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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotus asetukseksi eurooppalaisista sähköisen viestinnän sisämarkkinoista on lopputulos 
vuosikymmenen kestäneestä Euroopan unionin sääntelystä, jolla pyrittiin antamaan 
kansalaisille ja yrityksille mahdollisuus käyttää sähköisiä viestintäpalveluja ilman rajoituksia 
ja vähäisemmillä kustannuksilla. Euroopan unioni on jakautunut 28 erilliseen kansalliseen 
markkina-alueeseen, jotka eroavat toisistaan valtuutusten, sääntelyehtojen, taajuuksien 
osoittamisen ja kuluttajansuojan suhteen. Tällaisesta jaosta on kielteisiä seurauksia. Se estää 
raja-alueiden palvelujen kehittämistä, nostaa unionin jäsenvaltioiden välisten puheluiden 
hintoja ja aiheuttaa nykyisten verkkojen kapasiteetin alikäyttöä. Nykytilanne on kielteinen 
myös kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta erityisesti aloilla, joilla kilpailukyvyn 
paraneminen riippuu yhteenkytkettävyydestä ja integroitujen palvelujen tarjonnasta 
(logistiikka, pankkipalvelut, liikenne, energia, vähittäiskauppa, terveydenhuolto jne.).

Aluekehitysvaliokunta pitää tämän asetusehdotuksen vaikutusta myönteisenä raja-alueiden 
kehittämisen ja raja-alueiden alueellisen yhteistyön vahvistamisen kannalta.

Aluekehitysvaliokunta painottaa, että Euroopan rakennerahastoilla on jo merkittävä rooli
Euroopan digitaalistrategian rahoituksessa. Tätä ajatellen se pitää myönteisenä 
asetusehdotuksen vaikutusta julkisten investointien lisäämiseksi digitaalisessa ympäristössä.

Komissio hyväksyy tämän ehdotuksen ohessa suosituksen, jolla pyritään ennen kaikkea 
”parantamaan laajakaistan investointiympäristöä”. Aluekehitysvaliokunta pyytää, että tämän 
suosituksen tavoitetta laajennetaan siten, että tuetaan digitaalisen verkon kattavuuden 
kehittämistä Euroopassa, mukaan luettuina syrjäseutu- ja saarialueet.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kuten korostetaan Euroopan 
parlamentin sisäasioiden pääosaston 
B osaston (rakenne- ja koheesiopolitiikka) 
vuonna 2013 julkaisemassa tutkimuksessa 
”Internet, Digital Agenda and Economic 
Development of European Regions” 
(jäljempänä ’tutkimus’), suotuisa 
asenneympäristö ja avoin suhtautuminen 
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tieto- ja viestintätekniikkaan ja 
tietoyhteiskunnan kehittämiseen on 
olennainen ja jopa ratkaisevan tärkeä 
tekijä, sillä alueellinen taso on 
ensisijainen tieto- ja viestintätekniikan 
alan kysynnän syntymisessä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Jos halutaan luoda sähköisen 
viestinnän sisämarkkinat ja lujittaa 
alueellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, olisi toteutettava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1301/20131a

5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
vahvistettu investointiprioriteetti, jotta 
voidaan lisätä laajakaistan saatavuutta ja 
rakentaa nopeita verkkoja sekä tukea 
digitaalitalouden uuden teknologian ja 
verkkojen käyttöä; lisäksi kaikkien 
unionin alueiden olisi voitava tehdä alan 
investointeja, kuten säädetään mainitun 
asetuksen 4 artiklassa.

__________
1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 
aluekehitysrahastosta ja Investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta 
koskevista erityissäännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 289).

