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LYHYET PERUSTELUT

Tällä ehdotuksella helpotetaan rajatylittävien viestintäpalvelujen tarjoamista antamalla 
palvelujen tarjoajille mahdollisuus toimia kaikkialla unionissa yhtenäisen EU-valtuutuksen 
perusteella ja näin ollen mahdollisimman vähin hallinnollisin estein. 

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, jolla pyritään helpottamaan 
loppukäyttäjien (avoimeen internetiin pääsyä koskevien) oikeuksien yhdenmukaistamista, 
sekä komission pyrkimyksiin yhdenmukaistaa sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien 
tarjoamistaan palveluista julkaisemat tiedot ja sisällyttää nämä tiedot sekä operaattorin 
vaihtamista koskevat menettelyt ja verkkovierailupalveluihin sovellettavat maksut 
sopimuksiin. 

Valmistelija katsoo, että vahvistettaessa kuluttajien luottamusta eurooppalaiseen sähköiseen 
viestintään ja luotaessa samalla pohjaa sen menestykselle keskeisiä tekijöitä ovat oikeus 
viestinnän luottamuksellisuuteen, yksityisyyden suojaan ja henkilötietojen suojaan. 
Loppukäyttäjien on voitava olla varmoja, että näitä oikeuksia kunnioitetaan missä tahansa he 
käyttävätkin sähköisiä viestintäpalveluja ja -verkkoja ja että näihin oikeuksiin puuttuminen on 
oikeasuhteista ja välttämätöntä selvästi määritellyn laillisen tarkoituksen saavuttamiseksi. 

Tässä lausunnossa keskitytään näin ollen paljolti niihin ehdotuksen näkökohtiin, joilla on 
oletettavasti vaikutusta yksityisyyden suojaa ja henkilötietojen suojaa koskeviin oikeuksiin, 
sekä viestinnän luottamuksellisuuteen. 

Valmistelija pitää myönteisenä verkon neutraaliuden periaatteen sisällyttämistä asetukseen ja 
korostaa näin ollen, että kaikkien ehdotuksen mukaisten toimien, joilla puututaan 
loppukäyttäjien tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan, olisi oltava avoimia, tiukasti 
oikeasuhteisia ja niitä olisi tarvittaessa rajoitettava.

