 
kyseessä ovat säännellyt soitetut tai 
vastaanotetut verkkovierailupuhelut, 
säännellyt lähetetyt tekstiviestit, 
säännellyt lähetetyt multimediaviestit tai 
käytetyt säännellyt 
verkkovierailudatapalvelut, eivätkä 
mitään yleistä maksua päätelaitteen tai 
palvelun käytön ulkomailla 
mahdollistamiseksi.
Jotta estetään vähittäistason 
verkkovierailupalvelujen rajoittamaton 
käyttö kotimaan hintatasolla ja siten niin 
sanottu vesipatjavaikutus, joka voisi 
vaikuttaa hintoihin, joita sovelletaan 
kaikkiin asiakkaisiin, myös niihin, jotka 
eivät käytä verkkovierailupalveluja, 
operaattoreiden on voitava soveltaa 
vähittäistason palvelupaketissaan 
kohtuullista käyttöä koskevaa lauseketta, 
jossa sovitaan enintään 5 viikon 
vuosittaisesta käytöstä. 
Komissio vahvistaa joulukuuhun 2015 
mennessä, julkisen kuulemisen jälkeen ja 
pyydettyään lausunnon BERECiltä ja 
otettuaan sen mahdollisimman tarkasti 
huomioon, yleiset suuntaviivat 
kohtuullisten vähittäishintojen 
soveltamisesta, kun asiakas ylittää tämän 
kohtuullista käyttöä koskevan lausekkeen 
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sisältämän rajan. Nämä hinnat eivät 
missään tapauksessa saa ylittää tällaisten 
palvelujen tarjoamisen aiheuttamia 
kustannuksia.”

Or. en

Tarkistus 776
Jens Rohde, Phil Bennion, Catherine Bearder, Fiona Hall, Bill Newton Dunn, Sarah 
Ludford, Rebecca Taylor, Edward McMillan-Scott, George Lyon, Graham Watson, 
Andrew Duff, Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

3 a) Lisätään 37 artiklan 4 kohtaan (uusi) 
artikla seuraavasti:
”6 a artikla 
Vähittäistason verkkovierailumaksujen 
poistaminen
Verkkovierailuoperaattorit eivät 
1 päivästä heinäkuuta 2015 alkaen saa 
periä verkkovierailuasiakkailta mitään 
lisämaksuja kotimaan 
matkaviestintäpalveluista perittäviin 
maksuihin nähden, kun kyseessä ovat 
säännellyt soitetut tai vastaanotetut 
verkkovierailupuhelut, säännellyt 
lähetetyt tekstiviestit, säännellyt lähetetyt 
multimediaviestit tai käytetyt säännellyt 
verkkovierailudatapalvelut, eivätkä 
mitään yleistä maksua päätelaitteen tai 
palvelun käytön ulkomailla 
mahdollistamiseksi.”

Or. en

Perustelu

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on "the Digital Agenda for Growth, Mobility 
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and Employment: time to move up a gear", in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording “or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad” seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

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

Tarkistus 777
Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

1. BEREC vahvistaa viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2015 sidosryhmiä 
kuultuaan ja tiiviissä yhteistyössä 
komission kanssa yleiset suuntaviivat 
siitä, miten verkkovierailuoperaattorit 
soveltavat kohtuullisen käytön kriteeriä. 
BEREC ottaa huomioon erityisesti 
hinnoittelu- ja kulutusmallien kehityksen 
jäsenvaltioissa, kotimaan hintatasojen 
lähentymisasteen unionissa, kotimaisten 
palvelujen tasolle hinnoitellun 
verkkovierailun mahdollisen havaittavan 
vaikutuksen näiden hintojen kehitykseen 
sekä tukkutason todellisten 
verkkovierailuhintojen kehityksen 
erikokoisten 
verkkovierailuoperaattoreiden välisessä 
epätasapainoisessa liikenteessä.

Or. en

Tarkistus 778
Giles Chichester
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta
Asetus (EU) N:o 531/2012
6 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Verkkovierailuoperaattorit eivät 
1 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen saa 
periä verkkovierailuasiakkailta mitään 
lisämaksuja kotimaan 
matkaviestintäpalveluista perittäviin 
maksuihin nähden, kun kyseessä ovat 
säännellyt soitetut tai vastaanotetut 
verkkovierailupuhelut, säännellyt 
lähetetyt tekstiviestit, säännellyt lähetetyt 
multimediaviestit tai käytetyt säännellyt 
verkkovierailudatapalvelut, eivätkä 
mitään yleistä maksua päätelaitteen tai 
palvelun käytön ulkomailla 
mahdollistamiseksi.

Or. en

Perustelu

HUOM.: Multimediaviestit on otettu mukaan sellaisen tilanteen välttämiseksi, jossa 
operaattorit voivat soveltaa lisämaksua vieraassa verkossa lähetettäviin multimediaviesteihin.

Tarkistus 779
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Nykyinen teksti Tarkistus

4 a) Korvataan 7 artikla seuraavasti:
7 artikla ”7 artikla
Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
soittamisesta perittävät tukkuhinnat

Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
soittamisesta perittävät tukkuhinnat

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

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

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa keskimääräinen kotimaan vähittäistason hinta on alle 0,05 euroa. 
Verkkovierailupuhelujen tukkuhinnan pitäminen nykyisellä tasolla – 0,05 euroa – 1 päivän 
heinäkuuta 2016 jälkeen, kun operaattorit velvoitetaan perimään verkkovierailuasiakkailta 
samat maksut kuin kotimaisilta asiakkailta, saisi markkinoilla aikaan vakavia vääristymiä. 
Näin ollen puhelujen tukkuhintoja pitäisi edelleen laskea kilpailun lisäämiseksi. 
Matkaviestinverkkoon laskevista verkkovierailupuheluista perittäviä hintoja pitäisi laskea 
markkinoiden vääristymisen välttämiseksi.

Tarkistus 780
Jens Rohde

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

Nykyinen teksti Tarkistus

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

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

”1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
asiakkaan verkkovierailuoperaattorilta 
kyseisestä vierailuverkosta soitetun 
säännellyn verkkovierailupuhelun 
tarjoamisesta, mukaan lukien muun muassa 
nousevan liikenteen, välityksen ja laskevan 
liikenteen kustannukset, ei saa ylittää 
2 kohdassa asetettuja rajoja.
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2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolta tai 
lyhyemmältä jaksolta, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan 
soveltamisajan päättymistä tai ennen 
30 päivää kesäkuuta 2022. Keskimääräinen 
tukkutason enimmäishinta alennetaan
0,10 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 
0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014, ja 
se on tämän jälkeen 0,05 euroa 30 
päivään kesäkuuta 2022 saakka, sanotun 
kuitenkin rajoittamatta 19 artiklan 
soveltamista.

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolta tai 
lyhyemmältä jaksolta, joka voi olla jäljellä 
ennen tässä kohdassa tarkoitetun 
keskimääräisen tukkuhinnan
soveltamisajan päättymistä tai ennen 
30 päivää kesäkuuta 2022. Keskimääräinen 
tukkutason enimmäishinta ei saa ylittää
0,10:tä euroa 1 päivänä heinäkuuta 2013, 
ja se alennetaan 0,03 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2014, 0,02 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2015 ja 0,01 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2016.”

Or. en

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

Perustelu

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 781
Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
1. Verkkovierailupalvelujen tukkutason 
käyttöoikeudet on tarjottava syrjimättömin 
ehdoin erottelematta toisistaan kotimaisia 
ja ulkomaisia operaattoreita. Tämä 
koskee myös kotimaan 
matkaviestintäpalvelujen tukkutason 
käyttöoikeuksiin sovellettavia ehtoja ja 
edellytyksiä; yhdenvertaisten 
toimintaedellytysten luominen kaikille 
markkinatoimijoille.

