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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

DIREKTIIVI    2001/  /EY,

annettu

sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen

käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (käyttöoikeusdirektiivi)

EUROOPAN PARLAMENTTI ja EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä3,

                                                
1 EYVL C 365, 19.12.2000, s. 215.
2 EYVL C 123, 25.4.2001, s. 50.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 1. maaliskuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu     (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja
Euroopan parlamentin päätös, tehty      (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä

…päivänä…kuuta…annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston

direktiivissä 2001/…/EY (puitedirektiivi)1 säädetään sääntelyjärjestelmän tavoitteet, jotka

koskevat yhteisön sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja, mukaan lukien kiinteät televerkot

ja matkaviestinverkot, kaapelitelevisioverkot, maanpäälliset radio- ja televisioverkot,

satelliittiverkot ja Internet-verkot riippumatta siitä, käytetäänkö niitä puheen, telekopioiden,

tiedon tai kuvien siirtoon. Tällaisille verkoille on voitu saada valtuutus jäsenvaltioilta

sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista …päivänä …kuuta …

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/…/EY (valtuutusdirektiivi)2 tai

aikaisempien sääntelytoimenpiteiden mukaisesti. Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan

niihin verkkoihin, joita käytetään yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen

tarjontaan. Tämä direktiivi kattaa palveluntarjoajien väliset käyttöoikeus- ja

yhteenliittämisjärjestelyt. Tässä direktiivissä ei aseteta muita kuin yleisiä verkkoja koskevia

velvollisuuksia, paitsi jos niillä on yleisten verkkojen käyttöoikeus, jolloin niitä saattavat

koskea jäsenvaltioiden asettamat ehdot.

2) Sisältöpalvelut kuten radio- tai televisiolähetyssisältökokonaisuuden kaupallinen tarjoaminen

eivät kuulu sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisen sääntelyjärjestelmän

soveltamisalaan.

3) Käsitteellä 'käyttöoikeus' on useita merkityksiä, joten sen käyttö tässä direktiivissä on tarpeen

määritellä tarkasti riippumatta siitä, kuinka sitä on mahdollisesti käytetty yhteisön muissa

säännöksissä. Operaattori voi omistaa perusverkon tai järjestelmät tai vuokrata ne osittain tai

kokonaisuudessaan.

                                                
1 Ks. tämän virallisen lehden s.    .
2 Ks. tämän virallisen lehden s.    .
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4) Televisiosignaalien lähetystä koskevien standardien käytöstä 24 päivänä lokakuuta 1995

annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/47/EY1 ei säädetä minkään

tietyn digitaalitelevisiolähetysten siirtojärjestelmän käytöstä eikä tietyistä

palveluvaatimuksista, ja tämä tarjosi markkinoiden toimijoille mahdollisuuden tehdä aloite ja

kehittää soveltuvia järjestelmiä. Euroopan markkinoiden toimijat ovat digitaalisia

televisiolähetyksiä käsittelevän työryhmän (Digital Video Broadcasting Group, DVB) kautta

kehittäneet joukon televisiolähetysten siirtojärjestelmiä, joita lähetystoiminnan harjoittajat

ovat ottaneet käyttöön ympäri maailmaa. Euroopan telealan standardointilaitos (European

Telecommunications Standards Institute, ETSI) on standardoinut nämä siirtojärjestelmät ja

niistä on tullut kansainvälisen teleliiton (International Telecommunications Union, ITU)

suosituksia. Digitaalisen laajakuvatelevision osalta 16:9 -kuvasuhde on

laajakuvatelevisiopalvelujen ja -ohjelmien viitemuoto, joka on nyt vakiintunut jäsenvaltioiden

markkinoilla kehittyneiden televisiopalvelujen käyttöönottoa Euroopassa koskevasta

toimintasuunnitelmasta 22 päivänä heinäkuuta 1993 tehdyn neuvoston päätöksen

93/424/ETY2 johdosta.

5) Avoimilla ja kilpailluilla markkinoilla ei saisi olla rajoituksia, jotka estävät yrityksiä

neuvottelemasta keskenään käyttöoikeus- ja yhteenliittämisjärjestelyistä ja erityisesti rajat

ylittävistä sopimuksista, edellyttäen että perustamissopimuksen kilpailusääntöjä noudatetaan.

Jotta voidaan saavuttaa tehokkaammat, todella Euroopan laajuiset markkinat, joilla on

tosiasiallista kilpailua, enemmän valinnanvaraa ja kilpailukykyisiä palveluja kuluttajille, olisi

yritysten, joille esitetään käyttöoikeutta tai yhteenliittämistä koskevia pyyntöjä, olisi

periaatteessa tehtävä tällaiset sopimukset kaupallisin perustein ja käytävä neuvottelut

vilpittömässä mielessä.

                                                
1 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 51.
2 EYVL L 196, 5.8.1993, s. 48.
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6) Markkinoilla, joilla on jatkuvasti suuria eroja yritysten välisten neuvotteluasemien

vahvuudessa ja joilla jotkut yritykset ovat palvelujensa tarjonnassa riippuvaisia muiden

tarjoamista perusrakenteista, on tarpeen luoda puitteet markkinoiden tehokkaan toimivuuden

varmistamiseksi. Kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi kaupallisten neuvottelujen

epäonnistuessa oltava valtuudet varmistaa riittävät verkkojen käyttöoikeudet ja

yhteenliittäminen sekä palvelujen yhteentoimivuus loppukäyttäjien etujen turvaamiseksi. Ne

voivat erityisesti varmistaa päästä päähän -liitettävyyden asettamalla oikeasuhteisia

velvollisuuksia yrityksille, jotka määräävät yhteyksistä loppukäyttäjiin. Tällaiseen

määräysvaltaan voi liittyä fyysisen (kiinteän tai matkaviestintäverkon) loppukäyttäjäyhteyden

omistajuus tai hallinta ja/tai valta vaihtaa tai poistaa käytöstä kansallinen numero tai numerot,

joita tarvitaan yhteyden muodostamiseksi loppukäyttäjän liityntäpisteeseen. Tilanne olisi tämä

esimerkiksi, jos verkko-operaattorit rajoittaisivat kohtuuttomasti loppukäyttäjien

valinnanvaraa Internet-portaalien ja -palvelujen käytössä.

7) Kansalliset oikeudelliset tai hallinnolliset toimenpiteet, joilla käyttöoikeutta tai

yhteenliittämistä koskevat ehdot kytketään yhteenliittämistä hakevan osapuolen toimintaan ja

erityisesti sen osuuteen verkkorakenteisiin tehdyissä investoinneissa, eikä tarjottaviin

yhteenliittämistä tai käyttöoikeutta koskeviin palveluihin, voivat aiheuttaa markkinoiden

vääristymistä ja olla siten ristiriidassa kilpailusääntöjen kanssa.

8) Verkko-operaattoreilla, jotka hallitsevat yhteyttä omiin asiakkaisiinsa, tekevät sen

julkistetusta numero- tai osoitealueesta peräisin olevilla yksilöivillä numero- tai

osoitetunnisteilla. Muiden verkko-operaattoreiden on kyettävä välittämään liikennettä näille

asiakkaille, joten niiden on kyettävä liittämään verkkonsa yhteen suoraan tai välillisesti. Siksi

nykyiset oikeudet ja velvollisuudet neuvotella yhteenliittämisestä olisi säilytettävä. On myös

tarkoituksenmukaista säilyttää aiemmin direktiivissä 95/47/EY säädetyt velvollisuudet, joiden

mukaan täysin digitaalisten sähköisten viestintäverkkojen, jotka ovat yleisesti käytettävissä

televisiopalvelujen levitykseen, on sovelluttava laajakuvatelevisiopalvelujen ja -ohjelmien

levitykseen, jotta käyttäjät saavat tällaiset ohjelmat siinä muodossa kuin ne on lähetetty.
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9) Kilpailusäännöt eivät ehkä yksin riitä varmistamaan kulttuurista monimuotoisuutta ja

tiedotusvälineiden moniarvoisuutta digitaalitelevisioalalla. Direktiivillä 95/47/EY luotiin

syntyvaiheessa olleelle digitaalitelevisioalalle alustava sääntelyjärjestelmä, joka olisi

säilytettävä, mukaan lukien erityisesti velvollisuus tarjota ehdollinen käyttöoikeus (ehdollinen

pääsy) oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin, sen varmistamiseksi, että olisi

saatavilla laaja valikoima ohjelmia ja palveluja. Teknisen ja markkinoiden kehityksen takia

näitä velvollisuuksia on tarkasteltava säännöllisin väliajoin uudelleen joko jäsenvaltioissa

kansallisten markkinoiden osalta tai komissiossa yhteisön osalta erityisesti sen toteamiseksi,

onko perusteltua laajentaa velvollisuuksia koskemaan uusia yhdyskäytäviä, kuten sähköisiä

ohjelmaoppaita (Electronic Programme Guides, EPG) ja sovellusrajapintoja (Application

Program Interfaces, API), siinä määrin kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, että

loppukäyttäjillä on oikeus käyttää tiettyjä digitaalisia lähetyspalveluja. Jäsenvaltiot voivat

tarpeellisiksi katsomillaan laeilla, asetuksilla tai hallinnollisilla määräyksillä määritellä ne

digitaaliset lähetyspalvelut, joiden osalta loppukäyttäjien käyttöoikeus on varmistettava.

10) Jäsenvaltiot voivat myös sallia kansallisen sääntelyviranomaisensa tarkastella uudelleen

digitaalisten lähetyspalvelujen ehdollisia käyttöoikeuksia koskevia velvollisuuksia

arvioidakseen markkina-analyysin avulla, onko ehtoja poistettava tai muutettava niiden

operaattorien osalta, joilla ei ole merkityksellisillä markkinoilla merkittävää markkinavoimaa.

Tällaiset poistot tai muutokset eivät saisi haitata loppukäyttäjien oikeutta käyttää näitä

palveluja eikä mahdollisuuksia todelliseen kilpailuun.
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11) Nykyisten sopimusten jatkuvuuden varmistamiseksi ja oikeudellisen tyhjiön välttämiseksi on

tarpeen varmistaa, että televiestinnän yhteenliittämisestä soveltaen avoimen verkon

tarjoamisen (ONP) periaatteita yleispalvelun ja yhteentoimivuuden varmistamiseksi

30 päivänä kesäkuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

97/33/EY1, 4, 6, 7, 8, 11, 12 ja 14 artiklassa vahvistetut käyttöoikeutta ja yhteenliittämistä

koskevat velvollisuudet, avoimen verkon tarjoamisen (ONP) soveltamisesta

puhelintoimintaan ja teleyleispalvelusta kilpailuympäristössä 26 päivänä helmikuuta 1998

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/10/EY2 16 artiklassa säädetyt

erityistä verkon käyttöoikeutta koskevat velvollisuudet sekä avoimen verkon tarjoamisen

soveltamisesta kiinteisiin johtoihin 5 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa neuvoston

direktiivissä 92/44/EY3 säädetyt kiinteän siirtokapasiteetin vuokraamista koskevat

velvollisuudet siirretään ensin uuteen sääntelyjärjestelmään, mutta että niitä tarkastellaan

välittömästi uudelleen vallitsevat markkinaolot huomioon ottaen. Tällaisen

uudelleentarkastelun olisi koskettava myös niitä organisaatioita, jotka kuuluvat

tilaajayhteyksien eriytetystä tarjonnasta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2887/20004 soveltamisalaan.

