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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen 

viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista 

toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten 

(EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta 

(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2013)0627), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 

ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 

(C7-0267/2013), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan, 

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- 

ja kuluttajansuojavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, 

oikeudellisten asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 

valiokunnan lausunnot (A7-0000/2013), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

1 otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ehdotus Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
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NEUVOSTON ASETUS NEUVOSTON ASETUS 

eurooppalaisia sähköisen viestinnän 

sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen 

liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä 

direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 

2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 

1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 

muuttamisesta 

eurooppalaisia sähköisen viestinnän 

sisämarkkinoita koskevista toimenpiteistä 

sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY 

ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 

1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 sekä 

päätöksen 243/2012/EU muuttamisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan on hyödynnettävä kaikki 

kasvun lähteet kriisistä selviytymiseksi, 

työpaikkojen luomiseksi ja kilpailukykynsä 

palauttamiseksi. Kasvun elvyttäminen ja 

työpaikkojen luominen unionissa on 

Eurooppa 2020 -strategian tavoite. Vuoden 

2013 keväällä kokoontunut Eurooppa-

neuvosto korosti digitaalisten 

sisämarkkinoiden merkitystä kasvulle ja 

kehotti ryhtymään konkreettisiin 

toimenpiteisiin tieto- ja viestintätekniikan 

(TVT) sisämarkkinoiden luomiseksi 

mahdollisimman pian. Eurooppa 2020 -

strategian tavoitteiden ja tämän kehotuksen 

mukaisesti tämän asetuksen tarkoituksena 

on luoda sähköisen viestinnän 

sisämarkkinat täydentämällä ja 

mukauttamalla unionin nykyistä sähköisen 

viestinnän sääntelyjärjestelmää. 

(1) Euroopan on hyödynnettävä kaikki 

kasvun lähteet kriisistä selviytymiseksi, 

työpaikkojen luomiseksi ja kilpailukykynsä 

palauttamiseksi. Kasvun elvyttäminen ja 

työpaikkojen luominen unionissa on 

Eurooppa 2020 -strategian tavoite. Vuoden 

2013 keväällä kokoontunut Eurooppa-

neuvosto korosti digitaalisten 

sisämarkkinoiden merkitystä kasvulle ja 

kehotti ryhtymään konkreettisiin 

toimenpiteisiin tieto- ja viestintätekniikan 

(TVT) sisämarkkinoiden luomiseksi 

mahdollisimman pian. Eurooppa 2020 -

strategian tavoitteiden ja tämän kehotuksen 

mukaisesti tämän asetuksen tarkoituksena 

on edistää sähköisen viestinnän 

sisämarkkinoiden luomista täydentämällä 

ja mukauttamalla unionin nykyistä 

sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmää 

tietyiltä osin ja määrittämällä 

järjestelmän seuraavan 

uudelleentarkastelun yleinen sisältö, 

tarkoitus ja aikataulu. 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Saumattomilla sähköisen viestinnän 

sisämarkkinoilla olisi taattava vapaus 

tarjota sähköisiä viestintäverkkoja ja 

palveluja kaikille asiakkaille unionissa 

sekä jokaisen loppukäyttäjän oikeus valita 

paras markkinoilla saatavilla oleva tarjous, 

eikä tätä saisi haitata markkinoiden 

epäyhtenäisyys eri puolin kansallisia rajoja. 

Nykyisessä sähköisen viestinnän 

sääntelyjärjestelmässä ei puututa kattavasti 

tähän hajanaisuuteen: 

yleisvaltuutusjärjestelmät ovat kansallisia, 

eivät unionin laajuisia, jäsenvaltioissa on 

omat taajuuksien jakotavat, sähköisten 

viestintäpalvelujen tarjoajien käytettävissä 

on eri jäsenvaltioissa erilaisia 

käyttöoikeustuotteita ja käytössä on 

erilaisia alakohtaisia 

kuluttajansuojasääntöjä. Monissa 

tapauksissa unionin säännöillä 

määritellään vain perustaso, ja säännöt 

pannaan täytäntöön eri tavoin eri 

jäsenvaltioissa. 

(3) Olisi taattava vapaus tarjota sähköisiä 

viestintäverkkoja ja palveluja kaikille 

asiakkaille unionissa sekä jokaisen 

loppukäyttäjän oikeus valita paras 

markkinoilla saatavilla oleva tarjous, eikä 

tätä saisi haitata markkinoiden 

epäyhtenäisyys eri puolin kansallisia rajoja. 

Nykyisessä sähköisen viestinnän 

sääntelyjärjestelmässä ei puututa kattavasti 

tähän hajanaisuuteen: 

yleisvaltuutusjärjestelmän kansallisessa 

toteutuksessa on eroja, jäsenvaltioissa on 

omat taajuuksien jakotavat, ja käytössä on 

erilaisia alakohtaisia 

kuluttajansuojasääntöjä. Samalla, kun 

esimerkiksi valtuutusdirektiivi rajoittaa 

sitä, millaisia tietoja voidaan vaatia, 12 

jäsenvaltiota vaatii lisätietoja, jotka 

koskevat esimerkiksi suunniteltujen 

toimien luokittelua, toimien 

maantieteellistä laajuutta, 

kohdemarkkinoita, yritysrakennetta ja 

osakkaiden sekä osakkaiden nimiä, 

kauppakamarin sertifiointia sekä 

yrityksen edustajan rikosrekisteriä. 

Tämänkaltaiset lisävaatimukset 

korostavat rikkomismenettelyjä koskevan 

komission tiukan politiikan merkitystä. 

Or. en 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Todellisten sähköisen viestinnän (4) Todellisten sähköisen viestinnän 
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sisämarkkinoiden olisi edistettävä 

kilpailua, investointeja ja innovaatioita 

uusien ja parempien verkkojen ja 

palvelujen alalla sekä edistää 

markkinoiden yhdentymistä ja 

rajatylittävien palvelujen tarjontaa. Niiden 

pitäisi näin ollen edesauttaa toteuttamaan 

Euroopan digitaalistrategian 

kunnianhimoiset nopeisiin 

laajakaistayhteyksiin liittyvät tavoitteet. 

Digitaalisten infrastruktuurien ja palvelujen 

yhä laajemman saatavuuden pitäisi 

puolestaan lisätä kuluttajien valinnanvaraa, 

parantaa palvelujen laatua ja lisätä sisällön 

moninaisuutta sekä tukea osaltaan 

alueellista ja sosiaalista koheesiota ja 

helpottaa liikkuvuutta koko unionissa. 

sisämarkkinoiden olisi edistettävä 

kilpailua, investointeja ja innovaatioita 

uusien ja parempien verkkojen ja 

palvelujen alalla sekä edistettävä 

markkinoiden yhdentymistä ja 

rajatylittävien palvelujen tarjontaa. 

Tarpeeton yrityksiin kohdistuva 

sääntelyrasite olisi samalla pidettävä 

mahdollisimman pienenä. Niiden pitäisi 

näin ollen edesauttaa toteuttamaan 

Euroopan digitaalistrategian 

kunnianhimoiset nopeisiin 

laajakaistayhteyksiin liittyvät tavoitteet. 

Digitaalisten infrastruktuurien ja palvelujen 

yhä laajemman saatavuuden pitäisi 

puolestaan lisätä kuluttajien valinnanvaraa, 

parantaa palvelujen laatua ja lisätä sisällön 

moninaisuutta sekä tukea osaltaan 

alueellista ja sosiaalista koheesiota ja 

helpottaa liikkuvuutta koko unionissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Sähköisen viestinnän sisämarkkinoista 

saatavien hyötyjen odotetaan ulottuvan 

koko digitaaliseen ekosysteemiin, johon 

kuuluvat unionin laitevalmistajat, sisällön 

ja sovellusten tarjoajat ja koko talous aina 

pankkialasta autoteollisuuteen, 

logistiikkaan, vähittäiskauppaan, energiaan 

ja liikenteeseen, eli aloihin, joilla 

tuottavuuden lisääminen perustuu 

verkkoyhteyksien saatavuuteen ja 

esimerkiksi ajasta ja paikasta 

riippumattomiin pilvipalvelusovelluksiin, 

esineiden verkottamiseen tai 

mahdollisuuksiin integroida 

palveluntarjontaa yrityksen eri osissa. 

Myös viranomaisten ja 

(5) Sähköisen viestinnän sisämarkkinoista 

saatavien hyötyjen odotetaan ulottuvan 

koko digitaaliseen ekosysteemiin, johon 

kuuluvat laitevalmistajat, sisällön ja 

sovellusten tarjoajat ja koko talous aina 

koulutuksesta, pankkialasta 

autoteollisuuteen, logistiikkaan, 

vähittäiskauppaan, energiaan ja 

liikenteeseen, eli aloihin, joilla 

tuottavuuden lisääminen perustuu 

verkkoyhteyksien saatavuuteen ja 

esimerkiksi ajasta ja paikasta 

riippumattomiin pilvipalvelusovelluksiin, 

esineiden verkottamiseen tai 

mahdollisuuksiin integroida 

palveluntarjontaa yrityksen eri osissa. 
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terveydenhuoltosektorin odotetaan 

hyötyvän sähköisten 

viranomaispalveluiden ja terveydenhuollon 

sähköisten palvelujen valikoiman 

laajentuessa. Sähköisen viestinnän 

sisämarkkinoilla niin ikään 

kulttuurisisällön ja -palvelujen tarjonta ja 

kulttuurinen monimuotoisuus ylipäätään 

lisääntynee. Sähköisten viestintäverkkojen 

ja -palvelujen avulla tarjottavien 

tiedonsiirtoyhteyksien merkitys koko 

taloudelle ja yhteiskunnalle on niin suuri, 

että perusteettomia alakohtaisia sääntely- ja 

muita rasitteita olisi vältettävä. 

Myös kansalaisten, viranomaisten ja 

terveydenhuoltosektorin odotetaan 

hyötyvän sähköisten 

viranomaispalveluiden ja terveydenhuollon 

sähköisten palvelujen valikoiman 

laajentuessa. Sähköisen viestinnän 

sisämarkkinoilla niin ikään 

kulttuurisisällön ja -palvelujen tarjonta ja 

kulttuurinen monimuotoisuus ylipäätään 

lisääntynee. Sähköisten viestintäverkkojen 

ja -palvelujen avulla tarjottavan viestinnän 

merkitys koko taloudelle ja yhteiskunnalle 

on niin suuri, että perusteettomia 

alakohtaisia sääntely- ja muita rasitteita 

olisi vältettävä. 

Or. en 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Tämän asetuksen tarkoituksena on 

sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden 

toteuttaminen kolmen laajan ja läheisesti 

toisiinsa liittyvän toimintalinjan avulla. 

Ensinnäkin asetuksella olisi varmistettava 

vapaus tarjota maiden ja verkkojen 

rajatylittäviä sähköisen viestinnän 

palveluja eri jäsenvaltioissa ottamalla 

käyttöön EU-valtuutus, jolla luodaan 

edellytykset alakohtaisen sääntelyn 

sisällön ja täytäntöönpanon 

yhdenmukaisuuden ja ennustettavuuden 

lisäämiselle koko unionin alueella. 

Toiseksi on tarpeen varmistaa, että 

rajatylittävän sähköisen viestinnän 

verkkojen ja palveluntarjonnan kannalta 

olennaisiin hyödykkeisiin liittyvät ehdot ja 

edellytykset ovat huomattavasti nykyistä 

yhdenmukaisempia ei ainoastaan 

langattomassa laajakaistaviestinnässä, 

jossa sekä luvanvaraiset että toimiluvista 

(6) Tämän asetuksen tarkoituksena on 

edetä kohti sähköisen viestinnän 

sisämarkkinoiden toteuttamista kolmen 

laajan ja läheisesti toisiinsa liittyvän 

toimintalinjan avulla. Ensinnäkin 

asetuksella olisi vahvistettava vapaus 

tarjota maiden ja verkkojen rajatylittäviä 

sähköisen viestinnän palveluja eri 

jäsenvaltioissa yhtenäistämällä yleisen 

lupajärjestelmän soveltaminen. Toiseksi 

on käsiteltävä langattoman 

laajakaistaviestinnän taajuuslupien 

myöntämisen ehtoja ja menettelyjä sekä 

toimiluvista vapautettujen taajuuksien 

käyttöä. Kolmanneksi tällä asetuksella olisi 

liiketoimintaolosuhteiden 

yhdenmukaistamiseksi ja kansalaisten 

digitaalipalveluja kohtaan tunteman 

luottamuksen luomiseksi käsiteltävä 

loppukäyttäjien ja erityisesti kuluttajien 

suojelua koskevia sääntöjä. Tällaisia ovat 
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vapautetut taajuudet ovat avainasemassa, 

vaan myös kiinteissä yhteyksissä. 

Kolmanneksi tällä asetuksella olisi 

liiketoimintaolosuhteiden 

yhdenmukaistamiseksi ja kansalaisten 

digitaalipalveluja kohtaan tunteman 

luottamuksen luomiseksi 

yhdenmukaistettava loppukäyttäjien ja 

erityisesti kuluttajien suojelua koskevia 

sääntöjä. Tällaisia ovat muun muassa 

syrjimättömyyttä, sopimustietoja sekä 

sopimuksen irtisanomista ja 

palveluntarjoajan vaihtamista koskevat 

säännöt niiden sääntöjen lisäksi, jotka 

koskevat verkkosisältöjen, sovellusten ja 

palvelujen saatavuutta ja 

liikenteenhallintaa ja jotka hyödyttävät 

loppukäyttäjiä ja takaavat samanaikaisesti 

sen, että internetin ekosysteemi toimii 

jatkossakin innovoinnin lähteenä. Lisäksi 

verkkovierailuja koskevien uudistusten 

ansiosta kuluttajien pitäisi voida turvallisin 

mielin käyttää verkkoa matkustaessaan 

EU:n alueella, ja ajan mittaan niiden pitäisi 

johtaa yhdenmukaisiin hinnoittelu- ja 

muihin ehtoihin unionissa. 

muun muassa syrjimättömyyttä, 

sopimustietoja sekä sopimuksen 

irtisanomista ja palveluntarjoajan 

vaihtamista koskevat säännöt niiden 

sääntöjen lisäksi, jotka koskevat 

verkkosisältöjen, sovellusten ja palvelujen 

saatavuutta ja liikenteenhallintaa ja jotka 

hyödyttävät loppukäyttäjiä ja takaavat 

samanaikaisesti sen, että internetin 

ekosysteemi toimii jatkossakin innovoinnin 

lähteenä. Lisäksi verkkovierailuja 

koskevien uudistusten ansiosta kuluttajien 

pitäisi voida turvallisin mielin käyttää 

verkkoa matkustaessaan EU:n alueella, ja 

ajan mittaan niiden pitäisi johtaa 

yhdenmukaisiin hinnoittelu- ja muihin 

ehtoihin unionissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Tällä asetuksella olisi näin ollen 

täydennettävä unionin nykyistä 

sääntelykehystä (Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2002/19/EY14, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/20/EY15, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2002/21/EY16, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2002/22/EY17, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

(7) Tällä asetuksella olisi näin ollen 

täydennettävä unionin nykyistä 

sääntelykehystä (Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2002/19/EY14, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/20/EY15, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2002/21/EY16, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2002/22/EY17, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivi 2002/58/EY18, komission 

direktiivi 2002/77/EY19 sekä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 

1211/200920, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 531/201221 ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 

N:o 243/2012/EU22) ja nykyistä unionin 

lainsäädännön mukaista kansallista 

lainsäädäntöä niin, että luodaan erityiset 

oikeudet ja velvollisuudet sekä sähköisen 

viestinnän tarjoajille että loppukäyttäjille ja 

tehdään tämän edellyttämät muutokset 

voimassa oleviin direktiiveihin sekä 

asetukseen (EU) n:o 531/2012 nykyistä 

suuremman yhdenmukaisuuden sekä 

kilpailulle avoimempien sisämarkkinoiden 

edellyttämien tiettyjen merkittävien 

muutosten varmistamiseksi. 

direktiivi 2002/58/EY18, komission 

direktiivi 2002/77/EY19 sekä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 

1211/200920, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 531/201221 ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 

N:o 243/2012/EU22) ja nykyistä unionin 

lainsäädännön mukaista kansallista 

lainsäädäntöä niin, että otetaan käyttöön 

tiettyjä kohdennettuja toimenpiteitä, 

joiden avulla luodaan erityiset oikeudet ja 

velvollisuudet sekä sähköisen viestinnän 

tarjoajille että loppukäyttäjille ja tehdään 

tämän edellyttämät muutokset voimassa 

oleviin direktiiveihin sekä asetukseen (EU) 

n:o 531/2012 nykyistä suuremman 

yhdenmukaisuuden sekä kilpailulle 

avoimempien sisämarkkinoiden 

edellyttämien tiettyjen merkittävien 

muutosten varmistamiseksi. 

__________________ __________________ 

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/19/EY, annettu 7 päivänä 

maaliskuuta 2002, sähköisten 

viestintäverkkojen ja niiden 

liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja 

yhteenliittämisestä (käyttöoikeusdirektiivi) 

(EYVL L 108, 24.4.2002, s. 7). 

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/19/EY, annettu 7 päivänä 

maaliskuuta 2002, sähköisten 

viestintäverkkojen ja niiden 

liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja 

yhteenliittämisestä (käyttöoikeusdirektiivi) 

(EYVL L 108, 24.4.2002, s. 7). 

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/20/EY, annettu 7 päivänä 

maaliskuuta 2002, sähköisiä 

viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista 

valtuutuksista (valtuutusdirektiivi) (EYVL 

L 108, 24.4.2002 s. 21). 

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/20/EY, annettu 7 päivänä 

maaliskuuta 2002, sähköisiä 

viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista 

valtuutuksista (valtuutusdirektiivi) (EYVL 

L 108, 24.4.2002 s. 21). 

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä 

helmikuuta 2002, sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä 

sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 

(EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33). 

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä 

helmikuuta 2002, sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä 

sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 

(EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33). 

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/22/EY, annettu 

7 päivänä maaliskuuta 2002, 

yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista 

sähköisten viestintäverkkojen ja 

-palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) 

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/22/EY, annettu 

7 päivänä maaliskuuta 2002, 

yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista 

sähköisten viestintäverkkojen ja 

-palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) 
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(EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51). (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51). 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä 

heinäkuuta 2002, henkilötietojen 

käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 

sähköisen viestinnän alalla (sähköisen 

viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 

201, 31.7.2002, s. 37). 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä 

heinäkuuta 2002, henkilötietojen 

käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 

sähköisen viestinnän alalla (sähköisen 

viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 

201, 31.7.2002, s. 37). 

19 Komission direktiivi 2002/77/EY, 

annettu 16 päivänä syyskuuta 2002, 

kilpailusta sähköisten viestintäverkkojen ja 

-palvelujen markkinoilla (EYVL L 249, 

17.9.2002, s. 21). 

19 Komission direktiivi 2002/77/EY, 

annettu 16 päivänä syyskuuta 2002, 

kilpailusta sähköisten viestintäverkkojen ja 

-palvelujen markkinoilla (EYVL L 249, 

17.9.2002, s. 21). 

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1211/2009, annettu 25 

päivänä marraskuuta 2009, Euroopan 

sähköisen viestinnän 

sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 

(BEREC) ja viraston perustamisesta 

(EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1). 

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1211/2009, annettu 25 

päivänä marraskuuta 2009, Euroopan 

sähköisen viestinnän 

sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 

(BEREC) ja viraston perustamisesta 

(EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1). 

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 531/2012, annettu 13 

päivänä kesäkuuta 2012, verkkovierailuista 

yleisissä matkaviestinverkoissa unionin 

alueella (EUVL L 172, 30.6.2012, s. 10). 

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 531/2012, annettu 13 

päivänä kesäkuuta 2012, verkkovierailuista 

yleisissä matkaviestinverkoissa unionin 

alueella (EUVL L 172, 30.6.2012, s. 10). 

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 243/2012/EU, annettu 

14 päivänä maaliskuuta 2012, 

monivuotisen radiotaajuuspoliittisen 

ohjelman perustamisesta (EUVL L 81, 

21.3.2012, s. 7). 

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 243/2012/EU, annettu 

14 päivänä maaliskuuta 2012, 

monivuotisen radiotaajuuspoliittisen 

ohjelman perustamisesta (EUVL L 81, 

21.3.2012, s. 7). 

Or. en 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Sähköisen viestinnän tarjoamiseen 

valtioiden rajojen yli liittyy edelleen 

suurempia rasitteita kuin sen 

(9) Yleisen luvan tietynasteinen 

yhdenmukaistaminen, joka käsittäisi 

BERECin ilmoitusten vastaanottajana, 
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tarjoamiseen kansallisten rajojen sisällä. 

Rajatylittävien palvelujen tarjoajien on 

muun muassa edelleen tehtävä 

ilmoituksia ja maksettava maksuja 

erikseen jokaisessa vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa. EU-valtuutuksen 

haltijoihin sovellettaisiin vain yhtä ainoaa 

ilmoitusjärjestelmää siinä jäsenvaltiossa, 

jossa niillä on pääasiallinen toimipaikka 

(kotijäsenvaltio), mikä vähentää 

rajatylittävää toimintaa harjoittavien 

operaattoreiden hallinnollista taakkaa. 

EU-valtuutusta sovellettaisiin kaikkiin 

yrityksiin, jotka tarjoavat tai aikovat 
tarjota sähköisiä viestintäverkkoja ja 

-palveluja useammassa kuin yhdessä 

jäsenvaltiossa. Valtuutuksen turvin niillä 

olisi oikeus tarjota sähköisiä 

viestintäpalveluja ja -verkkoja tämän 

asetuksen mukaisesti missä tahansa 

jäsenvaltiossa. EU-valtuutuksen, jossa 

määritellään kotijäsenvaltiossa 

myönnettävän yleisvaltuutuksen 

perusteella sähköisen viestinnän palveluja 

eri jäsenvaltioissa tarjoaviin 

operaattoreihin sovellettavat oikeudelliset 

puitteet, pitäisi tehokkaasti taata vapaus 

tarjota sähköisiä viestintäpalveluja ja 

-verkkoja koko unionin alueella. 

auttaisi varmistamaan, että vapaus tarjota 

sähköisen viestinnän palveluja ja verkkoja 

koko unionissa toteutuu tehokkaasti 

käytännössä. Lisäksi ilmoitus ei ole 

pakollinen yleisen lupajärjestelmän 

käyttämiseksi, eivätkä kaikki jäsenvaltiot 

vaadi sitä. Koska ilmoitusvaatimus 

aiheuttaa operaattorille hallinnollisen 

rasitteen, ilmoitusta vaativien 

jäsenvaltioiden olisi osoitettava sen olevan 

perusteltu, mikä vastaa tarpeettoman 

hallinnollisen rasitteen poistamista 

koskevaa unionin politiikkaa. Komission 

olisi edellytettävä arvioivan tällaisia 

vaatimuksia, ja sillä pitäisi olla 

tarvittaessa toimivalta pyytää niiden 

poistamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Sähköisten viestintäpalvelujen ja 

-verkkojen tarjonta rajojen yli voi 

muodoltaan vaihdella useiden tekijöiden 

mukaan, kuten verkko- tai palvelutyypin, 

tarvittavan fyysisen infrastruktuurin 

laajuuden tai eri jäsenvaltioissa olevien 

tilaajien lukumäärän mukaan. Aikomus 

Poistetaan. 
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tarjota rajatylittäviä sähköisen viestinnän 

palveluja tai ylläpitää sähköistä 

viestintäverkkoa useammassa kuin 

yhdessä jäsenvaltiossa voidaan osoittaa 

eri tavoin, esimerkiksi neuvottelemalla 

sopimuksia tietyn jäsenvaltion verkkoon 

pääsystä tai markkinoimalla palveluja 

internetissä kohdejäsenvaltion kielellä. 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Eurooppalaiseen sähköisen 

viestinnän tarjoajaan sovellettavan 

sääntelyjärjestelmän olisi oltava neutraali 

suhteessa kaupallisiin valintoihin, jotka 

ovat toimintojen ja toiminnan 

järjestämisen perustana eri 

jäsenvaltioissa, eli siihen, miten tarjoaja 

päättää ylläpitää sähköisiä 

viestintäverkkoja tai tarjota sähköisen 

viestinnän palveluja yli rajojen. Näin 

ollen yrityksen yhtiörakenteesta 

riippumatta eurooppalaiseen sähköisen 

viestinnän tarjoajan kotijäsenvaltion olisi 

katsottava olevan se jäsenvaltio, jossa 

sähköisten viestintäverkkojen ja 

-palvelujen tarjoamiseen liittyvät 

strategiset päätökset tehdään. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(12) EU-valtuutuksen olisi perustuttava 

kotijäsenvaltiossa annettavaan 

yleisvaltuutukseen. Siihen ei saisi soveltaa 

jonkin muun kansallisen lainsäädännön, 

joka ei koske erityisesti sähköisen 

viestinnän alaa, mukaisesti jo 

sovellettavia ehtoja. Lisäksi 

eurooppalaisiin sähköisen viestinnän 

tarjoajiin olisi sovellettava myös tämän 

asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 

531/2012 säännöksiä. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Useimmat alakohtaiset ehdot, jotka 

koskevat esimerkiksi pääsyä verkkoihin 

tai verkkojen turvallisuutta ja eheyttä tai 

hätäpalvelujen käyttömahdollisuutta, ovat 

vahvasti sidoksissa paikkaan, jossa verkko 

sijaitsee tai palvelua tarjotaan. Näin ollen 

eurooppalaiseen sähköisen viestinnän 

tarjoajaan voidaan soveltaa niissä 

jäsenvaltioissa, joissa se toimii, 

sovellettavia ehtoja, siltä osin kuin tässä 

asetuksessa ei muuta säädetä. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(15) On tarpeen varmistaa, että 

samankaltaisissa olosuhteissa jäsenvaltiot 

eivät kohtele syrjivästi mitään 

eurooppalaisen sähköisen viestinnän 

tarjoajaa ja että sisämarkkinoilla 

sovelletaan yhdenmukaisia 

sääntelykäytäntöjä, erityisesti siltä osin 

kuin on kyse direktiivin 2002/21/EY 15 tai 

16 artiklan tai direktiivin 2002/19/EY 5 tai 

8 artiklan soveltamisalaan kuuluvista 

toimenpiteistä. Eurooppalaisilla sähköisen 

viestinnän tarjoajilla olisi näin ollen 

oltava oikeus siihen, että objektiivisesti 

vastaavassa tilanteessa eri jäsenvaltiot 

kohtelevat niitä yhdenvertaisesti, jotta 

mahdollistetaan yhdentyneemmät monta 

aluetta kattavat toiminnot. Lisäksi 

käytössä olisi oltava erityisiä menettelyjä 

unionin tasolla direktiivin 2002/21/EY 7 

a artiklassa tarkoitettujen korjaavia 

toimenpiteitä koskevien päätösluonnosten 

tarkastelua varten, jotta vältettäisiin 

perusteettomat erot eri jäsenvaltioiden 

eurooppalaisille sähköisen viestinnän 

tarjoajille asettamissa velvoitteissa. 

