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LYHYET PERUSTELUT 

 

Tarkoitus ja soveltamisala 

Televiestintäpaketti julkaistiin syyskuussa 2016, ja se sisältää lainsäädäntöaloitteita ja muita 

aloitteita televiestinnän sääntelykehyksen tarkistamiseksi. Paketin keskeinen osa on ehdotus 

direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä, jolla pyritään 

uudenaikaistamaan televiestintää koskevia sääntöjä, joita päivitettiin viimeksi vuonna 2009. 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta laatii kyseisestä ehdotuksesta myös erillisen lausunnon 

(valmistelija: Curzio Maltese).  

Käsiteltävänä oleva ehdotus kuuluu televiestintäpakettiin, ja sillä pyritään luomaan sähköistä 

viestintää koskeva johdonmukaisempi ja vaikuttavampi institutionaalinen sääntelykehys. Tätä 

varten perustetaan Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin 

(BEREC) täysivaltaisena EU:n erillisvirastona. (Se on tällä hetkellä sekamuotoinen rakenne, 

johon kuuluu pohjimmiltaan hallitusten välinen elin, joka kokoaa yhteen kansalliset 

sääntelyviranomaiset suorittamaan BEREC-viraston tuella yhdenmukaistettuja EU:n 

sääntelytehtäviä. BEREC-virasto on pieni unionin virasto, joka tarjoaa ammatillista ja 

hallinnollista tukea BERECille itselleen.)  

Ehdotus sisältää sen vuoksi ensisijaisesti perinteisiä virastoa koskevia säännöksiä, jotka ovat 

parlamentin, neuvoston ja komission vuonna 2012 yhteisesti hyväksymän EU:n 

erillisvirastoja koskevan yhteisen lähestymistavan mukaisia. Siinä myös kootaan yhteen 

kohtaan (2 artikla) täydellinen luettelo BERECille eri säädösten nojalla annetuista tehtävistä, 

mukaan lukien etenkin ne, jotka sille annetaan uuden eurooppalaisen sähköisen viestinnän 

säännöstön nojalla. Vaikka jotkut tehtävät ovat kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan kannalta 

kiinnostavia (esim. BERECin rooli lausuntojen antamisessa radiotaajuuksia koskevaan 

vertaisarviointiin liittyvistä kansallisista toimenpide-ehdotuksista), tehtävien sisältöä 

säännellään säännöstöä koskevassa ehdotuksessa. 

BEREC: nykyinen tilanne vai täysivaltainen EU:n virasto? 

Luettuaan joidenkin kansallisten parlamenttien lausunnot asiasta, puhumattakaan BERECin 

omasta kannasta ehdotukseen, ja käytyään asiasta keskusteluja valmistelija on varsin tietoinen 

siitä, että ehdotus nykyisestä BERECin rakenteesta luopumisesta ja uuden täysivaltaisen EU:n 

viraston perustamisesta on kiistanalainen. Valmistelija on kuitenkin sitä mieltä, että tämä 

kysymys on niin perustavanlaatuinen, että sitä on käsiteltävä asiasta vastaavassa teollisuus-, 

tutkimus- ja energiavaliokunnassa, jolla on selvästi parhaat valmiudet ymmärtää ja ottaa 

kantaa institutionaaliseen rakenteeseen, joka sopii parhaiten sähköisen viestinnän sääntely-

ympäristöön. Valmistelijan esittämät tarkistukset eivät varsinaisesti vaikuta tähän 

perustavanlaatuiseen kysymykseen. 

BERECin työllä on kuitenkin merkitystä politiikanaloilla, joista kulttuuri- ja 

koulutusvaliokunta on kiinnostunut, erityisesti maailmassa, jossa on tavallista, että 

yhdistyneet sääntelyviranomaiset käsittelevät sekä televiestintää että radiotoimintaa, ja jossa 

avoimen internetin kautta tapahtuva jakelu on saamassa merkittävän aseman. Valmistelija 

pyrkii sen vuoksi turvaamaan kansallisten sääntelyviranomaisten ja niiden jäsenten 
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riippumattomuuden varmistamalla, että BEREC-ehdotus on täysin eurooppalaista sähköisen 

viestinnän säännöstöä koskevan direktiiviehdotuksen 7 artiklan säännösten mukainen.  