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään takaamaan viestinnän luottamuksellisuus, yksityisyyden 
suoja ja henkilötietojen suoja kuluttajien luottamuksen vahvistamiseksi.
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TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(36) Siirryttäessä asteittain täysin internet-
protokollaan perustuviin verkkoihin 
sellaisten eri palveluluokille tarkoitettujen 
IP-protokollaan perustuvien 
liityntätuotteiden puute, joilla on 
määritelty palvelun laatu tiukkaa 
pääsynvalvontaa soveltavaa 
IP-protokollaa käyttävissä suljetuissa 
tietoliikenneverkoissa, saattaisi haitata
sellaisten palvelujen kehittymistä, joiden 
asianmukainen toiminta on riippuvaista 
tästä määritellystä laadusta. 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 
haittaa kilpailua, innovointia tai verkon 
neutraaliutta.
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keskinäiseen pyyntöperusteiseen 
ristiintarjontaan.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(45) Internetistä on kehittynyt viime 
vuosikymmeninä innovoinnille avoin 
alusta, johon loppukäyttäjien, sisällön ja 
sovellusten tarjoajien ja internet-palvelujen 
tarjoajien on varsin helppo päästä 
toimimaan. Digitaalisen ajan 
ennennäkemättömän innovoinnin ja 
taloudellisen toiminnan tärkeimpänä 
kimmokkeena on ollut se, että kaikkea 
internet-liikennettä kohdellaan 
yhdenvertaisesti, syrjimättä, rajoituksitta 
ja häiriöittä riippumatta lähettäjästä, 
vastaanottajasta, tyypistä, sisällöstä, 
laitteesta, palvelusta tai sovelluksesta ja 
verkon neutraaliuden periaatetta 
soveltaen. Nykyisellä sääntelykehyksellä 
pyritään edistämään loppukäyttäjien 
mahdollisuuksia saada ja jakaa tietoa tai 
käyttää valitsemiaan sovelluksia ja 
palveluja. Nämä mahdollisuudet voidaan 
parhaiten taata, kun yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajat kohtelevat kaikkia 
liikenteen eri tyyppejä yhdenvertaisesti. 
Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) liikenteenhallintakäytäntöjä
käsittelevästä raportista (julkaistiin 
toukokuussa 2012) sekä terveys- ja 
kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston 
tilaamasta internet-yhteyksien 
markkinoiden toimintaa ja tarjontaa 
kuluttajan näkökulmasta tarkastelevasta 
tutkimuksesta (julkaistiin joulukuussa 
2012) kävi äskettäin kuitenkin ilmi, että 
huomattava määrä loppukäyttäjiä kärsii 
liikenteenhallintakäytännöistä, jotka 
estävät tietyt sovellukset tai hidastavat 
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niiden käyttöä. Näihin kehityssuuntauksiin 
on puututtava antamalla selkeät säännöt 
verkon neutraaliuden periaatteen 
kirjaamisesta lainsäädäntöön unionin 
tasolla, jotta avoin internet voidaan 
säilyttää ja välttää yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimenpiteistä aiheutuva 
sisämarkkinoiden pirstoutuminen. Kuten 
avoimesta internetistä ja verkon 
neutraliteetista Euroopassa 17 päivänä 
marraskuuta 2011 annetussa Euroopan 
parlamentin päätöslauselmassa 
2011/2866 todetaan, internetin avoin 
luonne on ollut keskeinen kilpailukykyä, 
talouskasvua, sosiaalista kehitystä ja 
innovointia edistävä tekijä – sen ansiosta 
on kehitetty valtavasti verkkosovelluksia, 
-sisältöä ja -palveluita – joka näin on 
lisännyt sisällön ja palvelujen tarjontaa ja 
kysyntää, ja avoin internet on nopeuttanut 
ratkaisevasti tiedon ja ideoiden vapaata 
liikkuvuutta myös maissa, joissa 
riippumatonta uutistarjontaa on vähän.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(46) Loppukäyttäjien vapaudessa saada ja 
jakaa tietoa ja laillista sisältöä tai käyttää 
valitsemiaan sovelluksia ja palveluja on 
noudatettava EU:n ja kansallista 
lainsäädäntöä. Tässä asetuksessa 
määritellään niiden rajoitusten rajat, jotka 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
voivat tälle vapaudelle asettaa, mutta ei 
rajoiteta unionin muun lainsäädännön, 
esimerkiksi tekijänoikeussääntöjen ja
sähköistä kaupankäyntiä koskevan
direktiivin 2000/31/EY sekä direktiivin 
95/46/EY 13 artiklan ja direktiivin 
2002/58/EY 15 artiklan soveltamista, 
joissa määritetään rajat 
liikenteenhallintatoimenpiteille 
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tietosuojan ja yksityisyyden suojan 
näkökulmasta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(47) Avoimessa internetissä sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajat eivät saisi 
estää pääsyä tiettyihin sisältöihin, 
sovelluksiin tai palveluihin taikka niiden 
tiettyihin luokkiin tai heikentää niiden 
laatua tai syrjiä niitä, paitsi rajoitetussa 
määrässä teknisesti perusteltuja, selkeästi 
määriteltyjä ja muihin kuin kaupallisiin 
syihin pohjautuvia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä koskevia 
tapauksia. Tällaisten toimenpiteiden olisi 
oltava avoimia, ehdottoman 
välttämättömiä, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä. Verkon ruuhkautumisen 
vaikutusten lievittämistä olisi pidettävä 
kohtuullisena edellyttäen, että verkon 
ylikuormittuminen on vain tilapäistä tai se 
tapahtuu poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Lisäksi on olemassa sisällön, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajien taholta 
tulevaa kysyntää joustaviin 