(15) Yhdenvertaisen kohtelun periaate on 

yksi Euroopan unionin oikeuden yleinen 

periaate, joka on sisällytetty Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan 20 ja 21 

artiklaan. Vakiintuneen oikeuskäytännön 

mukaan tämä periaate edellyttää, että 

toisiinsa rinnastettavia tilanteita ei 

kohdella eri tavoin eikä erilaisia tilanteita 

kohdella samalla tavoin, ellei tällainen 

kohtelu ole objektiivisesti perusteltua. On 

tarpeen varmistaa, että samankaltaisissa 

olosuhteissa jäsenvaltiot eivät kohtele 

syrjivästi mitään sähköisen viestinnän 

tarjoajaa ja että sisämarkkinoilla 

sovelletaan yhdenmukaisia 

sääntelykäytäntöjä, erityisesti siltä osin 

kuin on kyse direktiivin 2002/21/EY 15 tai 

16 artiklan tai direktiivin 2002/19/EY 5 tai 

8 artiklan soveltamisalaan kuuluvista 

toimenpiteistä. 

Or. en 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Sääntely- ja valvontavaltuudet olisi 

jaettava asianmukaisesti eurooppalaisen 

sähköisen viestinnän tarjoajan 

kotijäsenvaltion ja kaikkien 

vastaanottavien jäsenvaltioiden kesken 

markkinoille pääsyn esteiden 

vähentämiseksi; samalla olisi 

varmistettava, että sähköisten 

Poistetaan. 
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viestintäverkkojen ja -palvelujen 

tarjoamiseen sovellettavat ehdot pannaan 

asianmukaisesti täytäntöön. Näin ollen 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

valvottava, että niiden alueella 

sovellettavia ehtoja noudatetaan unionin 

lainsäädännön mukaisesti, mihin kuuluu 

tarvittaessa seuraamuksista ja 

väliaikaisista toimista määrääminen, 

mutta ainoastaan kotijäsenvaltion 

kansallisella sääntelyviranomaisella olisi 

oltava oikeus peruuttaa määräajaksi tai 

kokonaan eurooppalaisen sähköisen 

viestinnän tarjoajan oikeudet tarjota 

sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 

koko unionissa tai sen osassa. 

Or. en 

 

Tarkistus  15 

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 jäänyt maailman muiden 

merkittävien alueiden jälkeen – Pohjois-

Amerikan, Afrikan ja eräiden Aasian 

osien – viimeisimmän sukupolven 

langattomien laajakaistatekniikoiden 

(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. Samalla, kun jotkin 

alueet ovat unionissa kehittyneet hyvin 

pitkälle sekä Euroopan digitaalistrategian 

poliittisten tavoitteiden suhteen että 

yleisesti, jotkin muut alueet ovat jääneet 

jälkeen. Tämä johtuu erityisesti siitä, että 
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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/EU23 

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/EY24 nojalla eivät ole olleet 

riittäviä ratkaisemaan tätä ongelmaa. 

unionin menettely erityisesti nopean 

langattoman laajakaistan käyttöön 

sopivan taajuusalueen vapauttamiseksi on 

pirstoutunut, mikä vaarantaa tällaisten 

poliittisten tavoitteiden saavuttamisen 

koko unionissa. 800 MHz taajuusalueen 

hyödyntämisen salliminen ja sen 

vapauttaminen langatonta 

laajakaistaviestintää varten etenee hitaasti: 

komissio on myöntänyt yli puolelle 

jäsenvaltioista poikkeuksen tai ne eivät ole 

muuten vapauttaneet taajuuksia Euroopan 

radiotaajuuspoliittisen ohjelmasta 

annetussa parlamentin ja neuvoston 

päätöksessä N:o 243/2012/EU23 

vahvistetussa määräajassa. Tämä osoittaa, 

että kiireellisiä toimia tarvitaan jo nykyisen 

radiotaajuuspoliittisen ohjelman kaudella. 

Se osoittaa myös, että komission on 

parannettava toimivaltansa käyttämistä, 

mikä on erittäin tärkeää unionin 

toimenpiteiden asianmukaisen 

täytäntöönpanon ja jäsenvaltioiden 

välisen vilpittömän yhteistyön kannalta. 

Komission tiukkojen toimien, joilla 

toteutetaan unionin jo sovittuja 

toimenpiteitä radiotaajuuksien saatavuuden 

ehtojen yhdenmukaistamiseksi ja 

taajuuksien käyttämiseksi tehokkaasti 

langatonta laajakaistaviestintää varten 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätöksen N:o 676/2002/EY24 nojalla, 

pitäisi itse edistää merkittävästi tämän 

ongelman ratkaisemista. 

__________________ __________________ 

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 243/2012/EU, annettu 14 

päivänä maaliskuuta 2012, monivuotisen 

radiotaajuuspoliittisen ohjelman 

perustamisesta (EUVL L 81, 21.3.2012). 

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 243/2012/EU, annettu 14 

päivänä maaliskuuta 2012, monivuotisen 

radiotaajuuspoliittisen ohjelman 

perustamisesta (EUVL L 81, 21.3.2012). 

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 676/2002/EY, tehty 7 päivänä 

maaliskuuta 2002, Euroopan yhteisön 

radiotaajuuspolitiikan 

sääntelyjärjestelmästä (radiotaajuuspäätös) 

(EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1). 

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 676/2002/EY, tehty 7 päivänä 

maaliskuuta 2002, Euroopan yhteisön 

radiotaajuuspolitiikan 

sääntelyjärjestelmästä (radiotaajuuspäätös) 

(EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1). 
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Or. en 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (17 a) Langatonta laajakaistaviestintää 

varten yhdenmukaistetun taajuusalueen 

myyminen ja vuokraus lisää joustavuutta 

ja johtaa taajuusalueresurssien entistä 

tehokkaampaan jakamiseen. Siksi sitä 

pitäisi helpottaa ja edistää edelleen myös 

varmistamalla, että kaikki käyttöoikeudet, 

jo myönnetyt käyttöoikeudet mukaan 

lukien, ovat voimassa riittävän pitkään. 

Or. en 

 

Tarkistus  17 

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 

(19) Sähköisten viestintäpalvelujen 

tarjoajien olisi voitava 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 
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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 

taajuuksien tai niiden osan siirtoja, 

vuokraamista ja yhteiskäyttöä koskevia 

selkeitä sääntöjä. 

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 

taajuuksien tai niiden osan siirtoja, 

vuokraamista ja yhteiskäyttöä koskevia 

entistä parempia sääntöjä. 

Or. en 

 

Tarkistus  18 

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 

(20) Radiotaajuuksien käyttölupien 

koordinointia ja johdonmukaisuutta olisi 

parannettava. 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 
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käsittelevän ryhmän 13. kesäkuuta 2013 

hyväksytyssä lausunnossa ”Strategic 

challenges facing Europe in addressing the 

growing radio spectrum demand for 

wireless broadband” suositellaan. 

wireless broadband” suositellaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) Muiden langatonta laajakaistaa 

varten osoitettujen taajuuksien 

käyttölupiin mahdollisesti sisältyvien 

keskeisten ehtojen osalta tässä 

asetuksessa vahvistettujen 

sääntelyperiaatteiden ja kriteerien 

johdonmukaista soveltamista yksittäisissä 

jäsenvaltioissa edesauttaisi 

koordinointimekanismi, jossa komissiolla 

ja muilla jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus 

esittää etukäteen huomautuksia 

käyttölupien myöntämisaikeista tietyssä 

jäsenvaltiossa ja komissiolla olisi 

mahdollisuus, muiden jäsenvaltioiden 

näkemykset huomioon ottaen, estää 

ehdotuksen täytäntöönpano, jos se 

vaikuttaa unionin oikeuden vastaiselta. 

(24) Unionin sääntelykehyksessä 

vahvistettujen sääntelyperiaatteiden ja 

kriteerien johdonmukaista soveltamista 

yksittäisissä jäsenvaltioissa edesauttaisi 

koordinointimekanismi, jossa komissiolla 

ja muilla jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus 

esittää etukäteen huomautuksia 

käyttölupien myöntämisaikeista tietyssä 

jäsenvaltiossa ja komissiolla olisi 

mahdollisuus, muiden jäsenvaltioiden 

näkemykset huomioon ottaen, estää 

ehdotuksen täytäntöönpano, jos se 

vaikuttaa unionin oikeuden vastaiselta. 

Or. en 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Koska radiotaajuuksien kysyntä 

langatonta laajakaistaa varten on valtavassa 

(25) Koska radiotaajuuksien kysyntä 

langatonta laajakaistaa varten on valtavassa 
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kasvussa, olisi edistettävä taajuuksia 

tehokkaasti langattomiin 

laajakaistayhteyksiin käyttäviä 

vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tällaisia ovat 

langattoman yhteyden mahdollistavat 

matalatehoiset ja lyhyellä kantamalla 

toimivat järjestelmät, kuten langattomien 

lähiverkkojen nk. hotspot-liityntäpisteet 

(RLAN, tunnetaan myös nimellä WiFi), 

sekä matalatehoisten 

piensoluliityntäpisteiden (femto-, piko- tai 

metrosolujen) verkot. 

kasvussa, taajuuksia tehokkaasti 

langattomiin laajakaistayhteyksiin 

käyttäviä vaihtoehtoisia ratkaisuja ei pitäisi 

estää. Tällaisia ovat tällä hetkellä 

langattoman yhteyden mahdollistavat 

matalatehoiset ja lyhyellä kantamalla 

toimivat järjestelmät, kuten langattomien 

lähiverkkojen nk. hotspot-liityntäpisteet 

(RLAN, tunnetaan myös nimellä WiFi), 

sekä matalatehoisten 

piensoluliityntäpisteiden (femto-, piko- tai 

metrosolujen) verkot. 

Or. en 

 

Tarkistus  21 

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 

johdonmukaisia ja toteuttamiskelpoisia. 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(31) Unionin sääntelyjärjestelmän 

täytäntöönpanosta saadut kokemukset 

osoittavat, että nykyiset säännökset, joissa 

edellytetään sääntelytoimenpiteiden 

yhdenmukaista soveltamista ja joiden 

tavoitteena on myötävaikuttaa 

sisämarkkinoiden kehitykseen, eivät ole 

riittävästi luoneet kannustimia 

käyttöoikeustuotteiden suunnitteluun 

yhdenmukaistettujen standardien ja 

menettelyjen perusteella erityisesti 

kiinteiden verkkojen osalta. 

Operaattoreilla on eri jäsenvaltioissa 

toimiessaan vaikeuksia löytää tarvittavan 

laatuisia liityntähyödykkeitä 

oikeantasoisella verkkojen ja palvelujen 

yhteentoimivuudella, ja jos tällaisia on 

saatavilla, niiden tekniset ominaisuudet 

poikkeavat toisistaan. Tämä lisää 

kustannuksia ja muodostaa esteen 

palvelujen tarjoamiselle yli kansallisten 

rajojen. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Sähköisen viestinnän 

sisämarkkinoiden yhdentymistä 

nopeutettaisiin luomalla kehys tiettyjen 

sellaisten keskeisten tärkeimpiin 

parametreihin ja 

vähimmäisominaisuuksiin perustuvien 

eurooppalaisten virtuaalituotteiden 

Poistetaan. 
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määrittelemiseksi, jotka ovat erityisen 

tärkeitä sähköisten viestintäpalveluiden 

tarjoajille niiden tarjotessa rajatylittäviä 

palveluita ja omaksuessa 

yleiseurooppalaista toimintastrategiaa 

ympäristössä, joka yhä kasvavassa määrin 

perustuu täysin internet-protokollaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(33) Erilaisten virtuaalisten tuotteiden 

palvelemat operatiiviset tarpeet olisi 

selvitettävä. Eurooppalaisia virtuaalisten 

laajakaistaverkkojen käyttöoikeustuotteita 

olisi oltava saatavilla silloin, kun 

merkittävässä markkina-asemassa olevan 

operaattorin on edellytetty puitedirektiivin 

ja käyttöoikeusdirektiivin säännösten 

mukaisesti tarjoavan pääsyn verkkoonsa 

säännellyin ehdoin tietyissä 

liityntäpisteissä. Ensinnäkin tehokasta 

rajatylittävää markkinoillepääsyä olisi, 

silloin kun se on markkina-analyysin 

perusteella tarpeellista ja oikeasuhteista, 

helpotettava yhdenmukaistetuilla 

tuotteilla, jotka mahdollistavat sen, että 

rajatylittävien palvelujen tarjoaja voi 

tarjota palvelujaan loppukäyttäjilleen, 

esimerkiksi eri jäsenvaltioissa 

toimipaikkoja omaaville 

yritysasiakkailleen, ennakoitavalla ja 

riittävällä laadulla. Tällaisten 

yhdenmukaistettujen tuotteiden olisi 

oltava saatavilla riittävän pitkän ajan, 

jotta käyttöoikeutta hakevat toimijat ja 

palveluntarjoajat voivat suunnitella 

keskipitkän ja pitkän aikavälin 

investointejaan. 

Poistetaan. 
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Or. en 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(34) Toiseksi pitkälle kehitetyt virtuaaliset 

käyttöoikeustuotteet, jotka edellyttävät 

käyttöoikeutta hakevilta toimijoilta 

suurempia investointeja ja joiden ansiosta 

ne saavat lähemmäs loppukäyttäjiä 

ulottuvan käyttöoikeuden ansiosta 

enemmän määräysvaltaa ja 

eriytymismahdollisuuksia, ovat 

ratkaisevassa asemassa kestävän kilpailun 

edellytysten luomisessa sisämarkkinoilla. 

Näin ollen myös tällaiset seuraavan 

sukupolven liityntäverkkojen (Next 

Generation Access, NGA) keskeiset 

tukkutason käyttöoikeustuotteet olisi 

yhdenmukaistettava rajatylittävien 

investointien helpottamiseksi. Tällaiset 

virtuaaliset laajakaistaverkkojen 

käyttöoikeustuotteet olisi suunniteltava 

siten, että ne vastaavat 

toiminnallisuudeltaan eriytettyjä fyysisiä 

tilaajayhteyksiä, jotta voidaan laajentaa 

niiden tukkutason mahdollisten 

korjaavien toimenpiteiden valikoimaa, 

joita kansalliset sääntelyviranomaiset 

voivat harkita direktiivin 2002/19/EY 

mukaisessa oikeasuhteisuutta koskevassa 

arvioinnissaan. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 35 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(35) Kolmanneksi on myös tarpeen 

määritellä tukkutason yhdenmukaistettu 

käyttöoikeustuote laajennetulla 

rajapinnalla tarjottaville kiinteiden 

vuokrayhteyksien paikallisosille, jotta 

voidaan mahdollistaa 

liiketoimintakriittiset liityntäpalvelut 

kaikkein vaativimmille yrityskäyttäjille. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 36 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(36) Siirryttäessä asteittain täysin 

internet-protokollaan perustuviin 

verkkoihin sellaisten eri palveluluokille 

tarkoitettujen laatuvarmistettujen 

liityntätuotteiden puute, jotka perustuvat 

IP-protokollaan ja jotka mahdollistavat 

tiedonsiirtoyhteydet eri verkkoalueiden ja 

verkkojen rajojen yli sekä jäsenvaltioiden 

sisällä että niiden välillä, haittaa 

sellaisten sovellusten kehittymistä, jotka 

ovat riippuvaisia pääsystä muihin 

verkkoihin, mikä puolestaan rajoittaa 

teknologisia innovaatioita. Lisäksi tilanne 

estää laatutasoltaan varmennettujen IP-

pohjaisten verkkojen ja liityntätuotteiden 

hallinnasta ja tarjonnasta saatavien 

tehokkuusetujen laajamittaisemman 

leviämisen. Hyötyjä ovat erityisesti 

lisääntynyt turvallisuus, luotettavuus ja 

joustavuus sekä parempi 

kustannustehokkuus ja lyhyemmät 

toimitusajat. Hyötyjä saisivat niin 

operaattorit ja palveluntarjoajat kuin 

loppukäyttäjätkin. Siksi on tarpeen 

omaksua näiden tuotteiden suunnittelun 

Poistetaan. 
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ja saatavuuden suhteen yhdenmukaistettu 

lähestymistapa ja tarvittavat kohtuulliset 

ehdot, muun muassa mahdollisuudesta 

sähköisen viestinnän yritysten 

keskinäiseen pyyntöperusteiseen 

ristiintarjontaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(37) Kansallisten sääntelyviranomaisten 

olisi otettava huomioon tämän asetuksen 

mukaiset eurooppalaiset virtuaaliset 

laajakaistaverkkojen käyttöoikeustuotteet 

arvioidessaan, mitkä ovat 

tarkoituksenmukaisimpia 

käyttöoikeuksiin liittyviä korjaavia 

toimenpiteitä, joilla huomattavan 

markkinavoiman operaattorit velvoitetaan 

sallimaan pääsy verkkoihinsa, mutta 

vältetään tukkutason 

käyttöoikeustuotteiden tarpeettomasta 

lisääntymisestä johtuva liikasääntely 

riippumatta siitä, onko 

käyttöoikeustuotteet määrätty markkina-

analyysin perusteella tai muissa 

olosuhteissa. Eurooppalaisten 

virtuaalisten käyttöoikeustuotteiden 

käyttöönottamisen ei missään tapauksessa 

pitäisi itsessään johtaa tietylle 

operaattorille pakollisiksi määrättävien 

säänneltyjen käyttöoikeustuotteiden 

määrän kasvamiseen. Se, että kansallisten 

sääntelyviranomaisten on arvioitava 

tämän asetuksen hyväksymisen jälkeen, 

olisiko nykyisten tukkutason 

käyttöoikeuksiin liittyvien korjaavien 

toimenpiteiden sijasta määrättävä 

eurooppalainen virtuaalinen 

laajakaistaverkkojen käyttöoikeustuote, 

Poistetaan. 
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sekä arvioitava eurooppalaisen 

virtuaalisen laajakaistaverkkojen 

käyttöoikeustuotteen määräämisen 

asianmukaisuutta silloin, kun tulevissa 

markkina-analyyseissä havaitaan 

huomattava markkinavoima, ei saisi 

vaikuttaa kansallisten 

sääntelyviranomaisten velvollisuuteen 

määritellä direktiivin 2002/21/EY 16 

artiklan mukaisesti asianmukaisin ja 

oikeasuhteisin keino korjata havaittu 

kilpailuongelma. 

Or. en 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 38 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(38) Sääntelyn ennustettavuuden 

parantamiseksi lainsäädännössä olisi 

otettava huomioon myös nykyisen 

oikeudellisen kehyksen puitteissa 

kehittyvän päätöksentekokäytännön 

keskeiset elementit, jotka vaikuttavat 

ehtoihin, joilla tukkutason 

käyttöoikeustuotteita, eurooppalaiset 

virtuaaliset laajakaistaverkkojen 

käyttöoikeustuotteet mukaan luettuina, 

asetetaan saataville seuraavan 

sukupolven liityntäverkkoja varten. Siihen 

olisi sisällyttävä säännöksiä, joissa 

tukkutason käyttöoikeuksien 

markkinoiden analyysia varten ja 

erityisesti sitä silmällä pitäen, tarvitaanko 

seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin 

myönnettävän käyttöoikeuden 

hintavalvontaa, otetaan huomioon 

vaihtoehtoisten kiinteiden tai 

langattomien infrastruktuurien 

aiheuttaman kilpailupaineen, 

syrjimätöntä pääsyä koskevien 

tuloksellisten takeiden ja vähittäistason 

Poistetaan. 
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hintojen, valinnanvaran ja laadun 

suhteen arvioidun vallitsevan kilpailun 

tason välisten suhteiden merkitys. 

Jälkimmäinen näkökohta määrittää viime 

kädessä loppukäyttäjille koituvat hyödyt. 

Niinpä suorittaessaan direktiivin 

2002/21/EY 16 artiklan mukaista 

tapauskohtaista analyysia ja rajoittamatta 

huomattavan markkinavoiman arvioinnin 

tuloksia ja EU:n kilpailusääntöjen 

soveltamista, kansalliset 

sääntelyviranomaiset voivat katsoa, että 

kun markkinoilla on kaksi kiinteää 

seuraavan sukupolven liityntäverkkoa, 

markkinaolosuhteet ovat riittävän 

kilpaillut aikaansaamaan 

verkkoparannuksia ja kannustamaan 

kehitystä kohti ultranopeita palveluita, 

mikä on yksi vähittäismarkkinoiden 

kilpailun tärkeä parametri. 

Or. en 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 44 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(44) Matkaviestinnässä ja kiinteän verkon 

viestinnässä on edelleen erittäin 

merkittäviä hintaeroja kotimaan ja 

toiseen jäsenvaltioon suuntautuvien 

puhelujen ja tekstiviestien välillä. Vaikka 

maiden, operaattoreiden ja 

hinnoittelupakettien välillä sekä kiinteän 

verkon ja matkaviestinnän palvelujen 

välillä on suuria eroja, tämä vaikuttaa 

yhä edelleen eniten muita heikommassa 

asemassa oleviin asiakasryhmiin ja 

vaikeuttaa saumatonta viestintää 

unionissa eri jäsenvaltioiden laskevan 

liikenteen kohdeverkkomaksujen 

huomattavasta alentumisesta ja 

absoluuttisesti mitatusta lähentymisestä 

Poistetaan. 
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sekä kauttakulkumarkkinoiden matalista 

hinnoista huolimatta. Lisäksi siirtymisen 

täysin internet-protokollaan perustuvaan 

sähköiseen viestintäympäristöön pitäisi 

aikaan tuoda mukanaan lisää 

kustannussäästöjä. Näin ollen olisi 

perusteltava objektiivisilla kriteereillä 

kaikki merkittävät vähittäishintaerot 

kansallisen pitkän matkan kiinteän 

verkon viestinnän, joka tarkoittaa 

viestintää kansalliseen 

numerointisuunnitelmaan sisältyvällä 

suuntanumerolla yksilöidyltä alueelta 

johonkin toiseen tällaiseen alueeseen, ja 

toiseen jäsenvaltioon suuntautuvan 

kiinteän verkon viestinnän välillä. 

Kansainvälisen matkaviestinnän 

vähittäishinnat eivät saisi ylittää 

säännellyille verkkovierailupuheluille ja 

verkkovierailutekstiviesteille asetuksella 

(EU) N:o 531/2012 asetettuja 

euroäänipuhelu- ja 

eurotekstiviestitariffeja, ellei 

poikkeaminen ole perusteltavissa 

objektiivisilla kriteereillä. Tällaisia 

kriteerejä voivat olla esimerkiksi 

lisäkustannukset ja niiden kohtuullinen 

marginaali. Muita objektiivisia tekijöitä 

voivat olla erot hintajoustossa ja se, että 

kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 

helposti rajatylittäviä yhteyksiä unionissa 

vähäisin lisäkustannuksin tai maksutta 

tarjoavien yleisen sähköisen viestinnän 

tarjoajien vaihtoehtoisia tariffeja tai 

tietoyhteiskunnan palveluita, jotka ovat 

toiminnoiltaan verrannollisia, edellyttäen, 

että tällaisten vaihtoehtojen tarjoajat 

aktiivisesti tiedottavat niistä 

loppukäyttäjille. 

Or. en 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 46 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(46) Loppukäyttäjien vapaudessa saada ja 

jakaa tietoa ja laillista sisältöä tai käyttää 

valitsemiaan sovelluksia ja palveluja on 

noudatettava EU:n ja kansallista 

lainsäädäntöä. Tässä asetuksessa 

määritellään niiden rajoitusten rajat, jotka 

yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 

voivat tälle vapaudelle asettaa, mutta ei 

rajoiteta unionin muun lainsäädännön, 

esimerkiksi tekijänoikeussääntöjen ja 

direktiivin 2000/31/EY soveltamista. 