Or. en

Tarkistus 782
Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

Operaattoreilla on oikeus käyttää muita 
verkkoja samaan tukkuhintaan ja samoin 
ehdoin kuin ne tarjoavat pääsyä omiin 
verkkoihinsa muille operaattoreille, paitsi 
jos kansalliset sääntelyviranomaiset tai 
BEREC katsovat hintaehtojen olevan 
kohtuuttomia ja vääristävän kilpailua. 

Or. en
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Tarkistus 783
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

4 a) Lisätään artikla seuraavasti:
”6 a artikla
Vähittäistason verkkovierailujen 
lisämaksujen poistaminen
1. Verkkovierailuoperaattorit eivät 
1 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen saa 
periä verkkovierailuasiakkailtaan mitään 
lisämaksuja kotimaan 
matkaviestintäpalveluista perittäviin 
maksuihin nähden, kun kyseessä ovat 
säännellyt soitetut tai vastaanotetut 
verkkovierailupuhelut, säännellyt 
lähetetyt tekstiviestit tai käytetyt 
säännellyt verkkovierailudatapalvelut, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
toimenpiteitä virheellisen tai vilpillisen 
käytön estämiseksi.
2. Tämän artiklan 1 kohta ei estä 
verkkovierailuoperaattoria rajoittamasta 
säänneltyjen vähittäistason 
verkkovierailupalvelujen kulutusta, josta 
peritään sovellettava kotimaisten 
palvelujen hinta, viittaamalla 
kohtuullisen käytön kriteeriin. 
Verkkovierailuoperaattorin on julkaistava 
ja sisällytettävä sopimuksiinsa 
yksityiskohtaiset määrälliset tiedot siitä, 
miten kohtuullisen käytön kriteeriä 
sovelletaan, viittaamalla kulloisenkin 
vähittäistason palvelupaketin tärkeimpiin 
hinnoittelua, määrää tai muita tekijöitä 
koskeviin parametreihin.
3. Verkkovierailuoperaattorit voivat 
tarjota asiakkailleen mahdollisuutta 
tietoisesti luopua edusta, jonka 
säänneltyihin verkkovierailupalveluihin 
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sovellettava kotimainen hinta tuo, 
vastineeksi muista kyseisen operaattorin 
tarjoamista eduista. 
Verkkovierailuoperaattorin on 
muistutettava kyseisiä loppukäyttäjiä 
tällöin menetettävien verkkovierailuetujen 
luonteesta. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on seurattava 
erityisesti, harjoittavatko tätä artiklaa 
hyödyntävät verkkovierailuoperaattorit 
liiketoimintakäytäntöjä, jotka johtavat 
oletusarvoisen järjestelyn kiertämiseen.
Sidosryhmiä kuultuaan BEREC arvioi 
31 päivään joulukuuta 2015 mennessä 
petosten ja sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäytön riskejä kotimaisten 
palvelujen tasolle hinnoiteltujen 
säänneltyjen verkkovierailupalvelujen ja 
alkuperäisten kotimaisten palvelujen 
välillä ja vahvistaa yleiset suuntaviivat 
siitä, miten kohtuullisen käytön kriteeriä 
sovelletaan verkkovierailuoperaattoreiden 
tarjoamiin vähittäistason sopimuksiin. 
Toimivaltaisen kansallisen 
sääntelyviranomaisen on seurattava ja 
valvottava kohtuullisen käytön kriteerien 
soveltamista ottaen mahdollisimman 
tarkasti huomioon BERECin yleiset 
suuntaviivat sen jälkeen, kun ne on 
hyväksytty, ja varmistettava, ettei sovelleta 
kohtuuttomia ehtoja.”

Or. en

Tarkistus 784
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

6 a) Lisätään artikla seuraavasti:
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”Vähittäistason verkkovierailujen 
lisämaksujen poistaminen
1. Verkkovierailuoperaattorit eivät 
1 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen saa 
periä verkkovierailuasiakkailtaan mitään 
lisämaksuja kotimaan 
matkaviestintäpalveluista perittäviin 
maksuihin nähden, kun kyseessä ovat 
säännellyt soitetut tai vastaanotetut 
verkkovierailupuhelut, säännellyt 
lähetetyt tekstiviestit tai käytetyt 
säännellyt verkkovierailudatapalvelut, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
toimenpiteitä virheellisen tai vilpillisen 
käytön estämiseksi.
2. Tämän artiklan 1 kohta ei estä 
verkkovierailuoperaattoria rajoittamasta 
säänneltyjen vähittäistason 
verkkovierailupalvelujen kulutusta, josta 
peritään sovellettava kotimaisten 
palvelujen hinta, viittaamalla 
kohtuullisen käytön kriteeriin. 
Verkkovierailuoperaattorin on julkaistava 
ja sisällytettävä sopimuksiinsa 
yksityiskohtaiset määrälliset tiedot siitä, 
miten kohtuullisen käytön kriteeriä 
sovelletaan, viittaamalla kulloisenkin 
vähittäistason palvelupaketin tärkeimpiin 
hinnoittelua, määrää tai muita tekijöitä 
koskeviin parametreihin.
3. Sidosryhmiä kuultuaan BEREC arvioi 
31 päivään joulukuuta 2016 mennessä 
väärinkäytön ja sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäytön riskejä kotimaisten 
palvelujen tasolle hinnoiteltujen 
säänneltyjen verkkovierailupalvelujen ja 
isäntävaltion kotimaisten palvelujen 
välillä ja vahvistaa yleiset suuntaviivat 
siitä, miten kohtuullisen käytön kriteeriä 
sovelletaan verkkovierailuoperaattoreiden 
tarjoamiin vähittäistason sopimuksiin. 
Toimivaltaisen kansallisen 
sääntelyviranomaisen on seurattava ja 
valvottava kohtuullisen käytön kriteerien 
soveltamista ottaen mahdollisimman 
tarkasti huomioon BERECin suuntaviivat 
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sen jälkeen, kun ne on hyväksytty.” 

Or. en

Perustelu

Vähittäistason verkkovierailumaksuja ehdotetaan poistettaviksi heinäkuusta 2016 alkaen. 
Tämän mahdollistamiseksi BERECin olisi kuitenkin hyväksyttävä suuntaviivoja toimenpiteistä 
väärinkäyttöön ja katvealueiden hyväksikäyttöön liittyvien vaikutusten estämiseksi. Nämä 
saattavat muussa tapauksessa vaikuttaa kielteisesti kotimaan markkinoihin ja 
investointikannustimiin.

Tarkistus 785
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Nykyinen teksti Tarkistus

4 b) Korvataan 8 artikla seuraavasti:
8 artikla ”8 artikla
Säännellyistä verkkovierailupuheluista 
perittävät vähittäishinnat

Säännellyistä verkkovierailupuheluista 
perittävät vähittäishinnat

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

Euroäänipuhelutariffin vähittäishinta 
(ilman arvonlisäveroa), jonka 
verkkovierailuoperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
1 päivästä heinäkuuta 2013 vaihdella 
verkkovierailupuheluittain, mutta se saa 
soitettujen puhelujen osalta olla enintään 
0,24 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,07 euroa 
minuutilta. Soitettujen puhelujen 
vähittäistason enimmäishinta alenee 
0,19 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
0,15 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2015, 
ja vastaanotettujen puhelujen 
vähittäistason enimmäishinta alenee 
0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 
0,03 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2015. 
Nämä euroäänipuhelutariffin 
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käytön estämiseksi. Nämä 
euroäänipuhelutariffin vähittäistason 
enimmäishinnat ovat voimassa 30 päivään 
kesäkuuta 2017, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 
30 päivään kesäkuuta 2016. Heinäkuun 
1 päivästä 2016 alkaen 
verkkovierailuoperaattorit eivät saa periä 
verkkovierailuasiakkailtaan mitään 
maksua vastaanotetuista puheluista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta
toimenpiteitä virheellisen tai vilpillisen 
käytön estämiseksi.”

