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21.10.2015 A8-0300/14 

Tarkistus  14 

Marietje Schaake, Michel Reimon ja muut 

 

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 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 

(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 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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niiden seuranta- ja täytäntöönpanotehtäviä 

puuttumista tilanteeseen silloin, kun 

sopimukset tai kaupalliset käytännöt 

heikentäisivät olennaisesti loppukäyttäjien 

oikeutta. 

Or. en 

Perustelu 

Vapaus vastaanottaa ja lähettää tietoja on joko turvattu tai ei. Se, että jätetään ensisijaisesti 

kansallisten televiestinnän sääntelyviranomaisten tehtäväksi sen määrittäminen, onko tätä 

perusoikeutta rikottu niin paljon, että on aiheellista ryhtyä toimiin, ei vastaa niitä 

vaatimuksia, joita unionin kansalaiset oikeutetusti odottavat. 

Samasta syystä olisi poistettava seuraava markkina-asemaa koskeva virke.  
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21.10.2015 A8-0300/15 

Tarkistus  15 

Marietje Schaake, Michel Reimon ja muut 

 

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 

(9) Kohtuullisen liikenteenhallinnan 

tavoitteena on edistää tehokasta 

verkkoresurssien käyttöä ja optimoida 

siirron kokonaislaatua vastaten 

tietoliikenteen objektiiviin 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 

liikenteenhallintatoimenpiteitä 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 
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näkökohtiin. Tällaisten 

eriyttämistoimenpiteiden olisi oltava 

oikeassa suhteessa kokonaislaadun 

optimoinnin tavoitteeseen, ja toisiaan 

vastaavia liikenteen tyyppejä olisi niiden 

puitteissa kohdeltava yhdenvertaisesti. 

Tällaisia toimenpiteitä olisi sovellettava 

vain välttämättömän ajan. 

sovellettava vain välttämättömän ajan. 

Or. en 

Perustelu 

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan teksti on ristiriitainen, koska siinä tuetaan 

erilaisten dataluokkien pysyvää eriyttämistä ja toisaalta vaatimusta siitä, että tällaisia 

(pysyviä) toimenpiteitä sallitaan ainoastaan, jos niitä sovellettaisiin vain välttämättömän 

ajan. Jos näin ei tapahdu, salattu tietoliikenne, joka on määrittelemätön luokka, jäisi 

epäedulliseen asemaan. 
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21.10.2015 A8-0300/16 

Tarkistus  16 

Marietje Schaake, Michel Reimon ja muut 

 

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 

(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 – 
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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 

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. 

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. 

Or. en 
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Perustelu 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or "exceptional". These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to "prevent" any kind of congestion, not just temporary 

or exceptional congestion. This vastly increases the range of cases in which ISPs can engage 

in blocking/discrimination of applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an end run around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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21.10.2015 A8-0300/17 

Tarkistus  17 

Marietje Schaake, Michel Reimon ja muut 

 

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 

(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 

välistä viestintää koskevien 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 
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sijaan, että ne asetettaisiin yleisesti 

etusijalle vastaaviin internetin kautta 

saatavilla oleviin sisältöihin, sovelluksiin 

tai palveluihin nähden ja näin kierrettäisiin 

internetyhteyspalveluihin sovellettavaa 

liikenteenhallintatoimenpiteitä koskevat 

säännökset. 

kautta saatavilla oleviin sisältöihin, 

sovelluksiin tai palveluihin nähden ja näin 

kierrettäisiin internetyhteyspalveluihin 

sovellettavaa 

liikenteenhallintatoimenpiteitä koskevat 

säännökset. 

Or. en 

Perustelu 

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan teksti on ristiriitainen. Jos ”vastaavia sisältöjä, 

sovelluksia ja palveluja” on saatavilla internetyhteyspalvelujen kautta, näille erikoistuneille 

palveluille tarjotaan kilpailuetua, mikä on täysin asetusluonnoksessa ilmoitetun tarkoituksen 

vastaista. Tarkistuksella yritetään ratkaista tämä ristiriita. Käyttämällä ilmausta ”olennaisen 

tärkeä” pyritään olemaan johdonmukainen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä (vrt. 