(46) Loppukäyttäjien vapaudessa saada ja 

jakaa tietoa ja laillista sisältöä tai käyttää 

valitsemiaan sovelluksia ja palveluja on 

noudatettava EU:n ja kansallista 

lainsäädäntöä. Tässä asetuksessa 

määritellään niiden rajoitusten rajat, jotka 

yleisen sähköisen viestinnän tarjoajat 

voivat tälle vapaudelle asettaa, mutta ei 

rajoiteta unionin muun lainsäädännön, 

esimerkiksi tekijänoikeussääntöjen, 

direktiivin 2000/31/EY ja direktiivin 

2011/93/EY soveltamista eikä etenkään 

sen 25 artiklan soveltamista, joka antaa 

jäsenvaltioille mahdollisuuden toteuttaa 

toimia pääsyn estämiseksi sellaisille 

verkkosivuille, jotka sisältävät tai 

levittävät lapsipornografiaa, 

asianmukaisia suojatoimenpiteitä 

noudattaen. 

Or. en 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 46 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (46 a) Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa edellytetään, että 

yksityiselämän kunnioittamista koskevan 

oikeuden, viestinnän luottamuksellisuutta 

koskevan oikeuden, tietosuojaa koskevan 

oikeuden ja tietojen vastaanottamista ja 

lähettämistä koskevan oikeuden 

rajoitusten on perustuttava 

lainsäädäntöön, ja niiden yhteydessä on 

noudatettava tällaisten oikeuksien ja 

vapauksien henkeä. Sähköisen viestinnän 

valvontaa ja suodattamista koskeva 

unionin oikeuskäytäntö vahvistaa, että jos 

sähköisen viestinnän tai palveluiden 
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tarjoajan edellytetään valvovan viestintää 

valikoimattomasti, se loukkaa vakavasti 

paitsi palveluntarjoajan oikeutta 

harjoittaa liiketoimintaansa myös 

palveluntarjoajan asiakkaiden 

perusoikeuksia. Siksi kaikista 

järjestelmistä, joihin kuuluu sähköisen 

viestinnän tai palveluiden tarjoajan 

harjoittama viestinnän valvonta, olisi 

säädettävä nimenomaisesti unionin 

lainsäädännössä tai unionin 

lainsäädännön mukaisesti hyväksytyssä 

kansallisessa lainsäädännössä, tai jos 

menettely perustuu vapaaehtoisuuteen, 

sitä olisi tarkasteltava etukäteen 

tuomioistuimessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 47 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(47) Avoimessa internetissä sähköisten 

viestintäpalvelujen tarjoajat eivät saisi 

sopimuspohjaisesti sovittujen 

datansiirtomäärien tai nopeuksien rajoissa 

estää pääsyä tiettyihin sisältöihin, 

sovelluksiin tai palveluihin taikka niiden 

tiettyihin luokkiin tai heikentää niiden 

laatua tai syrjiä niitä, paitsi rajoitetussa 

määrässä kohtuullisia 

liikenteenhallintatoimenpiteitä koskevia 

tapauksia. Tällaisten toimenpiteiden olisi 

oltava avoimia, oikeasuhteisia ja 

syrjimättömiä. Kohtuullinen 

liikenteenhallinta kattaa vakavien 

rikosten ehkäisyn tai niiden 

vaikeuttamisen muun muassa 

palveluntarjoajien vapaaehtoisilla 

toimilla, joilla estetään pääsy 

lapsipornografisiin sisältöihin ja tällaisten 

sisältöjen levittäminen. Verkon 

(47) Avoimessa internetissä sähköisten 

viestintäpalvelujen tarjoajat eivät saisi 

sopimuspohjaisesti sovittujen 

datansiirtomäärien tai nopeuksien ja 

palvelun yleisten ominaisuuksien rajoissa 

estää pääsyä tiettyihin sisältöihin, 

sovelluksiin tai palveluihin taikka niiden 

tiettyihin luokkiin tai heikentää niiden 

laatua tai syrjiä niitä, paitsi rajoitetussa 

määrässä kohtuullisia 

liikenteenhallintatoimenpiteitä koskevia 

tapauksia. Tällaisten toimenpiteiden olisi 

oltava avoimia, oikeasuhteisia ja 

syrjimättömiä. Verkon ruuhkautumisen 

vaikutusten minimoimista olisi pidettävä 

kohtuullisena edellyttäen, että verkon 

ylikuormittuminen on vain tilapäistä tai se 

tapahtuu poikkeuksellisissa olosuhteissa. 
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ruuhkautumisen vaikutusten minimoimista 

olisi pidettävä kohtuullisena edellyttäen, 

että verkon ylikuormittuminen on vain 

tilapäistä tai se tapahtuu poikkeuksellisissa 

olosuhteissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  34 

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 

erikoistuneita palveluja koskevia 

sopimuksia joko yleisen sähköisen 

viestinnän tarjoajien tai sisällön, 

sovellusten tai palveluntarjoajien kanssa. 

(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 

erikoistuneita palveluja koskevia 

sopimuksia joko yleisen sähköisen 

viestinnän tarjoajien tai sisällön, 

sovellusten tai palveluntarjoajien kanssa. 

Jos tällaisia sopimuksia tehdään internet-

liityntäpalvelun tarjoajan kanssa, 

palveluntarjoajan olisi varmistettava, että 

korkeammantasoinen palvelu ei heikennä 

internet-liittymän yleistä laatua, ellei se 

ole välttämätöntä korkeammantasoisen 

palvelun tarjoamisen varmistamiseksi 

käytettävä uusin tekniikka huomioon 

ottaen. Lisäksi 

liikenteenhallintatoimenpiteitä ei pidä 

soveltaa tavalla, joka syrjii internet-

liityntäpalvelun tarjoajan tarjoamien 

palveluiden kanssa kilpailevia palveluita. 
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Or. en 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 50 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(50) Lisäksi on olemassa sisällön, 

sovellusten ja palvelujen tarjoajien taholta 

tulevaa kysyntää joustaviin 

laatuparametreihin perustuville 

siirtopalveluille. Tällaisissa palveluissa 

voidaan esimerkiksi alentaa sellaisen 

liikenteen prioriteettia, joka ei ole 

aikakriittistä. Sisällön, sovellusten ja 

palvelujen tarjoajien mahdollisuus 

neuvotella yleisen sähköisen viestinnän 

tarjoajien kanssa tällaisista joustavista 

palvelunlaatutasoista on tarpeen 

erikoistuneiden palvelujen tarjoamiseksi, 

ja sen odotetaan olevan keskeisessä 

asemassa muun muassa laitteiden välisen 

suoran tiedonsiirron (M2M) kaltaisten 

uusien palvelujen kehittämisessä. 

Tällaisten järjestelyjen pitäisi samalla 

mahdollistaa se, että yleisen sähköisen 

viestinnän tarjoajat voivat tasata liikennettä 

paremmin ja ehkäistä verkon 

ruuhkautumista. Sisällön, sovellusten ja 

palvelujen tarjoajien sekä yleisen 

sähköisen viestinnän tarjoajien olisi sen 

vuoksi voitava vapaasti tehdä määriteltyyn 

palvelunlaatutasoon perustuvia 

erikoistuneita palveluja koskevia 

sopimuksia, edellyttäen, että tällaiset 

sopimukset eivät merkittävästi heikennä 

internet-liityntäpalvelujen yleistä laatua. 

(50) Lisäksi on olemassa sisällön, 

sovellusten ja palvelujen tarjoajien taholta 

tulevaa kysyntää joustaviin 

laatuparametreihin perustuville 

siirtopalveluille. Tällaisissa palveluissa 

voidaan esimerkiksi alentaa sellaisen 

liikenteen prioriteettia, joka ei ole 

aikakriittistä. Mikään unionin 

tämänhetkisessä lainsäädännössä ei estä 

tällaisten siirtopalveluiden tarjoamista 

koskevia sopimuksia. Sisällön, sovellusten 

ja palvelujen tarjoajien mahdollisuus 

neuvotella yleisen sähköisen viestinnän 

tarjoajien kanssa tällaisista joustavista 

palvelunlaatutasoista voi olla tarpeen 

tiettyjen laitteiden välisen suoran 

tiedonsiirron (M2M) kaltaisten palvelujen 

tarjoamiseksi. Tällaisten järjestelyjen 

pitäisi samalla mahdollistaa se, että yleisen 

sähköisen viestinnän tarjoajat voivat tasata 

liikennettä paremmin ja ehkäistä verkon 

ruuhkautumista. Sisällön, sovellusten ja 

palvelujen tarjoajien sekä yleisen 

sähköisen viestinnän tarjoajien olisi sen 

vuoksi voitava edelleen vapaasti tehdä 

määriteltyyn palvelunlaatutasoon 

perustuvia erikoistuneita palveluja 

koskevia sopimuksia, edellyttäen, että 

tällaiset sopimukset eivät heikennä 

internet-liityntäpalvelujen yleistä laatua. 

Or. en 
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Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 51 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(51) Kansalliset sääntelyviranomaiset ovat 

oleellisessa roolissa varmistettaessa, että 

loppukäyttäjät todella hyötyvät tästä 

vapaudesta päästä avoimeen internetiin. 

Tämän vuoksi kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla olisi oltava 

seuranta- ja raportointivelvollisuus, ja 

niiden olisi varmistettava, että yleisen 

sähköisen viestinnän tarjoajat noudattavat 

sääntöjä ja että saatavilla on syrjimättömiä 

ja korkealaatuisia internet-liityntäpalveluja, 

joita erikoistuneet palvelut eivät heikennä. 

Arvioidessaan internet-liityntäpalvelujen 

mahdollista yleistä heikkenemistä 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon sellaiset laatuparametrit 

kuin ajoitus- ja luotettavuusparametrit 

(viive, viivevaihtelu, pakettihävikki), 

verkon ruuhkautumisen taso ja vaikutukset, 

tosiasialliset nopeudet vs. mainostetut 

nopeudet, internet-liityntäpalvelujen 

suorituskyky verrattuna erikoistuneiden 

palvelujen suorituskykyyn sekä 

loppukuluttajien kokemus laadusta. 

Kansallisille sääntelyviranomaisille olisi 

annettava valtuudet asettaa palvelun laatua 

koskevia vähimmäisvaatimuksia kaikille 

tai yksittäisille yleisen sähköisen 

viestinnän tarjoajille, jos tämä on tarpeen 

palvelulaadun yleisen heikkenemisen 

estämiseksi internet-liityntäpalvelujen 

markkinoilla. 

(51) Kansalliset sääntelyviranomaiset ovat 

oleellisessa roolissa varmistettaessa, että 

loppukäyttäjät todella hyötyvät tästä 

vapaudesta päästä avoimeen internetiin. 

Tämän vuoksi kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla olisi oltava 

seuranta- ja raportointivelvollisuus, ja 

niiden olisi varmistettava, että yleisen 

sähköisen viestinnän tarjoajat noudattavat 

sääntöjä ja että saatavilla on syrjimättömiä 

ja korkealaatuisia internet-liityntäpalveluja. 

Arvioidessaan internet-liityntäpalvelujen 

mahdollista yleistä heikkenemistä 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

otettava huomioon sellaiset laatuparametrit 

kuin ajoitus- ja luotettavuusparametrit 

(viive, viivevaihtelu, pakettihävikki), 

verkon ruuhkautumisen taso ja vaikutukset, 

tosiasialliset nopeudet vs. mainostetut 

nopeudet, internet-liityntäpalvelujen 

suorituskyky verrattuna 

korkeammanlaatuisten palvelujen 

suorituskykyyn sekä loppukuluttajien 

kokemus laadusta. Kansallisille 

sääntelyviranomaisille olisi annettava 

valtuudet asettaa palvelun laatua koskevia 

vähimmäisvaatimuksia kaikille tai 

yksittäisille yleisen sähköisen viestinnän 

tarjoajille, jos tämä on tarpeen 

palvelulaadun yleisen heikkenemisen 

estämiseksi internet-liityntäpalvelujen 

markkinoilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 68 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(68) Komissiolle olisi siirrettävä valta 

hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 290 artiklan 

mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä liitteiden 

mukauttamiseksi, jotta voidaan ottaa 

huomioon markkinoiden ja tekninen 

kehitys. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla. Komission olisi 

delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 

laatiessaan varmistettava, että 

asianomaiset asiakirjat toimitetaan 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 

asianmukaisesti. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 70 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Radiotaajuuksien myöntämisen 

yhdenmukaistamiseen ja koordinointiin, 

pienalueen langattomien liityntäpisteiden 

ominaisuuksiin, jäsenvaltioiden väliseen 

koordinointiin radiotaajuuksien 

osoittamisessa, eurooppalaisia virtuaalisia 

käyttöoikeustuotteita ja internet-

yhteyksien turvaamista sekä kohtuullista 

liikenteenhallintaa ja palvelun laatua 

koskeviin yksityiskohtaisempiin teknisiin 

ja menettelysääntöihin liittyvää 

täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 182/201125 mukaisesti. 

Radiotaajuuksien myöntämisen 

yhdenmukaistamiseen ja koordinointiin, 

pienalueen langattomien liityntäpisteiden 

ominaisuuksiin ja jäsenvaltioiden väliseen 

koordinointiin radiotaajuuksien 

osoittamisessa olisi käytettävä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 182/201125 mukaisesti. 

____________________ ____________________ 
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25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 182/2011 yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 182/2011 yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

Or. en 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 71 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(71) Jotta voidaan varmistaa sähköisen 

viestinnän sisämarkkinoiden 

toteuttamiseen tähtäävän tavoitteen ja sen 
saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden 

johdonmukaisuus suhteessa tähän 

asetukseen ja tiettyihin voimassa oleviin 

säännöksiin sekä kehittyvän 

päätöskäytännön keskeisiin osatekijöihin, 

direktiivejä 2002/20/EY ja 2002/22/EY ja 

asetusta N:o 531/2012 olisi muutettava. 

Sen vuoksi olisi säädettävä, että direktiiviä 

2002/21/EY ja siihen liittyviä direktiivejä 

luetaan yhdessä tämän asetuksen kanssa, 

otettava käyttöön laajemmat komission 

valtuudet huomattavan markkinavoiman 

eurooppalaisille sähköisen viestinnän 

tarjoajille määrättyjen korjaavien 

toimenpiteiden johdonmukaisuuden 

varmistamiseksi eurooppalaisen 

kuulemismekanismin yhteydessä, 
yhdenmukaistettava kriteerit 

merkityksellisten markkinoiden 

määrittelyn ja kilpailuasteen arviointia 

varten, mukautettava direktiivin 

2002/20/EY mukaista ilmoitusjärjestelmää 

EU-valtuutusta silmällä pitäen sekä 

kumottava loppukäyttäjien oikeuksien 

yhdenmukaistamisen vähimmäistasoa 

koskevat direktiivin 2002/22/EY 

säännökset, jotka käyvät tarpeettomiksi 

(71) Jotta voidaan varmistaa tämän 

asetuksen ja tiettyjen voimassa olevien 

säännösten tavoitteiden ja niiden 
saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden 

johdonmukaisuus, direktiivejä 2002/20/EY 

ja 2002/22/EY ja asetusta N:o 531/2012 

sekä asetusta (EY) N:o 1211/2009 ja 

päätöstä N:o 243/2012/EU olisi 

muutettava. Samalla olisi 

yhdenmukaistettava kriteerit 

merkityksellisten markkinoiden 

määrittelyn ja kilpailuasteen arviointia 

varten, mukautettava direktiivin 

2002/20/EY mukaista ilmoitusjärjestelmää 

sekä kumottava loppukäyttäjien oikeuksien 

yhdenmukaistamisen vähimmäistasoa 

koskevat direktiivin 2002/22/EY 

säännökset, jotka käyvät tarpeettomiksi 

tässä asetuksessa säädetyn täyden 

yhdenmukaistamisen myötä  
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tässä asetuksessa säädetyn täyden 

yhdenmukaistamisen myötä. 

Or. en 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 72 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(72) Matkaviestinnän markkinat ovat 

edelleen hajanaiset unionissa, eikä 

yksikään mobiiliverkko kata kaikkia 

jäsenvaltioita. Voidakseen tarjota 

matkaviestinpalveluja unionissa 

matkustaville kotimaisille asiakkailleen 

verkkovierailuoperaattoreiden on näin 

ollen ostettava tukkutason 

verkkovierailupalveluja operaattoreilta 

vierailun kohteena olevissa 

jäsenvaltioissa. Nämä tukkutasolla 

aiheutuvat maksut muodostavat 

merkittävän esteen 

verkkovierailupalvelujen tarjoamiselle 

hintaan, joka tasoltaan vastaisi 

kotimaisista matkaviestinpalveluista 

perittäviä hintoja. Sen vuoksi olisi 

edelleen toteuttava toimenpiteitä, joilla 

edistetään näiden maksujen alentamista. 

Verkkovierailuoperaattoreiden väliset 

kaupalliset tai tekniset sopimukset, joiden 

avulla niiden verkkojen kattavuus 

voidaan laajentaa koko unioniin, 

tarjoavat keinon internalisoida 

tukkutason kustannukset. 

Tarkoituksenmukaisten kannustimien 

tarjoamiseksi olisi mukautettava tiettyjä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 531/201226 

vahvistettuja sääntelyllisiä velvoitteita. 

Erityisesti silloin, kun 

verkkovierailupalvelujen tarjoajat joko 

omien verkkojensa tai kahden- tai 

monenvälisten verkkovierailusopimusten 

Poistetaan. 
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avulla varmistavat, että kaikille 

asiakkaille unionissa tarjotaan 

oletusarvoisesti kotimaisten tariffien 

tasoisia verkkovierailutariffeja, kotimaan 

operaattoreiden velvoitetta sallia 

asiakkailleen oikeus käyttää minkä 

tahansa vaihtoehtoisen 

verkkovierailuoperaattorin 

verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja 

-datapalveluja ei pitäisi soveltaa tällaisiin 

palveluntarjoajiin, kuitenkin soveltaen 

siirtymäaikaa tapauksissa, joissa tällainen 

käyttöoikeus on jo myönnetty. 

__________________  

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 531/2012, annettu 13 

päivänä kesäkuuta 2012, 

verkkovierailuista yleisissä 

matkaviestinverkoissa unionin alueella 

(EUVL L 172, 30.6.2012, s. 10). 

 

Or. en 

 

Tarkistus  41 

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 

Poistetaan. 
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valinnanvaraa ja kilpailua 

vähittäistasolla. 

Or. en 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 74 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(74) Euroopan digitaalistrategiassa ja 

asetuksessa N:o 531/2012 asetetaan 

poliittiseksi tavoitteeksi, että 

verkkovierailutariffien ja kotimaisten 

tariffien välisen eron olisi lähestyttävä 

nollaa. Käytännössä tämä edellyttää, että 

sellaisiin yleisiin kotimaisen kulutuksen 

luokkiin, jotka ovat määriteltävissä tietyn 

osapuolen eri kotimaisten vähittäistason 

palvelupakettien perusteella, kuuluvien 

kuluttajien olisi voitava luotettavasti 

toisintaa omaan kotimaiseen 

vähittäistason palvelupakettiinsa liittyvä 

tyypillinen kotimainen kulutusmallinsa 

matkustaessaan ajoittain unionissa ilman 

lisäkuluja kotimaassa aiheutuviin 

verrattuna. Tällaisia yleisiä luokkia 

voidaan nykyisessä kaupallisessa 

käytännössä määritellä esimerkiksi 

erottamalla kotimaisia vähittäistason 

palvelupaketteja toisistaan sen 

perusteella, ovatko ne etu- vai jälkikäteen 

laskutettavia; pelkkiä GSM-tuotteita (ts. 

äänipuhelut ja tekstiviestit); erilaisiin 

kulutusmääriin mukautettuja tuotteita; 

joko yritys- tai yksityisasiakkaille 

suunnattuja tuotteita; vähittäistason 

tuotteita, joista laskutetaan kulutettua 

yksikköä kohti tai joissa yksiköistä (esim. 

puheminuuteista tai datansiirron 

megatavuista) laskutetaan nipuittain 

vakiohintaan riippumatta tosiasiallisesta 

kulutuksesta. Kotimaisten 

matkaviestinpalvelujen markkinoilla eri 

Poistetaan. 
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puolilla unionia asiakkaiden saatavilla 

olevissa moninaisissa vähittäistason 

tariffeissa ja palvelupaketeissa otetaan 

huomioon kilpailuperusteisiin 

markkinoihin liittyvät vaihtelevat 

käyttäjävaatimukset. Myös unionin 

sisäisen verkkovierailuympäristön olisi 

ilmennettävä tätä kotimaisten 

markkinoiden joustavuutta, ottaen 

kuitenkin huomioon, että jos 

verkkovierailuoperaattorit tarvitsevat 

tukkutason hyödykkeitä riippumattomilta 

verkko-operaattoreilta eri jäsenvaltioissa, 

rajoitusten asettaminen voi olla edelleen 

perusteltua kohtuullisen käytön kriteeriin 

vedoten, jos tällaiseen 

verkkovierailupalvelujen käyttöön 

sovelletaan kotimaisten palvelujen 

tariffeja. 

Or. en 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 75 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(75) Vaikka 

verkkovierailuoperaattoreiden olisi 

ensisijaisesti itse arvioitava se 

verkkovierailupuhelujen, -tekstiviestien ja 

-datansiirron kohtuullinen määrä, josta 

voidaan laskuttaa kotimaisten palvelujen 

hinta niiden kulloisissakin vähittäistason 

palvelupaketeissa, kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi valvottava 

sitä, miten verkkovierailuoperaattorit 

soveltavat tällaisia kohtuullisia 

käyttörajoja, ja varmistettava, että ne 

määritellään nimenomaisesti viitaten 

yksityiskohtaisiin määrällisiin tietoihin 

liittymäsopimuksissa, joiden ehdot ovat 

selkeitä ja läpinäkyviä asiakkaille. Tällöin 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

Poistetaan. 
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otettava mahdollisimman tarkasti 

huomioon asiaan liittyvät BERECin 

ohjeet. Ohjeissaan BERECin olisi 

yksilöitävä erilaisia käyttömalleja 

käyttäen perustana puheen- ja 

datansiirron ja tekstiviestien 

käyttösuuntauksia unionin tasolla sekä 

ennakoitua kehitystä etenkin 

langattomassa datasiirron käyttömäärissä. 

Or. en 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 76 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(76) Lisäksi koska matkaviestinverkkoon 

laskevasta liikenteestä perityt maksut ovat 

viime vuosina merkittävästi alentuneet 
koko unionissa, myös verkkovierailussa 

vastaanotetuista puheluista perittävät 

lisämaksut pitäisi nyt olla mahdollista 

poistaa. 

(76) Selkeyden ja oikeusvarmuuden 

vuoksi olisi vahvistettava päivämäärä 

asetuksella (EY) N:o 717/2007 aloitetulle 

verkkovierailujen vähittäistason 

lisämaksujen poistamiselle kokonaan. 

Lisäksi komission olisi ennen tällaista 

vähittäistason lisämaksujen lopullista 

poistamista ilmoitettava mahdollisesti 

tarvittavista tukkutason maksujen 

muutoksista ottaen huomioon laskevasta 

liikenteestä perittävät maksut koko 

unionissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 77 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(77) Jotta voidaan edistää vakautta ja 

strategista johtajuutta BERECin 

toiminnassa, BERECin 

Poistetaan. 
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sääntelyneuvoston edustajana olisi oltava 

kokopäivätoiminen puheenjohtaja, jonka 

sääntelyneuvosto nimittää ansioiden, 

taitojen, sähköisen viestinnän 

markkinatoimijoita ja markkinoita 

koskevan tietämyksen sekä valvontaan ja 

sääntelyyn liittyvän kokemuksen 

perusteella sääntelyneuvoston komission 

avustuksella järjestämässä ja 

hallinnoimassa avoimessa 

valintamenettelyssä. Sääntelyneuvoston 

ensimmäisen puheenjohtajan 

nimittämiseksi komission olisi muun 

muassa laadittava esivalintaluettelo 

ehdokkaista ansioiden, taitojen, sähköisen 

viestinnän markkinatoimijoita ja 

markkinoita koskevan tietämyksen sekä 

valvontaan ja sääntelyyn liittyvän 

kokemuksen perusteella. Seuraavia 

nimityksiä varten mahdollisuutta käyttää 

komission laatimaa esivalintaluetteloa 

olisi tarkasteltava uudelleen tämän 

asetuksen mukaisesti laadittavassa 

kertomuksessa. BERECin virastossa olisi 

näin ollen oltava sääntelyneuvoston 

puheenjohtaja, johtokunta ja 

hallintojohtaja. 

Or. en 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 78 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(78) Direktiivit 2002/20/EY, 2002/21/EY 

ja 2002/22/EY ja asetukset (EY) N:o 

1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 olisi sen 

vuoksi muutettava vastaavasti. 

(78) Direktiivit 2002/20/EY, 2002/21/EY 

ja 2002/22/EY ja asetukset (EY) N:o 

1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 sekä 

päätös 243/2012/EU olisi sen vuoksi 

muutettava vastaavasti. 

Or. en 
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Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 79 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(79) Komissio voi pyytää BERECiltä 

lausuntoa asetuksen (EY) n:o 1211/2009 

mukaisesti katsoessaan sen tarpeelliseksi 
tämän asetuksen säännösten 

täytäntöönpanoa varten. 