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(4 c) Investoinnit seuraavan sukupolven 
infrastruktuuriin ovat välttämättömiä, 
jotta unionin kansalaiset voivat hyötyä 
uusista innovatiivisista palveluista, 
eivätkä ne saa rajoittua keskeisille tai 
tiheään asutuille alueille, joilla ne on 
helppo saada kannattaviksi. Investointeja 
on tehtävä samanaikaisesti syrjäisille ja 
kaukaisille reuna-alueille, jotka ovat 
harvaan asuttuja ja vähemmän 
kehittyneitä, jotta ei entisestään 
pahenneta ongelmia niiden kehityksessä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 d) Kuten tutkimuksessa todetaan, 
alueellinen taso on olennaisen tärkeä 
tietoyhteiskunnan tarjoamien 
mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja sen 
kehittämiseen tarkoitettujen ohjelmien 
hallinnoimiseksi. Tutkimuksessa todetaan 
myös, että eri hallintotasojen välinen 
vuorovaikutus pitää sisällään suuret 
kasvun mahdollisuudet. Alhaalta ylöspäin 
(bottom-up) ja ylhäältä alaspäin (top-
down) suuntautuvat toimintatavat olisi 
yhdistettävä tai ainakin niitä olisi 
kehitettävä samanaikaisesti, jotta 
saavutetaan tavoite digitaalisten 
sisämarkkinoiden luomisesta.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Radiotaajuudet ovat julkinen hyödyke 
sekä matkaviestinnän, langattoman 
laajakaistaviestinnän ja satelliittiviestinnän 
sisämarkkinoiden kannalta keskeinen 
resurssi unionissa. Langattoman 
laajakaistaviestinnän kehittäminen edistää 
Euroopan digitaalistrategian 
täytäntöönpanoa ja erityisesti tavoitetta 
taata vähintään siirtonopeudella 30 Mbit/s 
toimiva laajakaista kaikille EU:n 
kansalaisille vuoteen 2020 mennessä sekä 
tavoitetta varmistaa, että unionissa ovat 
käytössä nopeimmat mahdolliset 
laajakaistayhteydet ja suurin mahdollinen 
laajakaistakapasiteetti. Unioni on kuitenkin 
jäänyt maailman muiden merkittävien 
alueiden jälkeen – Pohjois-Amerikan, 
Afrikan ja eräiden Aasian osien –
viimeisimmän sukupolven langattomien 
laajakaistatekniikoiden käyttöönotossa ja 
yleistymisessä, jotka ovat edellytyksenä 
näiden tavoitteiden saavuttamiselle. 
800 MHz taajuusalueen hyödyntämisen 
salliminen ja sen vapauttaminen langatonta 
laajakaistaviestintää varten etenee hitaasti: 
yli puolet jäsenvaltioista on hakenut 
poikkeusta tai muuten ei ole vapauttanut 
taajuuksia Euroopan radiotaajuuspoliittisen 
ohjelmasta annetussa parlamentin ja 
neuvoston päätöksessä N:o 243/2012/EU 
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/EY nojalla eivät 
ole olleet riittäviä ratkaisemaan tätä 
ongelmaa.

(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 asuinpaikasta 
riippumatta kaikille EU:n kansalaisille 
vuoteen 2020 mennessä sekä tavoitetta 
varmistaa, että unionissa ovat käytössä 
nopeimmat mahdolliset laajakaistayhteydet 
ja suurin mahdollinen 
laajakaistakapasiteetti. Unioni on kuitenkin 
jäänyt maailman muiden merkittävien 
alueiden jälkeen – Pohjois-Amerikan, 
Afrikan ja eräiden Aasian osien –
viimeisimmän sukupolven langattomien 
laajakaistatekniikoiden käyttöönotossa ja 
yleistymisessä, jotka ovat edellytyksenä 
näiden tavoitteiden saavuttamiselle. 
800 MHz taajuusalueen hyödyntämisen 
salliminen ja sen vapauttaminen langatonta 
laajakaistaviestintää varten etenee hitaasti: 
yli puolet jäsenvaltioista on hakenut 
poikkeusta tai muuten ei ole vapauttanut 
taajuuksia Euroopan radiotaajuuspoliittisen 
ohjelmasta annetussa parlamentin ja 
neuvoston päätöksessä N:o 243/2012/EU 
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/EY nojalla eivät 
ole olleet riittäviä ratkaisemaan tätä 
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ongelmaa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) On myös toteutettava toimenpiteitä, 
joilla parannetaan WLAN-liityntäpisteitä 
käyttävien loppukäyttäjien tietoturvaa, 
jotta voidaan lisätä kuluttajien 
luottamusta ja tukea langattoman 
laajakaistaviestinnän kehitystä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden toteuttaminen edellyttää 
myös esteiden poistamista siltä, että 
loppukäyttäjät voivat käyttää sähköisiä 
viestintäpalveluja kaikkialla unionissa. 
Tämän vuoksi viranomaisten ei pitäisi
asettaa tai pitää voimassa rajatylittävän 
tällaisten palveluiden hankkimisen esteitä. 
Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien ei 
tulisi kieltää tai rajoittaa loppukäyttäjien 
verkkoon pääsyä tai syrjiä loppukäyttäjiä 
kansallisuuden perusteella tai sen 
perusteella, missä jäsenvaltiossa he asuvat. 
Eriyttämisen olisi kuitenkin oltava 
mahdollista objektiivisesti perusteltavissa 
olevilla eroilla hinnoissa, riskeissä ja 
markkinaolosuhteissa, kuten kysynnän 
vaihtelussa ja kilpailijoiden hinnoittelussa.