Valmistelijan kanta  

Valmistelija on esittänyt rajallisen määrän kohdennettuja tarkistuksia komission ehdotukseen. 

Joillakin tarkistuksilla pyritään selkeyttämään tiettyjä säännöksiä tai parantamaan niiden 

ymmärrettävyyttä. Suurimmalla osalla pyritään korostamaan, että BERECin on suoritettava 

tehtävänsä ja hoidettava työnsä siten, että se ottaa asianmukaisesti huomioon kulttuurisen ja 

kielellisen monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden edistämistä koskevat 

yleiset tavoitteet, joista säädetään eurooppalaista sähköisen viestinnän säännöstöä koskevan 

direktiiviehdotuksen 3 artiklassa. 

Erinäisillä tarkistuksilla pyritään myös varmistamaan, että BERECin työryhmissä on 

edustettuna mahdollisimman laaja poliittisten intressien kirjo ja että ne toimivat edellä 

mainittujen yleisten tavoitteiden mukaisesti ja että BEREC sitoutuu ottamaan aktiivisesti 

mukaan työhönsä mahdollisimman laajan joukon sidosryhmiä.  

Lopuksi valmistelija painottaa perusteita, joiden mukaisesti BEREC tekee yhteistyötä muiden 

unionin elinten, virastojen, laitosten ja työryhmien kanssa, jotta varmistetaan politiikan 

johdonmukaisuus ja vaikuttavuus. Hän korostaa, että tällainen yhteistyö, etenkin 

audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän ja 

radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän kanssa, olisi mahdollistettava osana BERECin 

työtä, jolla varmistetaan yleinen politiikan johdonmukaisuus ja vaikuttavuus.  

 

TARKISTUKSET 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 

energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) BERECilla ja BEREC-virastolla on 

ollut myönteinen vaikutus sähköisen 

viestinnän sääntelyjärjestelmän 

johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. 

Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin 

edelleen huomattavia eroja 

sääntelykäytännöissä. Lisäksi BERECin ja 

BEREC-viraston hallintorakenne on raskas 

ja aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista 

rasitetta. Jotta voidaan varmistaa 

(7) BERECilla ja BEREC-virastolla on 

ollut myönteinen vaikutus sähköisen 

viestinnän sääntelyjärjestelmän 

johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. 

Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin 

edelleen huomattavia eroja 

sääntelykäytännöissä. Lisäksi BERECin ja 

BEREC-viraston hallintorakenne on raskas 

ja aiheuttaa tarpeettomia hallinnollisia 

rasitteita. Jotta voidaan varmistaa 
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tehokkuushyödyt ja synergia ja tukea 

sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden 

kehitystä koko unionissa sekä edistää 

erittäin suuren kapasiteetin datayhteyksien 

saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua 

sähköisten viestintäverkkojen ja 

-palvelujen ja liitännäistoimintojen 

tarjoamisessa ja unionin kansalaisten etuja, 

tämän asetuksen tavoitteena on vahvistaa 

BERECin roolia ja tehostaa sen 

hallintorakennetta perustamalla BEREC 

unionin erillisvirastona. Tällä tavoin 

voidaan myös ottaa huomioon, että 

BERECin roolia on huomattavasti 

vahvistettu asetuksella (EU) N:o 

531/2012, jossa BERECille annetaan 

unionin laajuisiin verkkovierailuihin 

liittyviä tehtäviä, asetuksella (EU) N:o 

2015/2120, jossa BERECille annetaan 

avoimeen internetyhteyteen ja unionin 

laajuisiin verkkovierailuihin liittyviä 

tehtäviä, sekä direktiivillä, jossa 

BERECille annetaan merkittävä määrä 

uusia tehtäviä, kuten päätösten tekeminen 

ja suuntaviivojen antaminen useista 

aiheista, raportointi teknisistä 

kysymyksistä, rekisterien ylläpitäminen 

sekä lausuntojen antaminen 

sisämarkkinamenettelyissä, jotka koskevat 

kansallisia toimenpide-ehdotuksia 

markkinoiden sääntelyssä ja 

radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 

jakamisessa. 