Or. en

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

Tarkistus 786
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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30 päivään kesäkuuta 2017, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 
soveltamista.

Or. de

Tarkistus 787
Jens Rohde

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

Nykyinen teksti Tarkistus

5 a) Korvataan 9 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

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

”1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
kyseisestä vierailuverkosta lähetetystä 
säännellystä verkkovierailutekstiviestistä, 
saa 1 päivän heinäkuuta 2013 jälkeen olla 
enintään 0,02 euroa tekstiviestiltä. 
Keskimääräinen tukkutason enimmäishinta 
alenee 0,01 euroon 1 päivänä heinäkuuta, 
0,0075 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2015 
ja 0,005 euroon 1 päivänä heinäkuuta 
2016.”

Or. en

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

Perustelu

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
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enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

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

Tarkistus 788
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Nykyinen teksti Tarkistus

4 c) Korvataan 12 artikla seuraavasti:
12 artikla ”12 artikla

Säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tukkuhinnat

Säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tukkuhinnat

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

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

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 
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tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolta tai 
lyhyemmältä ajanjaksolta, joka voi olla 
jäljellä ennen 30 päivää kesäkuuta 2022.

tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat 
tehdään 12 kuukauden jaksolta tai 
lyhyemmältä ajanjaksolta, joka voi olla 
jäljellä ennen 30 päivää kesäkuuta 2022.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
keskimääräistä tukkuhintaa koskevat 
laskelmat tehdään jakamalla tukkutason 
yhteenlasketut tulot, jotka vierailuverkon 
operaattori tai kotiverkon operaattori saa 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisenä ajanjaksona, 
näiden palvelujen tarjonnan kautta 
asianomaisen verkkovierailuoperaattorin 
tai kotiverkon operaattorin puolesta 
mainittuna ajanjaksona tosiasiallisesti 
kulutettujen datamegatavujen 
kokonaismäärällä kilotavukohtaisesti 
määritettynä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
keskimääräistä tukkuhintaa koskevat 
laskelmat tehdään jakamalla tukkutason 
yhteenlasketut tulot, jotka vierailuverkon 
operaattori tai kotiverkon operaattori saa 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisenä ajanjaksona, 
näiden palvelujen tarjonnan kautta 
asianomaisen verkkovierailuoperaattorin 
tai kotiverkon operaattorin puolesta 
mainittuna ajanjaksona tosiasiallisesti 
kulutettujen datamegatavujen 
kokonaismäärällä kilotavukohtaisesti 
määritettynä.”

Or. en

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

Tarkistus 789
Jens Rohde

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

Nykyinen teksti Tarkistus

5 b) Korvataan 12 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa 1 päivästä heinäkuuta 2012
ylittää turvarajaa, joka on 0,25 euroa 
siirrettyä datamegatavua kohti. Turvaraja 
alenee 0,15 euroon siirrettyä 
datamegatavua kohti 1 päivänä heinäkuuta 

”1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta 
säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon 
avulla, ei saa 1 päivästä heinäkuuta 2013
ylittää turvarajaa, joka on 0,15 euroa 
siirrettyä datamegatavua kohti. Turvaraja 
alenee 0,015 euroon siirrettyä 
datamegatavua kohti 1 päivänä heinäkuuta 
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2013 ja 0,05 euroon siirrettyä 
datamegatavua kohti 1 päivänä 
heinäkuuta 2014, ja se on sen jälkeen 
0,05 euroa siirrettyä datamegatavua kohti 
30 päivään kesäkuuta 2022, sanotun 
kuitenkin rajoittamatta 19 artiklan 
soveltamista.

2014, 0,0050 euroon 1 päivänä 
heinäkuuta 2015 ja 0,0025 euroon 
1 päivänä heinäkuuta 2016.”

Or. en

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

Perustelu

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

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

Tarkistus 790
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

4 d) Korvataan 13 artikla seuraavasti:
13 artikla ”13 artikla

Säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
vähittäishinnat

Säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 
vähittäishinnat

1. Verkkovierailuoperaattoreiden on 
saatettava 2 kohdassa tarkoitettu 
eurodatatariffi selkeästi ja avoimesti 
kaikkien verkkovierailuasiakkaidensa 
saataville ja tarjottava sitä aktiivisesti. 
Eurodatatariffiin ei saa sisältyä mitään 
tilausmaksua tai muuta kiinteää tai 
toistuvaa maksua, ja se voidaan yhdistää 
minkä tahansa muun vähittäistason 
hinnaston kanssa.

1. Verkkovierailuoperaattoreiden on 
saatettava 2 kohdassa tarkoitettu 
eurodatatariffi selkeästi ja avoimesti 
kaikkien verkkovierailuasiakkaidensa 
saataville ja tarjottava sitä aktiivisesti. 
Eurodatatariffiin ei saa sisältyä mitään 
tilausmaksua tai muuta kiinteää tai 
toistuvaa maksua, ja se voidaan yhdistää 
minkä tahansa muun vähittäistason 
hinnaston kanssa.

Verkkovierailuoperaattoreiden on tarjousta 
tehdessään muistutettava niitä 
verkkovierailuasiakkaitaan, jotka ovat jo 
valinneet erityisen verkkovierailuhinnaston 
tai -paketin, kyseiseen hinnastoon tai 
pakettiin sovellettavista ehdoista.

Verkkovierailuoperaattoreiden on tarjousta 
tehdessään muistutettava niitä 
verkkovierailuasiakkaitaan, jotka ovat jo 
valinneet erityisen verkkovierailuhinnaston 
tai -paketin, kyseiseen hinnastoon tai 
pakettiin sovellettavista ehdoista.

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

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

Jokaisen verkkovierailuoperaattorin on 
laskutettava verkkovierailuasiakkaitaan 
kilotavukohtaisesti kaikista säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista, joihin 
sovelletaan eurodatatariffia, lukuun 
ottamatta multimediaviestejä, jotka 

Jokaisen verkkovierailuoperaattorin on 
laskutettava verkkovierailuasiakkaitaan 
kilotavukohtaisesti kaikista säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista, joihin 
sovelletaan eurodatatariffia, lukuun 
ottamatta multimediaviestejä, jotka 
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voidaan laskuttaa yksikkökohtaisesti. 
Tällaisessa tapauksessa vähittäishinta, 
jonka verkkovierailuoperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
verkkovierailun yhteydessä lähettämästä tai 
vastaanottamasta multimediaviestistä, ei 
saa ylittää ensimmäisessä alakohdassa 
asetettua vähittäistason enimmäishintaa.

voidaan laskuttaa yksikkökohtaisesti. 
Tällaisessa tapauksessa vähittäishinta, 
jonka verkkovierailuoperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 
verkkovierailun yhteydessä lähettämästä tai 
vastaanottamasta multimediaviestistä, ei 
saa ylittää ensimmäisessä alakohdassa 
asetettua vähittäistason enimmäishintaa.

3. Verkkovierailuoperaattoreiden on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 sovellettava 
eurodatatariffia automaattisesti kaikkiin 
nykyisiin verkkovierailuasiakkaisiin, 
lukuun ottamatta sellaisia 
verkkovierailuasiakkaita, jotka ovat jo 
tehneet valinnan tietystä 
verkkovierailuhinnastosta tai joita jo 
koskee eurodatatariffia selvästi alhaisempi 
hinnasto tai jotka ovat jo tehneet valinnan 
paketista, jonka ansiosta he hyötyvät eri 
hinnastosta säännellyille 
verkkovierailudatapalveluille kuin siitä, 
jota muutoin sovellettaisiin, ellei kyseistä 
valintaa olisi tehty.