(43) Sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden toteuttaminen edellyttää 
myös esteiden poistamista siltä, että 
loppukäyttäjät voivat käyttää sähköisiä 
viestintäpalveluja kaikkialla unionissa. 
Tämän vuoksi viranomaiset eivät saa
asettaa tai pitää voimassa rajatylittävän 
tällaisten palveluiden hankkimisen esteitä. 
Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
eivät saa kieltää tai rajoittaa 
loppukäyttäjien verkkoon pääsyä tai syrjiä 
loppukäyttäjiä kansallisuuden perusteella 
tai sen perusteella, missä jäsenvaltiossa he 
asuvat. Eriyttämisen olisi kuitenkin oltava 
mahdollista objektiivisesti perusteltavissa
olevilla eroilla hinnoissa, riskeissä ja 
markkinaolosuhteissa, kuten kysynnän 
vaihtelussa ja kilpailijoiden hinnoittelussa, 
ja samalla olisi varmistettava, että 
katettuna on koko unionin alue, mukaan 
lukien harvaanasutut, syrjäiset ja 
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kehityksessä jälkeen jääneet alueet.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Syrjäisyys, saaristoasema, alhainen 
väestötiheys, vähäinen kuluttajakysyntä 
sekä kansallisten verkkovierailualueiden 
olemassaolo ovat luonteenomaisia tietyille 
unionin alueille, erityisesti syrjäisimmille 
alueille, eikä niitä voi pitää objektiivisina 
kriteereinä, jotka oikeuttaisivat kiinteiden 
sähköisten viestintäpalvelujen tai 
matkaviestinpalvelujen tarjoajat 
soveltamaan korkeampia tariffeja.

Perustelu 

Asetuksella pyritään toteuttamaan eurooppalaiset sähköisen viestinnän markkinat, joilla on 
mahdollistettava, että kaikki unionin kuluttajat voivat hyötyä samoista tariffeista ja 
syrjimättömästä pääsystä sähköisiin viestintäpalveluihin. Tämän vuoksi syrjäisyys, 
saaristoasema, alhainen väestötiheys, kuluttajien vähäinen kysyntä sekä valtiotasoa alempien 
tasojen verkkovierailualueet eivät saa johtaa korkeampien tariffien soveltamiseen.  

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Myös yleisen sähköisen viestinnän 
tarjoajien tai sisällön, sovellusten tai 
palveluntarjoajien tarjoamille palveluille 
tai sovelluksille, jotka edellyttävät 
korkeammantasoista taattua palvelunlaatua, 
on loppukäyttäjien taholta tulevaa 
kysyntää. Tällaisia palveluita voivat olla 
muun muassa televisiosisällön lähetykset 
internet-protokollan välityksellä (IP-tv), 
videokonferenssit ja tietyt 
terveydenhuollon sovellukset. 