tehokkuushyödyt ja synergia ja tukea 

sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden 

kehitystä koko unionissa sekä edistää 

erittäin suuren kapasiteetin datayhteyksien 

saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua 

sähköisten viestintäverkkojen ja 

-palvelujen ja liitännäistoimintojen 

tarjoamisessa ja unionin kansalaisten etuja, 

tämän asetuksen tavoitteena on vahvistaa 

BERECin roolia ja tehostaa sen 

hallintorakennetta perustamalla BEREC 

unionin erillisvirastona. Tällä tavoin 

voidaan myös ottaa huomioon, että 

BERECin roolia on huomattavasti 

vahvistettu asetuksella (EU) N:o 

531/2012, jossa BERECille annetaan 

unionin laajuisiin verkkovierailuihin 

liittyviä tehtäviä, asetuksella (EU) N:o 

2015/2120, jossa BERECille annetaan 

avoimeen internetyhteyteen ja unionin 

laajuisiin verkkovierailuihin liittyviä 

tehtäviä, sekä direktiivillä, jossa 

BERECille annetaan merkittävä määrä 

uusia tehtäviä, kuten päätösten tekeminen 

ja suuntaviivojen antaminen useilla aloilla, 

raportointi teknisistä kysymyksistä, 

rekisterien ylläpitäminen sekä lausuntojen 

antaminen sisämarkkinamenettelyissä, 

jotka koskevat kansallisia toimenpide-

ehdotuksia markkinoiden sääntelyssä ja 

radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 

jakamisessa. 

 

Tarkistus   2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Sähköisen viestinnän 

sääntelykehyksen täytäntöönpano ja 

viestintäteknologian ja ohjelmistojen 

saralla saavutettu edistyminen ovat 

merkinneet harppauksia tavoissa, joilla 

kulttuuria ja kulttuurisisältöä jaetaan ja 

joilla unionin kansalaiset voivat käyttää 
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niitä. Infrastruktuurin epätasainen 

kattavuus ja lukkiutumisvaikutukset ovat 

kuitenkin myös johtaneet laajoihin 

digitaalisiin kuiluihin. Tilanteeseen 

soveltuvia välineitä käyttävä BEREC on 

yksi niistä toimijoista, joiden on otettava 

huomioon laajemmat kulttuuriset ja 

sosiaaliset vaikutukset antaessaan ohjeita 

ja lausuntoja tai tuottaessaan muun 

tyyppisiä tekstejä, jotta kyetään kuromaan 

umpeen kyseiset kuilut ja ehkäisemään 

erityisesti kulttuurien monimuotoisuuteen 

ja monikielisyyteen liittyvien uusien 

kuilujen syntyminen.  

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) BERECin olisi suoritettava sille 

annetut tehtävät siten, että se ottaa 

asianmukaisesti huomioon Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

167 artiklan, direktiivin 3 artiklan 

1 kohdassa säädetyt kulttuurisen ja 

kielellisen monimuotoisuuden ja 

tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 

edistämistä koskevat yleiset tavoitteet sekä 

kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden 

suojelemisesta ja edistämisestä vuonna 

2005 tehdyssä UNESCOn 

yleissopimuksessa vahvistetut tavoitteet. 

Perustelu 

Korostetaan, että kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden edistämistä koskevien yleisten tavoitteiden olisi ohjattava BERECin työtä, 

koska sähköisestä viestinnästä (esim. taajuuksien jakamisesta) tehdyillä päätöksillä voi olla 

vaikutusta erityisesti näihin aloihin. Palautetaan tässä yhteydessä mieliin UNESCOn 

yleissopimus. 
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Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) BERECilla olisi oltava 

mahdollisuus tehdä tarvittaessa yhteistyötä 

muiden unionin elinten, virastojen, 

laitosten ja neuvoa-antavien ryhmien 

kanssa, tämän kuitenkaan rajoittamatta 

niiden roolia. Kyseeseen tulevat erityisesti 

radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä29, 

Euroopan tietosuojaneuvosto30, 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 

