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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija pitää valitettavana, että koko Euroopan yhteen liittämistä koskeva asetusehdotus 
tulee käsiteltäväksi kovin myöhään Euroopan parlamentin vaalikaudella. Televiestintäala ja 
sähköisten viestintäverkkojen kautta tarjotut palvelut ovat erittäin tärkeitä Euroopan unionin 
kilpailukyvyn kannalta pitkällä aikavälillä. Liikkuvaan talouteen ja sen myötä koko talouteen 
mahdollisesti hyvin merkittävällä tavalla vaikuttavan säädöksen käsittelyyn esitetty aikataulu 
on epärealistinen.

Euroopan parlamentin olisi pitänyt voida pyytää omia yksikköjään laatimaan 
asetusehdotuksesta perinpohjainen vaikutustenarviointi, ja sillä pitäisi olla riittävästi aikaa 
toteuttaa laaja julkinen kuuleminen. Valmistelija panee myös merkille kritiikin, jota BEREC 
on Euroopan komission ehdotuksesta esittänyt. 

Valmistelija haluaa korostaa alustavana huomautuksena, että talouden toimijat tarvitsevat 
tukea tarjoavaa ympäristöä ja oikeusvarmuutta. Tästä syystä valmistelija on yllättynyt 
kansainvälistä verkkovierailua koskevasta Euroopan komission uudesta ehdotuksesta, sillä 
kolmas verkkovierailuasetus hyväksyttiin vasta vuosi sitten.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnossa keskitytään kolmeen asiaan.

Ensiksi tarkastellaan EU-valtuutusta. Sen myötä luodaan yksi sääntelytaso lisää, mutta ei 
osoiteta riittävästi sen tarpeellisuutta. Valmistelija katsoo, että rajat ylittävien palvelujen 
tarjoamisen kohtuuttomien esteiden poistaminen voi toteutua kansallisten 
sääntelyviranomaisten parannetun koordinoinnin avulla ja BERECissä, jos nämä ottavat 
käyttöön esimerkiksi yhdenmukaistetun ilmoitusmallin. Valmistelija ehdottaa tästä syystä 
asetusehdotuksen II luvun poistamista ja tarkistusten esittämistä direktiiviin 2002/20 
(valtuutusdirektiivi).

Toiseksi käsitellään verkon neutraaliutta. Valmistelija ehdottaa, että tunnustettaisiin 
operaattoreiden mahdollisuus tarjota erityispalveluja ja loppukäyttäjien mahdollisuus hyötyä 
niistä, kunhan ne eivät heikennä internet-liityntäpalvelujen yleistä laatua. Olisi sallittava myös 
kohtuulliset liikenteenhallintatoimenpiteet, joissa otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset 
oikeudelliset järjestelmät ja joihin liittyy se ehto, että kuluttajat hyötyvät avoimesta 
internetistä.

Kolmas asia koskee loppukäyttäjiä. Valmistelija ehdottaa 25–30 artiklan poistamista, koska 
täysi yhdenmukaistaminen ei olisi kuluttajien etujen mukaista. Tähän ehdotetaan direktiivin 
2002/22 (yleispalveludirektiivi) muuttamista ja joidenkin siinä vahvistettujen oikeuksien 
päivittämistä. 

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) EU-valtuutuksen olisi perustuttava 
kotijäsenvaltiossa annettavaan 
yleisvaltuutukseen. Siihen ei saisi soveltaa 
jonkin muun kansallisen lainsäädännön, 
joka ei koske erityisesti sähköisen 
viestinnän alaa, mukaisesti jo 
sovellettavia ehtoja. Lisäksi 
eurooppalaisiin sähköisen viestinnän 
tarjoajiin olisi sovellettava myös tämän 
asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 
531/2012 säännöksiä.

Poistetaan.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jos jäsenvaltiot vaativat alalta 
rahoitusosuutta yleispalveluvelvoitteiden 
ja kansallisten sääntelyviranomaisten 
hallinnollisten kulujen rahoittamiseksi, 
maksujen jakamisen perusteiden ja 
menettelyjen on oltava tasapuolisia ja 
oikeasuhteisia ja eurooppalaisia 
sähköisen viestinnän tarjoajia 
syrjimättömiä, jotta ei estetä erityisesti 
uusien tulokkaiden ja pienten 
operaattoreiden pääsyä rajatylittäville 
markkinoille; Näin ollen yksittäisten 
yritysten rahoitusosuutta määritettäessä 
olisi otettava huomioon yrityksen 
markkinaosuus, eli sen liikevaihto 
kyseisessä jäsenvaltiossa, ja siihen olisi 
sovellettava de minimis -kynnystä.

Poistetaan.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sääntely- ja valvontavaltuudet olisi 
jaettava asianmukaisesti eurooppalaisen 
sähköisen viestinnän tarjoajan 
kotijäsenvaltion ja kaikkien 
vastaanottavien jäsenvaltioiden kesken 
markkinoille pääsyn esteiden 

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

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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käyttöönotossa ja yleistymisessä, jotka 
ovat edellytyksenä näiden tavoitteiden 
saavuttamiselle. 800 MHz taajuusalueen 
hyödyntämisen salliminen ja sen 
vapauttaminen langatonta 
laajakaistaviestintää varten etenee 
hitaasti: yli puolet jäsenvaltioista on 
hakenut poikkeusta tai muuten ei ole 
vapauttanut taajuuksia Euroopan 
radiotaajuuspoliittisen ohjelmasta 
annetussa parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o 243/2012/EU23

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

___________
23 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätös N:o 243/2012/EU, 
annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, 
monivuotisen radiotaajuuspoliittisen 
ohjelman perustamisesta (EUVL L 81, 
21.3.2012).
24 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätös N:o 676/2002/EY, tehty 
7 päivänä maaliskuuta 2002, Euroopan 
yhteisön radiotaajuuspolitiikan 
sääntelyjärjestelmästä 
(radiotaajuuspäätös) (EYVL L 108, 
24.4.2002, s. 1).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(36) Siirryttäessä asteittain täysin internet-
protokollaan perustuviin verkkoihin 
sellaisten eri palveluluokille tarkoitettujen 
tiettyä palvelunlaatua edustavien IP-
protokollaan perustuvien ja sitä käyttävien 
suljettujen sähköisten viestintäverkkojen 
liityntätuotteiden puute saattaisi haitata
sellaisten palvelujen kehittymistä, joiden 
asianmukainen toiminta on riippuvaista 
tästä palvelunlaadusta. Siksi näiden 
palvelujen suunnittelemiseen ja 
saatavuuteen on sovellettava 
yhdenmukaista lähestymistapaa, mukaan 
luettuina takeet siitä, että parempi 
palvelunlaatu ei ole toiminnallisesti 
samanlainen eikä heikennä internet-
liityntäpalvelun suoritustehoa, 
kohtuuhintaisuutta eikä laatua eikä vesitä 
kilpailua, innovointia tai verkon 
neutraaliutta.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