                                                
1 EYVL L 199, 26.7.1997, s. 32, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä

98/61/EY (EYVL L 268, 3.10.1998, s. 37).
2 EYVL L 101, 1.4.1998, s. 24.
3 EYVL L 165, 19.6.1992, s. 27, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

päätöksellä 98/80/EY (EYVL L 14, 20.1.1998, s. 27).
4 EYVL L 336, 30.12.2000, s. 4.
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12) Uudelleentarkastelu olisi tehtävä kilpailuoikeuden menetelmiin perustuvaa taloudellista

markkina-analyysiä käyttäen. Tavoitteena on vähitellen vähentää alakohtaisia

ennakkosääntöjä kilpailun kehittyessä markkinoilla. Menettelyssä otetaan kuitenkin huomioon

myös se mahdollisuus, että tekniikan kehittyminen tuottaa uusia pullonkauloja, jotka saattavat

edellyttää ennakkosääntelyä esimerkiksi laajakaistaverkkojen alalla. Kilpailu saattaa hyvinkin

kehittyä eri tahdissa eri markkinalohkoilla ja eri jäsenvaltioissa, ja kansallisten

sääntelyviranomaisten olisi voitava lieventää sääntelyvelvollisuuksia niillä markkinoilla, joilla

kilpailu tuottaa toivottuja tuloksia. Jotta samanlaisissa olosuhteissa toimivia markkinoiden

toimijoita kohdeltaisiin samalla tavalla eri jäsenvaltioissa, komission olisi kyettävä

varmistamaan tämän direktiivin säännösten yhdenmukainen soveltaminen. Kansallisten

sääntelyviranomaisten ja kilpailulainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten

viranomaisten olisi tarvittaessa sovitettava yhteen toimensa sen varmistamiseksi, että

sovelletaan asianmukaisimpia toimintatapoja. Yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat tehneet

televerkkojen yhteenliittämistä koskevia sitoumuksia televiestinnän peruspalveluja koskevan

Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuksen yhteydessä, ja näitä sitoumuksia on

noudatettava.
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13) Direktiivissä 97/33/EY on säädetty joukosta velvollisuuksia, joita asetetaan merkittävässä

markkina-asemassa oleville yrityksille ja jotka koskevat avoimuutta, syrjimättömyyttä,

erillistä kirjanpitoa, käyttöoikeutta ja hintavalvontaa, myös kustannuslähtöisyyttä. Tämä

mahdollisten velvollisuuksien valikoima olisi säilytettävä, mutta ylisääntelyn välttämiseksi ne

olisi lisäksi määriteltävä joukoksi enimmäisvelvollisuuksia, joita yrityksiin voidaan soveltaa.

Kansainvälisten sitoumusten tai yhteisön oikeuden noudattamiseksi voi poikkeustapauksissa

olla tarpeen asettaa kaikille yrityksille käyttöoikeuksia tai yhteenliittämistä koskevia

velvollisuuksia, kuten tällä hetkellä tehdään digitaalitelevisiopalveluja koskevien ehdollisen

käyttöoikeuden järjestelmien osalta.

14) Tietyn velvollisuuden asettaminen merkittävää markkinavoimaa olevalle yritykselle ei

edellytä ylimääräistä markkina-analyysiä, vaan perustelun, jolla osoitetaan, että velvollisuus

on asianmukainen ja oikeassa suhteessa todetun ongelman luonteeseen.

15) Käyttöoikeuksia ja yhteenliittämistä koskevien ehtojen, myös hintojen, selkeys edistää

neuvottelujen nopeuttamista sekä riitojen välttämistä ja vakuuttaa omalta osaltaan yritykset

siitä, että palveluja ei tarjota syrjivin ehdoin. Teknisten rajapintojen avoimuus ja selkeys voi

olla erityisen tärkeää yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Jos kansallinen

sääntelyviranomainen asettaa velvollisuuksia julkistaa tietoja, se voi myös määritellä tavan,

jolla tiedot on julkistettava, esimerkiksi julkaisumuodon (paperi- ja/tai sähköinen versio) tai

sen, ovatko tiedot maksuttomia, ottamalla huomioon kyseessä olevien tietojen luonteen ja

tarkoituksen.

16) Syrjimättömyysperiaate varmistaa sen, että yritykset, joilla on merkittävää markkinavoimaa,

eivät vääristä kilpailua varsinkaan sellaisissa tapauksissa, joissa ne ovat tarjontaketjun

monessa osassa toimivia yrityksiä, jotka tarjoavat palveluja sellaisille yrityksille, joiden

kanssa ne kilpailevat loppukäyttäjää lähellä olevilla markkinoilla.
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17) Erillisen kirjanpidon ansiosta sisäiset siirtohinnat saadaan tietoon ja kansalliset

sääntelyviranomaiset voivat tarvittaessa tarkistaa syrjimättömyysvelvollisuuksien

noudattamisen. Tähän liittyen komissio on julkaissut yhteenliittämisestä vapautetuilla

telemarkkinoilla (Osa 2: Erillinen kirjanpito ja kustannuslaskenta) 8 päivänä huhtikuuta 1998

annetun suosituksen 98/322/EY1.

18) Velvollisuutta antaa käyttöoikeus verkkorakenteisiin voidaan perustella kilpailun

tehostamiskeinona, mutta kansallisten sääntelyviranomaisten on tasapainotettava

perusrakenteiden omistajan oikeudet hyödyntää niitä omaksi edukseen ja muiden palvelujen

tarjoajien oikeudet käyttää järjestelmiä, jotka ovat olennaisia kilpailevien palvelujen

tarjonnassa. Jos operaattorit velvoitetaan ottamaan huomioon verkkoelementteihin ja niihin

liittyvien toimintojen käyttöoikeutta ja käyttöä koskevat kohtuulliset pyynnöt, tällaiset

pyynnöt olisi voitava hylätä ainoastaan objektiivisten perusteiden kuten teknisen

toteutettavuuden tai verkon turvallisuuden säilyttämisen tarpeen nojalla. Jos käyttöoikeus

evätään, vahinkoa kärsinyt osapuoli voi panna vireille direktiivin 2001/   /EY (puitedirektiivi)

18 tai 19 artiklassa tarkoitetun riitojen ratkaisumenettelyn. Käyttöoikeusvelvollisuuksien

alaista operaattoria ei voida vaatia tarjoamaan sellaisia käyttöoikeustyyppejä, joiden

tarjoaminen ei ole sen määräysvallassa. Kansallisten sääntelyviranomaisten määräys

käyttöoikeuden pakollisesta myöntämisestä, mikä lisää kilpailua lyhyellä aikavälillä, ei saisi

vähentää kilpailijoiden halukkuutta investoida vaihtoehtoisiin järjestelmiin, mikä varmistaa

voimakkaamman kilpailun pitkällä aikavälillä. Komissio on julkaissut näitä kysymyksiä

käsittelevän tiedonannon kilpailusääntöjen soveltamisesta telealan liittymäsopimuksiin2.

Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat asettaa palvelun tarjoajalle ja/tai

käyttöoikeusvelvollisuudesta hyötyville teknisiä ja toiminnallisia ehtoja yhteisön oikeuden

mukaisesti. Erityisesti teknisiä standardeja

                                                
1 EYVL L 141, 13.5.1998, s. 6.
2 EYVL C 265, 22.8.1998, s. 2.
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koskevien määräysten olisi oltava teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan

palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta

menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

direktiivin 98/34/EY1 mukaisia.

19) Hintavalvonta voi olla tarpeen, jos markkina-analyysi paljastaa kilpailun olevan määrätyillä

markkinoilla riittämätöntä. Sääntely voi olla suhteellisen lievää, kuten velvollisuus, jonka

mukaan operaattorin valintaan liittyvien hintojen on oltava kohtuullisia direktiivissä 97/33/EY

säädetyllä tavalla, tai paljon tiukempaa, kuten velvollisuus, jonka mukaan hintojen on oltava

kustannuslähtöisiä ja täysin perusteltavissa, jos kilpailu ei ole riittävää ylihinnoittelun

estämiseksi. Erityisesti operaattoreiden, joilla on merkittävää markkinavoimaa, olisi vältettävä

hintapainostusta, jossa niiden vähittäishintojen ja samanlaisia vähittäispalveluja tarjoavilta

kilpailijoilta veloitettavien yhteenliittämishintojen ero ei ole riittävä varmistamaan kestävää

kilpailua. Kun kansallinen sääntelyviranomainen selvittää kustannuksia, jotka ovat

aiheutuneet tässä direktiivissä säädetyn palvelutoiminnan perustamisesta, on aiheellista sallia

kohtuullinen tuotto sijoitetulle pääomalle asianmukaiset työvoima- ja rakennuskustannukset

mukaan lukien, jolloin pääoma mukautetaan tarvittaessa varoista ja toiminnan tehokkuudesta

tehdyn ajantasaisen arvion mukaisesti. Kustannusvastaavuuden arviointimenetelmän olisi

oltava asianmukainen olosuhteisiin nähden, ja siinä on otettava huomioon tarve edistää

tehokkuutta ja kestävää kilpailua sekä maksimoida kuluttajien edut.

20) Jos kansallinen sääntelyviranomainen asettaa velvollisuuksia, jotka koskevat

kustannuslaskentajärjestelmän käyttöä hintavalvonnan tueksi, se voi itse toteuttaa vuosittaisen

arvioinnin varmistaakseen kyseisen kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisen, jos sillä on

siihen tarvittava pätevä henkilöstö, tai se voi pyytää jotain muuta pätevää, kyseessä olevasta

operaattorista riippumatonta toimijaa toteuttamaan arvioinnin.

                                                
1 EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä

98/48/EY (EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18).
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21) Julkaisemalla tietoja jäsenvaltiot varmistavat, että markkinoilla toimivat yritykset ja

mahdolliset markkinatulokkaat ymmärtävät oikeutensa ja velvollisuutensa ja tietävät, mistä

löytää merkitykselliset yksityiskohtaiset tiedot. Julkaiseminen kansallisessa virallisessa

lehdessä auttaa muissa jäsenvaltioissa olevia asianomaisia osapuolia löytämään

merkitykselliset tiedot.

22) Jotta komissio voi todeta, että yhteisön oikeutta sovelletaan asianmukaisesti, sen on

tiedettävä, millä yrityksillä on määritelty olevan merkittävää markkinavoimaa ja mitä

velvollisuuksia kansalliset sääntelyviranomaiset ovat asettaneet markkinoilla toimiville

yrityksille. Tällaisten tietojen kansallisen julkaisemisen lisäksi on siksi tarpeen, että

jäsenvaltiot lähettävät ne komissiolle. Kun jäsenvaltioita vaaditaan lähettämään tietoja

komissiolle, ne voidaan toimittaa sähköisessä muodossa, kunhan asianmukaisista

todentamismenettelyistä sovitaan.

23) Kun otetaan huomioon tekniikan ja markkinoiden kehitysvauhti, olisi tämän direktiivin

täytäntöönpanoa tarkasteltava uudelleen kolmen vuoden kuluessa päivästä, josta sitä

sovelletaan, sen selvittämiseksi, päästäänkö sillä asetettuihin tavoitteisiin.

24) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1 mukaisesti.

25) Koska tämän direktiivin tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaisten puitteiden luominen

sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksien ja

yhteenliittämisen sääntelylle, ei voida riittävällä tasolla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan

ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla,

yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen

mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi

tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

                                                
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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I LUKU

SOVELTAMISALA, TAVOITE JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Soveltamisala ja tavoite

1. Direktiivissä 2001/   /EY (puitedirektiivi) säädetyn järjestelmän mukaisesti tällä direktiivillä

yhdenmukaistetaan tapa, jolla jäsenvaltiot sääntelevät sähköisten viestintäverkkojen ja niihin

liittyvien toimintojen käyttöoikeuksia ja yhteenliittämistä. Tavoitteena on luoda verkkojen ja

palvelujen tarjoajien välisiä suhteita koskeva sisämarkkinoiden periaatteiden mukainen

sääntelyjärjestelmä, joka johtaa kestävään kilpailuun ja sähköisten viestintäpalvelujen

yhteentoimivuuteen sekä tuo kuluttajille hyötyjä.

