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21.10.2015 A8-0300/2 

Tarkistus  2 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(3) Internetistä on kehittynyt viime 

vuosikymmeninä innovoinnille avoin alusta, 

johon loppukäyttäjien sekä sisällön, 

sovellusten ja palvelujen 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. 

Huomattava määrä loppukäyttäjiä kuitenkin 

kärsii liikenteenhallintakäytännöistä, jotka 

estävät tietyt sovellukset tai palvelut taikka 

hidastavat niiden käyttöä. Näihin 

kehityssuuntauksiin on puututtava unionin 

tasolla annettavilla yhteisillä säännöillä, jotta 

internetin avoimuus voidaan varmistaa ja 

välttää yksittäisten jäsenvaltioiden 

hyväksymistä toimenpiteistä aiheutuva 

sisämarkkinoiden pirstoutuminen. 

(3) Internetistä on kehittynyt viime 

vuosikymmeninä innovoinnille avoin alusta, 

johon loppukäyttäjien sekä sisällön, 

sovellusten ja palvelujen tarjoajien ja internet-

palvelujen tarjoajien on varsin helppo päästä 

toimimaan. Avoimen internetin 'verkon 

neutraaliudella' tarkoitetaan periaatetta, 

jonka mukaan kaikkea internet-liikennettä 

olisi kohdeltava yhdenvertaisesti ja syrjimättä, 

rajoituksitta ja häiriöttömästi riippumatta 

lähettäjästä, vastaanottajasta, tyypistä, 

sisällöstä, laitteesta, palvelusta tai 

sovelluksesta. Kuten Euroopan parlamentin 

17 päivänä marraskuuta 2011 avoimesta 

internetistä ja verkon neutraalisuudesta 

Euroopassa antamassa päätöslauselmassa 

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; päätöslauselmassa 

todetaan myös, että avoin internet on 

nopeuttanut ratkaisevasti tiedon ja ideoiden 

vapaata liikkuvuutta myös maissa, joissa 

riippumatonta uutistarjontaa on vähän. 

Nykyisellä sääntelykehyksellä pyritään 

edistämään loppukäyttäjien mahdollisuuksia 

saada ja jakaa tietoa tai käyttää valitsemiaan 



 

AM\1076750FI.doc  PE570.903v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

sovelluksia ja palveluja. Huomattava määrä 

loppukäyttäjiä kuitenkin kärsii 

liikenteenhallintakäytännöistä, jotka estävät 

tietyt sovellukset tai palvelut taikka hidastavat 

niiden käyttöä. Näihin kehityssuuntauksiin on 

puututtava unionin tasolla annettavilla 

yhteisillä säännöillä, jotta internetin avoimuus 

voidaan varmistaa ja välttää yksittäisten 

jäsenvaltioiden hyväksymistä toimenpiteistä 

aiheutuva sisämarkkinoiden pirstoutuminen. 

Or. en 



 

AM\1076750FI.doc  PE570.903v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

21.10.2015 A8-0300/3 

Tarkistus  3 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(7) Jotta loppukäyttäjät voivat harjoittaa 