(79) Komission olisi pyydettävä 

BERECiltä lausuntoa asetuksen (EY) n:o 

1211/2009, kun se on tarpeen tämän 

asetuksen säännösten täytäntöönpanoa 

varten. 

Or. en 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 79 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (79 a) Sähköisen viestinnän 

sääntelykehystä olisi tarkasteltava 

uudelleen, kuten Euroopan parlamentti 

kehotti sähköisen viestinnän uuden 

sääntelyjärjestelmän 

täytäntöönpanokertomuksesta 

antamassaan päätöslauselmassa26a. 

Uudelleentarkastelun olisi perustuttava 

kehyksen vuoden 2009 jälkeisen 

vaikutuksen arviointiin, laajaan 

kuulemiseen ja tarkastelun perusteella 

saatavien ehdotusten odotettujen 

vaikutusten perinpohjaiseen 

etukäteisarviointiin. Ehdotukset olisi 

esitettävä hyvissä ajoin, jotta lainsäätäjä 

pystyy analysoimaan ne ja käymään niistä 

keskustelua asianmukaisella tavalla. 

 ____________ 

 26 a P7_TA(2013)0454 

Or. en 
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Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

sääntelylliset periaatteet ja 

yksityiskohtaiset säännöt, joita tarvitaan, 

jotta voidaan toteuttaa eurooppalaiset 

sähköisen viestinnän sisämarkkinat, joilla 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 

jotta voidaan: 

Or. en 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) sähköisten viestintäpalvelujen ja 

-verkkojen tarjoajilla on oikeus, 

mahdollisuus ja kannustin kehittää, 

laajentaa ja käyttää verkkojaan ja tarjota 

palveluja riippumatta siitä, minne tarjoaja 

on sijoittautunut tai missä sen asiakkaat 

sijaitsevat unionissa, 

a) edistää yhdenmukaistetun ja 

yksinkertaistetun valtuutusjärjestelmän 

avulla käytännössä sähköisten 

viestintäpalvelujen ja -verkkojen tarjoajien 

oikeutta käyttää verkkojaan ja tarjota 

palveluja riippumatta siitä, minne tarjoaja 

on sijoittautunut tai missä sen asiakkaat 

sijaitsevat unionissa, 

Or. en 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kansalaisilla ja yrityksillä on oikeus ja 

mahdollisuus saada kilpailukykyisiä, 

turvallisia ja luotettavia sähköisiä 

viestintäpalveluja riippumatta siitä, mistä 

ne tarjotaan unionissa, ilman 

b) edistää käytännössä kansalaisten ja 

yritysten oikeutta saada kilpailukykyisiä, 

turvallisia ja luotettavia sähköisiä 

viestintäpalveluja ilman rajatylittävien 

palvelujen rajoituksia tai perusteettomia 
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rajatylittävien palvelujen rajoituksia tai 

perusteettomia lisäkustannuksia. 

lisäkustannuksia, 

Or. en 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) saavuttaa entistä koordinoidumpi 

unionin kehys langattomien 

laajakaistaviestintäpalveluiden 

yhdenmukaistetuille radiotaajuuksille; 

Or. en 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b b) käsitellä verkkovierailuista 

perittävien perusteettomien lisämaksujen 

asteittaista poistamista unionissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) varmistaa yksinkertaistetut, 

ennakoitavissa olevat ja lähentyvät 

sääntelyolosuhteet keskeisiä hallinnollisia 

Poistetaan. 
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ja kaupallisia parametreja varten, myös 

liittyen markkina-analyysien perusteella 

mahdollisesti asetettavien yksittäisten 

velvoitteiden oikeasuhteisuuteen; 

Or. en 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) edistää kestävää kilpailua 

sisämarkkinoilla ja unionin globaalia 

kilpailukykyä sekä vähentää alakohtaista 

markkinasääntelyä vastaavasti, kun nämä 

tavoitteet saavutetaan; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) helpottaa innovatiivista ja 

korkealaatuista palvelujen tarjontaa; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) varmistaa radiotaajuuksien saatavuus Poistetaan. 
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ja erittäin tehokas käyttö langattomia 

laajakaistapalveluja varten innovoinnin, 

investointien, työpaikkojen ja 

loppukäyttäjien etujen tueksi riippumatta 

siitä, sovelletaanko radiotaajuuksiin 

yleisvaltuutusta vai yksittäisiä käyttölupia; 

Or. en 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) palvella kansalaisten ja loppukäyttäjien 

etuja liityntäpalveluissa edistämällä 

investointiolosuhteita 

valinnanmahdollisuuksien ja laadun 

parantamiseksi verkkoon pääsyssä ja 

palveluissa ja helpottamalla liikkuvuutta 

kaikkialla unionissa sekä sosiaalista ja 

alueellista osallisuutta. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 2 kohdassa esitettyjen yleisten 

sääntelyllisten periaatteiden 

täytäntöönpanon varmistamiseksi tässä 

asetuksessa vahvistetaan lisäksi tarvittavat 

yksityiskohtaiset säännöt seuraaville: 

Poistetaan. 

a) eurooppalaisten sähköisen viestinnän 

tarjoajien EU-valtuutus; 

 

b) sääntelyolosuhteiden lähentämisen 

jatkaminen liittyen kansallisten 
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sääntelyviranomaisten eurooppalaisille 

sähköisen viestinnän tarjoajille 

määräämien korjaavien toimenpiteiden 

tarpeellisuuteen ja oikeasuhteisuuteen; 

c) tiettyjen tukkutason 

laajakaistatuotteiden yhdenmukaistettu 

tarjoaminen unionin tasolla toisiaan 

lähentyvin sääntelyllisin ehdoin; 

 

d) koordinoitu eurooppalainen kehys 

yhdenmukaistettujen radiotaajuuksien 

jakamiseksi langattomille 

laajakaistaviestintäpalveluille, minkä 

myötä luodaan eurooppalainen langaton 

viestintäavaruus; 

 

e) loppukäyttäjien oikeuksia koskevien 

sääntöjen yhdenmukaistaminen ja 

toimivan vähittäismarkkinakilpailun 

edistäminen, minkä myötä luodaan 

sähköisen viestinnän eurooppalainen 

kuluttaja-alue; 

 

f) unionin sisäisestä viestinnästä ja 

verkkovierailuliikenteestä perittävien 

perusteettomien lisämaksujen asteittainen 

poistaminen unionissa. 

 

Or. en 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1) ’eurooppalaisella sähköisen viestinnän 

tarjoajalla’ unioniin sijoittautunutta 

yritystä, joka tarjoaa tai aikoo tarjota 

sähköisiä viestintäverkkoja tai -palveluja 

joko suoraan tai yhden tai useamman 

tytäryrityksen kautta useampaan kuin 

yhteen jäsenvaltioon ja jota ei voida pitää 

toisen sähköisen viestinnän tarjoajan 

tytäryrityksenä; 

Poistetaan. 
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Or. en 

Perustelu 

Näillä säännöksillä otetaan käyttöön valtavan monimutkainen menettely, johon kuuluu 

ennakoimaton valvontarakenne. Tällaisista ehdotuksista on järjestettävä perinpohjainen ja 

kattava kuulemismenettely, ja niitä on analysoitava koko kehyksen arvioinnin yhteydessä. 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3) ’tytäryrityksellä’ yritystä, jossa toisella 

yrityksellä on suoraan tai välillisesti 

Poistetaan. 

i) valtuudet käyttää yli puolta 

äänimäärästä tai 

 

ii) valtuudet nimittää enemmän kuin 

puolet hallintoneuvoston, hallituksen tai 

yritystä lain mukaan edustavien elinten 

jäsenistä tai 

 

iii) oikeus johtaa yrityksen liiketoimintaa;  

Or. en 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4) ’EU-valtuutuksella’ oikeudellista 

kehystä, jota sovelletaan eurooppalaiseen 

sähköisen viestinnän tarjoajaan koko 

unionissa kotijäsenvaltion antaman 

yleisvaltuutuksen perusteella ja tämän 

asetuksen mukaisesti; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – 5 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5) ’kotijäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa 

eurooppalaisen sähköisen viestinnän 

tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – 6 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6) ’päätoimipaikalla’ yrityksen 

sijoittautumispaikkaa siinä jäsenvaltiossa, 

jossa tehdään keskeiset päätökset 

sähköisten viestintäpalvelujen tai 

-verkkojen tarjonnasta ja siihen liittyvistä 

investoinneista unionissa; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – 7 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7) ’vastaanottavalla jäsenvaltiolla’ 

jäsenvaltiota, joka ei ole kotijäsenvaltio ja 

jossa eurooppalainen sähköisen 

viestinnän tarjoaja tarjoaa sähköisiä 

viestintäverkkoja tai -palveluja; 

Poistetaan. 
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Or. en 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – 11 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

11) ’virtuaalisella laajakaistaverkkojen 

käyttöoikeudella’ laajakaistaverkkojen 

tukkutason käyttöoikeuksien tyyppiä, joka 

muodostuu virtuaalisesta 

liityntäyhteydestä asiakkaan tiloihin 

minkä tahansa verkkoarkkitehtuurin 

kautta, eriytettyjä fyysisiä tilaajayhteyksiä 

lukuun ottamatta, ja siirtopalvelusta 

määriteltyihin luovutuspisteisiin ja joka 

sisältää yksittäiset verkkoelementit, tietyt 

verkkotoiminnot ja tietotekniset 

liitännäisjärjestelmät; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – 12 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

12) ’laatuvarmistetulla liityntätuotteella’ 

IP-verkkojen yhdysliikennepisteessä (IP 

exchange) tarjottavaa tuotetta, jonka 

avulla asiakkaat voivat luoda IP-

viestintäyhteyden yhteenliittämispisteen ja 

yhden tai useamman kiinteän verkon 

liityntäpisteen välillä ja joka mahdollistaa 

päästä päähän ulottuvan suorituskyvyn 

määritellyllä tasolla tiettyjen palvelujen 

tarjoamiseksi loppukäyttäjille perustuen 

tiettyyn ja taattuun palvelunlaatuun 

tiettyjen parametrien pohjalta (assured 

service quality, ASQ); 

Poistetaan. 
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Or. en 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – 13 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

13) ’kaukoviestinnällä’ puhe- tai 

viestipalveluja, jotka ulottuvat 

paikalliskeskusalueen ja alueellisen 

maksuvyöhykkeen ulkopuolelle, mikä 

määräytyy kansalliseen 

numerointisuunnitelmaan sisältyvän 

suuntanumeron perusteella; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – 15 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

15) ’erikoistuneella palvelulla’ sähköistä 

viestintäpalvelua tai mitä tahansa muuta 

palvelua, jonka avulla voidaan käyttää 

tiettyjä sisältöjä, sovelluksia tai palveluja 

taikka näiden yhdistelmiä ja jonka teknisiä 

ominaisuuksia valvotaan päästä päähän tai 

jonka avulla voidaan lähettää dataa 

määrätylle määrälle osapuolia tai 

päätepisteitä tai vastaanottaa dataa 

määrätyltä määrältä osapuolia tai 

päätepisteitä; erikoistunutta palvelua ei 

markkinoida tai käytetä laajalti internet-

liityntäpalvelua korvaavana palveluna; 

15) ’erikoistuneella palvelulla’ sähköistä 

viestintäpalvelua tai mitä tahansa muuta 

palvelua, jonka avulla voidaan käyttää 

tiettyjä sisältöjä, sovelluksia tai palveluja 

taikka näiden yhdistelmiä taatulla 

kapasiteetilla ja jonka teknisiä 

ominaisuuksia valvotaan päästä päähän tai 

jonka avulla voidaan lähettää dataa 

määrätylle määrälle osapuolia tai 

päätepisteitä tai vastaanottaa dataa 

määrätyltä määrältä osapuolia tai 

päätepisteitä; erikoistunutta palvelua ei 

markkinoida tai käytetä laajalti internet-

liityntäpalvelua korvaavana palveluna; 

Or. en 
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Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

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 sähköisen viestinnän tarjoajilla 

on oikeus tarjota sähköisiä 

viestintäverkkoja ja -palveluja koko 

unionissa ja käyttää näiden verkkojen ja 

palvelujen tarjoamiseen liittyviä oikeuksia 

jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa se toimii. 

Or. en 

 

Tarkistus  71 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eurooppalaiseen sähköisen viestinnän 

tarjoajaan sovelletaan kulloisessakin 

jäsenvaltiossa sovellettavia sääntöjä ja 

edellytyksiä unionin oikeuden mukaisesti, 

jollei tässä asetuksessa toisin säädetä ja 

sanotun rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 

531/2012 soveltamista. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Poiketen siitä, mitä direktiivin 

2002/20/EY 12 artiklassa säädetään, 

Poistetaan. 
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eurooppalaiselle sähköisen viestinnän 

tarjoajalle voidaan asettaa 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa 

sovellettavia hallinnollisia maksuja 

ainoastaan, jos sen sähköisten 

viestintäpalvelujen vuosiliikevaihto on 

kyseisessä jäsenvaltiossa yli 0,5 prosenttia 

sähköisen viestinnän koko kansallisesta 

liikevaihdosta. Näitä maksuja perittäessä 

otetaan huomioon ainoastaan sähköisten 

viestintäpalvelujen liikevaihto kyseisessä 

jäsenvaltiossa. 

Or. en 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Poiketen siitä, mitä direktiivin 

2002/20/EY 13 artiklan 1 kohdan b 

alakohdassa säädetään, eurooppalaiselta 

sähköisen viestinnän tarjoajalta voidaan 

vaatia rahoitusosuuksia 

yleispalveluvelvollisuuksien 

nettokustannusten jakamiseksi 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa vain, jos 

sen sähköisten viestintäpalvelujen 

vuosiliikevaihto on kyseisessä 

jäsenvaltiossa yli 3 prosenttia sähköisen 

viestinnän koko kansallisesta 

liikevaihdosta. Näitä rahoitusosuuksia 

perittäessä otetaan huomioon ainoastaan 

liikevaihto kyseisessä jäsenvaltiossa. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  74 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 5 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

5. Eurooppalaisella sähköisen viestinnän 

tarjoajalla on oikeus yhdenvertaiseen 

kohteluun kansallisten 

sääntelyviranomaisten taholta eri 

jäsenvaltioissa objektiivisesti toisiaan 

vastaavissa tilanteissa. 

5. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 

kohdeltava sähköisen viestinnän tarjoajia 

yhdenvertaisesti toisiaan vastaavissa 

tilanteissa niiden 

sijoittautumisjäsenvaltiosta riippumatta. 

Or. en 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jos eurooppalaisen sähköisen 

viestinnän tarjoajan ja muiden yritysten 

välille syntyy riitoja, jotka koskevat 

direktiivien 2002/19/EY, 2002/20/EY, 

2002/21/EY ja 2002/22/EY, tämän 

asetuksen tai asetuksen (EU) N:o 

531/2012 nojalla vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa sovellettavia 

velvollisuuksia, eurooppalainen sähköisen 

viestinnän tarjoaja voi kuulla 

kotivaltionsa kansallista 

sääntelyviranomaista, joka voi antaa 

lausunnon johdonmukaisten 

sääntelyllisten käytäntöjen kehittämisen 

varmistamiseksi. Vastaanottavan 

kansallisen sääntelyviranomaisen on 

otettava mahdollisimman tarkoin 

huomioon kotijäsenvaltion kansallisten 

sääntelyviranomaisten antama lausunto 

riitaa ratkaistessaan. 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Eurooppalaisten sähköisen viestinnän 

tarjoajien, joilla tämän asetuksen 

voimaantullessa on oikeus tarjota 

sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 

useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, 

on toimitettava 4 artiklassa säädetty 

ilmoitus viimeistään 1 päivänä 

heinäkuuta 2016. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  77 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  79 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  80 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Käyttäessään tässä jaksossa annettuja 

valtuuksia komissio ottaa mahdollisimman 

tarkasti huomioon kaikki komission 

päätöksellä 2002/622/EY28 perustetun 

radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 

ryhmän (RSPG) antamat asiaan liittyvät 

lausunnot. 

Käyttäessään tässä jaksossa annettuja 

valtuuksia komissio ottaa mahdollisimman 

tarkasti huomioon kaikki komission 

päätöksellä 2002/622/EY28 perustetun 

radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 

ryhmän (RSPG) antamat asiaan liittyvät 

lausunnot ja mahdollisen sääntelyyn 

liittyvän parhaan käytännön, 

kertomuksen tai ohjeet, jotka BEREC on 

antanut toimivaltaansa kuuluvissa 

kysymyksissä. 

_______________ ______________ 

28 Komission päätös 2002/622/EY, tehty 26 

päivänä heinäkuuta 2002, 

radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 

28 Komission päätös 2002/622/EY, tehty 26 

päivänä heinäkuuta 2002, 

radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
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ryhmän perustamisesta (EYVL L 198, 

27.7.2002, s. 49). 

ryhmän perustamisesta (EYVL L 198, 

27.7.2002, s. 49). 

Or. en 

 

Tarkistus  82 

Ehdotus asetukseksi 

8 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a artikla 

 Radiotaajuuksien käyttöön liittyvien 

yksittäisten käyttölupien siirtoon ja 

vuokraamiseen sekä niiden kestoon 

liittyvien tiettyjen näkökohtien 

yhdenmukaistaminen 

 1. Päätöksen N:o 243/2012/EU 6 artiklan 

8 kohdassa tarkoitettua taajuuskaistaa tai 

sen osia koskevien oikeuksien siirtoon tai 

vuokraamiseen sovelletaan seuraavia 

säännöksiä, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta kilpailusääntöjen 

soveltamista yrityksiin:  

 a) jäsenvaltioiden on julkistettava kaikkia 

tällaisia käyttöoikeuksia koskevat 

tämänhetkiset tiedot yhdenmukaisessa 

sähköisessä muodossa; 

 b) jäsenvaltiot eivät saa kieltäytyä 

sallimasta siirtoa tai vuokraamista 

tällaisten käyttöoikeuksien vanhoille 

haltijoille; 

 c) jos tapaukset eivät kuulu b alakohdan 

alaisuuteen, jäsenvaltiot voivat evätä 

siirron vain, jos on olemassa selvä riski, 

että uusi haltija ei pystyisi täyttämään 

käyttöoikeuden nykyisiä ehtoja; 

 d) jos tapaukset eivät kuulu b alakohdan 

alaisuuteen, jäsenvaltiot eivät voi evätä 

vuokrausta, jos siirtäjä sitoutuu 

vastamaan käyttöoikeuden nykyisten 

ehtojen täyttämisestä. 
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 2. Hallinnolliset maksut, joita yrityksille 

asetetaan taajuuskaistan siirtoa tai 

vuokrausta koskevan hakemuksen 

käsittelyn yhteydessä, kattavat yhteensä 

vain hakemuksen käsittelyyn liittyvät 

hallintokulut ja lisätoimet, kuten uuden 

käyttöluvan myöntämisen. Tällaisia 

maksuja on määrättävä puolueettomalla, 

avoimella ja oikeasuhteisella tavalla, 

jonka avulla hallinnolliset 

lisäkustannukset ja liitännäismaksut 

saadaan mahdollisimman pieniksi. 

Tämän kohdan mukaisesti määrättäviin 

maksuihin sovelletaan direktiivin 

2002/20/EY 12 artiklan 2 kohtaa. 

 3. Kaikki taajuuskaistan käyttöoikeudet 

myönnetään vähintään 30 vuodeksi. 

Jäsenvaltiot voivat myöntää 

käyttöoikeuksia, joiden kestoa ei ole 

rajoitettu. 

 4. Kaikkien taajuuskaistan 

käyttöoikeuksien kestoa pidennetään 

samalla 30 vuoteen niiden 

myöntämispäivästä, tämän estämättä 

käyttöoikeuteen ja kestoltaan 

rajoittamattomiin käyttöoikeuksiin 

liittyvien muiden ehtojen soveltamista.  

Or. enPerustelu 

Taajuuskaistakauppaa on helpotettava käytännössä, jotta voidaan auttaa luomaan 

taajuuskaistojen jälkimarkkinat, mikä johtaa vapautettujen taajuuskaistaresurssien entistä 

tehokkaampaan jakamiseen. Tällaisia markkinoita tukisi edelleen lupien vähimmäiskeston 

jatkaminen 30 vuoteen (tämän vaikuttamatta vielä pidempiin tai kestoltaan rajoittamattomiin 

lupiin). 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 

on pidättäydyttävä soveltamasta sellaisia 

menettelyjä tai asettamasta sellaisia ehtoja 

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 

on pidättäydyttävä soveltamasta sellaisia 

menettelyjä tai asettamasta sellaisia ehtoja 
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radiotaajuuksien käytölle, jotka voivat 

tarpeettomasti estää eurooppalaisia 

sähköisen viestinnän tarjoajia tarjoamasta 

yhdennettyjä sähköisiä viestintäverkkoja ja 

-palveluja useissa jäsenvaltiossa tai koko 

unionissa. 

radiotaajuuksien käytölle, jotka voivat 

tarpeettomasti estää sähköisen viestinnän 

tarjoajia tarjoamasta yhdennettyjä 

sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 

useissa jäsenvaltiossa tai koko unionissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  84 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 

on sovellettava radiotaajuuksien käyttöön 

mahdollisimman kevyttä 

valtuutusjärjestelmää puolueettomien, 

läpinäkyvien, syrjimättömien ja 

oikeasuhteisten kriteerien perusteella siten, 

että voidaan maksimoida joustavuus ja 

tehokkuus radiotaajuuksien käytössä ja 

edistää keskenään verrannollisia 

olosuhteita kaikkialla unionissa 

eurooppalaisten sähköisen viestinnän 

tarjoajien yhdennettyjä monta aluetta 

kattavia investointeja ja toimintoja varten. 

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 

on sovellettava radiotaajuuksien käyttöön 

mahdollisimman kevyttä 

valtuutusjärjestelmää puolueettomien, 

läpinäkyvien, syrjimättömien ja 

oikeasuhteisten kriteerien perusteella siten, 

että voidaan maksimoida joustavuus ja 

tehokkuus radiotaajuuksien käytössä ja 

edistää keskenään verrannollisia 

olosuhteita kaikkialla unionissa sähköisen 

viestinnän tarjoajien yhdennettyjä monta 

aluetta kattavia investointeja ja toimintoja 

varten. 

Or. en 

 

Tarkistus  85 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

Laatiessaan valtuutusehtoja ja -menettelyjä 

radiotaajuuksien käyttöä varten 

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 

on otettava huomioon erityisesti 

yhdenvertainen kohtelu nykyisten ja 

Laatiessaan valtuutusehtoja ja -menettelyjä 

radiotaajuuksien käyttöä varten 

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 

on otettava huomioon erityisesti 

yhdenvertainen kohtelu nykyisten ja 
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potentiaalisten operaattoreiden välillä sekä 

eurooppalaisten sähköisen viestinnän 

tarjoajien ja muiden yritysten välillä. 

potentiaalisten operaattoreiden välillä. 

Or. en 

 

Tarkistus  86 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 

on vahvistettava käyttölupien 

myöntämiselle tai uudelleenjakamiselle 

sekä näiden lupien uusimiselle vanhoin 

ehdoin aikataulut, joita sovelletaan 

langatonta laajakaistaviestintää varten 

yhdenmukaistettuihin radiotaajuuksiin. 

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 

on vahvistettava käyttölupien 

myöntämiselle tai uudelleenjakamiselle 

sekä näiden lupien uusimiselle vanhoin 

ehdoin aikataulut ottaen täysin huomioon 

direktiivi 2002/21/EY ja erityisesti sen 7, 

8, 8a, 9 ja 9 a artikla, päätös N:o 

676/2002/EU ja päätös N:o 243/2012/EU 

ja erityisesti sen 2, 3, 5 ja 6 artikla. 