3. Verkkovierailuoperaattoreiden on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 sovellettava 
eurodatatariffia automaattisesti kaikkiin 
nykyisiin verkkovierailuasiakkaisiin, 
lukuun ottamatta sellaisia 
verkkovierailuasiakkaita, jotka ovat jo 
tehneet valinnan tietystä 
verkkovierailuhinnastosta tai joita jo 
koskee eurodatatariffia selvästi alhaisempi 
hinnasto tai jotka ovat jo tehneet valinnan 
paketista, jonka ansiosta he hyötyvät eri 
hinnastosta säännellyille 
verkkovierailudatapalveluille kuin siitä, 
jota muutoin sovellettaisiin, ellei kyseistä 
valintaa olisi tehty.

4. Verkkovierailuoperaattoreiden on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 sovellettava 
eurodatatariffia kaikkiin sellaisiin uusiin 
verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät ole 
tehneet tietoista valintaa erilaisesta 
verkkovierailudatahinnastosta tai 
verkkovierailupalvelupaketista, joka 
sisältää eri hinnat säännellyille 
verkkovierailudatapalveluille.

4. Verkkovierailuoperaattoreiden on 
1 päivästä heinäkuuta 2012 sovellettava 
eurodatatariffia kaikkiin sellaisiin uusiin 
verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät ole 
tehneet tietoista valintaa erilaisesta 
verkkovierailudatahinnastosta tai 
verkkovierailupalvelupaketista, joka 
sisältää eri hinnat säännellyille 
verkkovierailudatapalveluille.

5. Verkkovierailuasiakas voi milloin 
tahansa pyytää eurodatatariffiin siirtymistä 
tai siitä luopumista sopimusehtojensa 
mukaisesti. Vaihto on toteutettava 
maksutta yhden työpäivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen 
saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka 
liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin 
kuin unionin laajuisiin verkkovierailuihin. 
Verkkovierailuoperaattori voi viivästyttää 
tällaisen vaihdon voimaantuloa, kunnes 
aiempi verkkovierailuhinnasto on ollut 
voimassa tietyn vähimmäisjakson, joka saa 
olla enintään kaksi kuukautta. 
Eurodatatariffi voidaan aina yhdistää 

5. Verkkovierailuasiakas voi milloin 
tahansa pyytää eurodatatariffiin siirtymistä 
tai siitä luopumista sopimusehtojensa 
mukaisesti. Vaihto on toteutettava 
maksutta yhden työpäivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen 
saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka 
liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin 
kuin unionin laajuisiin verkkovierailuihin. 
Verkkovierailuoperaattori voi viivästyttää 
tällaisen vaihdon voimaantuloa, kunnes 
aiempi verkkovierailuhinnasto on ollut 
voimassa tietyn vähimmäisjakson, joka saa 
olla enintään kaksi kuukautta. 
Eurodatatariffi voidaan aina yhdistää 
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eurotekstiviestitariffiin ja 
euroäänipuhelutariffiin.

eurotekstiviestitariffiin ja 
euroäänipuhelutariffiin.

6. Verkkovierailuoperaattoreiden on 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012 
ilmoitettava kaikille 
verkkovierailuasiakkailleen 
henkilökohtaisesti, selkeästi ja 
ymmärrettävästi ja pysyvällä välineellä 
eurodatatariffista sekä siitä, että sitä 
sovelletaan viimeistään 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 kaikkiin 
verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät ole 
tehneet tietoista valintaa säänneltyihin 
verkkovierailudatapalveluihin 
sovellettavasta erityisestä hinnastosta tai 
paketista, ja heidän oikeudestaan siirtyä 
eurodatatariffiin tai luopua siitä 5 kohdan 
mukaisesti.

6. Verkkovierailuoperaattoreiden on 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012 
ilmoitettava kaikille 
verkkovierailuasiakkailleen 
henkilökohtaisesti, selkeästi ja 
ymmärrettävästi ja pysyvällä välineellä 
eurodatatariffista sekä siitä, että sitä 
sovelletaan viimeistään 1 päivästä 
heinäkuuta 2012 kaikkiin 
verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät ole 
tehneet tietoista valintaa säänneltyihin 
verkkovierailudatapalveluihin 
sovellettavasta erityisestä hinnastosta tai 
paketista, ja heidän oikeudestaan siirtyä 
eurodatatariffiin tai luopua siitä 5 kohdan 
mukaisesti.”

Or. en

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

Tarkistus 791
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 6 kohta
Asetus (EU) N:o 531/2012
14 artikla – 1 a kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos säänneltyjen vähittäistason 
verkkovierailupalvelujen kulutusta, josta 
peritään sovellettava kotimaisten 
palvelujen hinta, rajoitetaan kohtuullisen 
käytön kriteeriin viitaten 4 a artiklan 
2 kohdan mukaisesti, 
verkkovierailuoperaattoreiden on annettava 
verkkovierailuasiakkaille varoitus, kun 
verkkovierailupuhelujen ja -tekstiviestien 
kulutus on saavuttanut kohtuullisen käytön 
rajan, ja samanaikaisesti yksilölliset 
perushintatiedot verkkovierailuhinnoista, 
joita sovelletaan kotimaan palvelujen 

Kun säänneltyjen vähittäistason 
verkkovierailupalvelujen kulutusta, josta 
peritään sovellettava kotimaisten 
palvelujen hinta, rajoitetaan 1 päivästä 
heinäkuuta 2017 alkaen kohtuullisen 
käytön kriteeriin viitaten 6 a artiklan 
2 kohdan mukaisesti, 
verkkovierailuoperaattoreiden on annettava 
verkkovierailuasiakkaille varoitus, kun 
verkkovierailupuhelujen ja -tekstiviestien 
kulutus on saavuttanut kohtuullisen käytön 
rajan, ja samanaikaisesti yksilölliset 
perushintatiedot verkkovierailuhinnoista, 
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hinnan tai palvelupaketin ulkopuolella 
soitettaviin puheluihin tai lähetettäviin 
tekstiviesteihin tämän artiklan 1 kohdan 
toisen, neljännen ja viidennen alakohdan 
mukaisesti.�

joita sovelletaan kotimaan palvelujen 
hinnan tai palvelupaketin ulkopuolella 
soitettaviin puheluihin tai lähetettäviin 
tekstiviesteihin.�

Or. de

Tarkistus 792
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos säänneltyjen vähittäistason 
verkkovierailupalvelujen kulutusta, josta 
peritään sovellettava kotimaisten 
palvelujen hinta, rajoitetaan kohtuullisen 
käytön kriteeriin viitaten 4 a artiklan 
2 kohdan mukaisesti, 
verkkovierailuoperaattoreiden on annettava 
verkkovierailuasiakkaille varoitus, kun 
verkkovierailudatapalvelujen kulutus on 
saavuttanut kohtuullisen käytön rajan, ja 
samanaikaisesti yksilölliset 
perushintatiedot verkkovierailuhinnoista, 
joita sovelletaan verkkovierailudataan 
kotimaan palvelujen hinnan tai 
palvelupaketin ulkopuolella tämän artiklan 
2 kohdan mukaisesti.� Tämän artiklan 
3 kohtaa sovelletaan 
verkkovierailudatapalveluihin, jotka 
kulutetaan 4 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sovellettavien kotimaisten 
palvelujen hintojen tai palvelupakettien 
ulkopuolella.�

2 a. Kun säänneltyjen vähittäistason 
verkkovierailupalvelujen kulutusta, josta 
peritään sovellettava kotimaisten 
palvelujen hinta, rajoitetaan 1 päivästä 
heinäkuuta 2017 alkaen kohtuullisen 
käytön kriteeriin viitaten 6 a artiklan 
2 kohdan mukaisesti, 
verkkovierailuoperaattoreiden on annettava 
verkkovierailuasiakkaille varoitus, kun 
verkkovierailudatapalvelujen kulutus on 
saavuttanut kohtuullisen käytön rajan, ja 
samanaikaisesti yksilölliset 
perushintatiedot verkkovierailuhinnoista, 
joita sovelletaan verkkovierailudataan 
kotimaan palvelujen hinnan tai 
palvelupaketin ulkopuolella tämän artiklan 
2 kohdan mukaisesti.� Tämän artiklan 3 
kohtaa sovelletaan 
verkkovierailudatapalveluihin, jotka 
kulutetaan 6 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sovellettavien kotimaisten 
palvelujen hintojen tai palvelupakettien 
ulkopuolella.�

Or. de
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Tarkistus 793
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) [...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 794
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) [...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 795
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 8 kohta – a alakohta – i alakohta
Asetus (EU) N:o 531/2012
8 a artikla [uusi]

Komission teksti Tarkistus

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

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

2. Komissio ilmoittaa julkisen kuulemisen 
jälkeen 1 päivään heinäkuuta 2015 
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, muutetaanko 7, 9 ja 
12 artiklassa tarkoitettujen tukkutason 
enimmäishintojen kestoa tai suuruutta 



PE526.176v01-00 198/224 AM\1013978FI.doc

FI

ottaen huomioon myös laskevasta 
liikenteestä perittävät maksut.

Or. en

Tarkistus 796
Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

Kilpailun lisäämiseksi komissio ehdottaa 
julkisen kuulemisen jälkeen 30 päivään 
kesäkuuta 2015 mennessä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle muutosta 7, 
9 ja 12 artiklassa tarkoitettujen 
tukkutason enimmäishintojen suuruuteen 
ottaen huomioon myös 
matkaviestinverkkoon laskevasta 
liikenteestä perittävien maksujen 
kehityksen.

Or. en

Tarkistus 797
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 8 kohta – b alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 531/2012
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kertomus osoittaa, ettei kussakin 
jäsenvaltiossa vähintään yksi 
verkkovierailuoperaattori tarjoa kaikissa 
vähittäistason palvelupaketeissa 
kohtuullisen käytön tariffivaihtoehtoja, 
joissa kotimaisten palvelujen hintaa 
sovelletaan sekä kotimaisiin että 

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

säänneltyihin verkkovierailupalveluihin, tai 
että vaihtoehtoisten 
verkkovierailuoperaattoreiden tarjoukset 
eivät ole tuoneet kaikkialla unionissa 
helposti kuluttajien saataville olennaisesti 
vastaavia vähittäistason 
verkkovierailutariffeja, komissio tekee 
heinäkuuhun 2015 mennessä julkisen 
kuulemisen jälkeen ja pyydettyään 
lausunnon BERECiltä ja otettuaan sen 
mahdollisimman tarkasti huomioon
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
asiaankuuluvat ehdotukset, jotta tilanne 
voidaan korjata ja varmistaa, ettei 
kansallisten ja verkkovierailutariffien 
välillä ole eroa sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 798
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 8 kohta – b alakohta – ii alakohta
Asetus (EY) N:o 531/2012
19 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) vaihtaa 7, 9 ja 12 artiklassa säädettyjen 
tukkutason enimmäishintojen 
voimassaolon kestoa tai laskea niiden 
tasoa, jotta voidaan parantaa kaikkien 
verkkovierailuoperaattoreiden 
mahdollisuuksia tarjota vähittäistason 
palvelupaketeissaan kohtuullisen käytön 
tariffivaihtoehtoja, joissa sovellettavaa 
kotimaisten palvelujen hintaa sovelletaan 
sekä kotimaisiin palveluihin että 
säänneltyihin verkkovierailupalveluihin 
samalla tavoin kuin jos viimeksi mainitut 
kulutettaisiin kotiverkossa, heinäkuuhun 
2015 mennessä.

Or. en
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Tarkistus 799
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Nykyinen teksti Tarkistus

8 a) Korvataan 19 artikla seuraavasti:
19 artikla ”19 artikla

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

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

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

2. Komissio antaa 30 päivään syyskuuta 
2015 mennessä BERECiä kuultuaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen siitä, muutetaanko 7, 9 ja 
12 artiklassa tarkoitettujen 
matkaviestinverkkoon laskevista 
verkkovierailupuheluista perittävien 
maksujen ja tukkutason 
enimmäishintojen kestoa tai suuruutta.

b) onko kilpailu riittävää tukkutason 
enimmäishintojen poistamiseksi;

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

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

a) onko kilpailu kehittynyt riittävästi, jotta 
on perusteltua päättää vähittäistason 
enimmäishintojen voimassaolo;
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palveluiden laatu ja nopeus;
d) palvelujen saatavuus ja laatu, mukaan 
lukien verkkovierailuäänipuhelu-, 
-tekstiviesti- ja -datapalveluille 
vaihtoehtoiset palvelut, erityisesti tekninen 
kehitys huomioon ottaen;

b) onko kilpailu riittävää tukkutason 
enimmäishintojen poistamiseksi;

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Jos kertomus osoittaa, että tässä 
asetuksessa säädetyt rakenteelliset 
toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä 

g) missä määrin 3 ja 4 artiklassa 
säädettyjen rakenteellisten toimenpiteiden 
toteuttaminen on tuottanut tuloksia 



PE526.176v01-00 202/224 AM\1013978FI.doc

FI

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

kilpailun kehittämisessä 
verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla 
pyrittäessä siihen, että 
verkkovierailuhinnastojen ja kansallisten 
hinnastojen väliset erot ovat häviämässä;

a) säätää teknisiä ja rakenteellisia 
lisätoimenpiteitä;

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

b) muuttaa rakenteellisia toimenpiteitä; 4. Jos 2 kohdassa tarkoitettu kertomus 
osoittaa, että tukkutason 
enimmäishintojen tai
matkaviestinverkkoon laskevista 
verkkovierailupuheluista perittävien 
maksujen kestoa tai suuruutta on 
muutettava, komissio esittää 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle asiaa 
koskevia ehdotuksia tilanteen 
käsittelemiseksi.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Unionin laajuisten 
verkkovierailumarkkinoiden kilpailun 
kehittymisen arvioimiseksi BEREC kerää 
kansallisilta sääntelyviranomaisilta 
säännöllisesti tietoja 
verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja 
-datapalvelujen vähittäis- ja tukkuhintojen 
kehittymisestä. Nämä tiedot toimitetaan 
komissiolle vähintään kahdesti vuodessa. 
Komissio julkaisee ne.
Lisäksi BEREC kerää kansallisilta 
sääntelyviranomaisilta vuosittain tietoja 
operaattoreiden asiakkailleen tarjoamien 
erilaisten hintojen avoimuudesta ja 
vertailukelpoisuudesta. Komissio julkaisee 
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nämä tiedot ja havainnot.”

Or. en

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

Tarkistus 800
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 8 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 231/2012
19 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

8 a) Korvataan 19 artikla seuraavasti:
Uudelleentarkastelu ”1. Komissio tarkastelee uudelleen tämän 

asetuksen toimivuutta ja antaa siitä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 2–6 kohdan mukaisesti.

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

2. Komissio ilmoittaa julkisen kuulemisen 
jälkeen 30 päivään kesäkuuta 2015 
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, muutetaanko 7, 9 ja 12 
artiklassa tarkoitettujen tukkutason 
enimmäishintojen kestoa tai suuruutta 
ottaen huomioon myös laskevasta 
liikenteestä perittävät maksut.