oikeuksiaan saada ja välittää tietoa ja sisältöjä 

sekä käyttää ja tarjota valitsemiaan sovelluksia 

ja palveluja, heidän olisi oltava vapaita 

sopimaan internetyhteyspalvelujen tarjoajien 

kanssa tiettyjä datansiirtomääriä ja 

internetyhteyspalvelujen nopeuksia koskevista 

hinnoista. Tällaisten sopimusten, samoin kuin 

mahdollisten internetyhteyspalvelujen 

tarjoajien soveltamien kaupallisten 

käytäntöjen, ei tulisi rajoittaa 3 näiden 

oikeuksien harjoittamista ja siten kiertää tämän 

asetuksen avoimen internetyhteyden 

turvaamista koskevia säännöksiä. Kansallisille 

sääntelyviranomaisille ja muille toimivaltaisille 

viranomaisille olisi annettava valta puuttua 

sopimuksiin tai kaupallisiin käytäntöihin, jotka 

mittakaavansa takia johtavat tilanteisiin, joissa 

loppukäyttäjien valintamahdollisuudet 

heikkenevät käytännössä merkittävästi. Tätä 

varten sopimusten ja kaupallisten käytäntöjen 

arvioinnissa olisi muun muassa otettava 

huomioon asianomaisten 

internetyhteyspalvelujen tarjoajien sekä 

sisältöjen, sovellusten tai palvelujen tarjoajien 

markkina-asema. Kansallisilta sääntely- ja 

muilta toimivaltaisilta viranomaisilta olisi 

edellytettävä osana niiden seuranta- ja 

täytäntöönpanotehtäviä puuttumista 

tilanteeseen silloin, kun sopimukset tai 

(7) Jotta loppukäyttäjät voivat harjoittaa 

oikeuksiaan saada ja välittää tietoa ja sisältöjä 

sekä käyttää ja tarjota valitsemiaan sovelluksia 

ja palveluja, heidän olisi oltava vapaita 

sopimaan internetyhteyspalvelujen tarjoajien 

kanssa tiettyjä datansiirtomääriä ja 

internetyhteyspalvelujen nopeuksia koskevista 

hinnoista. Tällaisten sopimusten, samoin kuin 

mahdollisten internetyhteyspalvelujen 

tarjoajien soveltamien kaupallisten 

käytäntöjen, ei tulisi rajoittaa 3 näiden 

oikeuksien harjoittamista ja siten kiertää tämän 

asetuksen avoimen internetyhteyden 

turvaamista koskevia säännöksiä. Kansallisille 

sääntelyviranomaisille ja muille toimivaltaisille 

viranomaisille olisi annettava valta puuttua 

sopimuksiin tai kaupallisiin käytäntöihin, jotka 

johtavat tilanteisiin, joissa loppukäyttäjien 

valintamahdollisuudet heikkenevät 

käytännössä merkittävästi. Kansallisilta 

sääntely- ja muilta toimivaltaisilta 

viranomaisilta olisi edellytettävä osana niiden 

seuranta- ja täytäntöönpanotehtäviä 

puuttumista tilanteeseen silloin, kun 

sopimukset tai kaupalliset käytännöt 

heikentäisivät olennaisesti loppukäyttäjien 

oikeutta. 
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kaupalliset käytännöt heikentäisivät 

olennaisesti loppukäyttäjien oikeutta. 

Or. en 

 

Perustelu 

Tarkistuksella teksti palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tekstin mukaiseksi, vrt. johdanto-

osan 47 ja 49 kappale sekä 23 artiklan 5 kohta ja 24 artikla. 
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21.10.2015 A8-0300/4 

Tarkistus  4 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(9) Kohtuullisen liikenteenhallinnan 

tavoitteena on edistää tehokasta 

verkkoresurssien käyttöä ja optimoida siirron 

kokonaislaatua vastaten tietoliikenteen tiettyjen 

luokkien objektiivisesti erilaisiin teknisiin 

palvelun laatua koskeviin vaatimuksiin ja näin 

ollen siirrettävien sisältöjen, sovellusten ja 

palvelujen laatua koskeviin vaatimuksiin. 

Internetyhteyspalvelujen tarjoajien soveltamien 

kohtuullisten liikenteenhallintatoimenpiteiden 

olisi oltava avoimia, syrjimättömiä ja 

oikeasuhteisia, eikä niiden tulisi perustua 

kaupallisiin näkökohtiin. Liikenteenhallinnan 

syrjimättömyyttä koskeva vaatimus ei sulje 

pois sitä, että internetyhteyspalvelujen tarjoajat 

toteuttavat siirron kokonaislaadun 

optimoimiseksi liikenteenhallintatoimenpiteitä, 

joissa eriytetään objektiivisesti erilaiset 

tietoliikenteen luokat. Kokonaislaadun ja 

käyttäjäkokemuksen optimoimiseksi 

kaikenlainen eriyttäminen olisi sallittava 

ainoastaan perustuen liikenteen tiettyjen 

luokkien palvelun laatua koskeviin 
objektiivisesti erilaisiin teknisiin vaatimuksiin 

