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Tarkistus 9
Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Euroopan aluekehitysrahastoa ja 
investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitetta koskevista erityissäännöksistä 
ja asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o .../2013 5 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa säädetään 
investointiprioriteetista, joka koskee 
laajakaistan käytön laajentamista ja 
nopeiden verkkojen käyttöönottoa sekä 
digitaalisen talouden uuden teknologian 
ja verkkojen käyttöönoton tukemista. On 
välttämätöntä, että tämä 
investointiprioriteetti pannaan täytäntöön 
eurooppalaisten sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi ja 
alueellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. Lisäksi 
on tärkeää, että kaikilla unionin alueilla 
voidaan toteuttaa investointeja näillä 
aloilla, kuten säädetään myös mainitun 
asetuksen 4 artiklassa.

Or. de

Tarkistus 10
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Investoinnit seuraavan sukupolven 
infrastruktuuriin ovat välttämättömiä, 
jotta unionin kansalaiset voivat hyötyä 
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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.

Or. fr

Tarkistus 11
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

jäsenvaltioissa – jonka tukena 
sovellettaisiin tällaista lupaa edellyttävien 
taajuuksien tai niiden osan siirtoja, 
vuokraamista ja yhteiskäyttöä koskevia 
selkeitä sääntöjä.

Or. fr

Tarkistus 12
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Radiotaajuuksien käyttölupien 
koordinointia ja johdonmukaisuutta olisi 
parannettava ainakin sellaisten 
taajuuskaistoja osalta, jotka on 
yhdenmukaistettu kiinteää langatonta, 
liikkuvaa ja mobiililaajakaistaviestintää 
varten. Näihin kuuluvat kansainvälisen 
televiestintäliiton ITUn tasolla 
kansainvälisen matkaviestinnän 
(International Mobile Telecommunications, 
IMT) edistyneille järjestelmille määritellyt 
taajuuskaistat sekä langattomissa 
lähiverkoissa (RLAN) käytetyt 
taajuuskaistat, kuten 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n 
taajuuskaistat. Koordinoinnin ja 
johdonmukaisuuden parantaminen olisi 
ulotettava koskemaan myös 
taajuuskaistoja, jotka voidaan 
tulevaisuudessa yhdenmukaistaa langatonta 
laajakaistaviestintää varten, kuten 
Euroopan radiotaajuuspoliittisen 
ohjelmasta annetun parlamentin ja 
neuvoston päätöksen 3 b artiklassa 
säädetään ja radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevän ryhmän 13. kesäkuuta 2013 
hyväksytyssä lausunnossa ”Strategic 
challenges facing Europe in addressing the 
growing radio spectrum demand for 
wireless broadband” suositellaan. Tällaisia 
ovat lähitulevaisuudessa 700 MHz:n,

(20) Radiotaajuuksien käyttölupien 
koordinointia ja johdonmukaisuutta olisi 
parannettava ainakin sellaisten 
taajuuskaistoja osalta, jotka on 
yhdenmukaistettu kiinteää langatonta, 
liikkuvaa ja mobiililaajakaistaviestintää 
varten. Näihin kuuluvat kansainvälisen 
televiestintäliiton ITUn tasolla 
kansainvälisen matkaviestinnän 
(International Mobile Telecommunications, 
IMT) edistyneille järjestelmille määritellyt 
taajuuskaistat sekä langattomissa 
lähiverkoissa (RLAN) käytetyt 
taajuuskaistat, kuten 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n 
taajuuskaistat. Koordinoinnin ja 
johdonmukaisuuden parantaminen olisi 
ulotettava koskemaan myös 
taajuuskaistoja, jotka voidaan 
tulevaisuudessa yhdenmukaistaa langatonta 
laajakaistaviestintää varten, kuten 
Euroopan radiotaajuuspoliittisen 
ohjelmasta annetun parlamentin ja 
neuvoston päätöksen 3 b artiklassa 
säädetään ja radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevän ryhmän 13. kesäkuuta 2013 
hyväksytyssä lausunnossa ”Strategic 
challenges facing Europe in addressing the 
growing radio spectrum demand for 
wireless broadband” suositellaan. Tällaisia 
ovat lähitulevaisuudessa 700 MHz:n ja
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1,5 GHz:n ja 3,8–4,2 GHz:n taajuuskaistat. 1,5 GHz:n taajuuskaistat.

Or. en

Tarkistus 13
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) On myös taattava RLAN-
liityntäpisteitä käyttävien loppukäyttäjien 
tietojen korkeampi turvallisuus, jotta 
parannetaan kuluttajien luottamusta ja 
mahdollistetaan näin langattoman 
laajakaistaviestinnän kehittäminen.