tarjoajien on varsin helppo päästä 
toimimaan. Koko unionissa olisi 
pohjimmiltaan suojattava lailla, että 
datapaketteja välitettäessä sovelletaan 
pakettien sisällöstä, palvelusta, 
sovelluksesta, alkuperästä ja 
määränpäästä riippumatta yhdenvertaisen 
kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita, 
jotta voidaan taata pysyvästi, että kaikki 
internetin käyttäjät voivat periaatteessa 
käyttää ja tarjota kaikkea verkkosisältöä 
ja kaikkia verkkopalveluja tai -
sovelluksia. Liityntäverkko-operaattoreilla 
on yleinen velvollisuus välittää 
datapaketteja siten, että käyttäjille 
tarjotaan laadultaan soveltuvia ja 
tekniseen kehitykseen jatkuvasti 
mukautettuja siirtopalveluja riippumatta 
siirrettävien sisältöjen, palvelujen ja 
sovellusten alkuperästä, määränpäästä tai 
luonteesta. Internetin avoin ja syrjimätön 
luonne on avaintekijä innovoinnin ja 
taloudellisen tehokkuuden kannalta. 
Näiden keskeisten ominaispiirteiden 
avulla varmistetaan tiedotusvälineiden ja 
kulttuurialan vapaus ja mielipiteiden 
moninaisuus. Nykyisellä 
sääntelykehyksellä pyritään edistämään 
loppukäyttäjien mahdollisuuksia saada ja 
jakaa tietoa tai käyttää valitsemiaan 
sovelluksia ja palveluja. Euroopan 
sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) liikenteenhallintakäytäntöjä 
käsittelevästä raportista (julkaistiin 
toukokuussa 2012) sekä terveys- ja 
kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston 
tilaamasta internet-yhteyksien 
markkinoiden toimintaa ja tarjontaa 
kuluttajan näkökulmasta tarkastelevasta 
tutkimuksesta (julkaistiin joulukuussa 
2012) kävi äskettäin kuitenkin ilmi, että 
huomattava määrä loppukäyttäjiä kärsii 
liikenteenhallintakäytännöistä, jotka 
estävät tietyt sovellukset tai hidastavat 
niiden käyttöä. Näihin kehityssuuntauksiin 
on puututtava unionin tasolla annettavilla 
selkeillä säännöillä, jotta avoin internet 
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voidaan säilyttää ja välttää yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimenpiteistä aiheutuva 
sisämarkkinoiden pirstoutuminen. Avointa 
ja pelkästään mahdollisimman hyvin -
periaatteella toimivaa internetiä ei saisi 
heikentää tai rajoittaa muiden tuotteiden 
ja palvelujen kehittämisellä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(50) Lisäksi on olemassa sisällön, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajien taholta 
tulevaa kysyntää laatuparametreihin 
perustuville siirtopalveluille.
Erikoistuneiden palvelujen tarjoaminen 
suljetuissa verkoissa edellyttää, että
sisällön, sovellusten ja palvelujen tarjoajat 
voivat neuvotella yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajien kanssa erityisestä 
palvelun laadusta rajatulle 
käyttäjäryhmälle. Tämän odotetaan olevan 
keskeisessä asemassa muun muassa 
laitteiden välisen suoran tiedonsiirron 
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ja sen odotetaan olevan keskeisessä 
asemassa muun muassa laitteiden välisen 
suoran tiedonsiirron (M2M) kaltaisten 
uusien palvelujen kehittämisessä. 
Tällaisten järjestelyjen pitäisi samalla 
mahdollistaa se, että yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajat voivat tasata 
liikennettä paremmin ja ehkäistä verkon 
ruuhkautumista. Sisällön, sovellusten ja 
palvelujen tarjoajien sekä yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajien olisi sen 
vuoksi voitava vapaasti tehdä määriteltyyn 
palvelunlaatutasoon perustuvia 
erikoistuneita palveluja koskevia 
sopimuksia, edellyttäen, että tällaiset 
sopimukset eivät merkittävästi heikennä 
internet-liityntäpalvelujen yleistä laatua.

(M2M) kaltaisten uusien palvelujen 
kehittämisessä. Erikoistuneet palvelut 
eivät saa heikentää avoimen internet-
liityntäpalvelun laatua, eikä niitä saa 
markkinoida tai käyttää internetin 
korvaavina palveluina. Erikoistuneet 
palvelut sallitaan ainoastaan siinä 
tapauksessa, että taloudellisen intressin 
lisäksi on olemassa selvä tekninen ja 
todellinen tarve voida tarjota laadultaan 
tietynlaisia reaaliaikaisia kriittisiä 
sovelluksia. Jos liityntäverkon tarjoajat 
tarjoavat tai markkinoivat erikoistuneita 
palveluja, niiden on tarjottava myös 
johdanto-osan 45 kappaleessa tarkoitettua 
avointa internet-liityntäpalvelua. Kaikkiin 
avoimen internetin palveluihin 
sovelletaan mahdollisimman hyvin -
periaatetta.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(51) Kansalliset sääntelyviranomaiset ovat 
oleellisessa roolissa varmistettaessa, että 
loppukäyttäjät todella hyötyvät tästä 
vapaudesta päästä avoimeen internetiin. 
Tämän vuoksi kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla olisi oltava 
seuranta- ja raportointivelvollisuus, ja 
niiden olisi varmistettava, että yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajat noudattavat 
sääntöjä ja että saatavilla on syrjimättömiä 
ja korkealaatuisia internet-liityntäpalveluja, 
joita erikoistuneet palvelut eivät heikennä. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
otettava loppukäyttäjiä varten käyttöön 
selkeät ja yleistajuiset ilmoittamis- ja 
muutoksenhakumenettelyt verkkosisällön, 
palvelujen tai sovellusten syrjimisen, 
rajoittamisen tai häiriöiden varalta. 
Arvioidessaan internet-liityntäpalvelujen 
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tosiasialliset nopeudet vs. mainostetut 
nopeudet, internet-liityntäpalvelujen 
suorituskyky verrattuna erikoistuneiden 
palvelujen suorituskykyyn sekä 
loppukuluttajien kokemus laadusta. 
Kansallisille sääntelyviranomaisille olisi 
annettava valtuudet asettaa palvelun laatua 
koskevia vähimmäisvaatimuksia kaikille 
tai yksittäisille yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajille, jos tämä on tarpeen 
palvelulaadun yleisen heikkenemisen 
estämiseksi internet-liityntäpalvelujen 
markkinoilla.