(esimerkiksi viive, viivevaihtelu, 

pakettihävikki ja kaistanleveys) eikä 

kaupallisiin näkökohtiin. Tällaisten 

eriyttämistoimenpiteiden olisi oltava oikeassa 

suhteessa kokonaislaadun optimoinnin 

tavoitteeseen, ja toisiaan vastaavia liikenteen 

(9) Kohtuullisen liikenteenhallinnan 

tavoitteena on edistää tehokasta 

verkkoresurssien käyttöä ja optimoida siirron 

kokonaislaatua vastaten tietoliikenteen 

objektiivisiin vaatimuksiin ja näin ollen 

siirrettävien sisältöjen, sovellusten ja 

palvelujen laatua koskeviin vaatimuksiin. 

Internetyhteyspalvelujen tarjoajien soveltamien 

kohtuullisten liikenteenhallintatoimenpiteiden 

olisi oltava avoimia, syrjimättömiä ja 

oikeasuhteisia, eikä niiden tulisi perustua 

kaupallisiin näkökohtiin. Liikenteenhallinnan 

syrjimättömyyttä koskeva vaatimus ei sulje 

pois sitä, että internetyhteyspalvelujen tarjoajat 

toteuttavat siirron kokonaislaadun 

optimoimiseksi liikenteenhallintatoimenpiteitä. 

Kokonaislaadun ja käyttäjäkokemuksen 

optimoimiseksi kaikenlaiset 

liikenteenhallintatoimenpiteet olisi sallittava 

ainoastaan perustuen liikenteen objektiivisesti 

erilaisiin vaatimuksiin (esimerkiksi viive, 

viivevaihtelu, pakettihävikki ja kaistanleveys) 

eikä kaupallisiin näkökohtiin. Tällaisten 

toimenpiteiden olisi oltava oikeassa suhteessa 

kyseiseen verkonhallinnan tavoitteeseen. 

Tällaisia toimenpiteitä olisi sovellettava vain 

välttämättömän ajan. 
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tyyppejä olisi niiden puitteissa kohdeltava 

yhdenvertaisesti. Tällaisia toimenpiteitä olisi 

sovellettava vain välttämättömän ajan. 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotetulla tarkistuksella johdanto-osan kappale saatetaan kolmikantaneuvotteluissa sovitun 

3 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaiseksi. Se vastaa sekä komission 23 artiklan 5 kohtaa koskevan 

alkuperäisen ehdotuksen merkitystä että parlamentin hyväksymää kyseistä artiklaa koskevaa 

tarkistusta. 
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21.10.2015 A8-0300/5 

Tarkistus  5 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(15) Kolmanneksi toimenpiteet, jotka menevät 