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

Loppukäyttäjien olisi näin ollen myös 
voitava tehdä palvelunlaadultaan parempia 
erikoistuneita palveluja koskevia 
sopimuksia joko yleisen sähköisen 
viestinnän tarjoajien tai sisällön, 
sovellusten tai palveluntarjoajien kanssa. 
Tällaisten erikoistuneiden palvelujen 
tarjoaminen ei saisi heikentää internet-
yhteyksien yleistä laatua. Lisäksi 
liikenteenhallintatoimenpiteitä ei pitäisi 
soveltaa tavalla, joka syrjii internet-
liityntäpalvelun tarjoajan joko suoraan tai 
yhdessä muiden yritysten kanssa 
tarjoamien palvelujen kanssa kilpailevia 
palveluja, paitsi jos siihen on olemassa 
objektiivinen peruste.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 11

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

b a) jäsenvaltioiden ja viranomaisten on 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan syrjimättömyys tariffien 
soveltamisessa, julkisten sähköisen 
viestinnän verkkojen käytössä ja 
sähköisten viestintäpalvelujen 
saavutettavuudessa kaikkialla unionissa.

Tarkistus 12

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;

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, etenkin 
harvaan asutuilla alueilla sekä syrjäisillä
ja kaikkein syrjäisimmillä alueilla;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kaikilla unioniin sijoittautuneilla
sähköisen viestinnän tarjoajilla on oikeus 
tarjota sähköisiä viestintäverkkoja ja 
-palveluja koko unionissa ja käyttää näiden 
verkkojen ja palvelujen tarjoamiseen 
liittyviä oikeuksia jokaisessa 
jäsenvaltiossa, jossa ne toimivat.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltio, jota asia koskee, voi pyytää 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevältä 
ryhmältä tukea kyseisen jäsenvaltion ja 
mahdollisesti muiden jäsenvaltioiden 
avustamiseksi tämän artiklan 1 ja 
2 kohdan noudattamisessa.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 
eivät saa soveltaa loppukäyttäjiin syrjiviä 
käyttöoikeuksiin tai käyttöön liittyviä 
vaatimuksia tai ehtoja loppukäyttäjän 
kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella.

Perustelu

Esittelijä katsoo, että ilmaisu ”objektiivisesti perusteltu” on epämääräinen ja antaa 
mahdollisuuden siihen, mitä artiklalla yritetään nimenomaan välttää, toisin sanoen se 
mahdollistaa, että yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat voivat soveltaa loppukäyttäjiin 
syrjiviä käyttöoikeuksiin liittyviä vaatimuksia tai ehtoja.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Esittelijä katsoo, että ilmaisu ”objektiivisesti perusteltu” on epämääräinen ja antaa 
mahdollisuuden siihen, mitä artiklalla yritetään nimenomaan välttää, toisin sanoen se 
mahdollistaa, että yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat voivat soveltaa loppukäyttäjiin 
syrjiviä käyttöoikeuksiin liittyviä vaatimuksia tai ehtoja.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Esittelijä katsoo, että asetusehdotuksella on estettävä kaistanleveyksien ylikuormitus 
erikoistuneiden palvelujen tarjoamisella ja että tämä on tehtävä samalla tavoin kaikkialla. 

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

Erikoistuneiden palvelujen tarjoaminen ei 
saa millään tavalla johtaa internet-
yhteyksien laadun heikkenemiseen 
etenkään syrjäisimmillä ja pohjoisilla 
harvaan asutuilla alueilla, joilla 
internetiin pääsy ja yhteyksien laatu on 
usein rajallista.

Perustelu

Markkinavoimat jättävät usein ottamatta vastuun suuren kapasiteetin internet-yhteyksien 
tarjoamisesta syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla. Internetiin pääsy on erityisen tärkeää 
näillä alueilla, koska maantieteelliset etäisyydet ovat suuria. Suuren kapasiteetin internet-
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yhteydet ovat olennaisen tärkeitä kaikkein pohjoisimmilla alueilla, joilla turismi kasvattaa 
väestön kaksikymmenkertaiseksi tiettyihin vuodenaikoihin.
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