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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 julkaistussa tutkimuksessa 
aiheesta ”Internet, digitaalistrategia ja 
Euroopan alueiden taloudellinen 
kehitys”, suotuisa ympäristö tieto- ja 
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viestintätekniikan hyväksymisessä ja 
vastaanottamisessa sekä alueiden 
tietoyhteiskunnan kehittämisessä on 
olennainen, jopa ratkaisevan tärkeä 
tekijä, sillä alueellinen taso on 
ensisijainen kysynnän kehittämiseksi 
tieto- ja viestintätekniikan alalla.

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Kuten edellä mainitussa 
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.

Or. fr
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

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 
syrjäseutualueille, jotka ovat harvaan 
asuttuja ja vähemmän kehittyneitä, jotta 
ei entisestään pahenneta ongelmia niiden 
kehityksessä.

Or. fr

Tarkistus 4

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 

(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 heidän asuinpaikastaan 
riippumatta vuoteen 2020 mennessä sekä 
tavoitetta varmistaa, että unionissa ovat 
käytössä nopeimmat mahdolliset 
laajakaistayhteydet ja suurin mahdollinen 
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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.

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.

Or. fr

Tarkistus 5

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. 

(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. 
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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.

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 
samalla kun varmistetaan, että katetaan 
koko unionin alue, mukaan luettuina 
harvaan asutut, syrjäseutu- tai vähemmän 
kehittyneet alueet.

Or. fr

Tarkistus 6

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.

Or. fr

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 7

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

Or. fr

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 8

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 laatua 
myöskään syrjäisimmillä alueilla, joilla 
kaistanleveydet ovat rajallisempia.

Or. fr
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Perustelu

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