tällaisia kohtuullisia 

liikenteenhallintatoimenpiteitä pidemmälle, 

saattavat olla välttämättömiä uhkaavan verkon 

ruuhkautumisen estämiseksi eli tilanteissa, 

joissa ruuhkautuminen on toteutumaisillaan, 

ja verkon ruuhkautumisen vaikutusten 

lievittämiseksi, jos ruuhkautuminen on vain 

väliaikaista tai tapahtuu poikkeuksellisissa 

olosuhteissa. Suhteellisuusperiaate edellyttää, 

että tähän poikkeukseen perustuvilla 

liikenteenhallintatoimenpiteillä toisiaan 

vastaavia tietoliikenteen luokkia kohdellaan 

yhdenvertaisesti. Väliaikaisen ruuhkautumisen 

olisi katsottava tarkoittavan erityisiä 

lyhytkestoisia toimia tilanteissa, joissa 

säännöllisten käyttäjien määrän väliaikainen 

lisääntyminen tai tietyn sisällön taikka tiettyjen 

sovellusten tai palvelujen kysynnän yhtäkkinen 

lisääntyminen voi ylittää verkon tiettyjen 

elementtien siirtokapasiteetin ja heikentää 

muun verkon reagointikykyä. Väliaikainen 

ruuhkautuminen saattaa tapahtua erityisesti 

mobiiliverkoissa, joihin kohdistuu enemmän 

vaihtelevia olosuhteita, kuten fyysisiä esteitä, 

heikompi kattavuus sisätiloissa tai vaihteleva 

määrä aktiivisia käyttäjiä, joiden sijainti 

vaihtelee. Vaikka voi olla ennakoitavissa, että 

tällaista väliaikaista ruuhkautumista saattaa 

esiintyä ajoittain verkoston tietyissä kohdissa – 

(15) Kolmanneksi toimenpiteet, jotka menevät 

tällaisia kohtuullisia 

liikenteenhallintatoimenpiteitä pidemmälle, 

saattavat olla välttämättömiä uhkaavan verkon 

ruuhkautumisen estämiseksi, jos 

ruuhkautuminen on vain väliaikaista tai 

tapahtuu poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

Suhteellisuusperiaate edellyttää, että tähän 

poikkeukseen perustuvilla 

liikenteenhallintatoimenpiteillä toisiaan 

vastaavia tietoliikenteen luokkia kohdellaan 

yhdenvertaisesti. Väliaikaisen ruuhkautumisen 

olisi katsottava tarkoittavan erityisiä 

lyhytkestoisia toimia tilanteissa, joissa 

säännöllisten käyttäjien määrän väliaikainen 

lisääntyminen tai tietyn sisällön taikka tiettyjen 

sovellusten tai palvelujen kysynnän yhtäkkinen 

lisääntyminen voi ylittää verkon tiettyjen 

elementtien siirtokapasiteetin ja heikentää 

muun verkon reagointikykyä. Väliaikainen 

ruuhkautuminen saattaa tapahtua erityisesti 

mobiiliverkoissa, joihin kohdistuu enemmän 

vaihtelevia olosuhteita, kuten fyysisiä esteitä, 

heikompi kattavuus sisätiloissa tai vaihteleva 

määrä aktiivisia käyttäjiä, joiden sijainti 

vaihtelee. Vaikka voi olla ennakoitavissa, että 

tällaista väliaikaista ruuhkautumista saattaa 

esiintyä ajoittain verkoston tietyissä kohdissa – 

jolloin sitä ei voi pitää poikkeuksellisena – sitä 

ei välttämättä esiinny niin usein tai niin 
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jolloin sitä ei voi pitää poikkeuksellisena – sitä 

ei välttämättä esiinny niin usein tai niin 

pitkäaikaisesti, että kapasiteetin laajentaminen 

olisi taloudellisesti perusteltua. 

Poikkeuksellisen ruuhkautumisen olisi 

katsottava viittaavan tilanteisiin, joissa 

ruuhkautuminen on ennakoimatonta eikä sitä 

voida välttää mobiili- ja kiinteissä verkoissa. 