(50) Lisäksi on olemassa sisällön, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajien taholta 
tulevaa kysyntää joustaviin 
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laatuparametreihin perustuville 
siirtopalveluille. Tällaisissa palveluissa 
voidaan esimerkiksi alentaa sellaisen 
liikenteen prioriteettia, joka ei ole 
aikakriittistä. Sisällön, sovellusten ja 
palvelujen tarjoajien mahdollisuus 
neuvotella yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien kanssa tällaisista joustavista 
palvelunlaatutasoista on tarpeen
erikoistuneiden palvelujen tarjoamiseksi, 
ja sen odotetaan olevan keskeisessä 
asemassa muun muassa laitteiden välisen 
suoran tiedonsiirron (M2M) kaltaisten 
uusien palvelujen kehittämisessä. 
Tällaisten järjestelyjen pitäisi samalla 
mahdollistaa se, että yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajat voivat tasata liikennettä 
paremmin ja ehkäistä verkon 
ruuhkautumista. Sisällön, sovellusten ja 
palvelujen tarjoajien sekä yleisen 
sähköisen viestinnän tarjoajien olisi sen 
vuoksi voitava vapaasti tehdä määriteltyyn 
palvelunlaatutasoon perustuvia 
erikoistuneita palveluja koskevia 
sopimuksia, edellyttäen, että tällaiset 
sopimukset eivät merkittävästi heikennä 
internet-liityntäpalvelujen yleistä laatua.

laatuparametreihin perustuville 
siirtopalveluille. Tällaisissa palveluissa 
voidaan esimerkiksi alentaa sellaisen 
liikenteen prioriteettia, joka ei ole 
aikakriittistä. Sisällön, sovellusten ja 
palvelujen tarjoajien mahdollisuus 
neuvotella yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien kanssa tällaisista joustavista 
palvelunlaatutasoista saattaisi edistää
erikoistuneiden palvelujen tarjoamista, ja 
sillä odotetaan olevan rooli 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. Tämä ei saisi kuitenkaan 
haitata internetin kehittämistä eikä 
verkon neutraaliuden periaatetta.
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 määritellyt laatuominaisuuksien 
tasot ovat teknisesti tarpeen palvelun 
toimivuuden kannalta ja että sopimukset 
eivät heikennä internet-liityntäpalvelujen 
laatua.

Tarkistus 6

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 

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

sähköisen viestinnän tarjoajat noudattavat 
sääntöjä ja että saatavilla on syrjimättömiä 
ja korkealaatuisia internet-liityntäpalveluja, 
joita erikoistuneet palvelut eivät heikennä. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
otettava käyttöön selkeät ja yleistajuiset 
ilmoittamis- ja muutoksenhakumenettelyt 
loppukäyttäjille, joihin kohdistuu 
verkkosisältöä, palveluja tai sovelluksia 
koskevaa syrjintää, rajoituksia tai 
häiriöitä. Arvioidessaan internet-
liityntäpalvelujen mahdollista yleistä 
heikkenemistä kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi otettava 
huomioon sellaiset laatuparametrit kuin 
ajoitus- ja luotettavuusparametrit (viive, 
viivevaihtelu, pakettihävikki), verkon 
ruuhkautumisen taso ja vaikutukset, 
tosiasialliset nopeudet vs. mainostetut 
nopeudet, internet-liityntäpalvelujen 
suorituskyky verrattuna erikoistuneiden 
palvelujen suorituskykyyn sekä 
loppukuluttajien kokemus laadusta. 
Kansallisille sääntelyviranomaisille olisi 
annettava valtuudet asettaa palvelun laatua 
koskevia vähimmäisvaatimuksia kaikille 
tai yksittäisille yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajille, jos tämä on tarpeen 
palvelulaadun yleisen heikkenemisen 
estämiseksi internet-liityntäpalvelujen 
markkinoilla.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(58 a) Eurooppalaisia sähköisen 
viestinnän sisämarkkinoita ja koko 
Euroopan yhteen liittämistä koskevista 
toimenpiteistä annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
tarkoitetussa henkilötietojen käsittelyssä 
olisi noudatettava yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
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tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 95/46/EY1a, jossa säädetään 
jäsenvaltioissa tämän asetuksen 
mukaisesti ja jäsenvaltioiden nimeämien 
toimivaltaisten viranomaisten, erityisesti 
jäsenvaltioiden riippumattomien 
viranomaisten, valvonnassa suoritetusta 
henkilötietojen käsittelystä, sekä 
henkilötietojen käsittelystä ja 
yksityisyyden suojasta sähköisen 
viestinnän alalla 12 päivänä 
heinäkuuta 2002 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä1b.