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

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

b a) sähköisten viestintäpalvelujen ja -
verkkojen tarjoajat voivat toteuttaa 
investointeja ja innovointeja uusien ja 
parannettujen suurikapasiteettisten 
infrastruktuurien alalla ja edistää siten 
unionin globaalia kilpailukykyä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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tavoitteet saavutetaan; 

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) eurooppalaisten sähköisen viestinnän 
tarjoajien EU-valtuutus; 

Poistetaan.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) loppukäyttäjien oikeudet direktiiviin 
2002/22/EY sisältyvien oikeuksien lisäksi
ja toimivan vähittäismarkkinakilpailun 
edistäminen, minkä myötä luodaan 
sähköisen viestinnän eurooppalainen 
kuluttaja-alue;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) ’vastaanottavalla jäsenvaltiolla’ 
jäsenvaltiota, joka ei ole kotijäsenvaltio ja 
jossa eurooppalainen sähköisen 
viestinnän tarjoaja tarjoaa sähköisiä 
viestintäverkkoja tai -palveluja; 

Poistetaan.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) ’laatuvarmistetulla liityntätuotteella’ 
IP-verkkojen yhdysliikennepisteessä (IP 
exchange) tarjottavaa tuotetta, jonka 
avulla asiakkaat voivat luoda IP-
viestintäyhteyden yhteenliittämispisteen ja 
yhden tai useamman kiinteän verkon 
liityntäpisteen välillä ja joka mahdollistaa 
päästä päähän ulottuvan suorituskyvyn 
määritellyllä tasolla tiettyjen palvelujen 
tarjoamiseksi loppukäyttäjille perustuen 
tiettyyn ja taattuun palvelunlaatuun 

Poistetaan.
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tiettyjen parametrien pohjalta (assured 
service quality, ASQ);

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

14) ’internet-liityntäpalvelulla’ yleisesti 
saatavilla olevaa sähköistä 
viestintäpalvelua, joka tarjoaa yhteyden 
internetiin ja sitä kautta käytännöllisesti 
katsoen kaikkiin internetiin liitettyihin 
päätepisteisiin riippumatta käytetystä 
verkkoteknologiasta; jäsenvaltioiden on 
asetettava kohtuulliset 
vähimmäisvaatimukset internet-
liityntäpalvelujen laadulle, jota on 
mukautettava koko ajan tekniikan 
kehitykseen; internet-liityntäpalvelu 
mahdollistaa loppukäyttäjille kaikkien 
internet-pohjaisten sovellusten 
käyttämisen mahdollisimman hyvin -
periaatteen mukaisesti; tästä periaatteesta 
voidaan poiketa vain, kun on kyse 
kohtuullisesta ja perustellusta 
liikenteenhallinnasta, jonka soveltamista 
varten on selvästi määritellyt ehdot;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15) ’erikoistuneella palvelulla’ sähköistä 
viestintäpalvelua tai mitä tahansa muuta 
palvelua, jonka avulla voidaan käyttää 
tiettyjä sisältöjä, sovelluksia tai palveluja 
taikka näiden yhdistelmiä ja jonka teknisiä 
ominaisuuksia valvotaan päästä päähän 
tai jonka avulla voidaan lähettää dataa 

15) ’erikoistuneella palvelulla’ sähköistä 
viestintäpalvelua tai mitä tahansa muuta 
palvelua, joka tarjotaan ja jota käytetään 
internet-protokollaa käyttävässä 
suljetussa sähköisen viestinnän verkossa, 
joka perustuu pääsyvalvontaan ja jonka 
avulla voidaan käyttää tiettyjä sisältöjä, 
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määrätylle määrälle osapuolia tai 
päätepisteitä tai vastaanottaa dataa 
määrätyltä määrältä osapuolia tai 
päätepisteitä; erikoistunutta palvelua ei
markkinoida tai käytetä laajalti internet-
liityntäpalvelua korvaavana palveluna;

sovelluksia tai palveluja taikka näiden 
yhdistelmiä, jotka perustuvat 
liikenteenhallinnan laajaan käyttöön, 
jotta varmistettaisiin palvelun 
asianmukaiset ominaisuudet; 
erikoistunutta palvelua ei markkinoida tai 
käytetä laajalti internet-liityntäpalvelua 
korvaavana palveluna;

Perustelu

Määritelmässä hyödynnetään verkon neutraaliuden soveltamisalaan kuuluvaa palvelun 
laatua koskevia BERECin ohjeita.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla — Vapaus tarjota sähköistä 
viestintää koko unionissa

Poistetaan.

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

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

3. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2002/20/EY 12 artiklassa säädetään, 
eurooppalaiselle sähköisen viestinnän 
tarjoajalle voidaan asettaa 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa 
sovellettavia hallinnollisia maksuja 
ainoastaan, jos sen sähköisten 



AD\1016128FI.doc 19/66 PE524.714v02-00

FI

viestintäpalvelujen vuosiliikevaihto on 
kyseisessä jäsenvaltiossa yli 0,5 prosenttia 
sähköisen viestinnän koko kansallisesta 
liikevaihdosta. Näitä maksuja perittäessä 
otetaan huomioon ainoastaan sähköisten 
viestintäpalvelujen liikevaihto kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

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

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

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

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

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

4 artikla — Ilmoitusmenettely 
eurooppalaisia sähköisen viestinnän 
tarjoajia varten

Poistetaan.

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

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

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

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

Ilmoitus on toimitettava kotijäsenvaltion 
ja vastaanottavien jäsenvaltioiden 
virallisella kielellä tai virallisilla kielillä.

3. Kaikista muutoksista 2 kohdan 
mukaisesti toimitetuissa tiedoissa on 
ilmoitettava kotijäsenvaltion kansalliselle
sääntelyviranomaiselle kuukauden 
kuluessa muutoksesta. Jos ilmoitettu 
muutos koskee aikomusta tarjota 
sähköisiä viestintäverkkoja tai -palveluja 
sellaisessa vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa, jota aiempi ilmoitus ei 
kata, eurooppalainen sähköisen 
viestinnän tarjoaja voi aloittaa toiminnan 
kyseisessä vastaanottavassa jäsenvaltiossa 
heti ilmoituksen tehtyään. 

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

5. Kotijäsenvaltion kansallisen 
sääntelyviranomaisen on toimitettava 2 
kohdan mukaisesti vastaanotetut tiedot ja 
mahdolliset muutokset näissä tiedoissa 3 
kohdan mukaisesti kyseisten 
vastaanottavien jäsenvaltioiden
kansallisille sääntelyviranomaisille ja 
BERECin virastoon viikon kuluessa 
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kyseisten tietojen tai niiden muutosten 
vastaanottamisesta.

BERECin virasto ylläpitää julkisesti 
käytettävissä olevaa rekisteriä tämän 
asetuksen mukaisesti tehdyistä 
ilmoituksista.

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

7. Jos yksi tai useampi kansallinen 
sääntelyviranomainen eri jäsenvaltioissa 
katsoo, että kotijäsenvaltion nimeäminen 
2 kohdan mukaisesti tehdyssä 
ilmoituksessa tai mahdollinen 3 kohdan 
mukaisesti ilmoitettu muutos toimitetuissa 
tiedoissa ei vastaa tai ei enää vastaa 
yrityksen päätoimipaikkaa tämän 
asetuksen mukaisesti, sen on ilmoitettava 
asiasta komissiolle mainiten syyt, joihin se 
perustaa arvionsa. Ilmoituksesta on 
toimitettava tiedoksi jäljennös BERECin 
virastolle. Komissio, annettuaan kyseiselle 
eurooppalaiselle sähköisen viestinnän 
tarjoajalle ja kiistanalaiseksi asetetun 
kotijäsenvaltion kansalliselle 
sääntelyviranomaisille mahdollisuuden 
ilmaista näkemyksensä, tekee päätöksen 
kyseisen yrityksen kotijäsenvaltion 
määrittämisestä tämän asetuksen
mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa 
sen jälkeen, kun asia on annettu sen 
ratkaistavaksi. 