Tällaiset tilanteet voivat aiheutua muun muassa 

teknisestä häiriöstä, joka johtuu kaapeleiden tai 

muiden infrastruktuurin osien 

rikkoontumisesta, odottamattomista 

muutoksista reitityksessä tai tietoliikenteen 

merkittävästä lisääntymisestä hätätilanteiden 

tai muiden, internetyhteyspalvelujen tarjoajasta 

riippumattomien syiden takia. Tällaiset 

ruuhkautumisongelmat ovat todennäköisesti 

harvinaisia, mutta ne voivat olla vakavia, 

eivätkä ne välttämättä ole lyhytkestoisia. Tarve 

soveltaa kohtuullisia toimenpiteitä pidemmälle 

meneviä liikenteenhallintatoimenpiteitä 

tilapäisen tai poikkeuksellisen verkon 

ruuhkautumisen vaikutusten estämiseksi tai 

lievittämiseksi ei saisi antaa 

internetyhteyspalvelujen tarjoajille 

mahdollisuutta kiertää yleistä kieltoa pääsyn 

estämisestä tiettyihin sisältöihin, sovelluksiin 

tai palveluihin taikka sisältöjen, sovellusten tai 

palvelujen tiettyihin luokkiin tai hidastaa, 

muuttaa, rajoittaa tai häiritä niitä taikka 

heikentää niiden laatua tai syrjiä niitä. 

Toistuvaan ja pitkäkestoisempaan verkon 

ruuhkautumiseen, joka ei ole poikkeuksellista 

eikä väliaikaista, ei saisi soveltaa tätä 

poikkeusta, vaan siihen olisi pikemminkin 

puututtava laajentamalla verkkokapasiteettia. 

pitkäaikaisesti, että kapasiteetin laajentaminen 

olisi taloudellisesti perusteltua. 

Poikkeuksellisen ruuhkautumisen olisi 

katsottava viittaavan tilanteisiin, joissa 

ruuhkautuminen on ennakoimatonta eikä sitä 

voida välttää mobiili- ja kiinteissä verkoissa. 

Tällaiset tilanteet voivat aiheutua muun muassa 

teknisestä häiriöstä, joka johtuu kaapeleiden tai 

muiden infrastruktuurin osien 

rikkoontumisesta, odottamattomista 

muutoksista reitityksessä tai tietoliikenteen 

merkittävästä lisääntymisestä hätätilanteiden 

tai muiden, internetyhteyspalvelujen tarjoajasta 

riippumattomien syiden takia. Tällaiset 

ruuhkautumisongelmat ovat todennäköisesti 

harvinaisia, mutta ne voivat olla vakavia, 

eivätkä ne välttämättä ole lyhytkestoisia. Tarve 

soveltaa kohtuullisia toimenpiteitä pidemmälle 

meneviä liikenteenhallintatoimenpiteitä 

tilapäisen tai poikkeuksellisen verkon 

ruuhkautumisen vaikutusten estämiseksi tai 

lievittämiseksi ei saisi antaa 

internetyhteyspalvelujen tarjoajille 

mahdollisuutta kiertää yleistä kieltoa pääsyn 

estämisestä tiettyihin sisältöihin, sovelluksiin 

tai palveluihin taikka sisältöjen, sovellusten tai 

palvelujen tiettyihin luokkiin tai hidastaa, 

muuttaa, rajoittaa tai häiritä niitä taikka 

heikentää niiden laatua tai syrjiä niitä. 

Toistuvaan ja pitkäkestoisempaan verkon 

ruuhkautumiseen, joka ei ole poikkeuksellista 

eikä väliaikaista, ei saisi soveltaa tätä 

poikkeusta, vaan siihen olisi pikemminkin 

puututtava laajentamalla verkkokapasiteettia. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksen jälkeen teksti vastaa Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantaa (23 artiklan 

5 kohta). On syytä todeta, ettei komission ehdotuksessa eikä parlamentin ensimmäisen käsittelyn 

tekstissä ollut mitään viittausta "toteutumaisillaan olevaan ruuhkautumiseen".  
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Tarkistus  6 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(16) On olemassa sisällön, sovellusten ja 