2. Tässä direktiivissä säädetään operaattoreiden ja niiden yritysten oikeuksista ja

velvollisuuksista, jotka hakevat yhteenliittämistä ja/tai käyttöoikeuksia operaattoreiden verkkoihin

tai niihin liittyviin toimintoihin. Siinä asetetaan kansallisille sääntelyviranomaisille käyttöoikeuksiin

ja yhteenliittämiseen liittyviä tavoitteita ja säädetään menettelyistä sen varmistamiseksi, että

kansallisten sääntelyviranomaisten asettamia velvollisuuksia tarkastellaan uudelleen ja että ne

tarvittaessa poistetaan, kun toivotut tavoitteet on saavutettu. Käyttöoikeudella ei tässä direktiivissä

tarkoiteta loppukäyttäjien käyttöoikeutta.
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2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä sovelletaan direktiivin 2001/  /EY (puitedirektiivi) 2 artiklassa säädettyjä

määritelmiä.

Myös seuraavia määritelmiä sovelletaan:

a) 'käyttöoikeudella' tarkoitetaan järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista toisen yrityksen

saataville määritellyin ehdoin joko yksinoikeudella tai muutoin sähköisten viestintäpalvelujen

tarjoamista varten. Se kattaa muun muassa: verkkoelementtien ja niihin liittyvien toimintojen

käyttöoikeuden, johon saattaa sisältyä laitteiden liittäminen kiinteää tai muuta kuin kiinteää

tapaa käyttäen (tässä tarkoitetaan erityisesti tilaajayhteyksien sekä sellaisien toimintojen ja

palvelujen käyttöoikeutta, joita tarvitaan palvelujen tarjoamiseksi tilaajayhteyksien kautta);

fyysisten perusrakenteiden käyttöoikeuden, mukaan lukien rakennukset, kaapelikanavat ja

mastot; asiaan kuuluvien ohjelmistojen käyttöoikeuden, mukaan lukien käyttötukijärjestelmät;

numeronmuuntoa tai vastaavia toimintoja tarjoavien järjestelmien käyttöoikeuden; kiinteiden

ja matkaviestintäverkkojen käyttöoikeuden erityisesti verkkovierailua varten;

digitaalitelevisiopalvelujen ehdollisen käyttöoikeuden; järjestelmien käyttöoikeuden;

virtuaaliverkkopalvelujen käyttöoikeuden.

b) 'yhteenliittämisellä' tarkoitetaan saman tai eri yrityksen käyttämien yleisten viestintäverkkojen

fyysistä ja loogista yhdistämistä, jotta tietyn yrityksen käyttäjät voivat olla yhteydessä saman

tai toisen yrityksen käyttäjien kanssa tai käyttää toisen yrityksen tarjoamia palveluja.

Palveluja voivat tarjota yhteenliitetyt osapuolet tai muut osapuolet, joilla on verkon

käyttöoikeus. Yhteenliittäminen on erityinen käyttöoikeuden tyyppi, joka toteutetaan yleisten

verkkojen operaattoreiden kesken;
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c) 'operaattorilla' tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa tai jolla on valtuutus tarjota yleistä sähköistä

viestintäverkkoa tai sen liitännäistoimintoa;

d) 'laajakuvatelevisiopalvelulla' tarkoitetaan televisiopalvelua, joka koostuu kokonaan tai osittain

sellaisista ohjelmista, jotka on tuotettu ja muokattu näytettäväksi täyden korkeuden

laajakuvamuodossa. Laajakuvatelevisiopalvelujen viitemuoto on 16:9-kuvasuhde;

e) ’tilaajayhteydellä’ tarkoitetaan fyysisiä johtoja, jotka yhdistävät tilaajan tiloissa olevan

liityntäpisteen ristikytkentätelineeseen tai vastaavaan kiinteän yleisen puhelinverkon

verkkoelementtiin.

II LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

3 artikla

Käyttöoikeuksien ja yhteenliittämisen yleiset puitteet

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että samassa jäsenvaltiossa tai eri jäsenvaltioissa olevilla

yrityksille ei aseteta rajoituksia, jotka estävät niitä neuvottelemasta keskenään käyttöoikeuksien

ja/tai yhteenliittämisen teknisiä ja kaupallisia järjestelyjä koskevista sopimuksista yhteisön

oikeuden mukaisesti. Käyttöoikeutta tai yhteenliittämistä hakevalla yrityksellä ei tarvitse olla

valtuutusta toimia siinä jäsenvaltiossa, jossa käyttöoikeutta tai yhteenliittämistä haetaan, jollei se

tarjoa palveluja eikä ylläpidä verkkoa kyseisessä jäsenvaltiossa.
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2. Rajoittamatta yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisen viestinnän verkkojen ja

-palvelujen alalla…päivänä…kuuta…annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/

/EY (yleispalveludirektiivi)1 31 artiklan soveltamista, jäsenvaltiot eivät saa pitää voimassa

oikeudellisia tai hallinnollisia toimenpiteitä, joiden johdosta operaattorien on käyttöoikeuden tai

yhteenliittämisen sallimisen yhteydessä tarjottava eri yrityksille samankaltaisia palveluja erilaisin

ehdoin ja edellytyksin ja/tai joilla asetetaan velvollisuuksia, jotka eivät liity varsinaisiin tarjottaviin

käyttöoikeus- ja yhteenliittämispalveluihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2001/   /EY

(valtuutusdirektiivi) liitteessä vahvistettujen edellytysten soveltamista.

4 artikla

Yritysten oikeudet ja velvollisuudet

1. Yleisten viestintäverkkojen operaattoreilla on oikeus ja, vastaavan valtuutuksen omaavan

toisen yrityksen sitä pyytäessä, velvollisuus neuvotella keskenään yhteenliittämisestä yleisesti

saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamiseksi, jotta varmistetaan palvelujen

tarjonta ja yhteentoimivuus koko yhteisössä. Operaattoreiden on tarjottava käyttöoikeutta ja

yhteenliittämistä muille yrityksille ehdoilla, jotka eivät ole ristiriidassa kansallisen

sääntelyviranomaisen 5, 6, 7 ja 8 artiklan nojalla asettamien velvollisuuksien kanssa.

2. Digitaalitelevisiopalvelujen jakelua varten perustettujen yleisten sähköisten

viestintäverkkojen on sovelluttava laajakuvatelevisiopalvelujen ja -ohjelmien levitykseen.

Laajakuvatelevisiopalveluja ja -ohjelmia vastaanottavien ja edelleen jakelevien verkko-

operaattoreiden on säilytettävä laajakuvamuoto.

                                                
1 Ks. tämän virallisen lehden s.     .
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3. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että yritykset, jotka saavat tietoja toiselta yritykseltä ennen

käyttöoikeus- tai yhteenliittämisjärjestelyistä käytäviä neuvotteluja, niiden aikana tai niiden jälkeen,

käyttävät näitä tietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon niitä on annettu, ja pitävät luovutetut

tai tallennetut tiedot aina luottamuksellisina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin

2001/   /EY (valtuutusdirektiivi) 11 artiklan soveltamista. Saatuja tietoja ei saa välittää edelleen,

varsinkaan yrityksen muille osastoille, tytäryhtiöille tai yhteistyökumppaneille, joille tällaiset tiedot

saattaisivat antaa kilpailuetua.

5 artikla

Kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltuudet ja tehtävät käyttöoikeuden

ja yhteenliittämisen osalta

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on direktiivin 2001/   /EY (puitedirektiivi) 7 artiklan

tavoitteisiin pyrkiessään edistettävä tämän direktiivin säännösten mukaisia riittäviä käyttöoikeuksia

ja yhteenliittämistä sekä palvelujen yhteentoimivuutta ja tarvittaessa varmistettava  ne täyttäen

tehtävänsä tavalla, joka edistää tehokkuutta ja kestävää kilpailua ja antaa mahdollisimman suuren

hyödyn loppukäyttäjille.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on, tämän kuitenkaan rajoittamatta toimenpiteitä, joita voidaan

8 artiklan nojalla toteuttaa sellaisten yritysten osalta, joilla on merkittävää markkinavoimaa, voitava

erityisesti:
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a) jos se on välttämätöntä päästä päähän -liitettävyyden varmistamiseksi, asettaa velvollisuuksia

yrityksille, joiden määräämisvallassa ovat yhteydet loppukäyttäjiin, mukaan lukien

perustelluissa tapauksissa velvollisuus liittää verkkonsa yhteen, mikäli tätä ei ole vielä tehty,

b) jos se on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltion määrittelemät digitaaliset radio-

ja televisiolähetykset saatetaan loppukäyttäjän saataville, asettaa operaattoreille velvollisuus

tarjota käyttöoikeutta muihin liitteessä I olevassa II osassa tarkoitettuihin toimintoihin

oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.

2. Asettaessaan operaattorille velvollisuuden tarjota käyttöoikeus 12 artiklan mukaisesti

kansalliset sääntelyviranomaiset voivat, jos se on verkon normaalin toimivuuden varmistamiseksi

tarpeen, asettaa yhteisön lainsäännön mukaisesti teknisiä tai käyttöä koskevia ehtoja tällaisen

käyttöoikeuden tarjoajalle ja/tai käyttöoikeuden saajalle. Ehtojen, joissa viitataan erityisten

teknisten standardien tai eritelmien täytäntöönpanoon, on oltava direktiivin 2001/   /EY

(puitedirektiivi) 16 artiklan mukaisia.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyn mukaisesti asetettavien velvollisuuksien ja ehtojen on oltava

puolueettomia, avoimia, oikeasuhteisia ja syrjimättömiä, ja ne on pantava täytäntöön direktiivin

2001/   /EY (puitedirektiivi) 6 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

4. Käyttöoikeuksien ja yhteenliittämisen osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että

kansallisella sääntelyviranomaisella on toimivalta puuttua asiaan joko omasta aloitteestaan mikäli

tämä on perusteltua tai, jos yritykset eivät pääse keskenään sopimukseen, jommankumman

asianomaisen osapuolen pyynnöstä direktiivin 2001/…/EY (puitedirektiivi) 7 artiklan sisältämien

tavoitteiden turvaamiseksi sekä tämän direktiivin säännösten ja direktiivin 2001/…/EY

(puitedirektiivi) 6, 18 ja 19 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti.
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III LUKU

OPERAATTOREIDEN VELVOLLISUUDET JA MARKKINOIDEN

TARKASTELUA KOSKEVAT MENETTELYT

6 artikla

Ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmät ja muut toiminnot

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarjottaessa yhteisössä digitaalitelevisio- ja -

radiolähetyksiä katselijoille ja kuuntelijoille ehdollisen käyttöoikeuden (ehdollisen pääsyn)

järjestelmien avulla noudatetaan siirtotavasta riippumatta liitteessä I olevassa I osassa vahvistettuja

ehtoja.