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla — EU-valtuutuksen Poistetaan.
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noudattaminen 

1. Kunkin kyseeseen tulevan jäsenvaltion 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
seurattava ja varmistettava sen 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, 
jolla pannaan täytäntöön direktiivin 
2002/20/EY 10 artiklassa säädetyt 
menettelyt, että eurooppalaiset sähköisen 
viestinnän tarjoajat noudattavat sen 
alueella sovellettavia sääntöjä ja 
edellytyksiä 3 artiklan mukaisesti. 

2. Vastaanottavan jäsenvaltion 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
toimitettava kotivaltion kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle asiaankuuluvat 
tiedot yksittäisistä toimenpiteistä, jotka se 
on vahvistanut eurooppalaiseen sähköisen 
viestinnän tarjoajaan liittyen 
varmistaakseen alueellaan sovellettavien 
sääntöjen ja edellytysten noudattamisen 3 
artiklan mukaisesti. 

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla — Sähköisen viestinnän 
tarjoamisoikeuksien peruuttaminen 
toistaiseksi tai kokonaan eurooppalaisilta 
sähköisen viestinnän tarjoajilta 

Poistetaan.

1. Ainoastaan kotijäsenvaltion 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
peruuttaa eurooppalaiselta sähköisen 
viestinnän tarjoajalta toistaiseksi tai 
kokonaan oikeudet tarjota sähköisiä 
viestintäverkkoja ja palveluja koko 
unionissa tai osassa sitä noudattaen 
kansallista lainsäädäntöään, jolla 
pannaan täytäntöön direktiivin 
2002/20/EY 10 artiklan 5 kohta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta toimenpiteitä 
jonkin asianomaisen jäsenvaltion 
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myöntämien radiotaajuuksien tai 
numeroiden käyttöoikeuksien 
peruuttamiseksi toistaiseksi tai kokonaan 
ja 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä 
väliaikaistoimenpiteitä. 

2. Jos vastaanottavassa jäsenvaltiossa 3 
artiklan mukaisesti sovellettavia sääntöjä 
ja edellytyksiä rikotaan vakavasti tai 
toistuvasti ja jos vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallisen 
sääntelyviranomaisen 5 artiklan 
mukaisesti sääntöjen ja edellytysten 
noudattamisen varmistamiseksi 
vahvistamat toimenpiteet eivät ole olleet 
tuloksellisia, sen on ilmoitettava tästä 
kotijäsenvaltion kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja pyydettävä sitä 
toteuttamaan 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet. 

3. Siihen saakka, kunnes kotijäsenvaltion 
kansallinen sääntelyviranomainen tekee 
lopullisen päätöksen 2 kohdan mukaisesti 
esitetystä pyynnöstä, vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallinen 
sääntelyviranomainen voi toteuttaa 
kiireellisiä väliaikaistoimenpiteitä 
direktiivin 2002/20/EY 10 artiklan 6 
kohdan täytäntöönpanevan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, jos sillä on 
näyttöä sen alueella 3 artiklan mukaisesti 
sovellettavien sääntöjen ja edellytysten 
rikkomisesta. Direktiivin 2002/20/EY 10 
artiklan 6 kohdassa säädetystä kolmen 
kuukauden aikarajasta poiketen kyseiset 
väliaikaistoimenpiteet voivat olla 
voimassa siihen saakka, kunnes 
kotijäsenvaltion kansallinen 
sääntelyviranomainen tekee lopullisen 
päätöksen. 

Komissiolle, BERECille sekä 
kotijäsenvaltion ja muiden 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
kansallisille sääntelyviranomaisille on 
ilmoitettava hyväksytystä 
väliaikaistoimenpiteestä ajoissa.

4. Jos kotijäsenvaltion kansallinen 
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sääntelyviranomainen harkitsee 
päätöksen tekemistä oikeuksien 
peruuttamisesta toistaiseksi tai kokonaan 
eurooppalaiselta sähköisen viestinnän 
tarjoajalta 1 kohdan mukaisesti joko 
omasta aloitteestaan tai jonkin 
vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen 
sääntelyviranomaisen pyynnöstä, sen on 
ilmoitettava aikeestaan jokaisen sellaisen 
vastaanottavan jäsenvaltion kansallisille 
sääntelyviranomaisille, johon kyseisen 
päätös vaikuttaa. Vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallisen 
sääntelyviranomainen voi antaa 
lausunnon kuukauden kuluessa.

5. Ottaen mahdollisimman tarkasti 
huomioon mahdolliset asianomaisten 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
lausunnot kotijäsenvaltion kansallisen 
sääntelyviranomaisen on tehtävä 
lopullinen päätös ja viikon kuluttua sen 
tekemisestä ilmoitettava se komissiolle, 
BERECille ja niiden vastaanottavien 
jäsenvaltioiden kansallisille 
sääntelyviranomaisille, joihin kyseinen 
päätös vaikuttaa.

6. Jos kotijäsenvaltion kansallinen 
sääntelyviranomainen on päättänyt 
peruuttaa oikeudet toistaiseksi tai 
kokonaan eurooppalaiselta sähköisen 
viestinnän tarjoajalta 1 kohdan 
mukaisesti, niiden vastaanottavien 
jäsenvaltioiden kansallisen 
sääntelyviranomaisen, joita asia koskee, 
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
estääkseen sen, että eurooppalainen 
sähköisen viestinnän tarjoaja edelleen 
tarjoaa niiden alueella palveluja tai 
verkkoja, joita kyseinen päätös koskee. 
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla —
Täytäntöönpanotoimenpiteiden 
koordinointi 

Poistetaan.

1. Soveltaessaan 6 artiklaa 
kotijäsenvaltion kansallisen 
sääntelyviranomaisen on toteutettava 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaan tai 
toisessa jäsenvaltiossa vahinkoa 
aiheuttaneeseen sähköiseen 
viestintäpalveluun tai -verkkoon liittyviä 
valvonta- tai täytäntöönpanotoimenpiteitä 
yhtä tinkimättä kuin jos kyseistä sähköistä 
viestintäpalvelua tai -verkkoa olisi tarjottu 
kotijäsenvaltiossa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella voidaan antaa tiedoksi 5 ja 
6 artiklan mukaisesti toteutettaviin 
toimenpiteisiin liittyvät oikeudelliset 
asiakirjat.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla — Laatuvarmistettu 
liityntätuote

Poistetaan.

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

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

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

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

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

a) sitä voidaan tarjota korkealaatuisena 
tuotteena kaikkialla unionissa; 

b) palveluntarjoajat voivat sen avulla 
täyttää loppukäyttäjiensä tarpeet;

c) se on kustannustehokas ottaen 
huomioon olemassa olevat ratkaisut, joita 
voidaan tarjota samoissa verkoissa; 
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d) se on operatiivisesti tehokas ja 
erityisesti aiheuttaa mahdollisimman 
vähän toteutukseen liittyviä esteitä ja 
käyttöönottokustannuksia asiakkaille; 
and

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

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

Tarkistus 32

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. 