palvelujen tarjoajien taholta tulevaa kysyntää 

sille, että olisi pystyttävä tarjoamaan muita 

sähköisen viestinnän palveluja kuin 

internetyhteyspalveluja, joiden osalta tarvitaan 

tiettyjä laadun tasoja, joita 

internetyhteyspalveluissa ei taata. Tällaisia 

erityisiä laadun tasoja edellytetään esimerkiksi 

joissakin yleisen edun mukaisissa palveluissa 

tai joissakin uusissa laitteiden välisen 

viestinnän palveluissa. Yleisen sähköisen 

viestinnän tarjoajien, mukaan lukien 

internetyhteyspalvelujen tarjoajien sekä 

sisällön, sovellusten tai palvelujen tarjoajien, 

olisi näin ollen voitava vapaasti tarjota muita 

palveluja kuin internetyhteyspalveluja, jotka on 

optimoitu tiettyjä sisältöjä, sovelluksia tai 

palveluja taikka näiden yhdistelmiä varten, 

silloin kun optimointi on tarpeen sisältöä, 

sovelluksia tai palveluja koskevien vaatimusten 

täyttämiseksi tietyllä laatutasolla. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi varmistettava, onko 

tällainen optimointi objektiivisesti tarpeen ja 

jos on, missä määrin, jotta varmistetaan 

sisällön, sovelluksen tai palvelun erityisemmät 

tai keskeiset piirteet ja mahdollistetaan 

vastaava laadunvarmistus loppukäyttäjille, 

sen sijaan, että ne asetettaisiin yleisesti 

etusijalle vastaaviin internetin kautta saatavilla 

oleviin sisältöihin, sovelluksiin tai palveluihin 

(16) On olemassa sisällön, sovellusten ja 

palvelujen tarjoajien taholta tulevaa kysyntää 

sille, että olisi pystyttävä tarjoamaan muita 

sähköisen viestinnän palveluja kuin 

internetyhteyspalveluja, joiden osalta tarvitaan 

tiettyjä laadun tasoja, joita 

internetyhteyspalveluissa ei voida tarjota. 

Tällaiset erityiset laadun tasot ovat olennaisen 

tärkeitä esimerkiksi joidenkin yleisen edun 

mukaisten palvelujen tai joidenkin uusien 
laitteiden välisen viestinnän palvelujen 

toiminnalle. Yleisen sähköisen viestinnän 

tarjoajien, mukaan lukien 

internetyhteyspalvelujen tarjoajien sekä 

sisällön, sovellusten tai palvelujen tarjoajien, 

olisi näin ollen voitava vapaasti tarjota tällaisia 

muita palveluja kuin internetyhteyspalveluja, 

jotka on optimoitu tiettyjä sisältöjä, sovelluksia 

tai palveluja taikka näiden yhdistelmiä varten, 

silloin kun optimointi on olennaisen tärkeää 

sisältöä, sovelluksia tai palveluja koskevien 

vaatimusten täyttämiseksi tietyllä laatutasolla. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

varmistettava, onko tällainen optimointi 

objektiivisesti tarpeen ja jos on, missä määrin, 

jotta varmistetaan sisällön, sovelluksen tai 

palvelun toiminta, sen sijaan, että ne 

asetettaisiin etusijalle vastaaviin internetin 

kautta saatavilla oleviin sisältöihin, 

sovelluksiin tai palveluihin nähden ja näin 
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nähden ja näin kierrettäisiin 

internetyhteyspalveluihin sovellettavaa 

liikenteenhallintatoimenpiteitä koskevat 

säännökset. 

kierrettäisiin internetyhteyspalveluihin 

sovellettavaa liikenteenhallintatoimenpiteitä 

koskevat säännökset. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan osittain parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta. Vrt. 23 artiklan 5 kohta 

ja 24 artiklan 1 kohta. 
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21.10.2015 A8-0300/7 

Tarkistus  7 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(17) On varmistettava riittävä kapasiteetti sen 

välttämiseksi, että tällaisten muiden palvelujen 

tarjoaminen vaikuttaa kielteisesti 

loppukäyttäjien internetyhteyspalvelujen 

saatavuuteen tai yleiseen laatuun. Yleisen 

sähköisen viestinnän tarjoajien, mukaan lukien 

internetyhteyspalvelujen tarjoajien, olisi näin 

ollen tarjottava tällaisia muita palveluja tai 

tehtävä vastaavia sopimuksia sisältöjen, 

sovellusten tai palvelujen tarjoajien kanssa 

tällaisten muiden palvelujen tarjoamisen 

helpottamiseksi ainoastaan, jos 

verkkokapasiteetti riittää niiden tarjoamiseen 

internetyhteyspalveluiden lisäksi. Avoimen 

internetyhteyden turvaamista koskevia tämän 

asetuksen säännöksiä ei tulisi kiertää muilla 

internetyhteyspalvelujen korvaamiseen 

käytettävillä tai tarjottavilla palveluilla. 