2 artiklan 15 kohta) kannattaman ”parempaa laatua päästä päähän” koskevan vaatimuksen 

kanssa. 
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21.10.2015 A8-0300/18 

Tarkistus  18 

Marietje Schaake, Michel Reimon ja muut 

 

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 

(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 
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kiertämisenä. Tällaisten 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. 

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 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 

Tarkistuksen jälkeen tämä johdanto-osan kappale vastaa johdanto-osan 16 kappaleeseen 

esitetyn tarkistuksen sanamuotoa. 
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21.10.2015 A8-0300/19 

Tarkistus  19 

Marietje Schaake, Michel Reimon ja muut 

 

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 alakohta – 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 

Tällä jaksolla pyritään varmistamaan internetin tietoliikenteen syrjimätön kohtelu, ja verkon 

neutraaliuden periaate on jo vakiinnutettu jäsenvaltioiden primaarilainsäädännössä ja 

muussa lainsäädännössä tai vastaavissa säännöksissä eri puolilla maailmaa. 
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21.10.2015 A8-0300/20 

Tarkistus  20 

Marietje Schaake, Michel Reimon ja muut 

 

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 alakohta – 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 tai päätelaitteista; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/21 

Tarkistus  21 

Marietje Schaake, Michel Reimon ja muut 

 

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 

 

 

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 

Selvennetään neuvottelijoiden asemaa sen suhteen, että jäsenvaltiot voivat ryhtyä toimiin 

syrjinnän torjumiseksi lataamista koskevien rajojen ja kustannusten, kuten maksuista 

vapauttamisen, perusteella. 
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21.10.2015 A8-0300/22 

Tarkistus  22 

Marietje Schaake, Michel Reimon ja + 40 muuta 

 

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 

This amendment seeks to resolve two issues: 

Firstly, it is inconsistent to state that traffic management “measures should not be maintained 

as long as necessary” and that they should be “without discrimination”, at the same time as 

establishing an overarching rule that, by default, different categories can always be treated 

differently. Moreover, allowing ISPs to discriminate among classes of applications under 

Article 3(3) subparagraph 2 contradicts Article 3(3) subparagraph 3, which clearly states 

that "discriminating among categories" of content, applications, or services are "traffic 

management measures going beyond those measures set out" in Article 3(3), subparagraph 2. 

That suggests that the drafters wanted to allow discrimination among classes of applications 

ONLY in the specific cases of exceptions specified in Article 3(3), subparagraph 3, (a)-(c). 
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Secondly: The categorisation is only possible if the internet provider has the ability to 

categorise traffic. So, for example, the category into which encrypted data should be put 

cannot be ascertained. Encryption is crucial for online security and it has been estimated 

that, by next year, half of internet traffic will be encrypted (see 

http://fortune.com/2015/04/30/netflix-internet-traffic-encrypted/). If this exception is widely 

used, internet companies and users will have a choice – the slow lane or the unsafe lane. 

Furthermore, there will be a de facto discrimination in favour of large video sources 

(YouTube or Netflix, for instance), where the service provider's (encrypted) traffic will be 

assumed to be video given its origin while videos from smaller sites (blogs, political parties, 

etc.) will be downgraded.  

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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21.10.2015 A8-0300/23 

Tarkistus  23 

Marietje Schaake, Michel Reimon ja + 40 muuta 

 

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 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or "exceptional". These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to "prevent" any kind of congestion, not just temporary 

or exceptional congestion. This vastly increases the range of cases in which ISPs can engage 

in blocking/discrimination of applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an end run around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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21.10.2015 A8-0300/24 

Tarkistus  24 

Marietje Schaake, Michel Reimon ja + 40 muuta 

 

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 

internetyhteyspalvelujen 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 

internetyhteyspalveluja 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 

yleistä laatua. 

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 

internetyhteyspalvelujen kautta saatavilla 

olevan sisällön, sovellusten tai palvelujen 
korvaamiseksi eivätkä ne saa heikentää 

loppukäyttäjien internetyhteyspalvelujen 

saatavuutta tai yleistä laatua. 



 

AM\1076792FI.doc  PE570.903v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Or. en 

Perustelu 

Tekstin selvyyden vuoksi on keskeisen tärkeää minimoida epävarmuus ja torjua kilpailun 

vastainen toiminta. 

 

 