Perustelu

Kyse on kilpailukykyisistä markkinoista, joilta sääntely on purettu.
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Tarkistus 33

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 neutraaliuden periaatteen 
mukaisesti loppukäyttäjillä on vapaus 
tehdä sopimuksia datansiirron määristä ja 
nopeuksista internet-liityntäpalvelujen 
tarjoajien kanssa annettuaan vapaasti 
nimenomaisen ennakkosuostumuksensa, 
ja hyödyntää kaikkia internetin sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajien 
tarjouksia

Tarkistus 34

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 tarjoajat tai 
sisältöjen, sovellusten ja palvelujen 
tarjoajat voivat tarjota rajalliselle 
käyttäjämäärälle erikoistuneita palveluja 
suljetussa sähköisen viestinnän verkossa, 
johon pääsyä on rajoitettu. Erikoistuneita 
palveluja ei saa markkinoida eikä käyttää 
internetin korvaavina palveluina eivätkä 
ne saa olla toiminnallisesti samanlaisia 
kuin avoimessa internetissä tarjotut 
sisällöt, sovellukset tai palvelut.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta loppukäyttäjille voidaan tarjota Jotta loppukäyttäjille voidaan tarjota 
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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.

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 
kohdennettu kapasiteetti ja jotka eivät ole 
toiminnallisesti samanlaisia kuin julkisten 
internet-liityntäpalvelujen kautta 
saatavana 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.

Tarkistus 36

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;

Tarkistus 37

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) estää tai minimoida tilapäisen tai 
poikkeuksellisen verkon ruuhkautumisen 
vaikutukset sillä edellytyksellä, että 
toisiaan vastaavia liikenteen tyyppejä 
kohdellaan yhtäläisesti.
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Tarkistus 38

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.

Kohtuullinen liikenteenhallinta on 
toteutettava avoimesti, se on rajoitettava 
välttämättömään ajanjaksoon ja siihen 
saa liittyä sellaista tietojen käsittelyä, joka 
on välttämätöntä ja oikeasuhteista tämän 
kohdan tarkoitusten saavuttamiseksi. 

Tarkistus 39

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 ja avoimesta internetistä, että 
23 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja 
kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä
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.
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Tarkistus 40

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.

Tarkistus 41

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.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

25 artikla – Avoimuus ja tietojen 
julkaiseminen

Poistetaan.

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

a) niiden nimi-, osoite- ja yhteystiedot;

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

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

d) niiden palvelujen laatu 2 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten 
mukaisesti;

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

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

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

iii) selkeä ja yleistajuinen selvitys siitä, 
miten mahdolliset datansiirtorajoitukset, 
tosiasiallisesti käytettävissä oleva nopeus 
ja muut laatuparametrit sekä 
palvelunlaadultaan parempien 
erikoistuneiden palvelujen 
samanaikainen käyttö saattaa 
käytännössä vaikuttaa sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen käyttöön;
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iv) tiedot kaikista menettelyistä, joita 
palveluntarjoaja on ottanut käyttöön 
mitatakseen ja muokatakseen 
dataliikennettä verkon ruuhkautumisen 
välttämiseksi, sekä siitä, miten nämä 
menettelyt saattavat vaikuttaa palvelun 
laatuun ja henkilötietojen suojaan;

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

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

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

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

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

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

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

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

a) tavallisimmat tavat käyttää sähköisiä 
viestintäpalveluja laittomaan toimintaan 
tai haitallisen sisällön levittämiseen 
etenkin, kun tämä voi haitata muille 
kuuluvien oikeuksien ja vapauksien 
täyttymistä, mukaan lukien tietosuojaan 
sekä tekijänoikeuteen ja sen 
lähioikeuksiin kohdistuvat rikkomukset ja 
niiden oikeudelliset seuraukset; ja

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

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

26 artikla — Sopimuksiin liittyvät 
tietovaatimukset 

Poistetaan.

1. Ennen kuin liitynnän tarjoamista 
yleiseen sähköiseen viestintäverkkoon tai 
yleisesti saatavilla oleviin sähköisiin 
viestintäpalveluihin koskevasta 
sopimuksesta tulee sitova, yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajien on 
annettava kuluttajille, ja muille 
loppukäyttäjille, jolleivät ne ole 
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nimenomaisesti sopineet toisin, ainakin 
seuraavat tiedot:

a) tarjoajan nimi, osoite ja yhteystiedot 
sekä osoite ja yhteystiedot mahdollisia 
valituksia varten, jos nämä tiedot ovat 
erilaiset;

b) tarjottavien palvelujen keskeiset 
ominaisuudet, mukaan lukien erityisesti

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

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

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

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

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

d) tarjotut maksutavat ja mahdolliset 
niistä johtuvat kustannuserot sekä 
käytettävissä olevat keinot taata 
laskutuksen läpinäkyvyys ja seurata 
kulutuksen määrää;
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e) sopimuksen voimassaoloaika sekä 
ehdot sen uusimiselle ja irtisanomiselle, 
mukaan lukien

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) muut palvelunlaadun parametrit;

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

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

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

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

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

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

27 artikla — Kulutuksen valvonta Poistetaan.

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 
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toiminnon on taattava, etteivät 
kokonaismenot tietyllä ajalla ilman 
loppukäyttäjän suostumusta ylitä hänen 
määrittämäänsä saldorajaa. 

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

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

4. Yleisen sähköisten viestinnän tarjoajien 
on annettava loppukäyttäjille 
mahdollisuus valita veloituksetta, että 
heille toimitetaan eritellyt laskut. 
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla – Sopimusten irtisanominen Poistetaan.

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

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

3. Jos sopimusten tai kansallisen 
lainsäädännön mukaan sopimusten 
voimassaoloaikoja jatketaan hiljaisesti, 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajan on 
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 
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irtisanomisajalla ja ilman mitään kuluja. 

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

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

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

7. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
on sovellettava sopimuksen 
irtisanomiseen ehtoja ja menettelyjä, jotka 
eivät aiheuta esteitä palveluntarjoajan 
vaihtamiselle tai kannusta vaihtamasta
palveluntarjoajaa.
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Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

29 artikla — Palvelupaketit Poistetaan.

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

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla — Palvelujentarjoajan 
vaihtaminen ja numeroiden siirrettävyys 

Poistetaan.

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

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

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

4. Vastaanottavan yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan on johdettava 
vaihtamis- ja siirtämismenettelyä. 
Loppukäyttäjien on saatava riittävät tiedot 
siirtämisestä ennen siirtämismenettelyä ja 
sen aikana ja myös välittömästi sen 
jälkeen. Loppukäyttäjiä ei saa vaihtaa 
toiselle palveluntarjoajalle vastoin heidän 
tahtoaan. 

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

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

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

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

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

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY
12 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 12 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti: 

a a) Hallinnollisia maksuja ei sovelleta 
toisessa jäsenvaltiossa palveluja 
tarjoavaan sähköisen viestinnän 
tarjoajaan, jos sen sähköisten 
viestintäpalvelujen vuosiliikevaihto on 
alle 0,5 prosenttia sähköisen viestinnän 
koko kansallisesta liikevaihdosta.”

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 13 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:

b b) Toisessa jäsenvaltiossa palveluja 
tarjoaville sähköisen viestinnän tarjoajille 
on määrättävä rahoitusosuuksia yleisten 
palveluvelvoitteiden nettokustannusten 
jakamiseksi, jos niiden sähköisten 
viestintäpalvelujen vuosiliikevaihto on 
alle 2 prosenttia sähköisen viestinnän 
koko kansallisesta liikevaihdosta.”