________________
1a Yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
95/46/EY (EYVL L 281, 23.11.1995, 
s. 31).
1b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä 
heinäkuuta 2002, henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla (EYVL L 201, 
31.7.2002, s. 37).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(58 b) Eurooppalaisia sähköisen 
viestinnän sisämarkkinoita ja koko 
Euroopan yhteen liittämistä koskevista 
toimenpiteistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
mukaisessa henkilötietojen käsittelyssä 
olisi noudatettava yksilöiden suojelusta 
yhteisöjen toimielinten ja elinten 
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suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 45/20011a.

__________________
1a EYVL 8, 12.1.2001, s. 1.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(80 a) Tässä asetuksessa noudatetaan 
tietosuojaa koskevan unionin 
lainsäädännön periaatteita ja säännöksiä.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tällä asetuksella ei rajoiteta 
direktiivin 95/46/EY eikä muun voimassa 
olevan tietosuojaa koskevan unionin 
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lainsäädännön soveltamista.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 14

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

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

15) ’erikoistuneella palvelulla’ sähköistä
viestintäpalvelua, jota pidetään yllä 
tiukkaa pääsynvalvontaa soveltavaa 
IP-protokollaa käyttävissä suljetuissa 
sähköisissä viestintäverkoissa ja jota ei 
markkinoida tai käytetä internet-
liityntäpalvelua korvaavana palveluna tai 
toiminnallisesti samanlaisena kuin 
julkisen internet-liityntäpalvelun kautta 
saatavaa palvelua;

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 
kyseisten tietojen tai niiden muutosten 
vastaanottamisesta. BERECin virasto 
ylläpitää julkisesti käytettävissä olevaa 
rekisteriä tämän asetuksen mukaisesti 
tehdyistä ilmoituksista.

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 
kyseisten tietojen tai niiden muutosten 
vastaanottamisesta. BERECin virasto 
ylläpitää julkisesti käytettävissä olevaa 
rekisteriä tämän asetuksen mukaisesti 
tehdyistä ilmoituksista. BERECin viraston 
valitsemasta rekisterin muodosta 
(sähköinen tai painettu) riippumatta sen 
olisi sovellettava asianmukaisia 
turvatoimenpiteitä ylläpitäessään 
rekisteriä asetuksen (EY) N:o 45/2001 
22 artiklan mukaisesti.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Lisäksi BERECin olisi annettava 
viestinnän tarjoajille asetuksen (EY) N:o 
45/2001 12 artiklassa tarkoitetut tiedot, 
jotka tarjoajan kotijäsenvaltion 
sääntelyviranomainen voi välittää.

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

-a) siinä varmistetaan yksityisyyden 
suojaa, henkilötietojen suojaa, verkkojen 
turvallisuutta ja eheyttä sekä avoimuutta 
koskevien sääntöjen täysimääräinen 
noudattaminen unionin oikeuden 
mukaisesti;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 22

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

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

Loppukäyttäjillä on oikeus saada ja välittää 
tietoa ja sisältöjä, luoda yhteys 
valitsemaansa laitteistoon sekä käyttää 
valitsemiaan sovelluksia ja palveluja, 
ohjelmistoja ja laitteita internet-
liityntäpalvelunsa kautta verkon 
neutraaliuden periaatteen mukaisesti.

Tarkistus 23

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.

Jos sopimuksissa otetaan asianmukaisesti 
huomioon verkon neutraaliuden periaate 
ja jos ne eivät ole syrjiviä sisältöjen, 
sovellusten tai palvelujen taikka niiden 
luokkien suhteen, loppukäyttäjillä on 
oikeus tehdä toisistaan datansiirron
määrien ja nopeuksien suhteen 
poikkeavia sopimuksia annettuaan 
vapaasti tietoon perustuvan ja 
nimenomaisen suostumuksensa.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jotta loppukäyttäjille voidaan tarjota 
erikoistuneita palveluja, sisältöjen, 
sovellusten ja palvelujen tarjoajat ja 
yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
voivat 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 26