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

BERECin on 30 päivään kesäkuuta 2015 
mennessä julkisen kuulemisen jälkeen 
vahvistettava suuntaviivat toimenpiteistä 
virheellisen tai vilpillisen käytön 
estämiseksi 6 a artiklan soveltamiseksi.

b) onko kilpailu riittävää tukkutason 
enimmäishintojen poistamiseksi;

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

c) tukku- ja vähittäishintojen 
kehittyminen sekä odotetut tulevat 
kehityssuuntaukset äänipuhelu-, 
tekstiviesti- ja datapalvelujen 
tarjoamisessa verkkovierailuasiakkaille 

a) palvelujen saatavuus ja laatu, mukaan 
lukien verkkovierailuäänipuhelu-, 
-tekstiviesti- ja -datapalveluille 
vaihtoehtoiset palvelut, erityisesti tekninen 
kehitys huomioon ottaen;
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verrattuna hintoihin, joita peritään sekä 
etukäteismaksua että jälkikäteislaskutusta 
käyttäviltä asiakkailta 
matkaviestintäpalveluista kansallisella 
tasolla jäsenvaltioissa, ja tällaisten 
palveluiden laatu ja nopeus;
d) palvelujen saatavuus ja laatu, mukaan 
lukien verkkovierailuäänipuhelu-, -
tekstiviesti- ja -datapalveluille 
vaihtoehtoiset palvelut, erityisesti tekninen 
kehitys huomioon ottaen;

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

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

c) missä määrin 3 ja 4 artiklassa 
säädettyjen rakenteellisten toimenpiteiden 
toteuttaminen on tuottanut tuloksia 
kilpailun kehittämisessä 
verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla.

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

Komissio tarkastelee erityisesti, onko 
tarpeen säätää teknisistä ja 
rakenteellisista lisätoimenpiteistä tai 
muuttaa rakenteellisia toimia.

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

4. Jos 2 kohdassa tarkoitettu kertomus 
osoittaa, että tukkutason 
enimmäishintojen kestoa tai suuruutta on 
muutettava, komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle asiaa 
koskevia ehdotuksia tilanteen 
käsittelemiseksi.

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

Jos 3 kohdassa tarkoitettu kertomus 
osoittaa, että tässä asetuksessa säädetyt 
rakenteelliset toimenpiteet eivät ole olleet 
riittäviä kilpailun edistämiseksi 
verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla 
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sisämarkkinoilla. kaikkien eurooppalaisten kuluttajien 
hyödyksi, komissio tekee Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
asianmukaiset ehdotukset, jotta tilanne 
korjautuisi.

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

Molemmissa tapauksissa asianmukaisia 
toimia koskevat ehdotukset on esitettävä 
samanaikaisesti kertomusten kanssa.

a) säätää teknisiä ja rakenteellisia 
lisätoimenpiteitä;

5. Lisäksi komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
kahden vuoden välein 3 kohdassa 
tarkoitetun kertomuksen jälkeen. Kuhunkin 
kertomukseen sisältyy tiivistelmä unionissa 
tarjottavien verkkovierailupalveluiden 
valvonnasta sekä arvio edistyksestä kohti 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista.

b) muuttaa rakenteellisia toimenpiteitä; 6. Unionin laajuisten 
verkkovierailumarkkinoiden kilpailun 
kehittymisen arvioimiseksi BEREC kerää 
kansallisilta sääntelyviranomaisilta 
säännöllisesti tietoja 
verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja 
-datapalvelujen vähittäis- ja tukkuhintojen 
kehittymisestä. Nämä tiedot toimitetaan 
komissiolle vähintään kahdesti vuodessa. 
Komissio julkaisee ne.

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

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

(d) vaihtaa 7, 9 ja 12 artiklassa 
säädettyjen tukkutason enimmäishintojen 
voimassaolon kestoa tai tarkistaa niiden 
tasoa;
(e) säätää muita tarpeellisia vaatimuksia, 
mukaan lukien vaatimus siitä, että 
verkkovierailuhinnastoja ja kansallisia 
hinnastoja ei erotella.

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

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

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

Or. en

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

Tarkistus 801
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog
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Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 531/2012
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 3 artiklaan uusi 2 a kohta 
seuraavasti:
”BERECin neuvoa-antava rooli 
sähköisen viestinnän alaa koskevien 
lainsäädäntöehdotusten valmistelutyössä 
olisi järjestelmällistettävä.”

Or. en

Tarkistus 802
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
38 a artikla (uusi)
Päätös N:o 243/2012/EU
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

38 a artikla
Muutokset päätökseen N:o 243/2012/EU

Määrittäessään taajuuksien 
myöntämisestä maksettavien 
lisenssimaksujen rakennetta kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että valittu maksurakenne 
minimoi mahdollisimman lyhyeksi ajan, 
joka tarvitaan uusien verkkojen ja 
palvelujen saamiseksi kuluttajien ja 
kansalaisten käyttöön, seuraavilla 
toimilla:
a) tarkastellaan vaihtoehtoisten 
maksurakenteiden suhteellisia etuja, 
toistuvien vuosimaksujen maksaminen 
lisenssin voimassaoloajalta mukaan 
lukien, sen vaikutuksen osalta, joka niillä 
on investointeihin, innovointiin ja tietyn 
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palvelun saatavuuteen kaikkialla 
Euroopan unionissa; sekä
b) harkitaan tällaisten maksujen 
keräämisen aloittamista myönnetystä 
taajuudesta riippuvaisten palvelujen 
käynnistämispäivästä alkaen. 

Or. en

Perustelu

Nykyiselle maksurakenteelle, joka on käytössä useimmissa tapauksissa kaikkialla unionissa, 
ovat tyypillisiä suuret ennakkomaksut, jotka eivät sovi hyvin yhteen tarvittavien 
verkkoinvestointien ajoitusprofiilin eivätkä sen tulonmuodostuksen ajoituksen kanssa, jonka 
myönnetyn taajuuden käyttö mahdollistaa. Tasapainoisempi lähestymistapa, jossa otetaan 
huomioon vaihtoehtoisten maksurakenteiden täysimääräinen vaikutus investointeihin ja 
innovointiin.

Tarkistus 803
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 531/2012
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle säännöllisesti kertomukset 
tämän asetuksen arvioinnista ja 
uudelleentarkastelusta. Ensimmäinen 
kertomus toimitetaan viimeistään 
1 päivänä heinäkuuta 2018. Sen jälkeen 
kertomukset toimitetaan neljän vuoden 
välein. Komissio esittää tarvittaessa 
ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi 
ja muiden säädösten yhdenmukaistamiseksi 
sen kanssa ottaen erityisesti huomioon 
tietotekniikassa ja tietoyhteiskunnassa 
tapahtuvan kehityksen. Kertomukset 
julkaistaan.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle säännöllisesti kertomukset 
tämän asetuksen arvioinnista ja 
uudelleentarkastelusta. Komission olisi 
joka tapauksessa toteutettava 30 päivään 
kesäkuuta 2015 mennessä koko sähköisen 
viestinnän alan säädöskehyksen 
tarkastaminen ja arvio ja esitettävä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomus sekä sopivat ehdotukset tämän 
asetuksen muuttamiseksi ja muiden 
säädösten yhdenmukaistamiseksi sen 
kanssa.