Or. fr

Tarkistus 14
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(30) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että langatonta laajakaistaviestintää 
varten unionin tasolla 
yhdenmukaistettujen taajuuskaistojen 
osalta yhdenmukaistettujen aikataulujen 
toteuttaminen ja taajuuksien jakamisen 
määräajat eivät viivästy aiheettomasti 
koordinointiongelmien vuoksi; erityisesti 
radiotaajuuksien hallinta kansallisella 
tasolla ei saisi estää muita jäsenvaltioita 
käyttämästä radiotaajuuksia, joihin niillä 
on oikeus, tai noudattamasta näitä
taajuuskaistoja koskevia velvoitteitaan. On 
tarpeen luoda koordinointimekanismi 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
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johdonmukaisia ja toteuttamiskelpoisia. ryhmän aikaisempaan toimintaan 
pohjautuen sen varmistamiseksi, että 
jokaisella jäsenvaltiolla on tasapuoliset 
mahdollisuudet käyttää radiotaajuuksia ja 
että koordinoinnin tulokset ovat 
johdonmukaisia ja toteuttamiskelpoisia.

Or. en

Tarkistus 15
Younous Omarjee

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 viranomaisten ei pidä
asettaa tai pitää voimassa rajatylittävän 
tällaisten palveluiden hankkimisen esteitä. 
Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien ei 
tule 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. 

Or. fr

Tarkistus 16
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(44 a) Syrjäisyys, saaristoasema, alhainen 
väestötiheys, kuluttajien vähäinen kysyntä 
sekä valtiotasoa alempien tasojen 
verkkovierailualueet ovat 
luonteenomaisia tietyille unionin alueille, 
erityisesti kaukaisimmille reuna-alueille, 
eikä niitä voida pitää objektiivisina 
kriteereinä, jotka oikeuttavat sähköisten 
kiinteiden viestintäpalvelujen tai 
matkaviestintäpalvelujen tarjoajat 
soveltamaan korkeampia tariffeja.

Or. fr

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 17
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 palveluiden kanssa kilpailevia 
palveluita, paitsi jos siihen on olemassa 
objektiivisia perusteita.

Or. en

Tarkistus 18
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 19
Younous Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

b a) jäsenvaltiot ja julkisviranomaiset 
valvovat, että taataan syrjimättömyys 
tariffien soveltamisessa ja julkisten 
sähköisen viestinnän verkkojen käytössä 
ja että taataan väestön pääsy sähköisiin 
viestintäpalveluihin kaikkialla unionin 
alueella. 

Or. fr

Tarkistus 20
Younous Omarjee

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 kaukaisilla reuna-alueilla;

Or. fr

Tarkistus 21
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta



AM\1014198FI.doc 11/13 PE526.200v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 22
Lambert van Nistelrooij

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. Turvatakseen erityisesti 12 artiklan 
täytäntöönpanon 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 
langatonta laajakaistaviestintää varten
unionin lainsäädännön mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta niille 
sovellettavien kansainvälisten sopimusten, 
kuten kansainvälisen televiestintäliiton 
(ITU) radio-ohjesäännön, nojalla kuuluvia 
velvoitteita.

Or. en
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Tarkistus 23
Lambert van Nistelrooij

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.

Or. en

Tarkistus 24
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla
BEREC hyväksyy 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä kullekin 
kiinteän ja matkaviestintäverkon 
kohdeverkkomaksulle yhden arvon, joka 
on laskettu kiinteän ja 
matkaviestintäverkon 
kohdeverkkomaksujen sääntelystä EU:ssa 
annetun komission suosituksen 
C(2009) 3359 (lopullinen) mukaisesti.
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava 30 päivään kesäkuuta 2015 
mennessä, että operaattorit, jotka ne ovat 
25 päivänä marraskuuta 2009 Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/140/EY1 mukaisen markkina-
analyysin tehtyään nimenneet 
huomattavan markkinavoiman yrityksiksi 
tukkutason markkinoilla, jotka koostuvat 
puhelujen välittämisestä kohdeverkkona 
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toimivassa yleisessä kiinteässä 
puhelinverkossa, perivät BERECin tässä 
kohdassa määräämät 
kohdeverkkomaksut.
__________________
1 EUVL L 337, 18.12.2009, s. 37.

Or. en

Tarkistus 25
Jens Nilsson

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.

Or. en

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-
yhteydet ovat olennaisen tärkeitä kaikkein pohjoisimmilla alueilla, joilla turismi kasvattaa 
väestön kaksikymmenkertaiseksi tiettyihin vuodenaikoihin.