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

luokkiin, hidastamalla niitä, heikentämällä 
niiden laatua, muuttamalla tai syrjimällä 
niitä, paitsi tietyissä erikoistapauksissa, 
joissa on ehdottoman välttämätöntä 
soveltaa kohtuullisia 
liikenteenhallintatoimenpiteitä. 
Kohtuullisten 
liikenteenhallintatoimenpiteiden on oltava 
läpinäkyviä, syrjimättömiä ja ehdottoman 
oikeasuhteisia, niihin on sovellettava 
selkeitä, helppotajuisia ja helppokäyttöisiä 
muutoksenhakumekanismeja ja niiden on 
oltava tarpeen, jotta voidaan

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

a a) antaa selkeää ja tilanteeseen 
soveltuvaa tietoa sallituista viestinnän 
tarkastustekniikoista;

Perustelu

Ehdotuksen 23 artiklan 5 kohdassa säädetään ”kohtuullisista 
liikenteenhallintatoimenpiteistä”, joiden puitteissa internet-liityntäpalvelujen tarjoajat 
voisivat estää liikennettä, hidastaa sitä, heikentää sen laatua tai syrjiä sitä, mutta siinä ei 
anneta tietoa viestinnän tarkastustekniikoista, joihin nämä toimenpiteet perustuvat. Jotta 
loppukäyttäjillä olisi varmuus liikenteenhallintatoimenpiteiden vaikutuksista tietosuojaan ja 
yksityisyyden suojaan, 23 artiklan 5 kohdassa olisi annettava selkeää tietoa viestinnän 
tarkastustekniikoista.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) säilyttää eurooppalaisen sähköisen 
viestinnän tarjoajan verkon, sen kautta 
tarjottavien palvelujen ja loppukäyttäjien 
päätelaitteiden eheys ja turvallisuus;
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) estää suoramarkkinointitarkoituksessa 
tapahtuva ei-toivottu viestintä käyttäjille, 
jotka ovat vapaasti antaneet ennalta 
tietoisen ja nimenomaisen
suostumuksensa tällaisille rajoittaville 
toimenpiteille; suostumuksen olisi oltava 
tietoon perustuva, nimenomainen ja 
yksiselitteinen sekä vapaasti annettu;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) lievittää tilapäisen ja poikkeuksellisen 
verkon ruuhkautumisen vaikutuksia 
ensisijaisesti sovelluksesta 
riippumattomilla toimenpiteillä sillä 
edellytyksellä, että kaikkia liikenteen 
tyyppejä kohdellaan yhtäläisesti.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kohtuulliseen liikenteenhallintaan saa 
liittyä ainoastaan sellaista tietojen 
käsittelyä, joka on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista tämän kohdan tarkoitusten 
saavuttamiseksi. Sen vuoksi kaikkien 
tietojen tarkastelua, suodatusta ja 
analysointia koskevien menettelyjen on 
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oltava yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa 
koskevan unionin lainsäädännön 
mukaisia. Tällaisten menetelmien avulla 
olisi lähtökohtaisesti tarkasteltava 
ainoastaan otsikkotason tietoja. On 
kiellettyä käsitellä tässä tarkoituksessa 
viestinnän sisältöä. Missään tapauksessa 
ei saa käsitellä direktiivin 95/46/EY 
8 artiklan 1 kohdassa määriteltyä 
arkaluonteista tietoa.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
seurattava tarkasti ja varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat tehokkaasti hyötyä 
23 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyistä
vapauksista, että 23 artiklan 5 kohtaa ja 
2 artiklan 15 kohtaa noudatetaan ja että 
verkon neutraaliuden periaatteen 
mukaisesti 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 ja 
tietosuojaviranomaisten kanssa myös 
seurattava erikoistuneiden palvelujen 
vaikutuksia kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen ja innovointiin. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
raportoitava vuosittain komissiolle, 
BERECille ja kansalaisille seurannastaan 
ja havainnoistaan. Tämän seurannan on 
oltava viestinnän luottamuksellisuutta 
koskevan periaatteen mukaista eikä siihen 
saa liittyä henkilötietojen käsittelyä.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on otettava käyttöön selkeät ja 
yleistajuiset ilmoittamis- ja 
muutoksenhakumenettelyt 
loppukäyttäjille, joihin kohdistuu 
verkkosisältöä, palveluja tai sovelluksia 
koskevaa syrjintää, rajoituksia tai 
häiriöitä.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