ryhmä (ERGA)31, Euroopan unionin 

verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)32 sekä 

nykyiset komiteat (kuten viestintäkomitea 

ja radiotaajuuskomitea). Sen olisi myös 

voitava tehdä yhteistyötä kolmansien 

maiden toimivaltaisten viranomaisten 

kanssa, erityisesti sähköisen viestinnän 

alalla toimivaltaisten 

sääntelyviranomaisten ja/tai kyseisten 

viranomaisten muodostamien ryhmien 

kanssa sekä kansainvälisten järjestöjen 

kanssa, jos tämä on tarpeen sen tehtävien 

suorittamiseksi. 

(11) Politiikan yhtenäisyyden ja 

johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja 

tehtäviensä tehokkaaksi suorittamiseksi ja 

unionin laajemmat politiikkatavoitteet 

asianmukaisesti huomioon ottaen 

BERECilla olisi oltava mahdollisuus tehdä 

yhteistyötä muiden unionin elinten, 

virastojen, laitosten ja neuvoa-antavien 

ryhmien kanssa, tämän kuitenkaan 

rajoittamatta niiden roolia. Kyseeseen 

tulevat erityisesti radiotaajuuspolitiikkaa 

käsittelevä ryhmä29, Euroopan 

tietosuojaneuvosto30, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen eurooppalaisten 

sääntelyviranomaisten ryhmä (ERGA)31, 

Euroopan unionin verkko- ja 

tietoturvavirasto (ENISA)32 sekä nykyiset 

komiteat (kuten viestintäkomitea ja 

radiotaajuuskomitea). Sen olisi myös 

voitava tehdä yhteistyötä kolmansien 

maiden toimivaltaisten viranomaisten 

kanssa, erityisesti sähköisen viestinnän 

alalla toimivaltaisten 

sääntelyviranomaisten ja/tai kyseisten 

viranomaisten muodostamien ryhmien 

kanssa sekä kansainvälisten järjestöjen 

kanssa, jos tämä on tarpeen sen tehtävien 

suorittamiseksi. 

__________________ __________________ 

29 Päätös 2002/622/EY 

radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 

ryhmän perustamisesta (EYVL L 198, 

27.7.2002, s. 49). 

29 Päätös 2002/622/EY 

radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 

ryhmän perustamisesta (EYVL L 198, 

27.7.2002, s. 49). 

30 Perustettu Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksella (EU) 2016/679, 

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, 

luonnollisten henkilöiden suojelusta 

henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(yleinen tietosuoja-asetus), (EUVL L 119, 

30 Perustettu Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksella (EU) 2016/679, 

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, 

luonnollisten henkilöiden suojelusta 

henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(yleinen tietosuoja-asetus), (EUVL L 119, 
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4.5.2016, s. 1). 4.5.2016, s. 1). 

31 Direktiivi [...]. 31 Direktiivi [...]. 

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 526/2013, annettu 

21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan 

unionin verkko- ja tietoturvavirastosta 

(ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 

kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, 

s. 41). 

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 526/2013, annettu 

21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan 

unionin verkko- ja tietoturvavirastosta 

(ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 

kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, 

s. 41). 

Perustelu 

Painotetaan perusteita yhteistyölle muiden asiaankuuluvien elinten, myös ERGAn ja 

radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän, kanssa. 

 

Tarkistus   5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Siirtymällä aikaisemmasta 

tilanteesta, jossa toimi rinnakkain sekä 

sääntelyneuvosto että johtokunta, yhteen 

hallintoneuvostoon, joka antaa yleiset 

suuntaviivat BERECin toiminnalle ja 

päättää sääntelyyn ja toimintaan samoin 

kuin hallintoon ja varainhoitoon liittyvistä 

asioista, voitaisiin parantaa viraston 

tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja 

suorituskykyä. Tätä varten 

hallintoneuvoston olisi huolehdittava 

asiaankuuluvista toiminnoista ja sen olisi 

muodostuttava kahdesta komission 

edustajasta ja kunkin kansallisen 

sääntelyviranomaisen johtajasta tai 

kollegiaalisen elimen jäsenestä, joita 

suojaavat irtisanomisehdot. 