Kuitenkaan pelkästään sen seikan vuoksi, että 

yrityksille tarjottavat palvelut, kuten 

virtuaaliset yksityiset verkot, saattavat myös 

tarjota pääsyn internetiin, niitä ei tulisi katsoa 

internetyhteyspalvelujen korvaamiseksi, 

edellyttäen, että yleisen sähköisen viestinnän 

tarjoaja tarjoaa tällaista internetiin pääsyä 

tämän asetuksen 3 artiklan 1–4 kohdan 

mukaisesti ja näin ollen sitä ei voi pitää 

kyseisten säännösten kiertämisenä. Tällaisten 

palvelujen, jotka ovat muita kuin 

internetyhteyspalveluja, tarjoamisen ei tulisi 

(17) On varmistettava riittävä kapasiteetti sen 

välttämiseksi, että tällaisten muiden palvelujen 

tarjoaminen vaikuttaa kielteisesti 

loppukäyttäjien internetyhteyspalvelujen 

saatavuuteen tai yleiseen laatuun. Yleisen 

sähköisen viestinnän tarjoajien, mukaan lukien 

internetyhteyspalvelujen tarjoajien, olisi näin 

ollen tarjottava tällaisia muita palveluja tai 

tehtävä vastaavia sopimuksia sisältöjen, 

sovellusten tai palvelujen tarjoajien kanssa 

tällaisten muiden palvelujen tarjoamisen 

helpottamiseksi ainoastaan, jos 

verkkokapasiteetti riittää niiden tarjoamiseen 

internetyhteyspalveluiden lisäksi. Avoimen 

internetyhteyden turvaamista koskevia tämän 

asetuksen säännöksiä ei tulisi kiertää muilla 

internetyhteyspalvelujen tai 

internetyhteyspalvelujen kautta saatavilla 

olevan sisällön, sovellusten tai palvelujen 
korvaamiseen käytettävillä tai tarjottavilla 

palveluilla. Kuitenkaan pelkästään sen seikan 

vuoksi, että yrityksille tarjottavat palvelut, 

kuten virtuaaliset yksityiset verkot, saattavat 

myös tarjota pääsyn internetiin, niitä ei tulisi 

katsoa internetyhteyspalvelujen korvaamiseksi, 

edellyttäen, että yleisen sähköisen viestinnän 

tarjoaja tarjoaa tällaista internetiin pääsyä 

tämän asetuksen 3 artiklan 1–4 kohdan 

mukaisesti ja näin ollen sitä ei voi pitää 

kyseisten säännösten kiertämisenä. Tällaisten 
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tapahtua loppukäyttäjien 

internetyhteyspalvelujen saatavuuden tai 

yleisen laadun kustannuksella. 

Mobiiliverkoissa liikenteen määrä tietyssä 

solussa on vaikeampi ennakoida aktiivisten 

loppukäyttäjien vaihtelevasta määrästä johtuen, 

ja tästä syystä loppukäyttäjien 

internetyhteyspalvelujen laatuun saattaa 

kohdistua vaikutuksia olosuhteissa, jotka eivät 

ole ennakoitavissa. 

palvelujen, jotka ovat muita kuin 

internetyhteyspalveluja, tarjoamisen ei tulisi 

tapahtua loppukäyttäjien 

internetyhteyspalvelujen saatavuuden tai 

yleisen laadun kustannuksella. 