iv a) selkeät ja asianmukaiset tiedot 
23 artiklan 5 kohdassa lueteltuihin 
tarkoituksiin käytettävissä 
liikenteenhallintatoimenpiteissä 
sovellettavista tarkastustekniikoista ja 
niiden vaikutuksista käyttäjien 
yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) jos on voimassa velvoite direktiivin 
2002/22/EY 25 artiklan mukaisesti, 
loppukäyttäjien mahdollisuudet sisällyttää 
tai olla sisällyttämättä henkilötietojaan 
luetteloon ja mitä tietoja sisällytetään; 
luetteloon sisällytettyjen henkilötietojen 
käsittelyssä noudatetaan direktiivin 
2002/58/EY 12 artiklan säännöksiä;

Perustelu

Direktiivin 2002/58/EY 12 artiklassa säädetään, että loppukäyttäjille olisi tiedotettava 
kyseisen luettelon käyttötarkoituksista sekä muista mahdollisuuksista käyttää heidän 
henkilötietojaan luettelossa saatavilla olevien hakutoimintojen pohjalta.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

f a) tiedot 26 artiklan 1 kohdan 
j alakohdassa tarkoitetuista toimista ja 
niiden mahdollisista vaikutuksista 
loppukäyttäjien yksityisyyden suojaa ja 
tietosuojaa koskeviin oikeuksiin.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Yleisen sähköisten viestinnän tarjoajien 
on annettava loppukäyttäjille mahdollisuus 
valita veloituksetta, että heille toimitetaan 
eritellyt laskut edellyttäen, että soittavien 
käyttäjien ja vastaanottavien tilaajien 
oikeutta yksityisyyden suojaan 
kunnioitetaan asianmukaisesti.

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

4 a) Lisätään artikla seuraavasti:

6 a artikla

Vähittäistason verkkovierailumaksujen 
poistaminen

Verkkovierailuoperaattorit eivät 
1 päivästä heinäkuuta 2015 alkaen saa 
periä verkkovierailuasiakkailtaan mitään 
lisämaksuja kotimaan 
matkaviestintäpalveluista perittäviin 
maksuihin nähden, kun kyseessä ovat 
säännellyt soitetut tai vastaanotetut 
verkkovierailupuhelut, säännellyt 
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lähetetyt tekstiviestit, säännellyt lähetetyt 
multimediaviestit tai käytetyt säännellyt 
verkkovierailudatapalvelut tai muut 
yleiset maksut, joilla mahdollistetaan 
päätelaitteiden tai palvelun käyttäminen 
ulkomailla.”

Perustelu

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

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

Tarkistus 41

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

Nykyinen teksti Tarkistus

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

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

”1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka 
vierailuverkon operaattori voi periä 
asiakkaan verkkovierailuoperaattorilta 
kyseisestä vierailuverkosta soitetun 
säännellyn verkkovierailupuhelun 
tarjoamisesta, mukaan lukien muun muassa 
nousevan liikenteen, välityksen ja laskevan 
liikenteen kustannukset, ei saa ylittää 
2 kohdassa asetettuja rajoja.

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä 

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

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

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

Perustelu

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

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

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Liite 2
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Komission teksti Tarkistus

EUROOPPALAISEN 
LAATUVARMISTETUN 
LIITYNTÄTUOTTEEN 
VÄHIMMÄISPARAMETRIT

Poistetaan.

Verkkoelementit ja niihin liittyvät tiedot

– Kuvaus kiinteässä verkossa tarjottavasta 
liityntätuotteesta, mukaan lukien tekniset 
ominaisuudet ja mahdollisten standardien 
käyttö.

Verkkotoiminnot:

– Liityntäsopimus, jolla varmistetaan 
päästä päähän ulottuva palvelunlaatu 
perustuen yhteisesti määriteltyihin 
parametreihin, jotka mahdollistavat 
ainakin seuraaviin luokkiin kuuluvien 
palvelujen tarjoamisen:

– ääni- ja videopuhelut;

– audiovisuaalisen sisällön lähettäminen; 
ja

– datakriittiset sovellukset.
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