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21.10.2015 A8-0300/11 

Tarkistus  11 

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 

3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

Ensimmäinen alakohta ei estä internet-

palvelujen tarjoajia panemasta täytäntöön 

kohtuullisia liikenteenhallintatoimenpiteitä. 

Kohtuullisten 

liikenteenhallintatoimenpiteiden on oltava 

läpinäkyviä, syrjimättömiä ja 

oikeasuhteisia eivätkä ne saa perustua 

kaupallisiin näkökohtiin, vaan 

tietoliikenteen tiettyjen luokkien 

objektiivisesti erilaisiin teknisiin palvelun 

laatua koskeviin vaatimuksiin. Tällaisilla 

toimenpiteillä ei saa valvoa tiettyä sisältöä 

eikä niitä saa pitää voimassa pidempään 

kuin on välttämätöntä. 

Ensimmäinen alakohta ei estä internet-

palvelujen tarjoajia panemasta täytäntöön 

kohtuullisia liikenteenhallintatoimenpiteitä. 

Kohtuullisten 

liikenteenhallintatoimenpiteiden on oltava 

läpinäkyviä, syrjimättömiä ja 

oikeasuhteisia eivätkä ne saa perustua 

kaupallisiin näkökohtiin. Tällaisilla 

toimenpiteillä ei saa valvoa tiettyä sisältöä 

eikä niitä saa pitää voimassa pidempään 

kuin on välttämätöntä. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta 23 artiklan 5 kohtaan ja 

johdanto-osan 47 kappaleeseen. 
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21.10.2015 A8-0300/12 

Tarkistus  12 

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 – 3 kohta – 3 alakohta – c alakohta 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

c) estää uhkaava verkon ruuhkautuminen 

ja lieventää poikkeuksellisen tai 

väliaikaisen verkon ruuhkautumisen 

vaikutuksia, edellyttäen, että toisiaan 

vastaavia tietoliikenteen luokkia 

kohdellaan yhdenvertaisesti. 

c) estää tai lieventää poikkeuksellisen tai 

väliaikaisen verkon ruuhkautumisen 

vaikutuksia, edellyttäen, että toisiaan 

vastaavia tietoliikenteen luokkia 

kohdellaan yhdenvertaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn 23 artiklan 

5 kohdan d alakohdan teksti ja hyväksytään neuvoston kanssa tehty kompromissi käyttää 

ilmaisua "poikkeuksellisen tai väliaikaisen". 



 

AM\1076748FI.doc  PE570.903v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

21.10.2015 A8-0300/13 

Tarkistus  13 

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 – 5 kohta 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

5. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat, 

mukaan lukien internet-palvelujen tarjoajat 

sekä sisällön, sovellusten tai palvelujen 

tarjoajat, voivat 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. 

5. Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat, 

mukaan lukien internet-palvelujen tarjoajat 

sekä sisällön, sovellusten tai palvelujen 

tarjoajat, voivat vapaasti tarjota palveluja, 

joita ei voida tarjota internet-

yhteyspalvelujen kautta, 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. Käyttäjille internet-

yhteyspalveluja tarjoavat tarjoajat eivät 

saa tehdä eroa toiminnallisesti toisiaan 

vastaavien palvelujen ja sovellusten 

välillä. 

Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat, 

mukaan lukien internetyhteyspalvelujen 

tarjoajat, voivat tarjota tai helpottaa niiden 

tarjoamista ainoastaan, jos 

verkkokapasiteetti riittää niiden 

tarjoamiseen internetyhteyspalvelujen 

lisäksi. Tällaisia palveluja ei saa asettaa 

saataville tai tarjota 

internetyhteyspalvelujen korvaamiseksi 

eivätkä ne saa heikentää loppukäyttäjien 

internetyhteyspalvelujen saatavuutta tai 

Yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat, 

mukaan lukien internetyhteyspalvelujen 

tarjoajat, voivat tarjota tai helpottaa niiden 

tarjoamista ainoastaan, jos 

verkkokapasiteetti riittää niiden 

tarjoamiseen internetyhteyspalvelujen 

lisäksi. Tällaisia palveluja ei saa asettaa 

saataville tai tarjota 

internetyhteyspalvelujen tai internet-

yhteyspalvelujen kautta saatavilla olevan 

sisällön, sovellusten tai palvelujen 
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yleistä laatua. korvaamiseksi eivätkä ne saa heikentää 

loppukäyttäjien internetyhteyspalvelujen 

saatavuutta tai yleistä laatua. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus vastaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä johdanto-osan 

49 kappaleeseen, 2 artiklan 15 kohtaan ja 23 artiklan 2 kohtaan esittämää tekstiä. 

 

 