2. Markkinoiden ja tekniikan kehityksen perusteella liitettä I voidaan muuttaa 14 artiklan

3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia, että niiden kansallinen

sääntelyviranomainen arvioi tämän direktiivin tullessa voimaan ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin

uudelleen tämän artiklan mukaisesti sovellettavia ehtoja tekemällä markkina-analyysin direktiivin

2001/   /EY (puitedirektiivi) 15 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti sen määrittämiseksi,

säilytetäänkö, muutetaanko vai poistetaanko sovellettavat ehdot.
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Jos kansallinen sääntelyviranomainen katsoo markkina-analyysin tulosten osoittavan, että yhdellä

tai useammalla operaattorilla ei ole merkittävää markkinavoimaa merkityksellisillä markkinoilla, se

voi muuttaa tai poistaa ehdot kyseisten operaattorien osalta direktiivin 2001/   /EY (puitedirektiivi)

6 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vain siltä osin kun

a) tällainen muuttaminen tai poistaminen ei vaikuta haitallisesti direktiivin 2001/   /EY

(yleispalveludirektiivi) 31 artiklan mukaiseen loppukäyttäjien oikeuteen saada

saatavilleen radio- ja televisiolähetyksiä sekä oikeuteen käyttää ohjelmakanavia sekä -

palveluja; ja

b) tällainen muuttaminen tai poistaminen ei vaikuta haitallisesti tehokkaan kilpailun

mahdollisuuksiin.

i) digitaalitelevisio- ja digitaaliradiopalvelujen vähittäismarkkinoilla, ja

ii) ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmien ja muiden liitännäistoimintojen

markkinoilla.

Osapuolille, joita ehtojen muuttaminen tai poistaminen koskee, on ilmoitettava asiasta hyvissä

ajoin.

4. Tämän artiklan mukaisesti sovellettavat ehdot eivät rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta

asettaa velvollisuuksia sähköisten ohjelmaoppaiden ja vastaavien luettelo- ja selailutoimintojen

esitystavan osalta.
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7 artikla

Aikaisempien käyttöoikeus- ja yhteenliittämisvelvollisuuksien uudelleentarkastelu

1. Jäsenvaltioiden on pidettävä voimassa kaikki yleisiä viestintäverkkoja ja/tai -palveluja

tarjoavia yrityksiä koskevat direktiivin 97/33/EY 4, 6, 7, 8, 11, 12 ja 14 artiklan, direktiivin

98/10/EY 16 artiklan ja direktiivin 92/44/ETY 7 ja 8 artiklan mukaiset käyttöoikeus- ja

yhteenliittämisvelvollisuudet, jotka olivat voimassa ennen tämän direktiivin voimaantulopäivää,

kunnes näitä velvollisuuksia on tarkasteltu uudelleen ja asiasta on tehty päätös 3 kohdan mukaisesti.

2. Komissio yksilöi edellä 1 kohdassa tarkoitettujen velvollisuuksien kannalta merkitykselliset

markkinat ensimmäisessä merkityksellisiä tuote- ja palvelumarkkinoita koskevassa suosituksessa ja

yleiseurooppalaiset markkinat määrittävässä päätöksessä, jotka hyväksytään direktiivin 2001/   /EY

(puitedirektiivi) 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset tekevät välittömästi

tämän direktiivin 18 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun soveltamispäivän jälkeen ja

sen jälkeen säännöllisin väliajoin markkina-analyysin direktiivin 2001/   /EY (puitedirektiivi)

15 artiklan menettelyä noudattaen sen määrittämiseksi, pidetäänkö kyseiset velvollisuudet

voimassa, muutetaanko niitä vai poistetaanko ne. Osapuolille, joita velvollisuuksien muuttaminen

tai poistaminen koskee, on ilmoitettava asiasta hyvissä ajoin.
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8 artikla

Velvollisuuksien asettaminen, muuttaminen tai poistaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on toimivalta asettaa

9–13 artiklassa määritellyt velvollisuudet.

2. Jos operaattorilla on direktiivin 2001/  /EY (puitedirektiivi) 15 artiklan mukaisesti suoritetun

markkina-analyysin perusteella määritelty olevan merkittävää markkinavoimaa tietyillä

markkinoilla, kansallisten sääntelyviranomaisten on asetettava tarpeen mukaan tämän direktiivin 9–

13 artiklassa säädetyt velvollisuudet.

3. Kansalliset sääntelyviranomaiset eivät voi asettaa 9-13 artiklassa tarkoitettuja velvollisuuksia

operaattoreille, joita ei ole määritelty 2 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta

– 5 artiklan 1 kohdan, 5 artiklan 2 kohdan ja 6 artiklan säännösten noudattamista,

– direktiivin 2001/   /EY (puitedirektiivi) 11 ja 12 artiklan säännösten, direktiivin

2001/   /EY (valtuutusdirektiivi) liitteessä olevassa B osassa esitetyn ehdon 7 sellaisena

kuin sitä sovelletaan kyseisen direktiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja direktiivin

2001/   /EY (yleispalveludirektiivi) 27, 28 ja 30 artiklan säännösten tai henkilötietojen

käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla    päivänä   kuuta

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/   /EY

(tietosuojeludirektiivi)1 asiaankuuluvien säännösten, jotka sisältävät sellaisia yrityksiä

koskevia velvollisuuksia, joilla ei ole määritelty olevan merkittävää markkinavoimaa,

noudattamista, tai

– tarvetta noudattaa kansainvälisiä sitoumuksia.

                                                
1 Ks. tämän virallisen lehden s.      .
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voi asettaa 9–13 artiklassa tarkoitettuja velvollisuuksia operaattoreille, joita ei ole määritelty

2 kohdan mukaisiksi.

Poikkeustilanteissa, joissa kansallinen sääntelyviranomainen aikoo asettaa operaattoreille, joilla on

merkittävää markkinavoimaa tämän direktiivin 9–13 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia tiukempia

käyttöoikeus- tai yhteenliittämisvelvollisuuksia, sen on esitettävä asiaa koskeva pyyntö komissiolle.

Komissio, joka toimii 14 artiklan 2 kohtaa noudattaen, päättää, annetaanko kansalliselle

sääntelyviranomaiselle lupa toteuttaa kyseiset toimenpiteet vai evätäänkö ne.

4. Tämän artiklan mukaisten velvollisuuksien on perustuttava havaitun ongelman luonteeseen ja

niiden on oltava oikeasuhteisia ja perusteltuja direktiivin 2001/   /EY (puitedirektiivi) 7 artiklan

tavoitteisiin nähden. Tällaisia velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan kyseisen direktiivin

6 artiklan mukaisen kuulemisen jälkeen.

5. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmannen

luetelmakohdan osalta ilmoitettava direktiivin 2001/  /EY (puitedirektiivi) 6 artiklan 2, 3 ja

4 kohdassa säädettyjä menettelyjä noudattaen komissiolle päätöksistä asettaa, muuttaa tai poistaa

markkinoilla toimivia yrityksiä koskevia velvollisuuksia.
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9 artikla

Avoimuusvelvollisuus

1. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 8 artiklan säännösten mukaisesti asettaa

yhteenliittämistä ja/tai käyttöoikeuksia koskevia avoimuusvelvollisuuksia, joiden mukaan

operaattoreiden on julkistettava määrätyt tiedot kuten kirjanpitotiedot, tekniset eritelmät, verkon

ominaisuudet, tarjonnan ja käytön ehdot sekä hinnat.

2. Erityisesti tilanteessa, jossa operaattorilla on syrjimättömyysvelvollisuuksia, kansalliset

sääntelyviranomaiset voivat vaatia sitä julkaisemaan viitetarjouksen, jonka on oltava riittävästi

eritelty sen varmistamiseksi, että yrityksiä ei vaadita maksamaan toiminnoista, jotka eivät ole

halutun palvelun kannalta välttämättömiä, ja joka sisältää tarjottavan palvelun eriteltynä

markkinoiden tarpeiden mukaisiin osatekijöihin sekä siihen liittyvät ehdot, mukaan lukien hinnat.

Kansallisella sääntelyviranomaisella on muun muassa oltava mahdollisuus vaatia muutoksia

viitetarjouksiin tämän direktiivin perusteella asetettujen velvollisuuksien soveltamiseksi.

3. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat määritellä tarkemmin julkistettavat tiedot, niiden

yksityiskohtaisuuden tason ja julkaisutavan.

4. Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, kansallisten sääntelyviranomaisten on

varmistettava vähintään liitteessä II esitetyt osat sisältävän viitetarjouksen julkaiseminen jos

operaattorilla on 12 artiklan mukaisia velvollisuuksia, jotka koskevat kierretyistä metallisista

parikaapeleista muodostuvien tilaajayhteyksien eriytettyä tarjontaa.
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5. Liitettä II voidaan muuttaa markkinoiden ja teknisen kehityksen perusteella 14 artiklan

3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

10 artikla

Syrjimättömyysvelvollisuus

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 8 artiklan mukaisesti asettaa yhteenliittämiseen ja/tai

käyttöoikeuksiin liittyviä syrjimättömyys velvollisuuksia.

2. Syrjimättömyysvelvollisuuksilla on varmistettava erityisesti, että operaattori soveltaa

vastaavia ehtoja vastaavissa olosuhteissa muihin yrityksiin, jotka tarjoavat vastaavia palveluja, sekä

tarjoaa palveluja ja tietoja muille samoilla ehdoilla ja samanlaatuisina kuin omille yksiköilleen,

tytäryhtiöilleen tai kumppaneilleen.

11 artikla

Kirjanpidon erillisyyttä koskeva velvollisuus

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 8 artiklan säännösten mukaisesti asettaa

yhteenliittämiseen ja/tai käyttöoikeuksiin liittyvän tietyn toiminnon osalta kirjanpidon erillisyyttä

koskevia velvollisuuksia.
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Kansallinen sääntelyviranomainen voi erityisesti vaatia useassa tarjontaketjun vaiheessa toimivaa

yritystä saattamaan tietoon tukkuhintansa ja sisäiset siirtohintansa muun muassa 10 artiklan

mukaisen syrjimättömyysvelvollisuuden noudattamisen varmistamiseksi tai tarvittaessa

epärehellisen ristiintukemisen estämiseksi. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat määritellä

käytettävän menettely- ja kirjanpitotavan.

2. Avoimuus- ja syrjimättömyysvelvollisuuksien noudattamisen tarkistamisen helpottamiseksi

kansallisilla sääntelyviranomaisilla on oltava valtuudet vaatia, että kirjanpitotiedot, mukaan lukien

tiedot kolmansilta saatuja tuloja koskevat, luovutetaan pyynnöstä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta

direktiivin 2001/   /EY (puitedirektiivi) 5 artiklan noudattamista. Kansalliset sääntelyviranomaiset

voivat julkaista sellaiset tiedot, jotka edistävät avoimia ja kilpailuun perustuvia markkinoita

kuitenkin niin, että kaupallisten tietojen luottamuksellisuutta koskevia kansallisia ja yhteisön

sääntöjä noudatetaan.