Mobiiliverkoissa liikenteen määrä tietyssä 

solussa on vaikeampi ennakoida aktiivisten 

loppukäyttäjien vaihtelevasta määrästä johtuen, 

ja tästä syystä loppukäyttäjien 

internetyhteyspalvelujen laatuun saattaa 

kohdistua vaikutuksia olosuhteissa, jotka eivät 

ole ennakoitavissa. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta (vrt. 2 artiklan 

15 kohta, 23 artiklan 5 kohta ja 24 artiklan 1 kohta). 
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21.10.2015 A8-0300/8 

Tarkistus  8 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Neuvoston kanta 

2 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

  (1 a) 'verkon neutraaliudella' periaatetta, 

jonka mukaan kaikkea internet-liikennettä 

kohdellaan yhdenvertaisesti, syrjimättä, 

rajoituksitta ja häiriöittä riippumatta 

lähettäjästä, vastaanottajasta, tyypistä, 

sisällöstä, laitteesta, palvelusta tai 

sovelluksesta;  

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella teksti palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn 2 artiklaa koskevan kannan 

mukaiseksi. 
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21.10.2015 A8-0300/9 

Tarkistus  9 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Neuvoston kanta 

2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta  

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(2) 'internetyhteyspalvelulla' yleisesti 

saatavilla olevaa sähköistä viestintäpalvelua, 

joka tarjoaa yhteyden internetiin ja sitä kautta 

käytännöllisesti katsoen kaikkiin internetin 

päätepisteisiin riippumatta käytetystä 

verkkoteknologiasta ja päätelaitteesta. 

(2) ’internetyhteyspalvelulla’ yleisesti 

saatavilla olevaa sähköistä viestintäpalvelua, 

joka tarjoaa yhteyden internetiin verkon 

neutraaliuden periaatteen mukaisesti ja sitä 

kautta käytännöllisesti katsoen kaikkiin 

internetin päätepisteisiin riippumatta käytetystä 

verkkoteknologiasta ja päätelaitteesta. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella teksti palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn 2 artiklaa koskevan kannan 

mukaiseksi. 
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21.10.2015 A8-0300/10 

Tarkistus  10 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Neuvoston kanta 

3 artikla – 2 kohta  

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

2. Internetyhteyspalvelujen tarjoajien ja 

loppukäyttäjien väliset sopimukset 

internetyhteyspalvelujen kaupallisista ja 

teknisistä ehdoista ja ominaisuuksista, kuten 

hinnasta, datansiirron määristä ja nopeuksista, 

ja mahdolliset internetyhteyspalvelujen 

tarjoajien soveltamat kaupalliset käytännöt 

eivät saa rajoittaa 1 kohdassa vahvistetun 

loppukäyttäjien oikeuden käyttämistä. 

2. Internetyhteyspalvelujen tarjoajien ja 

loppukäyttäjien väliset sopimukset 

internetyhteyspalvelujen kaupallisista ja 

teknisistä ehdoista ja ominaisuuksista, kuten 

hinnasta, datansiirron määristä ja nopeuksista, 

ja mahdolliset internetyhteyspalvelujen 

tarjoajien soveltamat kaupalliset käytännöt 

eivät saa rajoittaa 1 kohdassa vahvistetun 

loppukäyttäjien oikeuden käyttämistä. Tämä 

kohta ei estä jäsenvaltioita hyväksymästä 

lisäsääntelyä, joka koskee käytäntöä jättää 

tietty sisältö, tiettyjä sovelluksia tai palveluja 

tai palvelujen luokkia datansiirtomäärien 

ylärajojen ulkopuolelle. 

Or. en 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella pyritään sovittamaan kolmen toimielimen erilaiset kannat yhteen ja muokkaamaan 

tekstiä siten, että se vastaa lainsäätäjien tarkoitusta. Tällä tarkistuksella selvennetään epävirallisissa 

kolmikantaneuvotteluissa sovittua kantaa. 

 

 

 

 