(12) Siirtymällä aikaisemmasta 

tilanteesta, jossa toimi rinnakkain sekä 

sääntelyneuvosto että johtokunta, yhteen 

hallintoneuvostoon, joka antaa yleiset 

suuntaviivat BERECin toiminnalle ja 

päättää sääntelyyn ja toimintaan samoin 

kuin hallintoon ja varainhoitoon liittyvistä 

asioista, voitaisiin parantaa viraston 

tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja 

suorituskykyä. Tätä varten 

hallintoneuvoston olisi huolehdittava 

asiaankuuluvista toiminnoista ja sen olisi 

muodostuttava yhdestä komission 

edustajasta ja kunkin kansallisen 

sääntelyviranomaisen johtajasta tai 

kollegiaalisen elimen jäsenestä, joita 

suojaavat irtisanomisehdot. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(16) Pääjohtajalla, jonka olisi oltava 

BERECin laillinen edustaja, on ratkaiseva 

rooli uuden viraston asianmukaisen 

toiminnan ja sille annettavien tehtävien 

toteuttamisen kannalta. Hallintoneuvoston 

tulisi nimittää pääjohtaja komission avointa 

ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen 

laatiman luettelon perusteella, jotta voidaan 

taata hakijoiden tinkimätön arviointi ja 

riippumattomuuden korkea taso. BEREC-

viraston hallintojohtajan toimikausi oli 

aiemmin kolme vuotta. Pääjohtajan 

toimeksiannon olisi oltava riittävän pitkä, 

jotta varmistetaan viraston pitkän aikavälin 

strategian vakaus ja täyttäminen. 

(16) Pääjohtajalla, jonka olisi oltava 

BERECin laillinen edustaja, on ratkaiseva 

rooli uuden viraston asianmukaisen 

toiminnan ja sille annettavien tehtävien 

toteuttamisen kannalta. Hallintoneuvoston 

tulisi nimittää pääjohtaja komission avointa 

ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen 

laatiman luettelon perusteella, jotta voidaan 

taata hakijoiden tinkimätön arviointi ja 

riippumattomuuden korkea taso. 

Hallintoneuvoston valitsema ehdokas olisi 

ennen nimittämistä pyydettävä 

saapumaan Euroopan parlamentin 

toimivaltaisten valiokuntien kuultaviksi, 

jotta ne voivat antaa suostumuksensa. 
BEREC-viraston hallintojohtajan 

toimikausi oli aiemmin kolme vuotta. 

Pääjohtajan toimeksiannon olisi oltava 

riittävän pitkä, jotta varmistetaan viraston 

pitkän aikavälin strategian vakaus ja 

täyttäminen. 

 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Kokemus on osoittanut, että 

useimmat BERECin tehtävät voidaan 

suorittaa paremmin työryhmien kautta, 

minkä vuoksi hallintoneuvoston olisi 

vastattava työryhmien perustamisesta ja 

niiden jäsenten nimittämisestä. 

Tasapainoisen lähestymistavan 

varmistamiseksi BERECin henkilöstön 

jäsenten olisi koordinoitava ja moderoitava 

työryhmiä. Pätevistä asiantuntijoista olisi 

laadittava luettelot etukäteen tiettyjen 

työryhmien nopean perustamisen 

varmistamiseksi, erityisesti niiden liittyessä 

sisämarkkinamenettelyihin, jotka koskevat 

kansallisia toimenpide-ehdotuksia 

(17) Kokemus on osoittanut, että 

useimmat BERECin tehtävät voidaan 

suorittaa paremmin työryhmien kautta, 

minkä vuoksi hallintoneuvoston olisi 

vastattava työryhmien perustamisesta ja 

niiden jäsenten nimittämisestä. 