Arvioon olisi sisällytettävä erityisesti 
seuraavat seikat:
– sen tarkistaminen, voidaanko 
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epäsymmetrisesti merkittävää 
markkinahintaa ja käyttöoikeusasetuksia 
mahdollisesti säädellä muulla tavalla;
– kyseisen alan lisäsääntelyn 
välttämättömyyden arvioiminen ja 
sääntelyn sovellettavuus kaikkiin talouden 
toimijoihin koko arvoketjussa;
– sen varmistaminen, että digitaalisten 
palvelujen käyttäjät voivat myös valvoa 
niitä ja että siirrettävyys taataan 
siirryttäessä käyttöjärjestelmästä toiseen;
– kaikkien talouden toimijoiden on 
voitava toimia samoin edellytyksin; tämän 
pitäisi koskea niin OTT-palvelujen 
tarjoajia kuin televiestintäpalvelujen 
tarjoajia. Lisäksi on varmistettava, että
OTT-palvelujen käyttäjien suojana, 
samaan tapaan kuin 
televiestintäpalvelujen käyttäjien suojana, 
ovat eri periaatteet, kuten avoimuus-, 
syrjimättömyys-, siirrettävyys- ja 
yhteentoimivuusperiaate ja 
palveluntarjoajan vaihtamisen helppous.

Or. de

Tarkistus 804
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 531/2012
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle säännöllisesti kertomukset 
tämän asetuksen arvioinnista ja 
uudelleentarkastelusta. Ensimmäinen 
kertomus toimitetaan viimeistään 
1 päivänä heinäkuuta 2018. Sen jälkeen 
kertomukset toimitetaan neljän vuoden 
välein. Komissio esittää tarvittaessa 
ehdotuksia tämän asetuksen 

Komissio toteuttaa kokonaisvaltaisen 
arvioinnin ja uudelleentarkastelun 
sähköisen viestinnän koko 
sääntelykehyksestä, ja toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle asianmukaisia 
ehdotuksia sisältävän kertomuksen 
30 päivään kesäkuuta 2015 mennessä.
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muuttamiseksi ja muiden säädösten 
yhdenmukaistamiseksi sen kanssa ottaen 
erityisesti huomioon tietotekniikassa ja 
tietoyhteiskunnassa tapahtuvan 
kehityksen. Kertomukset julkaistaan.

Tarkastelun tavoitteita ovat esimerkiksi:
– arvioida, voidaanko EU:n 
sääntelykehyksen asymmetrinen, 
huomattavan markkinavoiman 
operaattoreihin perustuva hintojen ja 
käyttöoikeuksien sääntely poistaa 
– arvioida jatkuva tarve jäljelle jäävälle 
sääntelylle, jota sovellettaisiin 
symmetrisesti kaikkiin 
markkinatoimijoihin yhdentyvän 
arvoketjun varrella;
– varmistaa, että digitaalisten palveluiden 
käyttäjät voivat valvoa digitaalista 
elämäänsä ja tietoja, niin että poistetaan 
esteitä käyttöjärjestelmien vaihdolta ilman 
sovellusten ja tietojen menettämistä;
– varmistaa yhdenvertaiset 
toimintaedellytykset sellaisten kuluttajien 
kanssa, jotka käyttävät avoimen internetin 
palveluja, ja tarjota heille riittävä suoja 
verrattuna televiestintäpalveluihin 
laatimalla sääntöjä, joilla varmistetaan 
sähköisen viestinnän palvelujen 
tarjontaan sovellettavien vakiintuneiden 
periaatteiden, kuten läpinäkyvyyden, 
syrjimättömyyden, avoimuuden, 
operaattorinvaihdon helppouden, 
yhteentoimivuuden, viestinnän jokaiselta 
jokaiselle ja siirrettävyyden, soveltaminen 
avoimen internetin palveluihin.

Or. en

Perustelu

In its Communication accompanying this legislative proposal the Commission acknowledges 
the transitory nature of SMP based asymmetric ex-ante regulation and the need to establish a 
level playing field with so called ‘over the top’ online services in a converging all IP market. 
These are two basic requirements to provide for competitive framework conditions for the 
European ICT industry and we cannot afford to postpone these changes, essential for the 
recovery of our strategically important ICT sector. When the next revised framework will 
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enter into force, we will have experienced two decades of transitory sector specific ex-ante 
SMP regulation. Already today we clearly observe that telecommunications markets are 
competitive and with the underlying market structure and established wholesale markets 
competition rules are already today able to sufficiently guarantee the competitive functioning 
of telecommunications markets in Europe. This does not mean that we do not need to continue 
to provide for symmetric rules, applicable to all market players independent of any SMP to 
ensure basic security requirements and to sufficiently protect consumers. Well established 
principles which have proven their value in protecting consumers and keeping markets open 
for competition like any-to-any-communication, portability, non-discrimination, openness of 
platforms, transparency and the like should be applied in an appropriate way to all players in 
the converging all IP world.

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

Tarkistus 805
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 531/2012
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti 
kertomukset tämän asetuksen arvioinnista 
ja uudelleentarkastelusta. Ensimmäinen 
kertomus toimitetaan viimeistään 
1 päivänä heinäkuuta 2018. Sen jälkeen 
kertomukset toimitetaan neljän vuoden 
välein. Komissio esittää tarvittaessa 
ehdotuksia tämän asetuksen 
muuttamiseksi ja muiden säädösten 
yhdenmukaistamiseksi sen kanssa ottaen 
erityisesti huomioon tietotekniikassa ja 
tietoyhteiskunnassa tapahtuvan 
kehityksen. Kertomukset julkaistaan.

Komission on tutkittava ja tarkistettava 
laajasti koko sähköistä viestintää koskeva 
sääntelykehys ja esitettävä tulokset sekä 
niiden mukaiset muutosehdotukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
31 päivään maaliskuuta 2015 mennessä.

Or. de

Tarkistus 806
Angelika Niebler
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Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti 
kertomukset tämän asetuksen arvioinnista 
ja uudelleentarkastelusta. Ensimmäinen 
kertomus toimitetaan viimeistään 
1 päivänä heinäkuuta 2018. Sen jälkeen 
kertomukset toimitetaan neljän vuoden 
välein. Komissio esittää tarvittaessa 
ehdotuksia tämän asetuksen 
muuttamiseksi ja muiden säädösten 
yhdenmukaistamiseksi sen kanssa ottaen 
erityisesti huomioon tietotekniikassa ja 
tietoyhteiskunnassa tapahtuvan 
kehityksen. Kertomukset julkaistaan.

Komissio suorittaa kattavan arvioinnin ja
uudelleentarkastelun koko sähköistä 
viestintää koskevasta sääntelykehyksestä 
ja esittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 30 päivään kesäkuuta 2015 
mennessä kertomuksen sekä asian 
vaatimia ehdotuksia.

Or. de

Tarkistus 807
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle säännöllisesti kertomukset 
tämän asetuksen arvioinnista ja
uudelleentarkastelusta. Ensimmäinen 
kertomus toimitetaan viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2018. Sen jälkeen kertomukset 
toimitetaan neljän vuoden välein. Komissio 
esittää tarvittaessa ehdotuksia tämän 
asetuksen muuttamiseksi ja muiden 
säädösten yhdenmukaistamiseksi sen 
kanssa ottaen erityisesti huomioon 
tietotekniikassa ja tietoyhteiskunnassa 
tapahtuvan kehityksen. Kertomukset 
julkaistaan.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle säännöllisesti kertomukset 
tämän asetuksen arvioinnista ja 
uudelleentarkastelusta. Ensimmäinen 
kertomus toimitetaan viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2018. Sen jälkeen kertomukset 
toimitetaan neljän vuoden välein. Komissio 
esittää tarvittaessa ehdotuksia tämän 
asetuksen muuttamiseksi ja muiden 
säädösten yhdenmukaistamiseksi sen 
kanssa ottaen erityisesti huomioon 
tietotekniikassa ja tietoyhteiskunnassa 
tapahtuvan kehityksen. 
Uudelleentarkasteluun sisältyvät muun 
muassa
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Or. en

Tarkistus 808
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission suorittamassa 
uudelleentarkastelussa

Or. de

Tarkistus 809
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

a) Uudelleentarkasteluun sisältyy 
komission antama suositus sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/21/EY mukaisesti 
ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista 
merkityksellisistä tuote- ja 
palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän 
alalla, ”kolmen kriteerin” testi mukaan 
lukien. Komission 17 päivänä 
joulukuuta 2007 antama suositus 
merkityksellisistä tuote- ja 
palvelumarkkinoista pysyy voimassa 
sääntelykehyksen kokonaisvaltaiseen 
uudelleentarkasteluun saakka.