Or. en 

 

Tarkistus  87 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Käyttölupien voimassaoloaika tai 

uusimista koskevat määräajat on 

vahvistettava hyvissä ajoin ennen 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun 

aikatauluun sisältyvää asianomaista 

menettelyä. Aikatauluissa, 

voimassaoloajoissa ja uusimisen 

määräajoissa on otettava huomioon tarve 

ennakoitavalle investointiympäristölle, 

käytännön mahdollisuudet vapauttaa 

käyttöön mahdollisia uusia langatonta 

laajakaistaviestintää varten 

Poistetaan. 
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yhdenmukaistettuja radiotaajuuksia sekä 

tähän liittyvien investointien kuoletusaika 

kilpailuolosuhteissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  88 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan 

yhdenmukainen täytäntöönpano koko 

unionissa ja varsinkin huolehtia 

langattomien palvelujen yhteensovitetusta 

saatavuudesta unionissa, komissio voi 

täytäntöönpanosäädöksillä 

Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan 

yhdenmukainen täytäntöönpano koko 

unionissa ja varsinkin huolehtia 

langattomien palvelujen yhteensovitetusta 

saatavuudesta unionissa, vuoden kuluessa 

tämän asetuksen voimaantulosta 

annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 
komissio: 

Or. en 

 

Tarkistus  89 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) määrittää vähimmäiskeston 

yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla 

myönnetyille luville; 

b) määrittää yhdenmukaistetuilla 

taajuuskaistoilla myönnetyille luville 

vähimmäiskeston, joka on vähintään 

30 vuotta, tai määrittää, että luvat 

myönnetään kestoltaan 

rajoittamattomaksi ajaksi; 

Or. en 
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Tarkistus  90 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio voi myös antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 

yhdenmukaistetaan langatonta 

laajakaistaviestintää varten 

yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla 

ennen kyseisten säädösten hyväksymistä 

myönnettyjen yksittäisten käyttölupien 

voimassaolon päättymisajankohta tai 

uusimisajankohta, jotta tällaisten 

käyttölupien uusimisen tai 

uudelleenjakamisen ajankohta voidaan 

näillä kaistoilla yhteen sovittaa koko 

unionissa, mukaan lukien mahdollinen 

yhteensovittaminen uusimisen tai 

uudelleenjakamisen sellaisen ajankohdan 

kanssa muilla kaistoilla, joka on 

yhdenmukaistettu 2 kohdan tai tämän 

kohdan mukaisesti hyväksytyillä 

täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 33 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Komissio antaa 8 a artiklan 3 kohdan 

toisen alakohdan mukaisesti vuoden 

kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
myös täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 

yhdenmukaistetaan langatonta 

laajakaistaviestintää varten 

yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla 

ennen kyseisten säädösten hyväksymistä 

myönnettyjen yksittäisten käyttölupien 

voimassaolon päättymisajankohta tai 

uusimisajankohta, jotta tällaisten 

käyttölupien uusimisen tai 

uudelleenjakamisen ajankohta voidaan 

näillä kaistoilla yhteen sovittaa koko 

unionissa, mukaan lukien mahdollinen 

yhteensovittaminen uusimisen tai 

uudelleenjakamisen sellaisen ajankohdan 

kanssa muilla kaistoilla, joka on 

yhdenmukaistettu 2 kohdan tai tämän 

kohdan mukaisesti hyväksytyillä 

täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 33 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Or. en 

 

Tarkistus  91 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos tässä kohdassa tarkoitetuissa 

täytäntöönpanosäädöksissä määritellään 

radiotaajuuksien käyttölupien uusimiselle 

tai uudelleenjakamiselle yhdenmukaistettu 

ajankohta, joka osuu myöhäisemmäksi 

Jos tässä kohdassa tarkoitetuissa 

täytäntöönpanosäädöksissä määritellään 

radiotaajuuksien käyttölupien uusimiselle 

tai uudelleenjakamiselle yhdenmukaistettu 

ajankohta, joka osuu myöhäisemmäksi 
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kuin tällaisten radiotaajuuksien käyttöön 

missä tahansa jäsenvaltiossa jo 

myönnettyjen yksittäisten lupien 

voimassaolon päättymisajankohta tai 

uusimisajankohta, kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten on 

pidennettävä jo myönnettyjen lupien 

voimassaoloaikaa yhdenmukaistettuun 

ajankohtaan saakka samoin jo sovelletuin 

olennaisin valtuutusehdoin, mukaan 

luettuina sovellettavat kausittaiset maksut. 

kuin tällaisten radiotaajuuksien käyttöön 

missä tahansa jäsenvaltiossa jo 

myönnettyjen yksittäisten lupien 

voimassaolon päättymisajankohta tai 

uusimisajankohta, lupien kestoa jatketaan 

tämän estämättä muiden näihin lupiin 

liitettyjen ehtojen soveltamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  92 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 3 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos toisen alakohdan mukaisesti 

myönnetty voimassaolon pidennys on 

merkittävä suhteessa käyttölupien 

alkuperäiseen kestoon, kansalliset 

toimivaltaiset viranomaiset voivat lupien 

voimassaolon pidentämisen yhteydessä 

tehdä aiemmin sovellettuihin 

valtuusehtoihin mukautuksia, jotka ovat 

tarpeen muuttuneiden olosuhteiden 

vuoksi, mukaan lukien lisämaksujen 

asettaminen. Nämä lisämaksut on 

määritettävä soveltamalla suhteessa 

kuluneeseen aikaan (pro rata temporis 

-periaatteen mukaisesti) mahdollisia 

alkuperäisistä käyttöluvista alun perin 

perittyjä maksuja, jotka on 

nimenomaisesti laskettu alun perin aiotun 

keston perusteella. 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  93 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 

myöntävät yhdenmukaistetun 

taajuuskaistan käyttölupia ennen kyseistä 

kaistaa koskevan täytäntöönpanosäädöksen 

hyväksymistä, niiden on määriteltävä 

tällaisen myöntämisen ehdot ja erityisesti 

voimassaoloehdot siten, että käyttölupien 

saajat tulevat tietoisiksi siitä 

mahdollisuudesta, että komissio tulee 

hyväksymään 2 kohdan mukaisesti 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

vahvistetaan tällaisten lupien 

vähimmäiskesto tai yhteensovitetut 

voimassaolon päättymis- tai uusimisajat 
koko unionin alueella. Tätä alakohtaa ei 

sovelleta kestoltaan määräämättömien 

lupien myöntämiseen. 

Jos kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 

myöntävät yhdenmukaistetun 

taajuuskaistan käyttölupia ennen kyseistä 

kaistaa koskevan täytäntöönpanosäädöksen 

hyväksymistä, niiden on määriteltävä 

tällaisen myöntämisen ehdot siten, että 

käyttölupien saajat tulevat tietoisiksi siitä 

mahdollisuudesta, että komissio hyväksyy 

2 kohdan mukaisesti 

täytäntöönpanosäädöksiä koko unionin 

osalta. Tätä alakohtaa ei sovelleta 

kestoltaan määräämättömien lupien 

myöntämiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  94 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 6 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla, 

joille on 2 kohdan mukaisesti hyväksytyllä 

täytäntöönpanosäädöksellä vahvistettu 

yhteinen aikataulu käyttölupien 

myöntämistä ja tosiasiallisen käytön 

sallimista varten, kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten on annettava 

komissiolle ajoissa riittävän 

yksityiskohtaiset tiedot suunnitelmistaan 

aikataulun noudattamisen varmistamiseksi. 

Komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

Yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla, 

joille on 2 kohdan mukaisesti hyväksytyllä 

täytäntöönpanosäädöksellä vahvistettu 

yhteinen aikataulu käyttölupien 

myöntämistä ja tosiasiallisen käytön 

sallimista varten, kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten on annettava 

komissiolle ajoissa riittävän 

yksityiskohtaiset tiedot suunnitelmistaan 

aikataulun noudattamisen varmistamiseksi. 

Komissio hyväksyy vuoden kuluessa 

tämän asetuksen voimaantulosta 
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määritellään muoto ja menettelyt 

kyseisten tietojen toimittamista varten. 

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 33 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

täytäntöönpanosäädöksen, jolla 

määritellään muoto ja menettelyt 

kyseisten tietojen toimittamista varten. 

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 33 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Or. en 

 

Tarkistus  95 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) käyttölupien kesto; c) käyttölupien kesto, joka on vähintään 

30 vuotta; 

Or. en 

 

Tarkistus  96 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

j) käyttölupien jakoon, siirtoon tai 

kasautumiseen liittyvät ehdot; 

j) käyttölupien jakoon, uudelleenjakoon, 

siirtoon tai kasautumiseen liittyvät ehdot; 

Or. en 

 

Tarkistus  97 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) mahdolliset 12 artiklan mukaisesti d) 12 artiklan mukaisesti hyväksytyt 
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hyväksytyt täytäntöönpanosäädökset; täytäntöönpanosäädökset; 

Or. en 

 

Tarkistus  98 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta yleisvaltuutusjärjestelmä voitaisiin 

panna täytäntöön yhdenmukaisesti 

pienalueen langattomien liityntäpisteiden 

käyttöönottoa, liitäntä ja toimintaa varten 1 

kohdan mukaisesti, komissio voi 

täytäntöönpanosäädöksillä täsmentää 

pienalueen langattomien liityntäpisteiden 

käyttöönottoa, kytkentää ja toimintaa 

varten tekniset ominaisuudet, joiden 

noudattamisella varmistetaan, että nämä 

liityntäpisteet ovat luonteeltaan 

huomaamattomia niiden ollessa käytössä 

erilaisissa paikallisissa oloissa. Komissio 

täsmentää nämä tekniset ominaisuudet 

pienalueen langattomien liityntäpisteiden 

suurinta sallittua kokoa, tehoa, 

sähkömagneettisia ominaisuuksia ja 

visuaalista vaikutusta varten. Pienalueen 

langattomien liityntäpisteiden käyttöä 

varten täsmennettävien teknisten 

ominaisuuksien on vähintään vastattava 

direktiivin 2013/35/EU30 vaatimuksia ja 

neuvoston suosituksessa 

N:o 1999/519/EY31 määriteltyjä raja-

arvoja.  

Jotta yleisvaltuutusjärjestelmä voitaisiin 

panna täytäntöön yhdenmukaisesti 

pienalueen langattomien liityntäpisteiden 

käyttöönottoa, liitäntä ja toimintaa varten 1 

kohdan mukaisesti, komissio täsmentää 

vuoden kuluessa tämän asetuksen 

voimaantulosta annettavilla 
täytäntöönpanosäädöksillä pienalueen 

langattomien liityntäpisteiden 

käyttöönottoa, kytkentää ja toimintaa 

varten tekniset ominaisuudet, joiden 

noudattamisella varmistetaan, että nämä 

liityntäpisteet ovat luonteeltaan 

huomaamattomia niiden ollessa käytössä 

erilaisissa paikallisissa oloissa. Komissio 

täsmentää nämä tekniset ominaisuudet 

pienalueen langattomien liityntäpisteiden 

suurinta sallittua kokoa, tehoa, 

sähkömagneettisia ominaisuuksia ja 

visuaalista vaikutusta varten. Pienalueen 

langattomien liityntäpisteiden käyttöä 

varten täsmennettävien teknisten 

ominaisuuksien on vähintään vastattava 

direktiivin 2013/35/EU30 vaatimuksia ja 

neuvoston suosituksessa 

N:o 1999/519/EY31 määriteltyjä raja-

arvoja. 

__________________ __________________ 

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2013/35/EU, annettu 26 päivänä 

kesäkuuta 2013, terveyttä ja turvallisuutta 

koskevista vähimmäisvaatimuksista 

työntekijöiden suojelemiseksi 

altistumiselta fysikaalisista tekijöistä 

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2013/35/EU, annettu 26 päivänä 

kesäkuuta 2013, terveyttä ja turvallisuutta 

koskevista vähimmäisvaatimuksista 

työntekijöiden suojelemiseksi 

altistumiselta fysikaalisista tekijöistä 
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(sähkömagneettiset kentät) aiheutuville 

riskeille (kahdeskymmenes direktiivin 

89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu erityisdirektiivi) ja direktiivin 

2004/40/EY kumoamisesta (EUVL L 179, 

29.6.2013, s. 1). 

(sähkömagneettiset kentät) aiheutuville 

riskeille (kahdeskymmenes direktiivin 

89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu erityisdirektiivi) ja direktiivin 

2004/40/EY kumoamisesta (EUVL L 179, 

29.6.2013, s. 1). 

31 Neuvoston suositus 1999/519/EY, 

annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, 

väestön sähkömagneettisille kentille (0 

Hz–300 GHz) altistumisen rajoittamisesta 

(EYVL L 199, 30.7.1999, s. 59). 

31 Neuvoston suositus 1999/519/EY, 

annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, 

väestön sähkömagneettisille kentille (0 

Hz–300 GHz) altistumisen rajoittamisesta 

(EYVL L 199, 30.7.1999, s. 59). 

Or. en 

 

Tarkistus  99 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  100 

Ehdotus asetukseksi 

III luku – 2 jakso 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Näitä tuotteita on arvosteltu paljon, koska ne eivät ole tarkoituksenmukaisia ja ne ovat 

perustavalla tavalla kehyksessä sovellettavan menettelyn vastaisia. Ne olisi poistettava ja 

sisällytettävä tarkasteluun.  
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Tarkistus  101 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 3 kohta 

 

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 

Poistetaan. 

a) kuin kotimaan kaukoviestinnän tariffit, 

kun on kyse kiinteän verkon viestinnästä; 

 

b) kuin asetuksessa (EU) N:o 531/2012 

vahvistetut säänneltyjen 

verkkovierailuäänipuhelu- ja -

tekstiviestipalvelujen eurotariffit, kun on 

kyse matkaviestinnästä. 

 

Or. en 

Perustelu 

Kansainvälisten kiinteän verkon puheluiden ja matkapuheluiden markkinat ovat tällä hetkellä 

sääntelemättömät ja kilpaillut, eivätkä ne edellytä sääntelyä EU:n toimien avulla. 

 

Tarkistus  102 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Loppukäyttäjillä on vapaus tehdä 

sopimuksia datansiirron määristä ja 

nopeuksista internet-liityntäpalvelujen 

tarjoajien kanssa ja tällaisten datamääriä 

koskevien sopimusten mukaisesti 

hyödyntää kaikkia internetin sisältöjen, 

sovellusten ja palvelujen tarjoajien 

tarjouksia. 

Loppukäyttäjillä on vapaus tehdä 

sopimuksia datansiirron määristä ja 

nopeuksista sekä palvelun yleisistä 

ominaisuuksista internet-liityntäpalvelujen 

tarjoajien kanssa. 

Or. en 
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Perustelu 

Internet-palveluiden tarjoajilta ei pidä vaatia pelkästään käyttäjien perustarpeisiin 

vastaamista. Niiden pitää sen sijaan sallia vastaavan entistä erikoistuneempaan käyttäjien 

kysyntään, kuten televisiosisällön lähetykset internet-protokollan välityksellä (IP-tv), 

videokonferenssit ja tietyt terveydenhuollon sovellukset. 

 

Tarkistus  103 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Loppukäyttäjillä on myös vapaus sopia 

joko yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 

tai sisältöjen, sovellusten ja palvelujen 

tarjoajien kanssa erikoistuneiden 

palvelujen tarjoamisesta, joiden 

palvelunlaatu on parempi. 

Loppukäyttäjillä on myös vapaus sopia 

joko yleisen sähköisen viestinnän tarjoajien 

tai sisältöjen, sovellusten ja palvelujen 

tarjoajien kanssa erikoistuneiden 

palvelujen tarjoamisesta, joiden 

palvelunlaatu on parempi. Jos tällaisia 

sopimuksia tehdään internet-

liityntäpalvelun tarjoajan kanssa, 

palveluntarjoajan on varmistettava, että 

korkeammantasoinen palvelu ei heikennä 

internet-liittymän yleistä laatua, ellei se 

ole välttämätöntä korkeammantasoisen 

palvelun tarjoamisen varmistamiseksi 

käytettävä uusin tekniikka huomioon 

ottaen. 

Or. en 

 

Tarkistus  104 

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, 

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 
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joilla on tietty palvelunlaatu ja kohdennettu 

kapasiteetti. Erikoistuneiden palvelujen 

tarjoaminen ei saa heikentää toistuvasti tai 

jatkuvasti internet-liityntäpalvelujen 

yleistä laatua. 

palvelujen tarjoaminen ei saa heikentää 

toistuvasti tai jatkuvasti internet-

palvelujen yleistä laatua. Lisäksi 

liikenteenhallintatoimenpiteitä ei pidä 

soveltaa tavalla, joka syrjii internet-

liityntäpalvelun tarjoajan tarjoamien 

palveluiden kanssa kilpailevia palveluita. 

Or. en 

Perustelu 

Tämän asetuksen säännösten on taattava avoimuus- ja syrjimättömyysperiaatteiden 

toteutuminen. 

 

Tarkistus  105 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) panna täytäntöön oikeudellinen säännös 

tai tuomioistuimen määräys taikka 

ehkäistä tai vaikeuttaa vakavia rikoksia; 

a) panna täytäntöön oikeudellinen säännös 

tai tuomioistuimen määräys; 

Or. en 

Perustelu 

Tämä ei estä soveltamasta direktiivin 2011/92 25 kohtaa, joka antaa jäsenvaltioille 

mahdollisuuden toteuttaa suojatoimenpiteitä soveltaen toimia pääsyn estämiseksi 

lapsipornografiaa sisältäville tai levittäville sivuille. 

 

Tarkistus  106 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 

seurattava tarkasti ja varmistettava, että 

loppukäyttäjät voivat tehokkaasti hyötyä 

23 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyistä 

1. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 

käyttävät 30 a artiklan mukaista 

toimivaltaansa 23 artiklan suhteen, niiden 
on seurattava tarkasti, että saatavilla on 
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vapauksista, että 23 artiklan 5 kohtaa 

noudatetaan ja että saatavilla on jatkuvasti 

syrjimättömiä internet-liityntäpalveluja, 

joiden laatutaso vastaa teknologian 

kehitystä ja joiden laatua erikoistuneet 

palvelut eivät heikennä. Niiden on 

yhteistyössä muiden toimivaltaisten 

kansallisten viranomaisten kanssa myös 

seurattava erikoistuneiden palvelujen 

vaikutuksia kulttuuriseen 

monimuotoisuuteen ja innovointiin. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 

raportoitava vuosittain komissiolle ja 

BERECille seurannastaan ja 

havainnoistaan. 

jatkuvasti syrjimättömiä internet-

liityntäpalveluja, joiden laatutaso vastaa 

teknologian kehitystä. Niiden on 

yhteistyössä muiden toimivaltaisten 

kansallisten viranomaisten kanssa myös 

seurattava vaikutuksia kulttuuriseen 

monimuotoisuuteen ja innovointiin. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 

julkistettava vuosittain kertomuksia 

seurannastaan ja havainnoistaan ja 

annettava kertomukset komissiolle ja 

BERECille. 

Or. en 

 

Tarkistus  107 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 

määritellään yhdenmukaiset edellytykset 

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 

velvoitteiden täytäntöönpanolle tämän 

artiklan mukaisesti. Kyseiset 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 33 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

3. BERECin on sidosryhmiä kuultuaan ja 

yhteistyössä komission kanssa laadittava 

suuntaviivoja, joilla määritellään 

yhdenmukaiset edellytykset kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten velvoitteiden 

täytäntöönpanolle tämän artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

BERECin on laadittava asianmukaisia suuntaviivoja, jotta voidaan varmistaa avoimuus- ja 

syrjimättömyysperiaatteen toteutuminen ja yhdenmukainen soveltaminen koko unionissa. 
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Tarkistus  108 

Ehdotus asetukseksi 

30 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 30 a artikla 

 Valvonta ja täytäntöönpano 

 1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 

valvottava tämän asetuksen noudattamista 

omalla alueellaan. 

 2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 

saatettava tämän asetuksen soveltamiseen 

liittyvät ajantasaiset tiedot yleisesti 

saataville siten, että ne ovat helposti 

kaikkien asianomaisten osapuolten 

käytettävissä. 

 3. Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 

toimivalta vaatia tämän asetuksen 

mukaisten velvoitteiden alaisilta 

yrityksiltä kaikki tämän asetuksen 

täytäntöönpanon ja sen valvonnan 

kannalta merkitykselliset tiedot. Näiden 

yritysten on pyynnöstä toimitettava tiedot 

viipymättä sekä kansallisen 

sääntelyviranomaisen edellyttämässä 

määräajassa että sen vaatimalla 

tarkkuudella. 

 4. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 

ryhtyä toimiin omasta aloitteestaan tämän 

asetuksen noudattamisen 

varmistamiseksi. 

 5. Jos kansallinen sääntelyviranomainen 

toteaa, että tässä asetuksessa asetettuja 

velvoitteita on rikottu, se voi vaatia 

tällaisen rikkomisen välitöntä 

lopettamista. 

Or. en 
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Tarkistus  109 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Eurooppalaisten sähköisen viestinnän 

tarjoajien osalta seuraamukset on 

määrättävä II luvun mukaisesti ottaen 

huomioon kansallisten 

sääntelyviranomaisten toimivalta koti- ja 

vastaanottavissa jäsenvaltioissa. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  110 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  111 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 1 kohta 

Direktiivi 2002/20/EY 

3 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Poistetaan 3 artiklan 2 kohdan toinen 

alakohta. 

1) Muutetaan 3 artikla seuraavasti:  

Or. en 
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Tarkistus  112 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)  

Direktiivi 2002/20/EY 

3 artikla – 2 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 a) korvataan 2 kohta seuraavasti: 

2. Sähköisten viestintäverkkojen tai 

-palvelujen tarjoajilta voidaan vaatia 

ainoastaan yleisvaltuus, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 2 

kohdassa tarkoitettuja 

erityisvelvollisuuksia tai 5 artiklassa 

tarkoitettuja käyttöoikeuksia. 

Asianomaiselta yritykseltä voidaan 

edellyttää ilmoituksen tekemistä, mutta ei 

kansallisten sääntelyviranomaisten 

nimenomaisen päätöksen tai muun 

hallinnollisen toimenpiteen saamista ennen 

kuin valtuutukseen perustuvia oikeuksia 

voidaan käyttää. Yritys voi aloittaa 

toiminnan tehtyään mahdollisesti 

edellytettävän ilmoituksen, noudattaen 

tarvittaessa kuitenkin 5, 6 ja 7 artiklassa 

olevien, käyttöä koskevista oikeuksista 

annettujen säännösten soveltamista. 

'2. Sähköisten viestintäverkkojen tai 

-palvelujen tarjoajilta voidaan vaatia 

ainoastaan yleisvaltuutus, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 2 

kohdassa tarkoitettuja 

erityisvelvollisuuksia tai 5 artiklassa 

tarkoitettuja käyttöoikeuksia. Jos 

jäsenvaltio katsoo, että ilmoitusvaatimus 

on perusteltu, se voi vaatia yrityksiltä 

ilmoitusta BERECille, mutta se ei voi 

vaatia niiltä kansallisten 

sääntelyviranomaisten tai muiden 

viranomaisten nimenomaisen päätöksen tai 

muun hallinnollisen toimenpiteen 

hankkimista ennen valtuutukseen 

perustuvien oikeuksien käyttämistä. 

Yritys voi aloittaa toiminnan tehtyään 

mahdollisesti edellytettävän ilmoituksen 

BERECille, noudattaen tarvittaessa 

kuitenkin 5, 6 ja 7 artiklassa olevien, 

käyttöä koskevista oikeuksista annettujen 

säännösten soveltamista.' 

Useassa eri jäsenvaltiossa toimiville 

yrityksille rajat ylittäviä sähköisiä 

viestintäpalveluita tarjoavien yritysten 

tarvitsee tehdä ainoastaan yksi ilmoitus 

kutakin asianomaista jäsenvaltiota 

kohden. 

 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:HTML) 
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Perustelu 

Vakiomuotoinen ilmoitus BERECille takaisi, etteivät palveluntarjoajat koe syrjintää 

samanlaisissa olosuhteissa eri jäsenvaltioiden taholta ja että sisämarkkinoille sovelletaan 

yhdenmukaisia sääntelykäytäntöjä. 

 

Tarkistus  113 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi) 

Direktiivi 2002/20/EY 

3 artikla – 3 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 b) korvataan 3 kohta seuraavasti: 

3. Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 

ilmoitus merkitsee vain sitä, että 

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 

ilmoittaa kansalliselle 

sääntelyviranomaiselle aikomuksestaan 

aloittaa sähköisten viestintäverkkojen tai 

-palvelujen tarjonta ja niiden 

vähimmäistietojen toimittamista, jotka 

kansalliset sääntelyviranomaiset 

tarvitsevat voidakseen pitää rekisteriä tai 

luetteloa sähköisten viestintäverkkojen ja 

-palvelujen tarjoajista. Tietoihin on 

sisällyttävä ainoastaan tarjoajan 

tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, kuten 

yrityksen rekisterinumero, tarjoajan 

yhteyshenkilöt, tarjoajan osoite, lyhyt 

kuvaus verkosta tai palvelusta sekä 

arvioitu toiminnan aloittamispäivä. 

'3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus 

merkitsee vain sitä, että luonnollinen 

henkilö tai oikeushenkilö ilmoittaa liitteen 

D osassa olevaa yhdenmukaistettua 

mallia käyttäen BERECille 
aikomuksestaan aloittaa sähköisten 

viestintäverkkojen tai -palvelujen tarjonta 

ja että toimitetaan tarvittavat 

vähimmäistiedot, jotta BEREC ja 

kansallinen sääntelyviranomainen voi 
pitää rekisteriä tai luetteloa sähköisten 

viestintäverkkojen ja -palvelujen 

tarjoajista. Jäsenvaltiot eivät voi asettaa 

ilmoitusta koskevia lisävaatimuksia tai 

erillisiä vaatimuksia.' 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF) 

 

Tarkistus  114 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 1 kohta – c alakohta (uusi)  
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Direktiivi 2002/20/EY 

3 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus 

 c) lisätään kohta seuraavasti: 

 '3 a. Jäsenvaltioiden on annettava 

komissiolle ja muille jäsenvaltioille 

perusteltu ilmoitus 12 kuukauden 

kuluessa asetuksen N:o [XX/2014]* 

soveltamispäivästä, jos ne pitävät 

ilmoitusvaatimusta perusteltuna. 

Komissio tarkastelee ilmoitusta ja antaa 

tarvittaessa kolmen kuukauden kuluessa 

ilmoituksesta päätöksen, jossa 

asianomaista jäsenvaltiota pyydetään 

poistamaan ilmoitusvaatimus. 

 ______________ 

 * Eurooppalaisia sähköisen viestinnän 

sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen 

liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä 

direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 

2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 

1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 

muuttamisesta ... annettu Euroopan 

parlamentin ja komission asetus (EU) N:o 

[XX/2014] (EUVL L ..., s. ...).' 