Perustelu

EU-valtuutus on raskas, sitä ei ole arvioitu kunnolla ja sitä kritisoivat sekä kansalliset 
sääntelyviranomaiset että sähköisen viestinnän tarjoajat. Samat tavoitteet voidaan saavuttaa 
kansallisten sääntelyviranomaisten virtaviivaistetulla yhteistyöohjelmalla ja direktiiveihin 
2002/20 ja 2002/22 esitetyillä tarkistuksilla.



PE524.714v02-00 48/66 AD\1016128FI.doc

FI

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

1 b) Korvataan 20 artiklan 1 kohdan 
b alakohta seuraavasti:

b) tarjotut palvelut, mukaan lukien 
erityisesti

b) tarjotut palvelut, mukaan lukien 
erityisesti

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

– kussakin hinnoittelumallissa tarjotut 
palvelut ja palvelun laatua koskevat 
parametrit;

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

– internet-liityntäpalvelut, jos niitä 
tarjotaan, ilmoittaen seuraavat: 

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

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

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

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

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

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

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

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

1 c) Korvataan 21 artiklan 1 kohta 
seuraavasti: 

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset 
velvoittavat yleisiä sähköisiä 
viestintäverkkoja ja/tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavat 
yritykset julkaisemaan avoimia, 
vertailukelpoisia, riittäviä ja ajantasaisia 
tietoja hinnoista ja kaikista sopimuksen 
päättymiseen liittyvistä maksuista sekä 
loppukäyttäjille ja kuluttajille tarjoamiensa 
palvelujen käyttöoikeuteen ja käyttöön 
sovellettavista vakioehdoista liitteen II 
mukaisesti. Tällaiset tiedot on julkaistava 
selvässä, kattavassa ja helposti saatavassa 
muodossa. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat asettaa 
lisävaatimuksia, jotka koskevat 
julkaistavien tietojen muotoa.
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Tarkistus 52

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

Komission teksti Tarkistus

1 d) Korvataan 21 artiklan 2 kohta 
seuraavasti: 

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

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava vertailukelpoisten tietojen 
tarjoaminen esimerkiksi interaktiivisten 
oppaiden tai vastaavien tekniikoiden 
avulla, jotta loppukäyttäjät ja kuluttajat 
voivat arvioida itsenäisesti vaihtoehtoisten 
käyttötapojen kustannuksia.

Tarkistus 53

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

Komission teksti Tarkistus

1 e) Korvataan 21 artiklan 3 kohdan 
johdantokappale seuraavasti:

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset kykenevät 

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

velvoittavat yleisiä sähköisiä 
viestintäverkkoja ja/tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavat 
yritykset muun muassa:

Tarkistus 54

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

Komission teksti Tarkistus

1 f) Lisätään artikla seuraavasti:

21 a artikla

Kulutuksen valvonta 

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

2. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 
on varmistettava, että loppukäyttäjälle 
annetaan asianmukainen ilmoitus, kun 
palvelujen kulutus on noussut 80 
prosenttiin 1 kohdan mukaisesti 
määritetystä saldorajasta. Saldorajan 
saavuttamisen jälkeen loppukäyttäjien on 
edelleen voitava vastaanottaa puheluja ja 
tekstiviestejä ja käyttää 
ilmaispuhelupalveluja ja hätäpalveluja 
valitsemalla eurooppalainen hätänumero 
112 veloituksetta sovitun laskutuskauden 
loppuun saakka.  

3. Yleisen sähköisten viestinnän tarjoajien 
on annettava loppukäyttäjille 
mahdollisuus valita veloituksetta, että 
heille toimitetaan eritellyt laskut.
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Tarkistus 55

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

Komission teksti Tarkistus

1 g) Lisätään artikla seuraavasti:

21 b artikla

Sopimuksen irtisanominen

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

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

3. 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. 
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4. Kaikkia nopeuteen tai muihin 
laatuparametreihin liittyviä 
keskimääräisen suorituskyvyn merkittäviä 
ja pysyviä poikkeamia yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan ilmoittamasta 
suorituskyvystä on pidettävä 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
noudattamatta jättämisenä loppukäyttäjän 
oikeussuojakeinojen määrittämiseksi 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.  

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

37 artikla – Muutokset asetukseen (EU) 
N:o 531/2012 

Poistetaan.

Muutetaan asetus (EU) N:o 531/2012 
seuraavasti:

1) Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan kolmas 
alakohta seuraavasti:

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

2) Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan 
r alakohta seuraavasti:
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ʻr) ’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.ʼ

3) Lisätään 4 artiklaan 7 kohta 
seuraavasti:

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

4) Lisätään 4 a artikla seuraavasti:

ʻ4 a artikla

1. Tätä artiklaa sovelletaan 
verkkovierailuoperaattoreihin, jotka 

a) soveltavat oletusarvoisesti ja kaikissa 
vähittäistason palvelupaketeissaan, jotka 
sisältävät säänneltyjä 
verkkovierailupalveluja, sovellettavaa 
kotimaisten palvelujen hintaa sekä 
kotimaisiin palveluihin että säänneltyjen 
verkkovierailupalveluihin kaikkialla 
unionissa samalla tavoin kuin jos 
säännellyt verkkovierailupalvelut 
kulutettaisiin kotiverkossa; ja

b) varmistavat joko omien verkkojensa 
avulla tai muiden 
verkkovierailuoperaattoreiden kanssa 
tehtyjen kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten avulla, että 
ainakin yksi verkkovierailuoperaattori 
kaikissa jäsenvaltioissa täyttää a 
alakohdan vaatimukset. 

2. Tämän artiklan 1, 6 ja 7 kohta eivät 
estä verkkovierailuoperaattoria 
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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.

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 
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epätasapainoisessa liikenteessä.

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

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

4. Jäljempänä 8, 10 ja 13 artiklassa 
vahvistettuja säänneltyjä vähittäistason 
verkkovierailuhintoja ei sovelleta tätä 
artiklaa hyödyntävän 
verkkovierailuoperaattorin tarjoamiin 
verkkovierailupalveluihin, sikäli kuin 
niistä perittävät maksut ovat sovellettavien 
kotimaisista palveluista perittävien 
hintojen tasolla. 

Jos tätä artiklaa hyödyntävän 
verkkovierailuoperaattorin soveltamat 
maksut, jotka peritään säänneltyjen 
verkkovierailupalvelujen kulutuksesta sen 
ylittäessä näiden palvelujen kohtuullisen 
käytön 2 kohdan mukaisesti, poikkeavat 
sovellettavasta kotimaisten palvelujen 
maksusta tai jos yksittäinen loppukäyttäjä 
nimenomaisesti luopuu säännellyistä 
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verkkovierailupalveluista perittävien 
kotimaisten palvelujen hintojen tuomasta 
edusta 3 kohdan mukaisesti, kyseisistä 
säännellyistä verkkovierailupalveluista 
perittävät maksut eivät saa ylittää 8, 10 ja 
13 artiklassa vahvistettuja vähittäistason 
verkkovierailumaksuja. 