12 artikla

Erityisten verkkotoimintojen käyttöoikeuksia ja käyttöä koskevat velvollisuudet

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 8 artiklan säännösten mukaisesti asettaa operaattoreille

velvollisuuksia toteuttaa kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat erityisten verkkoelementtien ja niihin

liittyvien toimintojen käyttöoikeutta tai oikeutta hyödyntää niitä muun muassa silloin, kun

kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, että käyttöoikeuden epääminen tai saman vaikutuksen

aiheuttavat kohtuuttomat ehdot estäisivät kestävien kilpailumarkkinoiden kehittymistä

vähittäismyyntitasolla tai että se ei olisi loppukäyttäjien edun mukaista.
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Operaattoreita voidaan vaatia muun muassa:

a) antamaan kolmansille osapuolille tiettyjen verkkoelementtien ja/tai toimintojen käyttöoikeus,

tilaajayhteyksien eriytetty tarjonta mukaan lukien;

b) neuvottelemaan käyttöoikeutta pyytävien yritysten kanssa vilpittömässä mielessä;

c) olemaan peruuttamatta jo myönnettyä toimintojen käyttöoikeutta;

d) tarjoamaan tiettyjä palveluja tukkumyynnissä kolmansille osapuolille jälleenmyyntiä varten;

e) myöntämään teknisten rajapintojen, yhteyskäytäntöjen tai muiden keskeisten palvelujen tai

virtuaaliverkkopalvelujen yhteentoimivuuden kannalta välttämättömien tekniikkojen avoin

käyttöoikeus;

f) tarjoamaan rinnakkain sijoittamista tai muita toimintojen yhteiskäyttötapoja, mukaan lukien

kaapelikanavien, rakennuksien tai mastojen käyttöoikeus;

g) tarjoamaan tiettyjä sellaisia palvelua, joita tarvitaan päästä päähän -palvelujen

yhteentoimivuuden varmistamiseksi käyttäjille, mukaan lukien älyverkkopalveluihin tai

matkaviestinverkkojen verkkovierailuihin liittyvät toiminnot;

h) antamaan käyttötukijärjestelmien tai samankaltaisten ohjelmistojärjestelmien käyttöoikeus

terveen kilpailun varmistamiseksi palvelujen tarjonnassa;

i) liittämään yhteen verkot tai verkkotoiminnot.
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Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat liittää tällaisiin velvollisuuksiin vilpittömyyttä,

kohtuullisuutta ja määräaikoja koskevia ehtoja.

2. Harkitessaan, onko syytä asettaa 1 kohdassa tarkoitettuja velvollisuuksia, ja erityisesti

arvioidessaan, ovatko kyseiset velvollisuudet oikeassa suhteessa direktiivin 2001/   /EY

(puitedirektiivi) 7 artiklassa asetettuihin tavoitteisiin, niiden on otettava huomioon erityisesti

seuraavat seikat:

a) kilpailevien toimintojen käytön tai asentamisen tekninen ja taloudellinen kannattavuus

markkinoiden kehitysasteen kannalta katsottuna ja ottaen huomioon kyseessä olevan

yhteenliittämisen ja käyttöoikeuden luonteen ja laadun;

b) ehdotetun käyttöoikeuden toteuttamiskelpoisuus suhteessa käytettävissä olevaan

kapasiteettiin;

c) toiminnon omistajan tekemät perusinvestoinnit ottaen huomioon investointeihin liittyvät

riskit;

d) tarve turvata kilpailu pitkällä aikavälillä;

e) mahdolliset asiaan liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet;

f) yleiseurooppalaisten palvelujen tarjoaminen.



10418/01 REV 1 HKE/ps 28
DG C I   FI

13 artikla

Hintavalvontaa ja kustannuslaskentaa koskevat velvollisuudet

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 8 artiklan mukaisesti asettaa kustannusvastaavuutta ja

hintavalvontaa koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien hintojen kustannuslähtöisyyttä ja

kustannuslaskentaa koskevat velvollisuudet, tietyntyyppisten yhteenliittämisten ja/tai

käyttöoikeuksien tarjonnassa, jos markkina-analyysi osoittaa, että todellinen kilpailu puuttuu ja

tämä saattaa johtaa siihen, että kyseinen operaattori saattaa pitää hintoja liian korkealla tasolla tai

harjoittaa hintapainostusta loppukäyttäjien haitaksi. Kansallisten sääntelyviranomaisten on otettava

huomioon operaattorin tekemät investoinnit ja sallittava tälle kohtuullinen tuotto sijoitetulle

pääomalle, ottaen huomioon investointeihin liittyvät riskit.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava, että kaikki pakollisiksi määrättävät

kustannusvastaavuusjärjestelmät tai hinnoittelumenetelmät edistävät tehokkuutta ja kestävää

kilpailua sekä tuovat kuluttajille mahdollisimman paljon hyötyjä. Tässä yhteydessä kansalliset

sääntelyviranomaiset voivat myös ottaa huomioon vastaavilla kilpailluilla markkinoilla käytössä

olevan hintatason.

3. Jos operaattorien hinnoille on asetettu kustannuslähtöisyyttä koskeva velvollisuus, kyseisen

operaattorin on osoitettava, että hinnat perustuvat kustannuksiin ja investoinneille saatavaan

kohtuulliseen tuottoon. Palvelujen tehokkaasta tarjoamisesta aiheutuvien kustannusten

selvittämiseksi kansalliset sääntelyviranomaiset voivat suorittaa yrityksen kustannuslaskennasta

riippumattoman kustannuslaskennan. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat vaatia operaattoria

toimittamaan täydelliset perustelut hinnoilleen ja vaatia tarvittaessa hintojen tarkistamista.



10418/01 REV 1 HKE/ps 29
DG C I   FI

4. Jos jonkin kustannuslaskentajärjestelmän käyttäminen määrätään hintavalvonnan tukemiseksi

pakolliseksi, kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava, että tästä

kustannuslaskentajärjestelmästä julkistetaan kuvaus, josta käyvät ilmi vähintään kustannusten

pääluokat ja säännöt, joiden mukaan kustannukset kohdennetaan. Hyväksytyn riippumattoman

elimen on tarkastettava kustannuslaskentajärjestelmän noudattaminen. Noudattamisesta on

julkaistava vuosittain lausunto.

IV LUKU

MENETTELYTAPASÄÄNNÖKSET

14 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa direktiivin 2001/   /EY (puitedirektiivi) 20 artiklalla perustettu

viestintäkomitea, jäljempänä 'komitea'.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklassa säädettyä

menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä

menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi

kuukaudeksi.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
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15 artikla

Tietojen julkaiseminen ja saatavuus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yrityksille tämän direktiivin mukaisesti asetettavat

erityisvelvollisuudet julkaistaan ja että tuote-/palvelumarkkinat ja maantieteelliset markkinat

yksilöidään. Niiden on varmistettava, että ajantasaiset tiedot ovat yleisesti ja helposti kaikkien

asianomaisten osapuolten saatavilla, jolleivät tiedot ole luottamuksellisia eivätkä erityisesti sisällä

liikesalaisuuksia.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle jäljennös kaikista tällaisista julkaistuista tiedoista.

Komissio julkaisee mainitut tiedot helposti saatavilla olevassa muodossa ja toimittaa ne tarvittaessa

viestintäkomitealle.

16 artikla

Ilmoittaminen

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 18 artiklan 1 kohdan toisessa

alakohdassa tarkoitettuna soveltamispäivänä kansalliset sääntelyviranomaiset, jotka vastaavat tässä

direktiivissä säädetyistä tehtävistä.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on ilmoitettava komissiolle niiden operaattoreiden nimet,

joilla katsotaan olevan merkittävää markkinavoimaa tässä direktiivissä tarkoitetulla tavalla, ja niille

tämän direktiivin mukaisesti asetetut velvollisuudet. Kaikki muutokset, jotka vaikuttavat

operaattoreille asetettuihin velvollisuuksiin, tai muutokset yrityksissä, joita tämän direktiivin

säännökset koskevat, on ilmoitettava komissiolle viipymättä.
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17 artikla

Uudelleentarkastelua koskevat menettelyt

Komissio tarkastelee säännöllisin väliajoin uudelleen tämän direktiivin toimivuutta ja antaa asiaa

koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ensimmäisen kerran viimeistään

kolmen vuoden kuluttua 18 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta soveltamispäivästä.

Tätä varten komissio voi pyytää jäsenvaltioilta tietoja, jotka niiden on toimitettava ilman aiheetonta

viivytystä.

18 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait,

asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään    päivänä    kuuta     *. Niiden on ilmoitettava

tästä komissiolle viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä     päivästä    kuuta     **.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti

julkaistaessa niihin on liitettävä tällainen viittaus. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten

viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa

kansalliset säännökset sekä niihin myöhemmin tehtävät muutokset kirjallisina komissiolle.

                                                
* 15 kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
** Tämän 15 kuukauden määräajan päättymistä seuraava päivä.
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19 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa

lehdessä.

20 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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LIITE I

KATSELIJOILLE JA KUUNTELIJOILLE YHTEISÖSSÄ LÄHETETTÄVIEN
DIGITAALITELEVISIO- JA RADIOPALVELUJEN

KÄYTTÖOIKEUKSIA KOSKEVAT EHDOT

I osa Ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmien ehdot, joita sovelletaan 6 artiklan 1 kohdan
mukaisesti

Katselijoille ja kuuntelijoille yhteisössä lähetettävien digitaalitelevisio- ja -radiopalvelujen
ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmissä jäsenvaltioiden on siirtotavasta riippumatta 6 artiklan
mukaisesti varmistettava, että seuraavia ehtoja noudatetaan:

a) Yhteisön markkinoilla ylläpidettävissä ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmissä on oltava
tarvittavat tekniset valmiudet kustannustehokkaaseen siirronvalvontaan, jonka avulla verkko-
operaattorit pystyvät täydellisesti valvomaan paikallisella tai alueellisella tasolla tällaisia
ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmiä käyttäviä palveluja.

b) Kaikkien ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmien operaattoreiden, jotka tarjoavat
digitaalitelevisio- ja -radiopalvelujen käyttöoikeuspalveluja ja joiden käyttöoikeuspalveluja
käyttävät lähetystoiminnan harjoittajat ovat toiminnassaan riippuvaisia minkä tahansa
mahdollisen katselija- tai kuuntelijaryhmän saavuttamisesta, on siirtotavasta riippumatta:

– tarjottava kaikille lähetystoiminnan harjoittajille oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja
syrjimättömin ehdoin ja yhteisön kilpailuoikeutta noudattaen teknisiä palveluja, joiden
avulla katselijat tai kuuntelijat voivat vastaanottaa lähetystoiminnan harjoittajien
digitaalisesti lähettämiä palveluja palveluoperaattoreiden hallinnoimien dekoodereiden
avulla, ja noudatettava yhteisön kilpailuoikeutta,

– pidettävä erillistä kirjanpitoa toiminnastaan ehdollisen käyttöoikeuden tarjoajina.

c) Ehdollisen käyttöoikeuden tuotteiden ja järjestelmien teollisoikeuksien haltijoiden on
lisenssejä kuluttajalaitteiden valmistajille myöntäessään varmistettava, että tämä tapahtuu
oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Tekniset ja kaupalliset tekijät
huomioon ottaen oikeudenhaltijat eivät saa asettaa lisenssien myöntämiselle ehtoja, joilla
kielletään, estetään tai hankaloitetaan sisällyttämästä samaan tuotteeseen:

– yhteistä rajapintaa, joka mahdollistaa yhteyden useisiin muihin liityntäjärjestelmiin, tai

– toiselle liityntäjärjestelmälle yksilöllisiä ominaisuuksia edellyttäen, että lisenssinsaaja
noudattaa asiaan liittyviä ja kohtuullisia ehtoja ja varmistaa omalta osaltaan ehdollisen
käyttöoikeuden järjestelmien operaattoreiden välisten toimintojen turvallisuuden.
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II osa Muut toiminnot, joihin voidaan soveltaa ehtoja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti

a) Pääsy sovellusrajapintoihin (API)

b) Pääsy sähköisiin ohjelmaoppaisiin (EPG)

________________________
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LIITE II

VÄHIMMÄISLUETTELO ILMOITETTUJEN OPERAATTORIEN JULKAISEMAN,
KIERRETYISTÄ METALLISISTA PARIJOHDOISTA MUODOSTUVIEN

TILAAJAYHTEYKSIEN ERIYTETTYÄ TARJOAMISTA KOSKEVAN VIITETARJOUKSEN
SISÄLTÄMISTÄ TIEDOISTA

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

a) 'tilaajayhteyden osalla' osaa, joka yhdistää tilaajan tiloissa olevan verkon liityntäpisteen
keskittimeen tai erityiseen tilaajayhteyden varrella olevaan kiinteän yleisen puhelinverkon
liityntäpisteeseen;

b) 'tilaajayhteyksien eriytetyllä käyttöoikeudella' tilaajayhteyksien täysin eriytettyä
käyttöoikeutta ja tilaajayhteyksien rinnakkaiskäyttöoikeutta; tämä ei merkitse tilaajayhteyden
omistusoikeuden siirtymistä;

c) 'tilaajayhteyden täysin eriytetyllä käyttöoikeudella' käyttöoikeuden haltijan oikeutta käyttää
ilmoitetun operaattorin tilaajayhteyksiä tai tilaajayhteyden osia siten, että käyttöoikeuden
haltija saa käyttöönsä metallisten kierrettyjen parijohtojen koko taajuusalueen;

d) 'tilaajayhteyden rinnakkaiskäyttöoikeudella' käyttöoikeuden saaneen oikeutta käyttää
ilmoitetun operaattorin tilaajayhteyksiä tai tilaajayhteyksien osaa siten, että käytetään
kierrettyjen parijohtojen muuhun kuin puheensiirtoon käytettyjä taajuuskaistoja; tilaajayhteys
säilyy edelleen ilmoitetun operaattorin käytössä peruspuhelupalvelujen tarjoamiseksi
yleisölle:

A. Tilaajayhteyksien eriytetyn käytön ehdot

1. Verkon kohdat, joiden käyttöoikeutta tarjotaan erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

a) tilaajayhteyksien käyttöoikeus;

b) tilaajayhteyksien rinnakkaiskäytössä muuhun kuin puheensiirtoon käytettävien
tilaajayhteyden taajuuskaistojen käyttöoikeus.
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2. Tiedot fyysisten liityntäpaikkojen sijainnista1 ja oikeudesta käyttää tilaajayhteyksien
johtoja verkon eri kohdissa.