Or. en 

 

Tarkistus  115 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 1 a kohta (uusi)  

Direktiivi 2002/20/EY 

Liite – D osa (uusi) 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a). Lisätään liitteeseen seuraava D osa: 

 'D. Asetuksen 3 artiklan nojalla 

annettavassa ilmoituksessa vaadittavat 

tiedot 

 Ilmoituksessa on oltava vakuutus aikeesta 

aloittaa sähköisten viestintäverkkojen ja 

-palvelujen tarjoaminen ja sen mukana 
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ainoastaan seuraavat tiedot: 

 1. palveluntarjoajan nimi; 

 2. palveluntarjoajan oikeudellinen asema, 

muoto ja rekisterinumero, kun 

palveluntarjoaja on rekisteröitynyt 

kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan 

julkiseen rekisteriin;  

 3. palveluntarjoajan päätoimipaikan 

maantieteellinen osoite; 

 4. yhteyshenkilö; 

 5. lyhyt kuvaus verkoista tai palveluista, 

joita aiotaan tarjota;  

 6. asianomaiset jäsenvaltiot ja 

 7. arvioitu toiminnan aloituspäivä.' 

Or. en 

 

Tarkistus  116 

Ehdotus asetukseksi 

34 a artikla (uusi)  

Päätös N:o 243/2012/EU 

6 artikla – 8 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 34 a artikla 

 Muutokset päätökseen N:o 243/2012/EU 

 Päätöksen N:o 243/2012/EU 6 artiklan 8 

kohta:  

 lisätään alakohta seuraavasti: 

 'Jäsenvaltioiden on sallittava kaikkien 

muiden yhdenmukaistettujen 

taajuuskaistojen siirto tai vuokraus 

samoin ehdoin kuin ensimmäisessä 

alakohdassa.' 

Or. en 
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Tarkistus  117 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 1 kohta 

Direktiivi 2002/21/EY 

1 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

1) Lisätään 1 artiklaan 6 kohta 

seuraavasti: 

Poistetaan. 

ʻTätä direktiiviä ja erityisdirektiivejä on 

tulkittava ja sovellettava yhdessä 

asetuksen N:o [XX/2014] säännösten 

kanssa.ʼ 

 

Or. en 

 

Tarkistus  118 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Direktiivi 2002/21/EY 

2 artikla – g alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 1 a) Muutetaan 2 artiklan g alakohta 

seuraavasti: 

”kansallisilla sääntelyviranomaisilla” elintä 

tai elimiä, joiden hoidettavaksi jäsenvaltio 

on antanut tässä direktiivissä tai 

erityisdirektiiveissä tarkoitetut 

sääntelytehtävät; 

”kansallisilla sääntelyviranomaisilla” 

elintä, jonka hoidettavaksi jäsenvaltio on 

antanut tässä direktiivissä tai 

erityisdirektiiveissä tarkoitetut 

sääntelytehtävät; 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF) 

 

Tarkistus  119 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 1 b kohta (uusi) 
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Direktiivi 2002/21/EY 

3 artikla – 3 a kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 1 b) Korvataan 3 artiklan 3 a kohta 

seuraavasti: 

3 a. Markkinoiden ennakkosääntelystä tai 

tämän direktiivin 20 tai 21 artiklassa 

tarkoitetusta yritysten välisten riitojen 

ratkaisemisesta vastaavien kansallisten 

sääntelyviranomaisten on oltava 

toiminnassaan riippumattomia eivätkä ne 

saa pyytää tai ottaa vastaan miltään 

muulta elimeltä ohjeita sellaisten 

tehtävien hoitamisessa, jotka niille on 

annettu yhteisön lainsäädännön 

täytäntöön panemiseksi annetun 

kansallisen lainsäädännön nojalla, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 ja 5 

kohdan säännösten soveltamista. Tämä ei 

estä kansallisen valtiosääntöoikeuden 

mukaista valvontaa. Ainoastaan 4 

artiklan mukaisesti perustetuilla 

muutoksenhakuelimillä on toimivalta 

keskeyttää kansallisten 

sääntelyviranomaisten tekemien päätösten 

soveltaminen tai kumota ne.  

'3 a. Kunkin kansallisen 

sääntelyviranomaisen on vastattava 

ainakin markkinoiden ennakkosääntelystä 

tämän direktiivin 7, 7 a, 15 ja 16 artiklan 

mukaisesti ja direktiivin 2001/19/EY 9–

13 b artiklan mukaisesti, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 4 ja 5 kohdan 

säännösten soveltamista. Niiden on 

vastattava myös verkkoelementtien ja 

niiden liitännäistoimintojen 

numeroinnista, nimeämisestä ja 

käsittelystä, verkkoelementtien ja niiden 

liitännäistoimintojen 

rinnakkainsijoittamisesta ja jakamisesta 

sekä tämän direktiivin 10, 12, 20 tai 21 

artiklassa tarkoitetusta yritysten välisten 

riitojen ratkaisemisesta samoin kuin 

maksujen kohtuullisuudesta, nimettyjen 

yritysten palvelun laadusta, yleispalvelun 

velvoitteen kustannuksista, säännösten 

mukaisesta vähittäispalveluiden 

valvonnasta, sopimuksista, tietojen 

avoimuudesta ja julkistamisesta, palvelun 

laadusta, yhtäläisten käyttö- ja 

valintamahdollisuuksien takaamisesta 

vammaisille loppukäyttäjille, 

hätäpalveluista sekä yhdestä 

eurooppalaisesta hätänumerosta, 

numeroihin ja palveluihin pääsystä, 

lisätoimintojen tarjoamisesta sekä 

palveluntarjoajan vaihtamisesta 

direktiivin 2002/22/EY 9, 11, 12, 17, 20, 

21, 2, 23 a, 26, 28, 29 ja 30 artiklan 

mukaisesti sekä direktiivistä 2002/58/EY. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 

kansallisen sääntelyviranomaisen johtaja 

tai tarvittaessa tätä tehtävää hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenet tai hänen tai 

heidän sijaisensa voidaan irtisanoa 

Kaikkien kansallisten 

sääntelyviranomaisten on oltava 

toiminnassaan riippumattomia, eivätkä ne 

saa pyytää tai ottaa vastaan miltään 

muulta elimeltä ohjeita sellaisten 

tehtävien hoitamisessa, jotka niille on 
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ainoastaan, jos asianomainen henkilö ei 

enää täytä tehtäviensä suorittamiseen 

vaadittavia kansallisessa lainsäädännössä 

ennalta säädettyjä ehtoja. Asianomaisen 

kansallisen sääntelyviranomaisen johtajan 

tai tarvittaessa tätä tehtävää hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenten 

irtisanomisesta tehty päätös on julkistettava 

irtisanomisen ajankohtana. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen irtisanotulle 

johtajalle tai tarvittaessa tätä tehtävää 

hoitavan kollegiaalisen elimen jäsenille on 

annettava perustelut, ja asianomaisella 

henkilöllä on oikeus pyytää irtisanomisesta 

tehdyn päätöksen julkistamista, jollei niin 

muuten tehtäisi, missä tapauksessa päätös 

julkistetaan. 

annettu yhteisön lainsäädännön 

täytäntöön panemiseksi annetun 

kansallisen lainsäädännön nojalla. Tämä 

ei estä kansallisen valtiosääntöoikeuden 

mukaista valvontaa. Ainoastaan 4 

artiklan mukaisesti perustetuilla 

muutoksenhakuelimillä on toimivalta 

keskeyttää kansallisten 

sääntelyviranomaisten tekemien päätösten 

soveltaminen tai kumota ne. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 

kansallisen sääntelyviranomaisen johtaja 

tai tarvittaessa tätä tehtävää hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenet tai hänen tai 

heidän sijaisensa voidaan irtisanoa 

ainoastaan, jos asianomainen henkilö ei 

enää täytä tehtäviensä suorittamiseen 

vaadittavia kansallisessa lainsäädännössä 

ennalta säädettyjä ehtoja. Asianomaisen 

kansallisen sääntelyviranomaisen johtajan 

tai tarvittaessa tätä tehtävää hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenten 

irtisanomisesta tehty päätös on julkistettava 

irtisanomisen ajankohtana. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen irtisanotulle 

johtajalle tai tarvittaessa tätä tehtävää 

hoitavan kollegiaalisen elimen jäsenille on 

annettava perustelut, ja asianomaisella 

henkilöllä on oikeus pyytää irtisanomisesta 

tehdyn päätöksen julkistamista, jollei niin 

muuten tehtäisi, missä tapauksessa päätös 

julkistetaan. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 

erilliset vuosibudjetit. Niiden budjetit on 

julkistettava. Jäsenvaltioiden on myös 

varmistettava, että kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla on riittävät 

taloudelliset resurssit ja henkilöstöresurssit, 

jotta ne voivat aktiivisesti osallistua 

Euroopan sähköisen viestinnän 

sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 

(BEREC), jäljempänä ”yhteistyöelin”1, 

toimintaan ja edistää sitä. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 

erilliset vuosibudjetit ja että budjetit ovat 

riittäviä niiden tehtävien hoitamista 

varten. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten on julkistettava 

budjetit ja tarkastetut vuotuiset 

tilinpäätökset. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten organisaation ja 

toiminnan on oltava sellaisia, että 

varmistetaan niiden toiminnan 

objektiivisuus ja puolueettomuus. Niillä 

on oltava käytettävissään riittävästi 
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pätevää henkilöstöä niiden tehtävien 

asianmukaista suorittamista varten. 

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 

riittävät taloudelliset resurssit ja 

henkilöstöresurssit, jotta ne voivat 

aktiivisesti osallistua Euroopan sähköisen 

viestinnän sääntelyviranomaisten 

yhteistyöelimen (BEREC), jäljempänä 

”yhteistyöelin”,* toimintaan ja edistää sitä. 

______________________ ______________________ 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1211/2009, annettu 25 

päivänä marraskuuta 2009, Euroopan 

sähköisen viestinnän 

sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 

(BEREC) ja viraston perustamisesta. 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1211/2009, annettu 25 

päivänä marraskuuta 2009, Euroopan 

sähköisen viestinnän 

sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 

(BEREC) ja viraston perustamisesta.. 

Or. en 

Perustelu 

Kun jokaisessa jäsenvaltiossa on yksi kansallinen sääntelyviranomainen, niiden keskeinen 

toimivalta yhdenmukaistetaan ja niiden resursseja vahvistetaan, se auttaa suoraan paitsi 

valvonnassa ja kehyksen täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa, myös epäsuorasti kansallisten 

sääntelyviranomaisten yhteistyötä BERECin kanssa. 

 

Tarkistus  120 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Direktiivi 2002/21/EY 

7 a artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

– b) korvataan 2 kohta seuraavasti: Poistetaan. 

'2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kolmen 

kuukauden määräajan kuluessa komissio, 

yhteistyöelin ja asianomainen kansallinen 

sääntelyviranomainen tekevät läheistä 

yhteistyötä yksilöidäkseen 8 artiklassa 

säädettyjen tavoitteiden kannalta 

asianmukaisimman ja tehokkaimman 

toimenpiteen ottaen samalla huomioon 
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markkinatoimijoiden näkemykset sekä 

tarpeen kehittää johdonmukaista 

sääntelykäytäntöä. Kun aiotulla 

toimenpiteellä pyritään asettamaan, 

muuttamaan tai poistamaan asetuksessa 

[XXX/2014] tarkoitettua eurooppalaista 

sähköisen viestinnän tarjoajaa koskeva 

velvoite vastaanottavassa jäsenvaltiossa, 

myös kotijäsenvaltion kansallinen 

sääntelyviranomainen voi osallistua 

yhteistyöprosessiin.ʼ 

Or. en 

 

Tarkistus  121 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Direktiivi 2002/21/EY 

7 a artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

– c) lisätään 5 kohtaan aa alakohta 

seuraavasti: 

Poistetaan. 

’aa) tehdä päätöksen, jolla asianomaista 

kansallista sääntelyviranomaista 

vaaditaan perumaan toimenpide-ehdotus, 

ja antaa yksityiskohtaisia ehdotuksia sen 

muuttamisesta, jos aiotulla toimenpiteellä 

pyritään asettamaan, muuttamaan tai 

poistamaan asetuksessa [XXX/2014] 

tarkoitettua eurooppalaista sähköisen 

viestinnän tarjoajaa koskeva velvoite.ʼ 

 

Or. en 

 

Tarkistus  122 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 2 kohta – d alakohta 

Direktiivi 2002/21/EY 

7 a artikla 
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Komission teksti Tarkistus 

– d) lisätään 6 kohtaan alakohta 

seuraavasti: 

Poistetaan. 

’Edellä olevaa 7 artiklan 6 kohtaa 

sovelletaan silloin kun komissio tekee 

päätöksen 5 kohdan aa alakohdan 

mukaisesti ʼ. 

 

Or. en 

 

Tarkistus  123 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Direktiivi 2002/21/EY 

8 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a) Poistetaan 8 artiklan 4 kohdan g 

alakohta. 

Or. en 

 

Tarkistus  124 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 2 b kohta (uusi) 

Direktiivi 2002/21/EY 

9 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 2 b) Korvataan 9 b artiklan 3 kohdan 

ensimmäinen alakohta seuraavasti: 

Komissio voi hyväksyä aiheellisia 

täytäntöönpanotoimenpiteitä sellaisten 

taajuusalueiden yksilöimiseksi, joiden 

osalta radiotaajuuksien käyttöoikeuksia 

voidaan siirtää tai vuokrata yritysten 

kesken. Toimenpiteet eivät saa koskea 

taajuuksia, joita käytetään 

'3. Komissio hyväksyy aiheellisia 

täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 

helpotetaan radiotaajuuksien 

käyttöoikeuksien siirtoa ja vuokraamista 
yritysten kesken. Toimenpiteet 

hyväksytään 12 kuukauden kuluessa 

asetuksen [XXX/2014]* 
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yleisradiolähetyksiin. soveltamispäivästä. Toimenpiteet eivät saa 

koskea taajuuksia, joita käytetään 

yleisradiolähetyksiin. 

 _____________ 

 * Eurooppalaisia sähköisen viestinnän 

sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen 

liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä 

direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 

2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 

1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 

muuttamisesta ... annettu Euroopan 

parlamentin ja komission asetus (EU) N:o 

XXX/20XX (EUVL L XXX, XX. XX.20XX, 

s. X).' 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0021:20091219:EN:HTML) 

 

Tarkistus  125 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 4 kohta 

Direktiivi 2002/21/EY 

19 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos komissio toteaa, että eroavaisuudet 

kansallisten sääntelyviranomaisten tavoissa 

panna täytäntöön tässä direktiivissä, 

erityisdirektiiveissä ja asetuksessa N:o 

[XX/2014] määritettyjä sääntelytehtäviä 

voivat luoda esteen sisämarkkinoille, 

komissio voi yhteistyöelimen lausunnon 

mahdollisimman tarkasti huomioon ottaen 

antaa suosituksen tai tehdä päätöksen 

tämän direktiivin, erityisdirektiivien ja 

asetuksen N:o [XX/2014] säännösten 

soveltamisen yhdenmukaistamisesta 8 

artiklassa vahvistettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta tämän direktiivin 9 artiklan ja 

direktiivin 2002/20/EY 

Jos komissio toteaa, että eroavaisuudet 

kansallisten sääntelyviranomaisten tavoissa 

panna täytäntöön tässä direktiivissä, 

erityisdirektiiveissä ja asetuksessa N:o 

[XX/2014] määritettyjä sääntelytehtäviä 

voivat luoda esteen sisämarkkinoille, 

komissio antaa yhteistyöelimen lausunnon 

mahdollisimman tarkasti huomioon ottaen 

suosituksen tai tekee päätöksen tämän 

direktiivin, erityisdirektiivien ja asetuksen 

N:o [XX/2014] säännösten soveltamisen 

yhdenmukaistamisesta 8 artiklassa 

vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 

direktiivin 9 artiklan ja direktiivin 

2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 6 ja 8 
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(valtuutusdirektiivi) 6 ja 8 artiklan 

soveltamista. 

artiklan soveltamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  126 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 1 kohta 

Asetus (EU) N:o 531/2012 

1 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

1) Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan kolmas 

alakohta seuraavasti: 

Poistetaan. 

’Tätä asetusta sovelletaan sellaisille 

loppukäyttäjille unionissa tarjottaviin 

verkkovierailupalveluihin, joiden 

kotimaan operaattori on yleisen sähköisen 

viestinnän tarjoaja jäsenvaltiossa.ʼ 

 

Or. en 

 

Tarkistus  127 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 2 kohta 

Asetus (EU) N:o 531/2012 

2 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan r 

alakohta seuraavasti: 

Poistetaan. 

r) ’kahden- tai monenvälisellä 

verkkovierailusopimuksella’ tarkoitetaan 

yhtä tai useampaa 

verkkovierailuoperaattoreiden välistä 

kaupallista tai teknistä sopimusta, joka 

mahdollistaa kotiverkon kattavuuden 

virtuaalisen laajentamisen ja sen, että 

kukin verkkovierailuoperaattori voi 
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kestävästi tarjota säänneltyjä 

vähittäistason verkkovierailupalveluja 

samalla hintatasolla niiden tarjoamien 

kotimaisten matkaviestintäpalvelujen 

kanssa.ʼ 

Or. en 

Perustelu 

Komission ehdotus verkkovierailujen käsittelemisestä vapaaehtoisten sopimusten avulla 

vaihtoehtona kolmannen verkkovierailuasetuksen tämänhetkisille velvoitteille aiheuttaa 

merkittävää epävarmuutta. 

 

Tarkistus  128 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 3 kohta 

Asetus (EU) N:o 531/2012 

4 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

3) Lisätään 4 artiklaan 7 kohta 

seuraavasti: 

Poistetaan. 

’7. Tätä artiklaa ei sovelleta 

verkkovierailuoperaattoreihin, jotka 

tarjoavat säänneltyjä vähittäistason 

verkkovierailupalveluja 4 a artiklan 

mukaisesti.ʼ 

 

Or. en 

 

Tarkistus  129 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 4 kohta 

Asetus (EU) N:o 531/2012 

4 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

4) Lisätään 4 a artikla seuraavasti: Poistetaan. 
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4 a artikla  

[...]  

Or. en 

 

Tarkistus  130 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 531/2012 

6 a artikla (uusi) 

 4 a) Lisätään artikla seuraavasti: 

 '6 a artikla  

 Vähittäistason verkkovierailumaksujen 

poistaminen 

 Verkkovierailuoperaattorit eivät 

1 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen saa 

periä verkkovierailuasiakkailtaan mitään 

lisämaksuja kotimaan 

matkaviestintäpalveluista perittäviin 

maksuihin nähden, kun kyseessä ovat 

säännellyt soitetut tai vastaanotetut 

verkkovierailupuhelut, säännellyt 

lähetetyt tekstiviestit tai käytetyt 

säännellyt verkkovierailudatapalvelut, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

toimenpiteitä virheellisen tai vilpillisen 

käytön estämiseksi.' 

Or. en 

Perustelu 

Kun kuuden vuoden aikana on nyt esitetty kolme asetusta, esittelijä ehdottaa, että 

vähittäistason verkkovierailumaksut äänipuheluilta, tekstiviesteiltä ja datapalveluilta 

poistetaan viimeinkin. Tämä operaattoreita koskeva velvoite ei pidä tulla voimaan ennen 

1. heinäkuuta 2017, jotta ei estetä oikeusvarmuuden periaatteen toteutumista. 

 

Tarkistus  131 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 5 kohta – a alakohta 
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Asetus (EU) N:o 531/2012 

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) korvataan ensimmäinen alakohta 

seuraavasti: 

a) korvataan ensimmäinen alakohta 

seuraavasti:  

'2. Euroäänipuhelutariffin vähittäishinta 

(ilman arvonlisäveroa), jonka 

verkkovierailuoperaattori voi periä 

verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 

verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 1 

päivästä heinäkuuta 2013 vaihdella 

verkkovierailupuheluittain, mutta se saa 

soitettujen puhelujen osalta olla enintään 

0,24 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 

puhelujen osalta enintään 0,07 euroa 

minuutilta. Soitettujen puhelujen 

vähittäistason enimmäishinta alenee 0,19 

euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. 

Heinäkuun 1 päivästä 2014 alkaen 

verkkovierailuoperaattorit eivät saa periä 

verkkovierailuasiakkailtaan mitään 

maksua vastaanotetuista puheluista, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

toimenpiteitä virheellisen tai vilpillisen 

käytön estämiseksi. Nämä 

euroäänipuhelutariffin vähittäistason 

enimmäishinnat ovat voimassa 30 päivään 

kesäkuuta 2017, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 19 artiklan soveltamista. 

'2. Euroäänipuhelutariffin vähittäishinta 

(ilman arvonlisäveroa), jonka 

verkkovierailuoperaattori voi periä 

verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn 

verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 1 

päivästä heinäkuuta 2013 vaihdella 

verkkovierailupuheluittain, mutta se saa 

soitettujen puhelujen osalta olla enintään 

0,29 euroa minuutilta ja vastaanotettujen 

puhelujen osalta enintään 0,08 euroa 

minuutilta. Soitettujen puhelujen 

vähittäistason enimmäishinta alenee 

0,24 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 

0,19 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014, 

ja vastaanotettujen puhelujen 

vähittäistason enimmäishinta alenee 

0,07 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 

0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. 

Nämä euroäänipuhelutariffin 

enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 

30 päivään kesäkuuta 2016. 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:EN:HTML) 

 

Tarkistus  132 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 5 kohta – b alakohta 

Asetus (EU) N:o 531/2012 

8 artikla 
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Komission teksti Tarkistus 

b) korvataan kolmas alakohta 

seuraavasti: 

Poistetaan. 

[...]  

Or. en 

 

Tarkistus  133 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 531/2012 

10 artikla – 2 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 a) Korvataan 10 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta 

(ilman arvonlisäveroa), jonka 

verkkovierailuoperaattori voi periä 

verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 

lähettämästä säännellystä 

verkkovierailutekstiviestistä, saa 1 päivästä 

heinäkuuta 2012 vaihdella säänneltyjen 

verkkovierailutekstiviestien välillä, mutta 

se saa olla enintään 0,09 euroa. Tämä 

enimmäishinta laskee 0,08 euroon 1 

päivänä heinäkuuta 2013 ja 0,06 euroon 1 

päivänä heinäkuuta 2014 ja on tämän 

jälkeen 0,06 euroa 30 päivään kesäkuuta 

2017, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

19 artiklan soveltamista. 

'2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta 

(ilman arvonlisäveroa), jonka 

verkkovierailuoperaattori voi periä 

verkkovierailuasiakkaaltaan tämän 

lähettämästä säännellystä 

verkkovierailutekstiviestistä, saa 

1 päivästä heinäkuuta 2012 vaihdella 

säänneltyjen verkkovierailutekstiviestien 

välillä, mutta se saa olla enintään 0,09 

euroa. Tämä enimmäishinta laskee 0,08 

euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 

0,06 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014 ja 

on tämän jälkeen 0,06 euroa 30 päivään 

kesäkuuta 2016.' 

Or. en 

 

Tarkistus  134 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 5 b kohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 531/2012 

13 artikla – 2 kohta
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Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 b) Korvataan 13 artiklan 2 kohdan 

ensimmäinen alakohta seuraavasti: 

2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 

arvonlisäveroa), jonka 

verkkovierailuoperaattori voi periä 

verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 

verkkovierailudatapalvelusta, saa 1 

päivästä heinäkuuta 2012 olla enintään 

0,70 euroa käytettyä megatavua kohti. 

Käytetyn datan vähittäistason 

enimmäishinta alenee 0,45 euroon 

käytettyä megatavua kohti 1 päivänä 

heinäkuuta 2013 ja 0,20 euroon käytettyä 

megatavua kohti 1 päivänä heinäkuuta 

2014, ja se on sen jälkeen 0,20 euroa 

käytettyä megatavua kohti 30 päivään 

kesäkuuta 2017, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 19 artiklan soveltamista. 

'2. Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman 

arvonlisäveroa), jonka 

verkkovierailuoperaattori voi periä 

verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä 

verkkovierailudatapalvelusta, saa 

1 päivästä heinäkuuta 2012 olla enintään 

0,70 euroa käytettyä megatavua kohti. 

Käytetyn datan vähittäistason 

enimmäishinta alenee 0,45 euroon 

käytettyä megatavua kohti 1 päivänä 

heinäkuuta 2013 ja 0,20 euroon käytettyä 

megatavua kohti 1 päivänä heinäkuuta 

2014, ja se on sen jälkeen 0,20 euroa 

käytettyä megatavua kohti 30 päivään 

kesäkuuta 2016.' 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:EN:HTML) 

 

Tarkistus  135 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 6 kohta 

Asetus (EU) N:o 531/2012 

14 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

6) Lisätään 14 artiklaan 1a kohta 

seuraavasti: 

6) Poistetaan 14 artikla 1 päivästä 

heinäkuuta 2016 alkaen. 