5. Verkkovierailuoperaattorin, joka 
haluaa hyödyntää tätä artiklaa, on 
ilmoitettava antamansa vakuutus ja 
mahdolliset kahden- tai monenväliset 
sopimukset, joiden avulla se täyttää 1 
kohdan edellytykset, ja niihin myöhemmin 
tehtävät muutokset BERECin virastoon. 
Ilmoituksen tekevän 
verkkovierailuoperaattorin on 
sisällytettävä ilmoitukseensa todisteet 
siitä, että ilmoitettavien kahden- tai 
monenvälisten verkkovierailusopimusten 
sopimuskumppanit hyväksyvät 
ilmoituksen. 

6. Tätä artiklaa sovelletaan 1 päivän 
heinäkuuta 2014 ja 30 päivän kesäkuuta 
2016 välisenä aikana 
verkkovierailuoperaattoreihin, jotka eivät 
täytä 1 kohdassa esitettyjä edellytyksiä, jos 
seuraavat ehdot täyttyvät:

a) verkkovierailuoperaattori ilmoittaa 
antamansa vakuutuksen ja mahdolliset 
kahden- tai monenväliset 
verkkovierailusopimukset BERECin 
virastoon 5 artiklan mukaisesti viitaten 
erityisesti tähän kohtaan;

b) verkkovierailuoperaattori varmistaa 
joko omien verkkojensa avulla tai muiden 
verkkovierailuoperaattoreiden kanssa 
tehtyjen kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten avulla, että c, d 
ja e alakohdan ehdot täyttyvät ainakin 17 
jäsenvaltiossa, joiden osuus on 70 
prosenttia unionin väestöstä;

c) verkkovierailuoperaattori ja 
mahdolliset b alakohdassa tarkoitetut 
sopimuskumppanit kukin sitoutuvat 
asettamaan saataville ja tarjoamaan 
aktiivisesti viimeistään 1 päivästä 
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heinäkuuta 2014 tai ilmoituksen 
päivämäärästä sen mukaan, kumpi 
ajankohta on myöhäisempi, vähintään 
yhden vähittäistason palvelupaketin, 
johon liittyvän tariffivaihtoehdon mukaan 
sovellettavaa kotimaisten palvelujen 
hintaa sovelletaan sekä kotimaisiin 
palveluihin että säänneltyihin 
verkkovierailupalveluihin kaikkialla 
unionissa samalla tavoin kuin jos 
säännellyt verkkovierailupalvelut 
kulutettaisiin kotiverkossa;

d) verkkovierailuoperaattori ja 
mahdolliset b alakohdassa tarkoitetut 
sopimuskumppanit kukin sitoutuvat 
asettamaan saataville ja tarjoamaan 
aktiivisesti viimeistään 1 päivästä 
heinäkuuta 2015 tai ilmoituksen 
päivämäärästä sen mukaan, kumpi 
ajankohta on myöhäisempi, tällaisia 
tariffivaihtoehtoja vähittäistason 
palvelupaketeissa, joita kyseisen vuoden 
tammikuun 1 päivänä käytti vähintään 50 
prosenttia niiden omasta 
asiakaskunnasta;

e) verkkovierailuoperaattori ja 
mahdolliset b alakohdassa tarkoitetut 
sopimuskumppanit kukin sitoutuvat 
noudattamaan 1 kohdan b alakohtaa 
viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2016 
kaikissa vähittäistason 
palvelupaketeissaan.

Tätä artiklaa hyödyntävä 
verkkovierailuoperaattori ja mahdolliset b 
alakohdassa tarkoitetut 
sopimuskumppanit voivat d alakohdassa 
tarkoitetun sitoumuksen sijasta sitoutua 1 
päivästä heinäkuuta 2015 tai ilmoituksen 
päivämäärästä sen mukaan, kumpi 
ajankohta on myöhäisempi, siihen, että 
mahdolliset sen eri vähittäistason 
palvelupaketeissa verkkovierailusta 
perittävät lisämaksut, jotka tulevat 
sovellettavan kotimaisten palvelujen 
hinnan lisäksi, eivät yhteenlaskettuina 
ylitä 50:tä prosenttia näissä 
palvelupaketeissa 1 päivänä tammikuuta 
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2015 sovellettavista lisämaksuista, 
riippumatta siitä, lasketaanko tällaiset 
lisämaksut yksikköperusteisesti, kuten 
puheminuutteina tai megatavuina, vai 
kestoperusteisesti, kuten 
verkkovierailupäivinä tai -viikkoina, vaiko 
jollain muulla tavalla tai eri tapoja 
yhdistämällä. Tähän kohtaan vetoavien 
verkkovierailuoperaattoreiden on 
osoitettava kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle noudattavansa 
kyseistä 50 prosentin alentamisvaatimusta 
ja esitettävä kaikki tarvittava näyttö, jota 
niiltä pyydetään. 

Kun tätä artiklaa hyödyntävä 
verkkovierailuoperaattori ilmoittaa 
antamansa vakuutuksen ja mahdolliset 
kahden- tai monenväliset 
verkkovierailusopimukset BERECin 
virastoon ensimmäisen alakohdan a 
alakohdan mukaisesti ja kuuluu näin 
ollen tämän kohdan soveltamisalaan, 
ilmoituksen tekevän 
verkkovierailuoperaattorin ja 
mahdollisten b alakohdassa tarkoitettujen 
sopimuskumppaneiden on kunkin 
sitouduttava noudattamaan ensimmäisen 
alakohdan c, d ja e alakohdan mukaisesti 
antamiaan sitoumuksia, mukaan lukien 
mahdollinen ensimmäisen alakohdan d 
alakohdassa tarkoitetun sitoumuksen 
sijasta annettava sitoumus, vähintään 1 
päivään heinäkuuta 2018.

7. Tätä artiklaa sovelletaan 1 päivän 
heinäkuuta 2014 ja 30 päivän kesäkuuta 
2016 välisenä aikana 
verkkovierailuoperaattoreihin, jotka eivät 
täytä 1 kohdassa esitettyjä edellytyksiä, jos 
seuraavat ehdot täyttyvät:

a) verkkovierailuoperaattori ilmoittaa 
antamansa vakuutuksen ja mahdolliset 
kahden- tai monenväliset 
verkkovierailusopimukset BERECin 
virastoon 5 artiklan mukaisesti viitaten 
erityisesti tähän kohtaan;

b) verkkovierailuoperaattori varmistaa 
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joko omien verkkojensa avulla tai muiden 
verkkovierailuoperaattoreiden kanssa 
tehtyjen kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten avulla, että 1 
kohdan a alakohdan ehdot täyttyvät 
ainakin 10 jäsenvaltiossa, joiden osuus on 
30 prosenttia unionin väestöstä, 
viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2014 
tai ilmoituksen päivämäärästä sen 
mukaan, kumpi ajankohta on 
myöhäisempi;

c) verkkovierailuoperaattori varmistaa 
joko omien verkkojensa avulla tai muiden 
verkkovierailuoperaattoreiden kanssa 
tehtyjen kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten avulla, että 1 
kohdan a alakohdan ehdot täyttyvät 
ainakin 14 jäsenvaltiossa, joiden osuus on 
50 prosenttia unionin väestöstä, 
viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2015 
tai ilmoituksen päivämäärästä sen 
mukaan, kumpi ajankohta on 
myöhäisempi;

d) verkkovierailuoperaattori varmistaa 
joko omien verkkojensa avulla tai muiden 
verkkovierailuoperaattoreiden kanssa 
tehtyjen kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten avulla, että 1 
kohdan a alakohdan ehdot täyttyvät 
ainakin 17 jäsenvaltiossa, joiden osuus on 
70 prosenttia unionin väestöstä, 
viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2016.