Or. en

Perustelu

EU:n nykyisen sääntely- ja kilpailumallin mahdollinen muuttaminen on toteutettava vasta 
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kokonaisvaltaisen uudelleentarkastelun, julkisen kuulemisen ja vaikutustenarvioinnin jälkeen. 
Tämän asetuksen tai komission täytäntöönpanosäädösten ei pidä rajoittaa tällaista 
uudelleentarkastelua; tässä yhteydessä tällä hetkellä sovellettavan merkityksellisten 
markkinoiden luettelon muuttamista ei voida perustella, ennen kuin lainsäädäntövallan 
käyttäjät ovat päässeet siitä yhteisymmärrykseen uudelleentarkastelun jälkeen.

Tarkistus 810
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) Euroopan laajuiset palvelut ja 
operaattorit ottaen huomioon komission 
mahdollisuus yksilöidä rajat ylittäviä 
markkinoita direktiivin 2002/21/EY 
15 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 811
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) helpottaa maailmanlaajuisesti 
kilpailukykyisten Euroopan laajuisten 
palveluntarjoajien kehittymistä ja 
palvelujen tarjoamista yrityksille rajojen 
yli.

Or. en

Tarkistus 812
Werner Langen, Herbert Reul

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

1. arvioidaan, voidaanko SMP-pohjainen 
hintojen ja käyttöoikeuksien sääntely 
lopettaa;

Or. de

Tarkistus 813
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) kansainvälisten markkinoiden 
yksilöiminen aluksi ainakin yrityksille 
suunnattujen palvelujen osalta; 
palveluntarjoajien mahdollisuus ilmoittaa 
BERECille niiden aikeista tarjota 
palveluja kyseisillä markkinoilla ja 
tällaisilla markkinoilla toimivien 
palveluntarjoajien asettaminen BERECin 
valvontaan;

Or. en

Tarkistus 814
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. arvioidaan, missä määrin jatkossa 
tarvitaan nykyistä sääntelyä, joka koskee 
arvoketjun kaikkia talouden toimijoita 
yhtäläisesti;

Or. de



AM\1013978FI.doc 217/224 PE526.176v01-00

FI

Tarkistus 815
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – 3 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. varmistetaan, että digitaalipalvelujen 
kuluttajilla ja käyttäjillä on mahdollisuus 
valvoa digitaalista identiteettiä ja tietoja 
siten, että siirtyminen käyttöjärjestelmästä 
toiseen helpottuu ja on mahdollista ilman 
sovellusten ja tietojen häviämistä;

Or. de

Tarkistus 816
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – iii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii) yksi EU-valtuutus, joka sisältää 
Euroopan laajuiset taajuushuutokaupat 
ja koko kehyksen valvontarakenteen; 

Or. en

Tarkistus 817
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – 4 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4. varmistetaan, että 
televiestintäpalveluihin ja OTT-
palveluihin sovelletaan yhdenmukaisia 
toiminta- ja kilpailuedellytyksiä ja 
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voidaan näin taata OTT-palvelujen 
käyttäjille riittävä suoja. Tässä yhteydessä
otetaan erityisesti huomioon avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhteentoimivuuden 
periaate sekä palveluntarjoajan 
vaihtamisen helpottaminen.

Or. de

Tarkistus 818
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – iv alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv) korjauskeinona sovellettavan 
toiminnallisen eriyttämisen 
vahvistaminen poistamalla kyseisen 
velvoitteen poikkeuksellisuus, millä 
voitaisiin tarjota lisää kannustimia 
verkkoinvestointien tekemiseen ja 
sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden 
edelleen kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 819
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – v alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

v) unionin globaalin kilpailukyvyn sekä 
eurooppalaisen digitaalisen teollisuuden, 
investointien ja innovoinnin edistäminen.

Or. en
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Tarkistus 820
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
39 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 a artikla
Sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden 

eurooppalainen sääntely- ja 
valvontaviranomainen

On perustettu riippumaton sähköisen 
viestinnän sisämarkkinoiden 
eurooppalainen sääntely- ja 
valvontaviranomainen, jonka tehtävänä 
on säännellä ja valvoa sähköisen 
viestinnän sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa. Tämän riippumattoman 
viranomaisen toimintakustannukset 
rahoitetaan sähköisestä viestinnästä 
maksettavilla pakollisilla maksuilla.

Or. fr

Tarkistus 821
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti Tarkistus

 [...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 822
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite I – otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

EUROOPPALAISIA VIRTUAALISIA EUROOPAN LAAJUISTEN, 
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LAAJAKAISTAVERKKOJEN
KÄYTTÖOIKEUSTUOTTEITA 
KOSKEVIEN TARJOUSTEN 
VÄHIMMÄISPARAMETRIT

YRITYKSILLE SUUNNATTUJEN 
VIESTINTÄPALVELUJEN 
TOIMITTAMISEEN TARKOITETTUJA
EUROOPPALAISIA 
KORKEALAATUISIA 
LAAJAKAISTAVERKKOJEN
KÄYTTÖOIKEUSTUOTTEITA 
KOSKEVIEN TARJOUSTEN 
VÄHIMMÄISPARAMETRIT

Or. en

Tarkistus 823
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa

Komission teksti Tarkistus

1. [...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 824
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kiinteän verkon tukkutason 
käyttöoikeustuote, joka tarjotaan 
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön 
7-kerroksisen viestintäprotokollien mallin 
kerroksessa 3 (”verkkokerros”, Network 
Layer) ja jonka luovutuspisteet IP-
bittivirtatasolla mahdollistavat laajemman 
resurssien koostamisen kuin kansallisella 
ja/tai alueellisella tasolla.

TARJOUS 1: Korkealaatuinen kiinteän 
verkon tukkutason käyttöoikeustuote, joka 
tarjotaan Kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön 7-kerroksisen 
viestintäprotokollien mallin kerroksessa 3 
(”verkkokerros”, Network Layer) ja jonka 
luovutuspisteet IP-bittivirtatasolla 
mahdollistavat laajemman resurssien 
koostamisen kuin kansallisella ja/tai 
alueellisella tasolla.

Or. en
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Tarkistus 825
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 2.2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Valmius tukea erilaisia palvelunlaadun 
tasoja (esim. QoS 1, 2 ja 3) seuraavien 
osalta:

Valmius tukea korkeita palvelunlaadun 
tasoja seuraavien osalta:

Or. en

Tarkistus 826
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 osa

Komission teksti Tarkistus

3. TARJOUS 3 3. TARJOUS 2

Or. en

Tarkistus 827
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

EUROOPPALAISEN 
LAATUVARMISTETUN 
LIITYNTÄTUOTTEEN 
VÄHIMMÄISPARAMETRIT

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 828
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

EUROOPPALAISEN 
LAATUVARMISTETUN 
LIITYNTÄTUOTTEEN 
VÄHIMMÄISPARAMETRIT

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 829
Petra Kammerevert

Ehdotus asetukseksi
Liite 2

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen laatuvarmistetun 
liityntätuotteen vähimmäisparametrit

Poistetaan.

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

Or. de

Tarkistus 830
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite II
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Komission teksti Tarkistus

EUROOPPALAISEN 
LAATUVARMISTETUN 
LIITYNTÄTUOTTEEN 
VÄHIMMÄISPARAMETRIT

Poistetaan.

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

Or. en