'1a. Jos säänneltyjen vähittäistason 

verkkovierailupalvelujen kulutusta, josta 

peritään sovellettava kotimaisten 

palvelujen hinta, rajoitetaan kohtuullisen 

käytön kriteeriin viitaten 4 a artiklan 2 

kohdan mukaisesti, 

verkkovierailuoperaattoreiden on 

annettava verkkovierailuasiakkaille 

 



 

PR\1007625FI.doc 93/115 PE522.762v01-00 

 FI 

varoitus, kun verkkovierailupuhelujen ja 

-tekstiviestien kulutus on saavuttanut 

kohtuullisen käytön rajan, ja 

samanaikaisesti yksilölliset 

perushintatiedot verkkovierailuhinnoista, 

joita sovelletaan kotimaan palvelujen 

hinnan tai palvelupaketin ulkopuolella 

soitettaviin puheluihin tai lähetettäviin 

tekstiviesteihin tämän artiklan 1 kohdan 

toisen, neljännen ja viidennen alakohdan 

mukaisesti.ʼ 

Or. en 

 

Tarkistus  136 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 7 kohta 

Asetus (EU) N:o 531/2012 

15 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

7) Lisätään 15 artiklaan 2a kohta 

seuraavasti: 

Poistetaan. 

’2a. Jos säänneltyjen vähittäistason 

verkkovierailupalvelujen kulutusta, josta 

peritään sovellettava kotimaisten 

palvelujen hinta, rajoitetaan kohtuullisen 

käytön kriteeriin viitaten 4 a artiklan 2 

kohdan mukaisesti, 

verkkovierailuoperaattoreiden on 

annettava verkkovierailuasiakkaille 

varoitus, kun 

verkkovierailudatapalvelujen kulutus on 

saavuttanut kohtuullisen käytön rajan, ja 

samanaikaisesti yksilölliset 

perushintatiedot verkkovierailuhinnoista, 

joita sovelletaan verkkovierailudataan 

kotimaan palvelujen hinnan tai 

palvelupaketin ulkopuolella tämän 

artiklan 2 kohdan mukaisesti.ʼ Tämän 

artiklan 3 kohtaa sovelletaan 

verkkovierailudatapalveluihin, jotka 

kulutetaan 4 a artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettujen sovellettavien kotimaisten 
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palvelujen hintojen tai palvelupakettien 

ulkopuolella.ʼ 

Or. en 

 

Tarkistus  137 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 7 a kohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 531/2012 

15 artikla 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 7 a) Korvataan 15 artikla seuraavasti 1 

päivästä heinäkuuta 2016 alkaen: 

Vähittäistason 

verkkovierailudatapalvelujen avoimuus ja 

turvamekanismit 

'Unionin ulkopuolella matkustavien 

verkkovierailuasiakkaiden vähittäistason 

verkkovierailudatapalvelujen avoimuus ja 

turvamekanismit 

1. Verkkovierailuoperaattoreiden on 

varmistettava, että niiden 

verkkovierailuasiakkaille tiedotetaan sekä 

ennen sopimuksen tekemistä että sen 

jälkeen riittävästi maksuista, joita 

sovelletaan säänneltyjen 

verkkovierailudatapalvelujen käyttöön, 

tavoilla, jotka auttavat asiakasta 

ymmärtämään tällaisen käytön taloudelliset 

seuraukset ja joiden avulla asiakkaat 

pystyvät seuraamaan ja hallitsemaan 

säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen 

käytöstä aiheutuvia kulujaan 2 ja 3 kohdan 

mukaisesti. 

1. Kun verkkovierailuasiakkaat käyttävät 

unionin ulkopuolella matkustaessaan 

verkkovierailuoperaattorin tarjoamia 

verkkovierailudatapalveluita, 

verkkovierailuoperaattorien on 

varmistettava, että niiden 

verkkovierailuasiakkaille tiedotetaan sekä 

ennen sopimuksen tekemistä että sen 

jälkeen riittävästi maksuista, joita 

sovelletaan tällaisten 

verkkovierailudatapalvelujen käyttöön, 

tavoilla, jotka auttavat asiakasta 

ymmärtämään tällaisen käytön taloudelliset 

seuraukset ja joiden avulla asiakkaat 

pystyvät seuraamaan ja hallitsemaan 

kulujaan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. 

Tarvittaessa verkkovierailuoperaattoreiden 

on ilmoitettava asiakkailleen ennen 

sopimuksen tekemistä ja sen jälkeen 

säännöllisesti riskistä, joka koskee 

automaattista ja kontrolloimatonta 

verkkovierailudatayhteyttä ja latausta. 

Lisäksi verkkovierailuoperaattoreiden on 

ilmoitettava asiakkailleen maksutta ja 

selkeästi ja ymmärrettävästi, miten tällaiset 

Tarvittaessa verkkovierailuoperaattoreiden 

on ilmoitettava asiakkailleen ennen 

sopimuksen tekemistä ja sen jälkeen 

säännöllisesti riskistä, joka koskee 

automaattista ja kontrolloimatonta 

verkkovierailudatayhteyttä ja latausta. 

Lisäksi verkkovierailuoperaattoreiden on 

ilmoitettava asiakkailleen maksutta ja 

selkeästi ja ymmärrettävästi, miten tällaiset 
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automaattiset verkkovierailudatayhteydet 

voidaan kytkeä pois päältä niin, että 

voidaan välttää 

verkkovierailudatapalveluiden 

kontrolloimaton käyttö. 

automaattiset verkkovierailudatayhteydet 

voidaan kytkeä pois päältä niin, että 

voidaan välttää 

verkkovierailudatapalveluiden 

kontrolloimaton käyttö. 

2. Verkkovierailuoperaattorin on 

tiedotettava verkkovierailuasiakkaalle 

automaattisella viestillä, että asiakas on 

verkkovierailun piirissä, ja annettava 

yksilölliset perushintatiedot niistä 

maksuista (asiakkaan kotimaan 

operaattorin toimittaman kotilaskun 

valuuttana) ilmaistuna hintana megatavua 

kohti, joita sovelletaan säänneltyjen 

verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan 

kyseiselle verkkovierailuasiakkaalle 

kyseisessä jäsenvaltiossa, paitsi jos asiakas 

on ilmoittanut verkkovierailuoperaattorille, 

ettei tarvitse näitä tietoja. 

2. Verkkovierailuoperaattorin on 

tiedotettava verkkovierailuasiakkaalle 

automaattisella viestillä, että asiakas on 

verkkovierailun piirissä, ja annettava 

yksilölliset perushintatiedot niistä 

maksuista (asiakkaan kotimaan 

operaattorin toimittaman kotilaskun 

valuuttana) ilmaistuna hintana megatavua 

kohti, joita sovelletaan 

verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan 

kyseiselle verkkovierailuasiakkaalle 

kyseisessä vierailumaassa, paitsi jos 

asiakas on ilmoittanut 

verkkovierailuoperaattorille, ettei tarvitse 

näitä tietoja. 

Tällaiset yksilölliset perushintatiedot on 

toimitettava verkkovierailuasiakkaan 

mobiililaitteeseen esimerkiksi tekstiviestin, 

sähköpostin tai mobiililaitteella näkyvän 

ponnahdusikkunan avulla aina, kun 

verkkovierailuasiakas saapuu muun kuin 

kotimaan operaattorinsa jäsenvaltion 

alueelle ja ottaa ensimmäisen kerran 

käyttöön verkkovierailudatapalvelun 

kyseisessä jäsenvaltiossa. Ne on 

toimitettava maksutta sillä hetkellä, kun 

verkkovierailuasiakas ottaa käyttöön 

säännellyn verkkovierailudatapalvelun, 

tavalla, joka on omiaan helpottamaan 

niiden vastaanottoa ja helppoa 

ymmärtämistä. 

 

Tällaiset yksilölliset perushintatiedot on 

toimitettava verkkovierailuasiakkaan 

mobiililaitteeseen esimerkiksi tekstiviestin, 

sähköpostin tai mobiililaitteella näkyvän 

ponnahdusikkunan avulla aina, kun 

verkkovierailuasiakas saapuu unionin 

ulkopuoliseen maahan ja ottaa 

ensimmäisen kerran käyttöön 

verkkovierailudatapalvelun kyseisessä 

maassa. Ne on toimitettava maksutta sillä 

hetkellä, kun verkkovierailuasiakas ottaa 

käyttöön verkkovierailudatapalvelun, 

tavalla, joka on omiaan helpottamaan 

niiden vastaanottoa ja helppoa 

ymmärtämistä. 

Asiakkaalla, joka on ilmoittanut 

verkkovierailuoperaattorilleen, ettei 

tarvitse automaattisia hintatietoja, on 

oikeus pyytää milloin tahansa ja maksutta 

verkkovierailuoperaattoria tarjoamaan 

uudelleen kyseistä palvelua. 

Asiakkaalla, joka on ilmoittanut 

verkkovierailuoperaattorilleen, ettei 

tarvitse automaattisia hintatietoja, on 

oikeus pyytää milloin tahansa ja maksutta 

verkkovierailuoperaattoria tarjoamaan 

uudelleen kyseistä palvelua. 

3. Kunkin verkkovierailuoperaattorin on 

tarjottava kaikille 

verkkovierailuasiakkailleen mahdollisuus 

valita vapaasti ja maksutta toiminto, joka 

3. Kun unionin ulkopuolisten maiden 

vierailuverkon operaattorit sallivat 

verkkovierailuoperaattorin valvovan 

asiakkaidensa käyttöä reaaliajassa, 



 

PE522.762v01-00 96/115 PR\1007625FI.doc 

FI 

antaa tietoja toteutuneesta kulutuksesta 

ilmaistuna käyttömääränä tai valuuttana, 

jolla verkkovierailuasiakasta laskutetaan 

säännellyistä 
verkkovierailudatapalveluista, ja joka 

takaa, että säänneltyjen 

verkkovierailudatapalveluiden, lukuun 

ottamatta yksikköä kohti laskutettavia 

multimediaviestipalveluja, kokonaiskulutus 

ei tiettynä kautena ylitä määritettyä 

saldorajaa ilman asiakkaan nimenomaista 

suostumusta. 

kunkin verkkovierailuoperaattorin on 

tarjottava kaikille 

verkkovierailuasiakkailleen mahdollisuus 

valita vapaasti ja maksutta toiminto, joka 

antaa tietoja toteutuneesta kulutuksesta 

ilmaistuna käyttömääränä tai valuuttana, 

jolla verkkovierailuasiakasta laskutetaan 

verkkovierailudatapalveluista, ja joka 

takaa, että verkkovierailudatapalveluiden, 

lukuun ottamatta yksikköä kohti 

laskutettavia multimediaviestipalveluja, 

kokonaiskulutus ei tiettynä kautena ylitä 

määritettyä saldorajaa ilman asiakkaan 

nimenomaista suostumusta. 

Tätä varten verkkovierailuoperaattorin on 

tarjottava yhtä tai useampaa saldorajaa 

tietyille käyttökausille edellyttäen, että 

asiakkaalle tiedotetaan etukäteen 

vastaavista käyttömääristä. Yhden näistä 

rajoista (saldorajan oletusarvon) on oltava 

enintään noin 50 euroa laskuttamattomia 

kuluja kuukausittaiselta laskutuskaudelta 

(ilman arvonlisäveroa). 

Tätä varten verkkovierailuoperaattorin on 

tarjottava yhtä tai useampaa saldorajaa 

tietyille käyttökausille edellyttäen, että 

asiakkaalle tiedotetaan etukäteen 

vastaavista käyttömääristä. Yhden näistä 

rajoista (saldorajan oletusarvon) on oltava 

enintään noin 50 euroa laskuttamattomia 

kuluja kuukausittaiselta laskutuskaudelta 

(ilman arvonlisäveroa). 

 Kun unionin ulkopuolisten maiden 

vierailuverkon operaattorit eivät salli 

verkkovierailuoperaattorin valvovan 

asiakkaidensa käyttöä reaaliajassa, 

asiakkaalle on hänen saapuessaan 

tällaiseen maahan ilmoitettava 

viivytyksettä ja maksutta tekstiviestillä, 

että tietoja toteutuneesta kulutuksesta ja 

takeita siitä, että määritettyä saldorajaa ei 

ylitetä, ei ole saatavilla. 

Verkkovierailuoperaattori voi 

vaihtoehtoisesti määrittää rajoja 

käyttömäärän mukaan edellyttäen, että 

asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen vastaavat 

summat. Yhden näistä rajoista (käyttörajan 

oletusarvon) on vastattava enintään 50 

euron laskuttamattomia kuluja 

kuukausittaiselta laskutuskaudelta (ilman 

arvonlisäveroa). 

Verkkovierailuoperaattori voi 

vaihtoehtoisesti määrittää rajoja 

käyttömäärän mukaan edellyttäen, että 

asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen vastaavat 

summat. Yhden näistä rajoista (käyttörajan 

oletusarvon) on vastattava enintään 50 

euron laskuttamattomia kuluja 

kuukausittaiselta laskutuskaudelta (ilman 

arvonlisäveroa). 

Verkkovierailuoperaattori voi lisäksi 

tarjota verkkovierailuasiakkailleen muita 

rajoja, joihin liittyy muita korkeampia tai 

matalampia kuukausittaisia saldorajoja. 

Verkkovierailuoperaattori voi lisäksi 

tarjota verkkovierailuasiakkailleen muita 

rajoja, joihin liittyy muita korkeampia tai 

matalampia kuukausittaisia saldorajoja. 
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Toisessa ja kolmannessa alakohdassa 

tarkoitettuja ylärajan oletusarvoja on 

sovellettava kaikkiin asiakkaisiin, jotka 

eivät ole valinneet jotakin muuta rajaa. 

Toisessa ja neljännessä alakohdassa 

tarkoitettuja ylärajan oletusarvoja on 

sovellettava kaikkiin asiakkaisiin, jotka 

eivät ole valinneet jotakin muuta rajaa. 

Kunkin verkkovierailuoperaattorin on 

myös varmistettava, että 

verkkovierailuasiakkaan mobiililaitteeseen 

lähetetään esimerkiksi tekstiviestin, 

sähköpostiviestin tai tietokoneen 

ponnahdusikkunan avulla ilmoitus, kun 80 

prosenttia verkkovierailudatapalvelujen 

sovitusta saldo- tai käyttörajasta 

saavutetaan. Jokaisella asiakkaalla on 

oltava oikeus pyytää 

verkkovierailuoperaattoria lopettamaan 

tällaisten ilmoitusten lähettäminen ja 

pyytää milloin tahansa ja maksutta 

operaattoria tarjoamaan uudelleen tätä 

palvelua. 

Kunkin verkkovierailuoperaattorin on 

myös varmistettava, että 

verkkovierailuasiakkaan mobiililaitteeseen 

lähetetään esimerkiksi tekstiviestin, 

sähköpostiviestin tai tietokoneen 

ponnahdusikkunan avulla ilmoitus, kun 

80 prosenttia verkkovierailudatapalvelujen 

sovitusta saldo- tai käyttörajasta 

saavutetaan. Jokaisella asiakkaalla on 

oltava oikeus pyytää 

verkkovierailuoperaattoria lopettamaan 

tällaisten ilmoitusten lähettäminen ja 

pyytää milloin tahansa ja maksutta 

operaattoria tarjoamaan uudelleen tätä 

palvelua. 

Jos saldo- tai käyttöraja muutoin ylittyisi, 

verkkovierailuasiakkaan mobiililaitteeseen 

on lähetettävä ilmoitus. Ilmoituksessa on 

kerrottava menettely, jota asiakkaan on 

noudatettava, jos se haluaa kyseisten 

palvelujen tarjonnan jatkamista, sekä 

kulutettavien lisäyksiköiden kustannukset. 

Jos verkkovierailuasiakas ei toimi 

vastaanottamassaan ilmoituksessa 

kehotetulla tavalla, 

verkkovierailuoperaattorin on viipymättä 

lopetettava säänneltyjen 

verkkovierailudatapalvelujen tarjoaminen 

verkkovierailuasiakkaalle ja niiden 

laskuttaminen verkkovierailuasiakkaalta, 

paitsi jos ja kunnes verkkovierailuasiakas 

pyytää näiden palvelujen tarjonnan 

jatkamista tai uusimista. 

Jos saldo- tai käyttöraja muutoin ylittyisi, 

verkkovierailuasiakkaan mobiililaitteeseen 

on lähetettävä ilmoitus. Ilmoituksessa on 

kerrottava menettely, jota asiakkaan on 

noudatettava, jos se haluaa kyseisten 

palvelujen tarjonnan jatkamista, sekä 

kulutettavien lisäyksiköiden kustannukset. 

Jos verkkovierailuasiakas ei toimi 

vastaanottamassaan ilmoituksessa 

kehotetulla tavalla, 

verkkovierailuoperaattorin on viipymättä 

lopetettava verkkovierailudatapalvelujen 

tarjoaminen verkkovierailuasiakkaalle ja 

niiden laskuttaminen 

verkkovierailuasiakkaalta, paitsi jos ja 

kunnes verkkovierailuasiakas pyytää 

näiden palvelujen tarjonnan jatkamista tai 

uusimista. 

Jos verkkovierailuasiakas haluaa valita tai 

lopettaa saldo- tai käyttörajatoiminnon, 

muutos on tehtävä maksutta yhden 

työpäivän kuluessa pyynnön 

vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisältyä 

ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät 

liittymäsopimuksen muihin osiin. 

Jos verkkovierailuasiakas haluaa valita tai 

lopettaa saldo- tai käyttörajatoiminnon, 

muutos on tehtävä maksutta yhden 

työpäivän kuluessa pyynnön 

vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisältyä 

ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät 

liittymäsopimuksen muihin osiin. 

4. Edellä olevaa 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta 

m2m-laitteiden väliseen viestintään, jossa 

4. Edellä olevaa 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta 

m2m-laitteiden väliseen viestintään, jossa 
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hyödynnetään mobiilidataliikennettä. hyödynnetään mobiilidataliikennettä.' 

5. Verkkovierailuoperaattoreiden on 

toteutettava kohtuulliset toimenpiteet sitä 

varten, että niiden asiakkaat eivät joutuisi 

tahattomasti käytettyjen 

verkkovierailupalvelujen johdosta 

maksamaan verkkovierailumaksuja 

kotijäsenvaltiossaan. Tähän sisältyy se, 

että asiakkaille on ilmoitettava, miten 

voidaan välttää tahattomat verkkovierailut 

raja-alueilla. 

 

6. Tätä artiklaa, lukuun ottamatta sen 5 

kohtaa ja ellei tämän kohdan toisesta ja 

kolmannesta alakohdasta muuta johdu, 

sovelletaan myös unionin ulkopuolella 

matkustavien verkkovierailuasiakkaiden 

käyttämiin verkkovierailuoperaattorin 

tarjoamiin verkkovierailudatapalveluihin. 

 

Jos asiakas valitsee 3 kohdan 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 

toiminnon, 3 kohdassa säädettyjä 

vaatimuksia ei sovelleta, jos 

vierailuverkon operaattori vierailumaassa 

unionin ulkopuolella ei anna 

verkkovierailuoperaattorin valvoa 

asiakkaidensa käyttöä tosiaikaisesti. 

 

Tällaisessa tapauksessa asiakkaalle on 

sen saapuessa tällaiseen maahan 

ilmoitettava viivytyksettä ja maksutta 

tekstiviestillä, että tietoja toteutuneesta 

kulutuksesta ja takeita siitä, että 

määritettyä saldorajaa ei ylitetä, ei ole 

saatavilla. 

 

Or. en 

 

Tarkistus  138 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 8 kohta  

Asetus (EU) N:o 531/2012 

19 artikla 



 

PR\1007625FI.doc 99/115 PE522.762v01-00 

 FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

8) Muutetaan 19 artikla seuraavasti: Poistetaan. 

a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:  

i) korvataan ensimmäinen virke 

seuraavasti: 

 

’Komissio tarkastelee uudelleen tämän 

asetuksen toimivuutta ja antaa julkisen 

kuulemisen jälkeen siitä kertomuksen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.’ 

 

ii) korvataan g alakohta seuraavasti:  

'g) missä määrin 3 ja 4 artiklassa 

säädettyjen rakenteellisten toimenpiteiden 

ja 4 a artiklassa säädetyn vaihtoehtoisen 

järjestelmän toteuttaminen on tuottanut 

tuloksia kilpailun kehittämisessä 

verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla 

pyrittäessä siihen, ettei 

verkkovierailutariffien ja kotimaan 

tariffien välillä ole käytännössä eroa;ʼ 

 

iii) lisätään i alakohta seuraavasti:  

'i) missä määrin se, että 

verkkovierailuoperaattorit soveltavat 

kotimaisten palvelujen hintaa sekä 

kotimaisiin palveluihin että säänneltyihin 

verkkovierailupalveluihin kaikkialla 

unionissa, on vaikuttanut havaittavasti 

kotimaisten vähittäishintojen kehitykseen. 

 

ii) Korvataan d alakohta seuraavasti:  

’d) vaihtaa 7, 9 ja 12 artiklassa 

säädettyjen tukkutason enimmäishintojen 

voimassaolon kestoa tai laskea niiden 

tasoa, jotta voidaan parantaa kaikkien 

verkkovierailuoperaattoreiden 

mahdollisuuksia tarjota vähittäistason 

palvelupaketeissaan kohtuullisen käytön 

tariffivaihtoehtoja, joissa sovellettavaa 

kotimaisten palvelujen hintaa sovelletaan 

sekä kotimaisiin palveluihin että 

säänneltyihin verkkovierailupalveluihin 

samalla tavoin kuin jos viimeksi mainitut 

kulutettaisiin kotiverkossa.ʼ 
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Or. en 

 

Tarkistus  139 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 8 a kohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 531/2012 

19 artikla 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 8 a) Korvataan asetuksen 19 artikla 

seuraavasti: 

1. Komissio tarkastelee uudelleen tämän 

asetuksen toimivuutta ja antaa julkisen 

kuulemisen jälkeen siitä kertomuksen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016. 

Komissio arvioi erityisesti, onko tämän 

asetuksen tavoitteet saavutettu. Tällöin 

komissio arvioi muun muassa seuraavaa: 

'1. Komissio tarkastelee uudelleen tämän 

asetuksen toimivuutta ja antaa siitä 

kertomuksen Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle 2–6 kohdan mukaisesti. 

a) onko kilpailu kehittynyt riittävästi, jotta 

on perusteltua päättää vähittäistason 
enimmäishintojen voimassaolo; 

2. Komissio ilmoittaa julkisen kuulemisen 

jälkeen 31 päivään joulukuuta 2015 

mennessä Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle, muutetaanko 7, 9 ja 12 

artiklassa tarkoitettujen tukkutason 
enimmäishintojen kestoa tai suuruutta 

ottaen huomioon myös laskevasta 

liikenteestä perittävät maksut.  

b) onko kilpailu riittävää tukkutason 

enimmäishintojen poistamiseksi; 

3. Komissio antaa julkisen kuulemisen 

jälkeen Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle viimeistään 

30 päivänä kesäkuuta 2016 kertomuksen, 

johon sisältyvät muun muassa: 

d) palvelujen saatavuus ja laatu, mukaan 

lukien verkkovierailuäänipuhelu-, 

-tekstiviesti- ja -datapalveluille 

vaihtoehtoiset palvelut, erityisesti tekninen 

kehitys huomioon ottaen; 

a) palvelujen saatavuus ja laatu, mukaan 

lukien verkkovierailuäänipuhelu-, 

-tekstiviesti- ja -datapalveluille 

vaihtoehtoiset palvelut, erityisesti tekninen 

kehitys huomioon ottaen; 

e) missä määrin kuluttajat ovat hyötyneet 

verkkovierailupalvelujen hintojen 

todellisesta alenemisesta, erilaiset 

hinnastot ja tuotteet, joita on kuluttajien 

käytettävissä erilaisten soittomuotojen 
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yhteydessä, sekä 

verkkovierailuhinnastojen ja kansallisten 

hinnastojen väliset erot, mukaan lukien 

tarjoukset, jotka koskevat yhtenäistä 

hinnastoa kansallisia palveluja ja 

verkkovierailupalveluja varten; 

f) kilpailu sekä vähittäis- että 

tukkumarkkinoilla ja erityisesti 

pienempien, riippumattomien tai vasta 

vähän aikaa toimineiden operaattoreiden 

kilpailutilanne, samoin kuin kaupallisten 

sopimusten vaikutus kilpailuun ja 

operaattoreiden väliset keskinäiset 

yhteydet; 

b) kilpailu sekä vähittäis- että 

tukkumarkkinoilla ja erityisesti 

pienempien, riippumattomien tai vasta 

vähän aikaa toimineiden operaattoreiden 

kilpailutilanne, samoin kuin kaupallisten 

sopimusten vaikutus kilpailuun ja 

operaattoreiden väliset keskinäiset 

yhteydet; 

g) missä määrin 3 ja 4 artiklassa 

säädettyjen rakenteellisten toimenpiteiden 

toteuttaminen on tuottanut tuloksia 

kilpailun kehittämisessä 

verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla 

pyrittäessä siihen, että 

verkkovierailuhinnastojen ja kansallisten 

hinnastojen väliset erot ovat häviämässä; 

c) missä määrin 3 ja 4 artiklassa 

säädettyjen rakenteellisten toimenpiteiden 

toteuttaminen on tuottanut tuloksia 

kilpailun kehittämisessä 

verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla; 

 Komissio tarkastelee erityisesti, onko 

tarpeen säätää teknisistä ja 

rakenteellisista lisätoimenpiteistä tai 

muuttaa rakenteellisia toimia. 

h) missä määrin tukku- ja vähittäistason 

enimmäishinnat ovat suojanneet 

kuluttajia liian korkeilta hinnoilta 

samalla, kun sallitaan kilpailun 

kehittyminen verkkovierailupalvelujen 

sisämarkkinoilla. 