3. Tilaajayhteyksiin käyttöoikeuksia ja niiden käyttöä koskevat tekniset edellytykset
tilaajayhteyden kierrettyjen metallisten parijohtojen tekniset ominaisuudet mukaan
lukien.

4. Tilaus- ja toimitusmenettelyt, käyttörajoitukset.

B. Rinnakkain sijoittaminen

1. Tiedot ilmoitetun operaattorin asianomaisista tiloista1.

2. Rinnakkain sijoittamisen vaihtoehdot 1 kohdassa tarkoitetuissa tiloissa (mukaan
luettuna fyysinen rinnakkain sijoittaminen ja tarvittaessa rinnakkainen etäsijoittaminen
ja virtuaalinen rinnakkain sijoittaminen).

3. Laitteistovaatimukset: rinnakkain sijoitettaville laitteille mahdollisesti asetettavat
rajoitukset.

4. Turvallisuusnäkökohdat: ilmoitetun operaattorin tiloissaan toteuttamat turvatoimet.

5. Kilpailevien operaattoreiden henkilöstön käyttöoikeuksia koskevat ehdot.

6. Turvallisuusstandardit.

7. Säännöt tilan jakamisesta tapauksissa, joissa tilaa rinnakkain sijoittamiseen on
rajoitetusti.

8. Ehdot, joilla käyttöoikeuden saaneet voivat tarkastaa fyysiseen rinnakkain
sijoittamiseen tarkoitetut tilat tai sellaiset tilat, joihin rinnakkain sijoittamista ei ole
myönnetty kapasiteetin puutteen vuoksi.

C. Tietojärjestelmät

Ennakkotilauksia, palvelun toimittamista, tilauksia, ylläpitoa, korjauspyyntöjä ja laskutusta
koskevien ilmoitetun operaattorin käytännön tukijärjestelmien, tietojärjestelmien tai
tietokantojen käyttöehdot.

                                                
1 Yleisen turvallisuuden vuoksi näiden tietojen käyttöoikeus voidaan rajata koskemaan vain

asianomaisia osapuolia.
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D. Toimitusehdot

1. Palvelun tai toiminnon tarjontapyyntöön vastaamiseen kuluva enimmäisaika;
palveluntasositoumukset, vikatilanteiden korjausaika, menettelyt normaalin
palvelutason palauttamiseksi ja palveluparametrit.

2. Yleiset sopimusehdot mukaan lukien tarvittaessa säännöt korvausmenettelystä
tapauksissa, joissa määräaikaa ei pystytä noudattamaan.

3. Kunkin edellä luetellun ominaisuuden, toiminnon ja palvelun hinnat tai
hinnoitteluperusteet.

=====================
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I JOHDANTO

1. Komissio antoi 29.–31. elokuuta 2000 joukon ehdotuksia, joilla on tarkoitus luoda

sääntelyjärjestelmä sähköisen viestinnän infrastruktuuria ja siihen liittyviä palveluja

varten. Tässä asiakirjassa käsitellään kyseisen ehdotuskokonaisuuden erästä tärkeää

osaa, joka on ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisen

viestinnän verkkojen ja niihin liittyvien toimintojen käyttöoikeuksista ja

yhteenliittämisestä (”käyttöoikeusdirektiivi”).

2. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 1. maaliskuuta 2001

ja talous- ja sosiaalikomitea omansa 21. tammikuuta 2001. Alueiden komitea ilmoitti

neuvostolle, ettei se aio antaa tätä asiaa koskevaa lausuntoa.

3. Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 17. syyskuuta 2001 perustamissopimuksen

251 artiklaa noudattaen.

II TAVOITE

1. Ehdotusten tarkoituksena on pyrkiä sopeuttamaan yhteisön nykyinen telealan sääntely

televiestinnän, tiedotusvälineiden sekä tietotekniikan alalla tapahtuneisiin perusteellisiin

muutoksiin. Näiden alojen keskinäinen lähentyminen on pohjana lähestymistavalle

komission ehdotuksissa, joissa pyritään kokoamaan kaikki siirtoverkot ja niihin liittyvät

palvelut yhteiseen sääntelyjärjestelmään. Ehdotettu uusi sääntelyjärjestelmä on

tarkoitettu välivaiheeksi nykyisen järjestelmän ja sen odotetun tulevan tilanteen välillä,

jossa telemarkkinat ovat riittävän kehittyneet, jotta niitä voidaan hallinnoida pelkästään

yleisen kilpailulainsäädännön avulla.
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2. Sähköisen viestinnän verkkojen ja niihin liittyvien toimintojen käyttöoikeuksia ja

yhteenliittämistä koskevan direktiiviehdotuksen tarkoituksena on asettaa osapuolten

väliset kaupalliset neuvottelut etusijalle käyttöoikeus- ja yhteenliittämissopimusten

tekemisessä siten, että määritetään täsmälliset puitteet toimille, joita kansalliset

sääntelyviranomaiset toteuttavat tarvittaessa, esimerkiksi markkinoilla ilmenneiden

häiriöiden korjaamiseksi.

III YHTEISEN KANNAN ERITTELY

A. Yleiset huomautukset

Neuvosto kannattaa komission ehdottamaa lähestymistapaa ja tavoitteita. Laatiessaan

yhteistä kantaansa se teki kuitenkin joukon muutoksia, jotka koskevat

direktiiviehdotuksen sisältöä ja sanamuotoa.

Tehdessään näitä muutoksia neuvosto kiinnitti Euroopan parlamentin lausunnon lisäksi

erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

– direktiivin sanamuodon muuttaminen täsmällisemmäksi, millä parannetaan tekstin

oikeudellista selkeyttä,

– parempien takuiden antaminen käyttäjille päästä päähän -liitettävyyden osalta,

– joustavuuden lisääminen digitaalitelevisiopalveluihin pääsyä koskevien

velvoitteiden tulevan kehityksen osalta.
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B. Erityiset huomautukset

1. Tärkeimmät komission ehdotukseen tehdyt muutokset

a) Yhteenliittämisvelvollisuudet (5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Yhteisen kannan uudessa 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa annetaan
kansallisille sääntelyviranomaisille erityiset valtuudet asettaa yrityksille,
joiden hallinnassa on loppukäyttäjien pääsy, velvoite liittää verkkonsa
yhteen. Tämä on lisäys mahdollisuuteen asettaa kyseisiä velvoitteita
merkittävässä markkina-asemassa oleville operaattoreille 12 artiklan
mukaisesti. Tämän muutoksen tarkoituksena on antaa varmemmat takuut
verkkojen päästä päähän -liitettävyydestä.

b) Ehdollista pääsyä koskevat velvollisuudet (5 artiklan 1 kohdan b alakohta,
6 artikla ja liite I)

Komission ehdotuksessa esitettiin, että kaikkiin operaattoreihin sovellettavat
televisiostandardeja koskevan direktiivin 95/47/EY perusvelvollisuudet
yksinkertaisesti siirrettäisiin käsiteltävän direktiivin 6 artiklaan ja liitteeseen
I. Lisättynä tekijänä oli tuleva mahdollisuus laajentaa teknisen kehityksen
pohjalta kyseiset velvollisuudet koskemaan myös muita toimintoja
komiteamenettelyä käyttäen (sovellusrajapinnat (API) ja sähköiset
ohjelmaoppaat (EPG).

Neuvosto piti komission ehdottamaa lähestymistapaa tällä alalla yleisesti
ottaen liian jäykkänä. Näin ollen se on lisännyt uuden 5 artiklan 1 kohdan
b alakohdan, jonka perusteella jäsenvaltiot voivat asettaa muita toimintoja
(API ja EPG) koskevia velvoitteita heti alusta alkaen.

Lisäksi yhteisen kannan 6 artiklan 4 kohdassa annetaan mahdollisuus
”purkaa” ehdollisen pääsyn järjestelmien sääntelyä markkinoiden
muuttuessa kilpailullisemmiksi sillä edellytyksellä, että pääsy erityiseen
siirtovelvollisuussääntöjen ("must carry") mukaiseen lähetystoimintaan
voidaan säilyttää.
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c) Tietyt yleisiin verkkoihin liittyvät rajoitukset (1 artiklan 1 kohta ja 4 artikla)

Neuvosto päätti säilyttää käsiteltävän direktiivin laajan soveltamisalan (joka

kattaa yleiset ja yksityiset verkot), jota komissio oli ehdottanut, mutta

muutti kuitenkin tiettyjä erityissäännöksiä, kuten 4 artiklan 1 ja 2 kohtaa,

selventääkseen, että niitä sovelletaan vain yleisiin verkkoihin.

d) Tilaajayhteyksien eriytettyä tarjontaa koskevien erityisvelvoitteiden

siirtäminen (9 artikla, 12 artikla ja liite II)

Ottaen huomioon Euroopan parlamentin lausunnon neuvosto lisäsi tiettyjä

yksityiskohtaisia säännöksiä, joiden tarkoituksena on siirtää uuteen

järjestelmään velvoitteet, joista säädettiin äskettäin annetussa

tilaajayhteyksien eriytettyä tarjontaa koskevassa asetuksessa.

2. Neuvoston kanta Euroopan parlamentin tarkistuksiin

a) Yhteiseen kantaan kokonaan tai osittain sisällytetyt tarkistukset

Neuvosto hyväksyi kokonaisuudessaan, osittain tai periaatteessa tarkistukset 1, 6,

7, 9, 12, 16, 19, 23, 24, 26, 29, 33, 34, 37, 38, 41, 42–43, 44, 45, 47 ja 48.

Joidenkin näiden tarkistusten sanamuoto on hyväksytty sellaisenaan tai lähes

sellaisenaan, kun taas eräät on sisällytetty yhteiseen kantaan erilaisessa muodossa,

jossa on kuitenkin säilytetty tarkistuksen tai tarkistuksen osien tavoite.