Kun tätä artiklaa hyödyntävä 
verkkovierailuoperaattori ilmoittaa 
antamansa vakuutuksen ja mahdolliset 
kahden- tai monenväliset 
verkkovierailusopimukset BERECin 
virastoon ensimmäisen alakohdan a 
alakohdan mukaisesti ja kuuluu näin 
ollen tämän kohdan soveltamisalaan, 
ilmoituksen tekevän 
verkkovierailuoperaattorin ja 
mahdollisten b alakohdassa tarkoitettujen 
sopimuskumppaneiden on kunkin 
sitouduttava noudattamaan antamiaan 
sitoumuksia noudattaa 1 kohdan a 
alakohdan ehtoja vähintään 1 päivään 
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heinäkuuta 2018.

8. Verkkovierailuoperaattoreiden on 
neuvoteltava vilpittömässä mielessä 
järjestelyistä kahden- tai monenvälisten 
verkkovierailusopimusten tekemiseksi 
tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin ottaen 
huomioon, että tällaisten muiden 
verkkovierailuoperaattoreiden kanssa 
tehtävien sopimusten tavoitteena on 
mahdollistaa kotiverkon kattavuuden 
virtuaalinen laajentaminen ja se, että 
kukin tätä artiklaa hyödyntävä 
verkkovierailuoperaattori voi kestävästi 
tarjota säänneltyjä vähittäistason 
verkkovierailupalveluja samalla 
hintatasolla niiden tarjoamien 
kotimaisten matkaviestintäpalvelujen 
kanssa.

9. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, tätä artiklaa sovelletaan 1 
päivän heinäkuuta 2016 jälkeen tätä 
artiklaa hyödyntäviin 
verkkovierailuoperaattoreihin, jos ne 
voivat osoittaa pyrkineensä vilpittömässä 
mielessä tekemään kahden- tai 
monenvälisiä verkkovierailusopimuksia 
tai laajentamaan niitä tasapuolisin ja 
kohtuullisin ehdoin kaikkiin 
jäsenvaltioihin, joissa ne eivät vielä täytä 
1 kohdan vaatimuksia, mutta eivät ole 
löytäneet verkkovierailuoperaattoria 
kahden- tai monenväliseen 
verkkovierailusopimukseen yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa, edellyttäen 
että 6 kohdan b alakohdassa tarkoitettu 
vähimmäiskattavuutta koskeva ehto 
täyttyy ja kaikkia muita sovellettavia 
tämän artiklan säännöksiä noudatetaan. 
Näissä tapauksissa tätä artiklaa 
hyödyntävien 
verkkovierailuoperaattoreiden on edelleen 
pyrittävä kohtuullisin ehdoin tekemään 
verkkovierailusopimus edustusta vailla 
olevista jäsenvaltioista tulevan 
verkkovierailuoperaattorin kanssa.

10. Jos vaihtoehtoiselle 
verkkovierailuoperaattorille on jo 
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myönnetty oikeus palvella kotimaan 
operaattorin asiakkaita 4 artiklan 1 
kohdan mukaisesti ja se on tehnyt 
tarvittavat investoinnit näiden 
asiakkaiden palvelemiseksi, 4 artiklan 7 
kohtaa ei sovelleta tällaiseen kotimaan 
operaattoriin kolmen vuoden 
siirtymäkauden aikana. Siirtymäkausi ei 
vaikuta tarpeeseen noudattaa mahdollista 
pidempää vaihtoehtoisen 
verkkovierailuoperaattorin kanssa 
sovittua sopimuksen voimassaoloaikaa.

11. Tämä artikla ei rajoita unionin 
kilpailusääntöjen soveltamista kahden- ja 
monenvälisiin 
verkkovierailusopimuksiin.ʼ

5) Muutetaan 8 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

a) korvataan ensimmäinen alakohta 
seuraavasti:

ʻ2. Euroäänipuhelutariffin vähittäishinta 
(ilman arvonlisäveroa), jonka 
verkkovierailuoperaattori voi periä 
verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 
verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 
1 päivästä heinäkuuta 2013 vaihdella 
verkkovierailupuheluittain, mutta se saa 
soitettujen puhelujen osalta olla enintään 
0,24 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 
puhelujen osalta enintään 0,07 euroa 
minuutilta. Soitettujen puhelujen 
vähittäistason enimmäishinta alenee 0,19 
euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. 
Heinäkuun 1 päivästä 2014 alkaen 
verkkovierailuoperaattorit eivät saa periä 
verkkovierailuasiakkailtaan mitään
maksua vastaanotetuista puheluista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
toimenpiteitä virheellisen tai vilpillisen 
käytön estämiseksi. Nämä 
euroäänipuhelutariffin vähittäistason 
enimmäishinnat ovat voimassa 30 
päivään kesäkuuta 2017, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 
soveltamista.
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b) korvataan kolmas alakohta 
seuraavasti:

ʻKunkin verkkovierailuoperaattorin on 
laskutettava verkkovierailuasiakkaitaan 
sekuntipohjaisesti kaikista säännellyistä 
verkkovierailupuheluista, joihin 
sovelletaan euroäänipuhelutariffia.ʼ

6) Lisätään 14 artiklaan 1a kohta 
seuraavasti:

ʻ1 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 verkkovierailupuhelujen ja -
tekstiviestien kulutus on saavuttanut 
kohtuullisen käytön rajan, ja 
samanaikaisesti yksilölliset 
perushintatiedot verkkovierailuhinnoista, 
joita sovelletaan kotimaan palvelujen 
hinnan tai palvelupaketin ulkopuolella 
soitettaviin puheluihin tai lähetettäviin 
tekstiviesteihin tämän artiklan 1 kohdan 
toisen, neljännen ja viidennen alakohdan 
mukaisesti.ʼ

7) Lisätään 15 artiklaan 2a kohta 
seuraavasti:

ʻ2 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 
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artiklan 2 kohdan mukaisesti.ʼ Tämän 
artiklan 3 kohtaa sovelletaan 
verkkovierailudatapalveluihin, jotka 
kulutetaan 4 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sovellettavien kotimaisten 
palvelujen hintojen tai palvelupakettien 
ulkopuolella.ʼ

8) Muutetaan 19 artikla seuraavasti:

a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i) korvataan ensimmäinen virke 
seuraavasti:

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

ii) korvataan g alakohta seuraavasti:

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

iii) lisätään i alakohta seuraavasti:

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

b) Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i) Korvataan ensimmäinen virke 
seuraavasti:

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

ii) Korvataan d alakohta seuraavasti:

ʻd) 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.ʼ

Perustelu

Asetuksen (EU) N:o. 531/2012 muuttaminen tällä hetkellä heikentäisi huomattavasti 
palveluntarjoajan suunnittelu- ja oikeusvarmuutta. Joka tapauksessa ensin on odotettava. että 
komissio tarkastelee uudelleen tämän asetuksen toimintaa 19 artiklan mukaisesti.
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