4. Jos 2 kohdassa tarkoitettu kertomus 

osoittaa, että tukkutason 

enimmäishintojen kestoa tai suuruutta on 

muutettava, komissio esittää Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle asiaa 

koskevia ehdotuksia tilanteen 

käsittelemiseksi. 

2. Jos kertomus osoittaa, että tässä 

asetuksessa säädetyt rakenteelliset 

toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä 

kilpailun edistämiseksi 

verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla 

kaikkien eurooppalaisten kuluttajien 

hyödyksi tai että 

verkkovierailuhinnastojen ja kansallisten 

hinnastojen väliset erot eivät ole 

häviämässä, komissio tekee Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle asianmukaiset 

ehdotukset, jotta tilanne korjautuisi ja 

voitaisiin toteuttaa 

Jos 3 kohdassa tarkoitettu kertomus 

osoittaa, että tässä asetuksessa säädetyt 

rakenteelliset toimenpiteet eivät ole olleet 

riittäviä kilpailun edistämiseksi 

verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla 

kaikkien eurooppalaisten kuluttajien 

hyödyksi, komissio tekee Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle asianmukaiset 

ehdotukset, jotta tilanne korjautuisi. 
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matkaviestintäpalvelujen sisämarkkinat, 

joilla viime kädessä ei tehdä eroa 

kansallisten hinnastojen ja 

verkkovierailuhinnastojen välillä. 

Komissio arvioi erityisesti, onko tarpeen 

a) säätää teknisiä ja rakenteellisia 

lisätoimenpiteitä; 

Molemmissa tapauksissa asianmukaisia 

toimia koskevat ehdotukset on esitettävä 

samanaikaisesti kertomusten kanssa. 

b) muuttaa rakenteellisia toimenpiteitä;  

c) jatkaa 8, 10 ja 13 artiklassa säädettyjen 

vähittäistason enimmäishintojen 

voimassaoloa ja mahdollisesti tarkistaa 

niiden tasoa; 

 

d) vaihtaa 7, 9 ja 12 artiklassa säädettyjen 

tukkutason enimmäishintojen 

voimassaolon kestoa tai tarkistaa niiden 

tasoa; 

 

e) säätää muita tarpeellisia vaatimuksia, 

mukaan lukien vaatimus siitä, että 

verkkovierailuhinnastoja ja kansallisia 

hinnastoja ei erotella. 

 

 5. Lisäksi komissio antaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

kahden vuoden välein 3 kohdassa 

tarkoitetun kertomuksen jälkeen. 

Kuhunkin kertomukseen sisältyy 

tiivistelmä unionissa tarjottavien 

verkkovierailupalveluiden valvonnasta 

sekä arvio edistyksestä kohti tämän 

asetuksen tavoitteiden saavuttamista. 

 6. Unionin laajuisten 

verkkovierailumarkkinoiden kilpailun 

kehittymisen arvioimiseksi BEREC kerää 

kansallisilta sääntelyviranomaisilta 

säännöllisesti tietoja 

verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja 

-datapalvelujen vähittäis- ja 

tukkuhintojen kehittymisestä. Nämä tiedot 

toimitetaan komissiolle vähintään 

kahdesti vuodessa. Komissio julkaisee ne. 

 Lisäksi BEREC kerää kansallisilta 

sääntelyviranomaisilta vuosittain tietoja 

operaattoreiden asiakkailleen tarjoamien 

erilaisten hintojen avoimuudesta ja 
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vertailukelpoisuudesta. Komissio julkaisee 

nämä tiedot ja havainnot.' 

Or. en 

 

Tarkistus  140 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1211/2009 

3 artikla – 1 kohta – m a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a) Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan m a 

alakohta seuraavasti: 

 'm a) ottaa vastaan direktiivin 2002/20/EY 

3 artiklan nojalla esitettyjä ilmoituksia, 

ylläpitää luetteloa tällaisista ilmoituksista 

ja tiedottaa vastaanotetuista ilmoituksista 

kansallisille sääntelyviranomaisille; ‘ 

Or. en 

 

Tarkistus  141 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 2 kohta 

Asetus (EY) N:o 1211/2009 

4 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) Poistetaan 4 artiklan 4 ja 5 kohta. Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  142 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 3 kohta 
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Asetus (EY) N:o 1211/2009 

4 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

3) Lisätään 4 a artikla seuraavasti: Poistetaan. 

[...]  

Or. en 

Perustelu 

Jotta voidaan taata BERECin riippumattomuus jäsenvaltioista ja komissiosta, on tärkeää 

varmistaa, että sitä johtaa jokin sen jäsenistä. 

 

Tarkistus  143 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 4 kohta 

Asetus (EY) N:o 1211/2009 

6 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

4) Muutetaan 6 artikla seuraavasti: Poistetaan. 

[...]  

Or. en 

 

Tarkistus  144 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 5 kohta 

Asetus (EY) N:o 1211/2009 

7 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

5) Muutetaan 7 artikla seuraavasti: Poistetaan. 

[...]  

Or. en 
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Tarkistus  145 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 6 kohta 

Asetus (EY) N:o 1211/2009 

8 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

6) Poistetaan ja korvataan 8 artiklan 2,3 

ja 4 kohta seuraavasti: 

Poistetaan. 

[...]  

Or. en 

 

Tarkistus  146 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 7 kohta 

Asetus (EY) N:o 1211/2009 

9 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

7) Muutetaan 9 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

Poistetaan. 

[...]  

Or. en 

 

Tarkistus  147 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 8 kohta 

Asetus (EY) N:o 1211/2009 

10 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

8) Muutetaan 10 artikla seuraavasti: Poistetaan. 

[...]  
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Or. en 

 

Tarkistus  148 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 9 kohta 

Asetus (EY) N:o 1211/2009 

10 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

9) Lisätään 10 a artikla seuraavasti: Poistetaan. 

[...]  

Or. en 

 

Tarkistus  149 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle säännöllisesti kertomukset 

tämän asetuksen arvioinnista ja 

uudelleentarkastelusta. Ensimmäinen 

kertomus toimitetaan viimeistään 1 

päivänä heinäkuuta 2018. Sen jälkeen 

kertomukset toimitetaan neljän vuoden 

välein. Komissio esittää tarvittaessa 

ehdotuksia tämän asetuksen 

muuttamiseksi ja muiden säädösten 

yhdenmukaistamiseksi sen kanssa ottaen 

erityisesti huomioon tietotekniikassa ja 

tietoyhteiskunnassa tapahtuvan 

kehityksen. Kertomukset julkaistaan. 

Komissio suorittaa sähköistä viestintää 

koskevan koko sääntelykehyksen kattavan 

arvioinnin ja uudelleentarkastelun ja 

esittää Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen ja asianmukaisia 

ehdotuksia 30 päivään kesäkuuta 2016 

mennessä, jotta lainsäätäjälle jää 

riittävästi aikaa ehdotusten 

asianmukaiseen analysointiin ja niistä 

keskustelemiseen. 

 Uudelleentarkastelu perustuu laajaan 

julkiseen kuulemiseen sekä 

sääntelykehyksen vuoden 2009 jälkeisen 

vaikutuksen arviointiin. Samalla on 

arvioitava perinpohjaisesti etukäteen 

uudelleentarkastelun perusteella 

saatavien vaihtoehtojen odotettua 
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vaikutusta.  

 Uudelleentarkasteluun sisältyvät: 

 i) yleispalvelun velvoite ja velvoite tarjota 

internetiin pääsy laajakaistan avulla 

kohtuulliseen hintaan; 

 ii) kansallisten sääntelyviranomaisten 

toimivalta kaikkien kehyksessä 

käsiteltävien kysymysten osalta 

taajuuskaista mukaan lukien; 

kansallisille sääntelyviranomaisille 

jäsenvaltioissa myönnettävä toimivalta ja 

kansallisten sääntelyviranomaisten 

riippumattomuutta koskevan vaatimuksen 

soveltamisala; 

 iii) kansallisten sääntelyviranomaisten ja 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

välinen yhteistyö; 

 iv) verkkoon pääsyyn liittyvät symmetriset 

velvoitteet; 

 v) vipuvaikutusta ja yhteistä määräävää 

asemaa koskevat säännöt; 

 vi) markkinatarkastusprosessit; 

 vii) niiden palvelujen vaikutus, jotka ovat 

täysin korvattavissa perinteisten 

palveluntarjoajien tarjoamilla palveluilla; 

sen tarkasteleminen, onko 

sääntelykehyksen teknologisen 

neutraaliuden kattavuutta sekä 

”tietoyhteiskunnan palvelujen” ja 

”sähköisten viestintäpalvelujen” jaottelua 

selvennettävä; 

 viii) tarve päällekkäisen sääntelyn 

kumoamiseen; 

 ix) sääntelyn purkaminen tapauksissa, 

joissa markkina-analyysi on osoittanut 

asianomaiset markkinat todella 

kilpailluiksi; 

 x) syrjimättömistä velvoitteista ja 

korjaavista toimenpiteistä saadut 

kokemukset; 

 xi) direktiivin 2002/21/EY 7 ja 7 a artiklan 

mukaisten menettelyjen tehokkuus ja 
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toiminta; 

 xii) direktiivin 2002/21/EY 19 artiklan 

mukaisten menettelyjen tehokkuus ja 

toiminta; 

 xiii) Euroopan laajuiset palvelut ja 

operaattorit ottaen huomioon komission 

mahdollisuus yksilöidä rajat ylittäviä 

markkinoita direktiivin 2002/21/EY 

15 artiklan 4 kohdan mukaisesti; 

 xiv) kansainvälisten markkinoiden 

yksilöiminen aluksi ainakin yrityksille 

suunnattujen palvelujen osalta; 

palveluntarjoajien mahdollisuus ilmoittaa 

BEREC:lle niiden aikeista tarjota 

palveluja kyseisillä markkinoilla ja 

tällaisilla markkinoilla toimivien 

palveluntarjoajien asettaminen BEREC:n 

valvontaan; 

 xv) yksi koko unionia koskeva valtuutus 

ja valvontarakenne koko kehykselle; 

 xvi) aktiiviset ja passiiviset hyödykkeet ja 

palvelunlaadultaan taatut tuotteet; 

 xvii) asiaankuuluvia markkinoita koskeva 

suositus; 

 xviii) laitteita koskeva sääntely, mukaan 

lukien laitteiden ja käyttöjärjestelmien 

yhdistäminen pakettiin; 

 (xix) vaikutus, joka aiheutuu internetin 

kehittymisestä olennaiseksi 

infrastruktuuriksi erilaista taloudellista ja 

yhteiskunnallista toimintaa varten; 

 Uudelleentarkastelun päätavoitteita ovat 

esimerkiksi: 

 i) varmistaa, että täysin korvattavissa 

oleviin palveluihin sovelletaan samoja 

sääntöjä ottaen huomioon direktiivin 

2002/21/EY 2 c artiklassa olevan 

sähköisten viestintäpalveluiden 

määritelmä; 

 ii) varmistaa, että kuluttajat voivat saada 

internetyhteyksien nopeudesta täydelliset 

ja ymmärrettävät tiedot, jotka 

mahdollistavat eri operaattoreiden 
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tarjoamien palveluiden vertailun; 

 iii) varmistaa, että digitaalisten 

palveluiden käyttäjät voivat valvoa 

digitaalista elämäänsä ja tietoja, niin että 

poistetaan esteitä käyttöjärjestelmien 

vaihdolta ilman sovellusten ja tietojen 

menettämistä; 

 iv) edistää tehokasta ja kestävää kilpailua; 

 v) tarjota investoinneille vakaat ja 

kestävät puitteet; 

 vi) varmistaa yhdenmukaistettu, 

johdonmukainen ja tehokas 

soveltaminen; 

 vii) helpottaa Euroopan laajuisten 

palveluntarjoajien kehittymistä ja 

palvelujen tarjoamista yrityksille rajojen 

yli; 

 viii) varmistaa, että sääntelykehys on 

asianmukainen digitaaliseen aikakauteen 

ja luo koko taloutta tukevan internet-

kokonaisuuden, ja 

 ix) lisätä kuluttajien luottamusta 

sähköisen viestinnän sisämarkkinoihin, 

mukaan luettuina toimenpiteet, joilla 

huolehditaan henkilötietojen suojan 

tulevasta sääntelyjärjestelmästä, sekä 

toimenpiteet, joilla parannetaan 

sähköisen viestinnän turvallisuutta 

sisämarkkinoilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  150 

Ehdotus asetukseksi 

39 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 39 a artikla 

 Saattaminen osaksi kansallista 

lainsäädäntöä 
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 1. Jäsenvaltioiden on saatettava 34, 35 ja 

36 artiklan noudattamisen edellyttämät 

lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 

voimaan viimeistään 12 kuukauden 

kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta. Niiden on viipymättä 

toimitettava nämä säännökset komissiolle 

kirjallisina. 

 2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa 

säännöksissä on viitattava tähän 

asetukseen tai niihin on liitettävä 

tällainen viittaus, kun ne julkaistaan 

virallisesti. Jäsenvaltioiden on päätettävä, 

miten tällainen viittaus tehdään. 

 3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 34, 35 

ja 36 artiklan mukaisilla aloilla 

antamansa kansallisen lainsäädännön 

keskeiset säännökset komissiolle 

kirjallisina. 

Or. en 

 

Tarkistus  151 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sen 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ja 30 

artiklaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä 

heinäkuuta 2016. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  152 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 
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Or. en 

 

Tarkistus  153 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. en 
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PERUSTELUT 

Sähköisen viestinnän sisämarkkinat ovat digitaalisen talouden keskiössä. Jotta unionissa 

voitaisiin hyödyntää täysin kasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen liittyvä digitaalisten 

sisämarkkinoiden potentiaali, televiestinnän merkitystä talouden kaikkien alojen innovoinnin 

ja yhteyksien kannalta on lisättävä.  

 

Televiestintämarkkinat kattavat 500 miljoonaa ihmistä, ja niiden mittakaavaedut auttaisivat 

vahvistamaan sähköisen viestinnän alaa ja toteuttamaan korkealaatuiset yhteyksiin ja 

innovointiin liittyvät palvelut kaikille eurooppalaisille ja kaikilla taloudenaloilla, mikä tekisi 

Euroopasta vahvan toimijan maailmanlaajuisessa kilpailussa. 

 

Maaliskuussa 2013 Eurooppa-neuvosto korosti televiestintäalan merkitystä kasvun ja 

työllisyyden kannalta ja pyysi komissiota esittämään konkreettisia toimia sähköisen 

viestinnän sisämarkkinoiden aikaansaamiseksi. Eurooppa-neuvoston seuraavissa, lokakuussa 

esittämissä päätelmissä korostettiin tarvetta saada nopeasti aikaan yhdet digitaali- ja 

televiestintäalan markkinat, mikä hyödyttäisi kuluttajia ja yrityksiä. Tähän tavoitteeseen 

pyrittiin komission syyskuussa esittämällä ehdotuksella. 

 

Esittelijä katsoo, että digitaalisten sisämarkkinoiden loppuunsaattamista on vauhditettava ja 

että komission ehdotus on merkittävä askel tähän suuntaan. 

 

Esittelijä ottaa kuitenkin tarkoin huomioon saamansa sidosryhmien lausunnot ja katsoo, että 

joistakin ehdotetuista toimista olisi järjestettävä syvällisempi ja jäsennelty julkinen 

kuuleminen. Olisi myös suoritettava odotettujen vaikutusten etukäteisarviointi ja se olisi 

sisällytettävä sähköisen viestinnän kehyksen seuraavaan tarkasteluun. 

 

Seuraavassa käsitellään esittelijän tärkeimpiä ehdotuksia. 

 

Verkkovierailut 

 

Kun kuuden vuoden aikana on nyt esitetty kolme asetusta, esittelijä ehdottaa, että 

vähittäistason verkkovierailumaksut äänipuheluilta, tekstiviesteiltä ja datapalveluilta 

poistettaisiin viimeinkin. Tämä operaattoreita koskeva velvoite tulisi voimaan 1. heinäkuuta 

2017 mennessä, eikä se estä oikeusvarmuuden periaatteen toteutumista. 

 

Lisäksi esittelijä katsoo, että komission ehdotus verkkovierailujen käsittelemisestä 

vapaaehtoisten sopimusten avulla vaihtoehtona kolmannen verkkovierailuasetuksen 

tämänhetkisille velvoitteille aiheuttaa merkittävää epävarmuutta. Ei pidä unohtaa, että 

kolmannen verkkovierailuasetuksen rakenteelliset toimet, kuten palveluiden eriyttäminen 

(johon jo investoidaan), on toteutettava nopeammin kuin viiden kuukauden kuluessa.  

 

Avoin internet 

 

Esittelijä katsoo, että avoimen ja kaikkien saatavissa olevan internetin periaatteen, joka kävi 

selväksi kehyksen vuosina 2007–2009 suoritetun tarkastelun yhteydessä, sisällyttäminen 

asetukseen on keskeisellä sijalla, jotta tätä vapautta voitaisiin soveltaa yhdenmukaisella 
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tavalla koko unionissa. Internet on avoin, ja sen on pysyttävä avoimena. Avoimuus merkitsee, 

että se on kaikkien saatavilla kilpailukykyisin hinnoin, mikä koskee yksittäisiä henkilöitä ja 

yrityksiä, ostajia ja myyjiä samoin kuin palveluntarjoajia ja kuluttajia. Samoin internet-

palveluiden tarjoajilta ei pidä vaatia pelkästään käyttäjien perustarpeisiin vastaamista. Niiden 

pitää sen sijaan sallia vastaavan entistä erikoistuneempaan käyttäjien kysyntään (tällaisia 

palveluita voivat olla muun muassa televisiosisällön lähetykset internet-protokollan 

välityksellä (IP-tv), videokonferenssit ja tietyt terveydenhuollon sovellukset), ja ne voivat 

kehittää omia palveluitaan ja harjoittaa toimintaansa liittyvää innovointia. 

 

Ehdotukseen sisältyvät avointa internetiä koskevat säännökset vastaavat tämänhetkisiä 

asianmukaisia liikenteenhallintatoimenpiteitä, eikä unionin voimassaoleva lainsäädäntö estä 

miltään osin erikoistuneita palveluita koskevia loppukäyttäjien ja internet-palveluiden 

tarjoajien välisiä sopimuksia. Samalla esittelijä katsoo, että tämän asetuksen säännösten on 

taattava avoimuuteen ja syrjimättömyyteen liittyvät periaatteet. Esittelijä tukee komission 

ehdotusta ja on näin esittänyt tiettyjä selvennyksiä ja antanut BERECin tehtäväksi laatia 

asianmukaisia suuntaviivoja avoimen internetin periaatteen soveltamiseksi yhtäläisellä tavalla 

koko Euroopan unionissa. 

 

Radiotaajuuspolitiikka 

 

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan vuoteen 2017 mennessä 85 % maailman väestöstä kuuluu 

3G-verkkojen piiriin, 50 % kuuluu 4G-verkkojen piiriin, älypuhelinliittymiä arvioidaan 

olevan 3 miljardia, ja maailman tietoliikenne kasvaa 15-kertaiseksi nykyhetkeen verrattuna. 

Siksi onkin selvää, että radiotaajuudet ovat unionissa keskeinen resurssi matkaviestinnän, 

langattoman laajakaistaviestinnän ja satelliittiviestinnän sisämarkkinoiden kannalta, ja ne ovat 

keskeisellä sijalla Euroopan unionin tulevan kilpailukyvyn kannalta. Siksi esittelijä pitää 

myönteisenä radiotaajuuspolitiikkaa koskevia komission ehdotuksia. Esittelijä uskookin 

vakaasti, että tämä on olennaisen tärkeää, jotta voidaan käsitellä langattoman 

laajakaistaviestinnän taajuuslupien myöntämisen ehtoja ja menettelyjä sekä toimiluvista 

vapautettujen taajuuksien käyttöä. Lisäksi 800 MHz:n taajuusalueen käytön salliminen ja sen 

vapauttaminen langatonta laajakaistaviestintää varten edellyttää kiireellisiä toimia, ja samalla 

myös komission on parannettava toimivaltansa käyttöä. Siitä kertoo, että komissio on 

myöntänyt poikkeuksen yli puolelle jäsenvaltioista, tai jäsenvaltiot eivät ole muuten 

vapauttaneet taajuuksia Euroopan radiotaajuuspoliittisen ohjelman mukaisessa määräajassa. 

 

Esittelijä haluaa täydentää komission ehdotusta ja uskoo, että langatonta laajakaistaviestintää 

varten yhdenmukaistetun taajuusalueen myyminen ja vuokraus parantaa joustavuutta ja johtaa 

taajuusalueresurssien entistä tehokkaampaan jakamiseen. Siksi esittelijä on ehdottanut toimia, 

joilla helpotetaan ja edistetään ja taajuusalueiden käyttöä.  

 

Esittelijä katsoo kuitenkin, että on selvennettävä joitakin ehdotetuista uusista 

perusperiaatteista, jotka koskevat radiotaajuusalueen koordinointia ja käyttöä. Esittelijä 

ehdottaa, että mahdollisia epäjohdonmukaisuuksia kehyksessä ja radiotaajuuspoliittisessa 

ohjelmassa jo oleviin periaatteisiin nähden käsitellään vielä parlamentissa käytävän 

keskustelun avulla.  
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Vapaus tarjota sähköistä viestintää koko unionissa 

 

Esittelijä katsoo, että ehdotetut ”Eurooppalaisia sähköisen viestinnän tarjoajia” koskevat 

säännökset luovat tavattoman monimutkaisen järjestelmän, johon kuuluu ennustamaton 

valvontarakenne. Tällaisista ehdotuksista on järjestettävä perinpohjainen ja kattava 

kuulemismenettely, ja niitä on analysoitava koko kehyksen arvioinnin yhteydessä. Esittelijä 

on kuitenkin tuonut mukaan yksinkertaisen ja standardoidun ilmoituksen BERECille sen 

varmistamiseksi, että palveluntarjoajat, jotka jo hyötyvät yleisestä lupajärjestelmästä ja voivat 

tarjota palveluita jossakin toisessa jäsenvaltioissa, eivät koe syrjintää samanlaisessa 

tilanteessa muiden jäsenvaltioiden taholta. Samoin varmistetaan yhdenmukaisten 

sääntelymenettelyiden soveltaminen sisämarkkinoilla. 

 

BEREC 

 

Esittelijä on tutkinut tarkoin komission ehdotuksia BERECin hallintorakenteen 

uudistamiseksi ja ottaa huomioon ammattimaisen työn, jota BEREC on tehnyt sen jälkeen, 

kun se perustettiin kaksi vuotta sitten. Sen perusteella esittelijä katsoo edelleen, samoin kuin 

laadittaessa BERECin perustamisasetusta vuonna 2009, että BERECin itsenäisyyden 

takaamiseksi jäsenvaltioihin ja komissioon nähden on tärkeää, että BERECiä johtaa jokin sen 

jäsenistä.  

 

Esittelijän tarkistukset ovat keskittyneet siihen, että varmistetaan BERECin jatkuva tehokas 

työ niin, että yhdenmukaistetaan kansallisten sääntelyviranomaisten tietty 

vähimmäistoimivalta. Näin kansallisilla sääntelyviranomaisilla on asianmukaiset välineet, 

jotta ne voivat osallistua täysin BERECin toimintaan, mikä parantaa myös BERECin kykyä 

hoitaa tehtäväänsä tehokkaasti.  

 

Tukkutason käyttöoikeuteen liittyvät tuotteet, laatuvarmistetut liityntätuotteet ja 

kansainväliset kiinteän verkon puhelut sekä matkapuhelut 

 

Tukkutason käyttöoikeustuotteita ja laatuvarmistettuja liityntätuotteita koskeviin ehdotuksiin 

liittyen esittelijä on tutustunut tarkoin sidosryhmien näkemyksiin. Esittelijä käsittelee näitä 

kysymyksiä pyytämällä komissiota järjestämään laajan kuulemisen ja esittämään ehdotuksia 

koko kehyksen tarkastelun yhteydessä. 

 

Kansainvälisiin kiinteän verkon puheluihin ja matkapuheluihin liittyen esittelijä korostaa, että 

niillä on tällä hetkellä sääntelemättömät ja kilpaillut markkinat, jotka eivät edellytä sääntelyä 

EU:n toimilla. Niinpä esittelijä ehdottaa asiaan liittyvien säännösten poistamista. 

 

Kehyksen tarkastelu 

 

Esittelijä katsoo, että komission on suoritettava sähköistä viestintää koskevan koko kehyksen 

kattava arviointi ja tarkastelu ja esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus ja 

asianmukaisia ehdotuksia 30. kesäkuuta 2016 mennessä, mikä jättää lainsäätäjille riittävästi 

aikaa ehdotusten asianmukaiseen analysointiin ja niistä keskustelemiseen. 
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Tarkastelu perustuu laajaan julkiseen kuulemiseen sekä kehyksen vuoden 2009 jälkeisen 

vaikutuksen arviointiin. Samalla on arvioitava perinpohjaisesti etukäteen suoritetun 

tarkastelun perusteella saatavien vaihtoehtojen odotettuja vaikutuksia.  

 

Esittelijä katsoo myös, että joistakin komission ehdottamista toimista olisi järjestettävä 

syvällisempi ja jäsennelty julkinen kuuleminen sekä odotettujen vaikutusten perinpohjainen 

etukäteisarviointi, ja ne olisi myös sisällytettävä sähköisen viestinnän kehyksen seuraavaan 

tarkasteluun. 

 