10418/1/01 REV 1 ADD 1 tih/JIH/ps 6
DG C I   FI

b) Tarkistukset, joita ei sisällytetty yhteiseen kantaan

Neuvosto noudatti komission lausuntoa siltä osin, ettei se sisällyttänyt yhteiseen

kantaan tarkistuksia 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 22, 25, 27, 35, 39, 40, 50 ja 51.

Seuraavat seikat olivat perusteena sille, että neuvosto päätti olla sisällyttämättä

yhteiseen kantaan tarkistuksia 8, 15, 17, 18, 21, 28, 30, 31 ja 32:

− Tarkistus 8 (2 artiklan b alakohta – Yhteenliittämisen määritelmä)

Komission ehdotuksen sanamuoto vaikuttaa takaavan paremman

oikeudellisen selkeyden.

− Tarkistus 15 (4 artikla, rangaistukset luottamuksellisuuden rikkomisesta)

Neuvosto halusi antaa tässä asiassa jäsenvaltioille harkintavaltaa.

− Tarkistus 17 (kaupallisille neuvotteluille annettava etusija)

Vaikka neuvosto oli asiasta periaatteessa samaa mieltä, kyseinen ”selittävä”

teksti on muodollisista syistä parempi sijoittaa johdanto-osaan (katso

johdanto-osan 4 kappale).

− Tarkistus 18 (vaatimus poistaa velvoitteet, kun markkinoilla vallitsee

kilpailu)

Asiasisältö kuuluu jo puitedirektiivin 14 a artiklan (nykyisen 15 artiklan)

piiriin, ja sen toistaminen tässä yhteydessä saattaisi saada aikaan

oikeudellista epävarmuutta neuvoston tekstin 8 artiklan 2 kohdassa

mainittujen yleiseen etuun liittyvien poikkeusten (jolloin velvoitteita

asetetaan kaikille operaattoreille) osalta.

− Tarkistus 21 (Ehdollinen pääsy ja muut toiminnot)

Neuvosto poisti 6 artiklan 2 kohdan, koska väljemmin muotoiltu 3 kohta

mahdollistaa joka tapauksessa liitteeseen I tehtävät muutokset

komiteamenettelyä käyttäen.
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− Tarkistus 28 (8 artiklan 2 kohta)

Neuvosto piti parempana yhteiseen kantaan sisältyvää 8 artiklan 2 kohdan

järjestelmällisempää ja kattavampaa tekstiä.

− Tarkistus 30 (8 artiklan 3 kohta)

Tarkistusta pidettiin tarpeettomana ottaen huomioon, että puitedirektiivin

6 artikla (johon tekstissä viitataan) sisältää jo osan ehdotetuista muutoksista.

− Tarkistus 31 (Velvoitteiden poistamisesta ilmoittaminen etukäteen)

Katsottiin, että ilmoittamista koskeva kysymys sisältyy jo käsiteltävän

direktiivin 7 artiklan 3 kohtaan ja puitedirektiivin 14 a artiklaan (nykyiseen

15 artiklaan).

− Tarkistus 32 (8 artiklan uusi kohta)

Katsottiin, että oikeusturvan kannalta on haitallista lisätä tähän yhteyteen

uusia perusteita kansallisten sääntelyviranomaisten toimien arvioimiseksi ja

että tätä kysymystä voitaisiin käsitellä paremmin puitedirektiivin 7, 13, 14 ja

14 a (nykyisessä 15) artiklassa.

________________________
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KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin antamiseen sähköisen viestinnän verkkoihin ja niihin liittyviin toimintoihin

pääsystä ja niiden yhteenliittämisestä

1. TAUSTA

Komissio antoi direktiiviehdotuksensa KOM(2000) 384 lopullinen – 2000/0186 (COD)1

12. heinäkuuta 2000.

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja
alueiden komitealle 25. elokuuta 2000.

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa2 24. tammikuuta 2001.

Alueiden komitea ilmoitti neuvostolle ja Euroopan parlamentille 16. helmikuuta 2001
päivätyllä kirjeellään, että se ei anna asiasta lausuntoa.

Euroopan parlamentti antoi 1. maaliskuuta 2001 lausuntonsa yhteispäätösmenettelyn
mukaisessa ensimmäisessä käsittelyssä sekä lainsäädäntöpäätöslauselman3, jossa se hyväksyi
komission ehdotuksen päätöslauselmassa tehdyin tarkistuksin ja pyysi komissiota
muuttamaan ehdotustaan tarkistusten mukaisesti.

Komissio antoi 4. heinäkuuta 2001 EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan mukaisesti
muutetun ehdotuksensa4, joka sisälsi kokonaisuudessaan tai osittain monia Euroopan
parlamentin ensimmäisessä käsittelyssään tekemiä tarkistuksia.

Neuvosto vahvisti EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti yhteisen kantansa5

direktiiviehdotukseen 17. syyskuuta 2001.

Tässä tiedonannossa esitetään perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti komission
lausunto neuvoston yhteisestä kannasta.

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

Komission ehdotus on osa ehdotettua uutta sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen
sääntelyjärjestelmää, ja se yhdenmukaistaa tapoja, joilla jäsenvaltiot sääntelevät
viestintäverkkojen ja -palvelujen tarjoajien välisiä markkinoita yhteisössä.

                                                
1 EYVL C 365, 19.12.2000, s. 215.
2 EYVL C 123, 25.4.2001, s. 50.
3 EYVL C
4 EYVL C
5 EYVL C
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Direktiivissä annetut säännökset ovat yksittäisistä tekniikoista riippumattomia, mutta niitä
voidaan soveltaa tiettyihin tuote- tai palvelumarkkinoihin tietyillä maantieteellisillä alueilla,
jotta käyttöoikeuksien ja yhteenliittämisen tarjoajien välillä havaitut markkinaongelmat
voidaan ratkaista. Tämä koskee muun muassa kiinteiden ja matkaviestintäverkkojen
käyttöoikeuksia sekä digitaalisten lähetysverkkojen käyttöoikeuksia, joihin sisältyvät myös
ehdollisen pääsyn järjestelmien ja muiden järjestelmiin liittyvien toiminteiden, kuten
sähköisten ohjelmaoppaiden ja sovellusrajapintojen käyttöoikeudet. Direktiivi takaa
yrityksille oikeudellisesti vakaan toimintaympäristön määrittelemällä selkeät perusteet niiden
oikeuksille ja velvollisuuksille (3 ja 4 artikla) sekä sääntelyviranomaisten puuttumiselle
toimintaan (5 artikla). Direktiivi asettaa rajoitukset sille, minkälaisia käyttöoikeus- ja
yhteenliittämisvelvoitteita voidaan asettaa missäkin olosuhteissa. Samalla se on riittävä
joustava, jotta sääntelyviranomaiset voivat tehokkaasti puuttua todellista kilpailua haittaaviin
uusiin markkinaongelmiin (6–13 artikla).

3. NEUVOSTON YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

3.1. Tiivistelmä komission kannasta

Komissio suhtautuu myönteisesti yhteiseen kantaan, johon on sisällytetty suuri osa Euroopan
parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemistä (ja komission muutettuun ehdotukseensa
hyväksymistä) tarkistuksista. Neuvoston yhteinen kanta on sekä rakenteeltaan että sisällöltään
lähellä komission muutettua ehdotusta. Neuvosto on sisällyttänyt yhteiseen kantaansa ja
kehittänyt edelleen monia Euroopan parlamentin esittämiä ja komission muutettuun
ehdotukseensa hyväksymiä tarkistuksia. Näistä keskeisimmät parantavat teknisiä säännöksiä,
selventävät käyttöoikeuksiin ja yhteenliittämiseen liittyviä yritysten juridisia oikeuksia ja
velvollisuuksia sekä asettavat yksityiskohtaisempia edellytyksiä viranomaisten puuttumiselle
toimintaan.

Yhteinen kanta on tasapainoinen kompromissi, jossa on otettu huomioon parlamentin
esittämät ja komission hyväksymät keskeiset vaatimukset ja joka sisältää viimeistellympiä
säännöksiä ja joustavampia ratkaisuja kuin muutettu ehdotus. Tämän perusteella komissio
hyväksyy täysin neuvoston yhteisen kannan ja sen muutettuun ehdotukseen tekemät
muutokset ja tukee tämän direktiivin nopeaa antamista, koska se on keskeisen osa sähköisen
viestinnän verkkojen ja palvelujen uutta sääntelyjärjestelmää yhteisössä.

3.2. EUROOPAN PARLAMENTIN ENSIMMÄISESSÄ KÄSITTELYSSÄ TEKEMÄT
TARKISTUKSET

3.2.1. Euroopan parlamentin tarkistukset

Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 47 tarkistusta komission
alkuperäiseen ehdotukseen. Euroopan parlamentin antaman lausunnon perusteella komissio
sisällytti muutettuun ehdotukseensa useita merkittäviä tarkistuksia.

Euroopan parlamentin esittämistä 47 tarkistuksesta komissio sisällytti muutettuun
ehdotukseensa seuraavat 31 tarkistusta joko kokonaan, periaatteessa tai osittain: 1, 6, 7, 8, 9,
12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 42-43, 44, 45, 47
ja 48.
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3.2.2. Komission hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka on sisällytetty
yhteiseen kantaan kokonaan, osittain tai sisällöltään

Neuvosto on sisällyttänyt yhteiseen kantaansa joko kokonaan, periaatteessa tai osittain
seuraavat komission muutettuun ehdotukseensa hyväksymät tarkistukset: 1, 6, 7, 9, 12, 16, 19,
23, 24, 26, 29, 33, 34, 37, 38, 41, 42-43, 44, 45, 47 ja 48.
Yhteiseen kantaan sisällytetyistä tarkistuksista joitakin on muutettu hyvin vähän tai osittain,
joitakin taas merkittävästi, mutta Euroopan parlamentin tekemien tarkistusten perustana oleva
tavoite on säilytetty. Merkittäviä muutoksia selvitetään jäljempänä.

3.2.3. Komission hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset, joita ei ole sisällytetty
yhteiseen kantaan

Komissio hyväksyi muutettuun ehdotukseensa joko kokonaan, periaatteessa tai osittain
seuraavat tarkistukset, joita neuvosto ei kuitenkaan ole sisällyttänyt yhteiseen kantaansa: 8,
15, 17, 18, 21, 28, 30, 31 ja 32.

Kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltuuksia ja velvollisuuksia koskevaan 5 artiklaan
liittyvässä tarkistuksessaan 17 Euroopan parlamentti vaatii vahvistettavaksi seuraavaa
periaatetta: "Kilpailumarkkinoilla verkkoihin yhteenliittämisestä ja pääsystä olisi periaatteessa
sovittava asianomaisten yhtiöiden välisten kaupallisten neuvottelujen perusteella." Komissio
hyväksyi tämän tarkistuksen muutettuun ehdotukseensa. Vaikka neuvosto yleisesti ottaen
antoikin tukensa tälle periaatteelle, se päätti olla sisällyttämättä sitä kyseiseen artiklaan.
Neuvoston mielestä tämä olisi voinut aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta kansallisten
sääntelyviranomaisten käyttäessä toimivaltaansa sellaisten muiden yhteenliittämiseen ja
käyttöoikeuksiin liittyvien velvoitteiden asettamiseksi, jotka eivät koske osapuolten yhteistä
kaupallista etua (palvelujen laatu ja luotettavuus, velvollisuus laitteistojen
rinnakkainsijoittamiseen ympäristösyistä jne.). Neuvosto on kuitenkin säilyttänyt johdanto-
osan kappaleessa 5 viittauksen käyttöoikeuksia ja yhteenliittämistä koskeviin kaupallisiin
neuvotteluihin.

Tarkistuksella 8 pyritään muuttamaan 2 artiklan b kohtaan sisältyvää yhteenliittämisen
määritelmää, mutta neuvosto piti parempana säilyttää komission alkuperäisen ehdotuksen
sanamuodon, koska se on oikeudellisesti selkeämpi.

Tarkistuksella 15, joka liittyy 4 artiklan 3 kohtaan, Euroopan parlamentti pyrkii antamaan
kansallisille sääntelyviranomaisille toimivaltuudet määrätä seuraamuksia, jos yritykset eivät
käsittele käyttöoikeus- tai yhteenliittämisneuvotteluissa tai niiden jälkeen saamiaan tietoja
luottamuksellisesti. Komissio hyväksyi tämän tarkistuksen muutettuun ehdotukseensa.
Neuvosto katsoi kuitenkin, että tällaisten seuraamusten määräämisoikeudesta päättäminen on
jätettävä jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Tarkistuksessa 18, joka sekin liittyy 5 artiklaan, Euroopan parlamentti vaatii, että kun tietyillä
markkinoilla vallitsee todellinen kilpailu, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi poistettava
kaikki operaattoreille kyseisillä markkinoilla asetetut ennakkovelvoitteet. Komissio hyväksyi
tämän tarkistuksen muutetussa ehdotuksessaan. Neuvosto hyväksyy periaatteessa tämän
vaatimuksen soveltamisen, johon itse asiassa myös 8 artiklassa tarkoitetun velvoitteiden
poistamista koskevan markkina-analyysin tulisi yleisesti ottaen johtaa. Neuvosto toteaa
kuitenkin, että tarkistus saattaisi aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta kansallisten
sääntelyviranomaisten asettaessa perustelluissa tapauksissa ja käyttäjien yleisen edun vuoksi
operaattoreille muita kuin markkina-analyysissä käsiteltyjä velvoitteita (esim. palvelujen
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yhteentoimivuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi, kuten neuvoston yhteisen kannan 5
artiklan 1 ja 2 kohdan uusissa säännöksissä todetaan).

Komissio hyväksyi myös 8 artiklaa koskevat tarkistuksen 32 ja tarkistuksen 28 loppuosan,
jotka liittyvät velvoitteiden asettamiseen, muuttamiseen tai poistamiseen ja joissa vaaditaan
kansallisia sääntelyviranomaisia suorittamaan kvantitatiivinen markkina-analyysi ja
tarkastelemaan päätöstensä vaikutuksia kaikkiin kyseisillä markkinoilla toimiviin yrityksiin.
Neuvosto on kuitenkin katsonut, että tämä vaatimus sisältyy väljemmin muotoiltuun 8 artiklan
uuteen 4 kohtaan, joka perustuu parlamentin tarkistukseen 29. Kyseisessä kohdassa
edellytetään, että velvoitteissa on otettava huomioon todetun ongelman luonne ja niiden on
oltava oikein suhteutettuja ja perusteltuja puitedirektiivin 7 artiklassa vahvistettuihin
tavoitteisiin nähden.

Tarkistuksella 31 lisätään 8 artiklaan uusi 3 a kohta, jonka mukaan on ilmoitettava
asianmukaisesti etukäteen velvoitteen lakkauttamisesta muille yrityksille, jotka tarjoavat
yhteenliittymä- ja pääsyjärjestelmiä. Neuvoston mielestä tämä sisältyi kuitenkin jo 7 artiklan
3 kohtaan.

Lisäksi komissio hyväksyi tarkistuksen 30 ensimmäisen osan, joka koskee kansallisten
sääntelyviranomaisten velvollisuutta ilmoittaa komissiolle suunnittelemistaan päätöksistä.
Neuvosto on kuitenkin katsonut, ettei se vastaa avoimuusmenettelyä, jonka neuvosto hyväksyi
puitedirektiiviä koskevassa yhteisessä kannassaan. Se ei ole myöskään hyväksynyt tarkistusta
21, jossa viitataan komission mahdollisuuteen asettaa direktiivin liitteessä II olevaa luetteloa
laajempia käyttöoikeuksiin liittyviä velvollisuuksia, koska se pitää tällaista laajennusta
ennenaikaisena ja katsoo sen ohittavan viestintäkomitean kannan tässä asiassa.

3.2.4. Komission muutetun ehdotuksen ja neuvoston yhteisen kannan erot

Johdanto-osan kappaleet

Joitakin johdanto-osan kappaleita on paranneltu pienin muutoksin ja joidenkin sanamuotoa on
täydennetty yhteisen kannan uusien keskeisten säännösten (ks. jäljempänä) perustelemiseksi.
Täydennyksiä on tehty erityisesti kappaleeseen 5 direktiivin 5 artiklan 1 kohdan uuden a
alakohdan selittämiseksi sekä kappaleeseen 9 direktiivin 5 artiklan 1 kohdan uuden b
alakohdan selittämiseksi. Lisäksi johdanto-osaan on lisätty uusi 10 kappale direktiivin 6
artiklan 3 kohdan uuden säännöksen perustelemiseksi.

Luku I – Soveltamisala, tavoite ja määritelmät (1 ja 2 artikla)

Neuvosto on säilyttänyt direktiivin soveltamisalan ennallaan, mutta tarkentanut muutamia
teknisiä määritelmiä. On syytä huomata, että neuvosto on lisännyt määritelmiin
digitaalilähetysten ehdollisen pääsyn järjestelmän määritelmän, joka täydentää parlamentin
tarkistuksessaan 9 esittämää verkkoihin liittyvien toimintojen määritelmää. Neuvosto on
johdonmukaistanut kumpaakin määritelmää ja sisällyttänyt ne puitedirektiiviin, jotta niitä
voitaisiin soveltaa kaikissa sääntelyjärjestelmän direktiiveissä. Myös loppukäyttäjän
määritelmä on siirretty puitedirektiiviin.

Luku II – Pääsyn ja yhteenliittämisen sääntelyn yleiset puitteet (3–5 artikla)

Neuvosto on tarkentanut periaatteita, jotka liittyvät yritysten sääntelyyn käyttöoikeus- ja
yhteenliittämiskysymyksissä (3 ja 4 artikla) sekä kansallisten sääntelyviranomaisten
toimivaltuuksiin ja velvollisuuksiin tässä asiassa (5 artikla), mutta muutoin se on säilyttänyt
ne lähes ennallaan.
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Kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltaa puuttua yritysten toimintaan on vahvistettu.
Varsinkin 5 artiklan uuden 1a kohdan ansiosta kansalliset sääntelyviranomaiset voivat, siinä
määrin kuin se on tarpeen kattavien yhteysmahdollisuuksien varmistamiseksi, asettaa
velvoitteita yrityksille, jotka pitävät hallussaan yhteyksiä loppukäyttäjiin. Lisäksi 5 artiklan
uuden 1b kohdan ansiosta jäsenvaltiot voivat antaa kansallisille sääntelyviranomaisilleen
mahdollisuuden asettaa, siinä määrin kuin se on tarpeen tiettyjen digitaalisten radio- ja
televisiopalvelujen saattamiseksi loppukäyttäjien saataville, ehdollisen pääsyn järjestelmien ja
muiden verkkoihin liittyvien toimintojen ylläpitäjille velvoitteita myöntää uusien
yhdyskäytävien, kuten sähköisten ohjelmaoppaiden ja sovellusrajapintojen käyttöoikeuksia
tasapuolisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Kansallisten sääntelyviranomaisten
tällaisissa tapauksissa asettamien velvoitteiden olisi oltava puolueettomia, selkeitä ja oikein
suhteutettuja (5 artiklan uusi 3 kohta), ja ne olisi asetettava noudattaen puitedirektiivin
6 artiklassa säädettyä avoimuusmenettelyä.

Luku III – Operaattoreiden velvoitteet ja markkinakatsausmenettelyt (6–13 artikla)

Neuvosto on tehnyt joitakin tarkennuksia 6–13 artiklaan, mutta säilyttänyt periaatteessa
kyseisten velvoitteiden ja menettelyjen soveltamisalan entisellään. Tämän luvun menettelyt
koskevat käyttöoikeuksiin ja yhteenliittämiseen liittyvien velvoitteiden asettamista yrityksille
silloin kun se on aiheellista.

Neuvosto on laajentanut 6 artiklan soveltamisalaa ja velvoitteita, jotka koskevat
digitaalilähetysten ehdollisen pääsyn järjestelmiä. Laajennuksen jälkeen 6 artikla kattaa myös
digitaaliset radiolähetykset. Tämä vaatimus sisältyi myös parlamentin tarkistukseen 19.

Neuvosto on tarkentanut ja selventänyt 8 artiklan keskeisiä säännöksiä, jotka koskevat
velvoitteiden asettamista, muuttamista ja poistamista. Tähän on päästy erityisesti
muotoilemalla uudelleen kyseisen artiklan 3 kohta, jossa nyt selkeästi säädetään, että
kansalliset sääntelyviranomaiset eivät voi asettaa 9–13 artiklan mukaisia velvoitteita
operaattoreille, joiden ei ole määritelty olevan merkittävässä markkina-asemassa tietyillä
markkinoilla, ellei tämä muutoin ole välttämätöntä tämän direktiivin tai sääntelyjärjestelmän
muiden direktiivien tiettyjen säännösten täytäntöönpanemiseksi. Kyseisen 8 artiklan 3 kohdan
ensimmäisessä alakohdassa on viittaus kaikkiin poikkeuksiin, mikä takaa oikeusvarmuuden.

Lisäksi neuvosto on lisännyt 6 artiklan 3 kohtaan uuden tärkeän menettelyn, joka koskee
digitaalilähetysten ehdollisen pääsyn järjestelmien tarjoajia koskevien velvoitteiden
uudelleentarkastelua. Menettelyn avulla kansallisille sääntelyviranomaisille voidaan antaa
valtuudet arvioida puitedirektiivin 14 artiklan markkina-analyysimenettelyä käyttäen,
pitäisikö sellaisia operaattoreita koskevia ehtoja poistaa tai muuttaa, jotka eivät ole
merkittävässä asemassa tietyillä markkinoilla. Tällainen ehtojen poistaminen tai muuttaminen
ei saa haitata loppukäyttäjien mahdollisuuksia käyttää kyseisiä palveluja eikä todellisen
kilpailun kehitysmahdollisuuksia. Lisäksi kansallisten sääntelyviranomaisten on noudatettava
puitedirektiivin 6 artiklan mukaista avoimuusmenettelyä. Tämän menettelyn ansiosta
jäsenvaltiot voivat soveltaa yhdenmukaistettua markkina-analyysimenettelyä ja siihen
perustuvia mahdollisia velvoitteita kaikentyyppisiin sähköisen viestinnän
palvelumarkkinoihin, joihin siis luetaan kuuluviksi myös digitaalisten televisiolähetysten
ehdollisen pääsyn markkinat.
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Luku IV – Menettelytapasäännökset (14–19 artikla)

Neuvoa-antavan komitean tehtävä on lisätty direktiivin täytäntöönpanoon liittyvään
komiteamenettelyyn ja sisällytetty 14 artiklan 2 kohtaan. Direktiivin uudelleentarkastelua,
saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja voimaantuloa koskevat menettelyt on
yhdenmukaistettu puitedirektiivin vastaavien menettelyjen kanssa.

4. PÄÄTELMÄT

Komissio katsoo, että yksimielisesti hyväksytty yhteinen kanta on tärkeä askel luotaessa uutta
sääntelyjärjestelmää sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen dynaamisille markkinoille.
Siinä on otettu huomioon monet Euroopan parlamentin keskeisistä tarkistuksista ja samalla
säilytetty komission muutetun ehdotuksen rakenne ja sisältö.

Komissio voi siis täysin hyväksyä neuvoston yhteisen kannan.