Työryhmien kokoonpanon olisi vastattava 

asianmukaisesti kyseeseen tulevia 

erilaisia poliittisia intressejä, ja 

kokoonpanossa olisi otettava 

asianmukaisesti huomioon direktiivin 

3 artiklan 1 kohdassa säädetyt 

kulttuurisen ja kielellisen 

monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden edistämistä koskevat 
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markkinoiden sääntelyssä ja 

radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 

jakamisessa, jotta nämä menettelyt voidaan 

suorittaa niille asetetuissa määräajoissa. 

yleiset tavoitteet. Tasapainoisen 

lähestymistavan varmistamiseksi BERECin 

henkilöstön jäsenten olisi koordinoitava ja 

moderoitava työryhmiä. Pätevistä 

asiantuntijoista olisi laadittava luettelot 

etukäteen tiettyjen työryhmien nopean 

perustamisen varmistamiseksi, erityisesti 

niiden liittyessä 

sisämarkkinamenettelyihin, jotka koskevat 

kansallisia toimenpide-ehdotuksia 

markkinoiden sääntelyssä ja 

radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 

jakamisessa, jotta nämä menettelyt voidaan 

suorittaa niille asetetuissa määräajoissa. 

Perustelu 

Korostetaan, että BERECin perustamissa työryhmissä olisi otettava lukuun poliittisten 

intressien koko kirjo ja niiden olisi toimittava myös kulttuurisen ja kielellisen 

monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden edistämistä koskevien yleisten 

tavoitteiden mukaisesti. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (17 a) Jotta varmistetaan, että BEREC 

ottaa täysimääräisesti huomioon 

poliittisten intressien koko kirjon ja 

ymmärtää toimiensa mahdollisen 

vaikutuksen, viraston olisi otettava 

aktiivisesti mukaan sidosryhmiä 

esimerkiksi sidosryhmien säännölliseen 

kuulemiseen käytettävien foorumien 

kaltaisten välineiden avulla. BERECin 

työryhmiin olisi myös otettava aktiivisesti 

mukaan sääntely-yhteisön ulkopuolisia 

sidosryhmiä, ja niiden olisi katettava 

mahdollisimman laaja intressien kirjo. 

Perustelu 

Selvennetään, että BERECin ja sen työryhmien olisi kehitettävä välineitä, joilla otetaan 

aktiivisesti mukaan sidosryhmiä, jotka edustavat laajaa intressien kirjoa. 
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Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Voidakseen hoitaa tehtävänsä 

tehokkaasti BERECilla olisi oltava oikeus 

pyytää kaikki tarpeelliset tiedot 

komissiolta, kansallisilta 

sääntelyviranomaisilta ja viimeisenä 

keinona muilta viranomaisilta ja yrityksiltä. 

Tietopyyntöjen olisi oltava oikein 

suhteutettuja eivätkä ne saisi aiheuttaa 

kohtuutonta rasitetta niille, joille ne on 

osoitettu. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten, jotka ovat 

lähimpänä sähköisen viestinnän 

markkinoita, olisi tehtävä yhteistyötä 

BERECin kanssa ja annettava käyttöön 

ajantasaiset ja tarkat tiedot, jotta BEREC 

pystyy täyttämään toimeksiantonsa. 

BERECin tulisi antaa tarvittavat tiedot 

komission ja kansallisten 

sääntelyviranomaisten käyttöön 

vilpittömän yhteistyön periaatteen pohjalta. 

(25) Voidakseen hoitaa tehtävänsä 

tehokkaasti BERECilla olisi oltava oikeus 

pyytää kaikki tarpeelliset tiedot 

komissiolta, kansallisilta 

sääntelyviranomaisilta ja viimeisenä 

keinona muilta viranomaisilta ja yrityksiltä. 

Tietopyyntöjen olisi oltava oikein 

suhteutettuja eivätkä ne saisi aiheuttaa 

kohtuutonta rasitetta niille, joille ne on 

osoitettu. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten, jotka ovat 

lähimpänä sähköisen viestinnän 

markkinoita, olisi tehtävä yhteistyötä 

BERECin kanssa ja annettava ajantasaiset 

ja tarkat tiedot, jotta BEREC pystyy 

täyttämään toimeksiantonsa. BERECin 

tulisi antaa tarvittavat tiedot komission ja 

kansallisten sääntelyviranomaisten 

käyttöön vilpittömän yhteistyön periaatteen 

pohjalta. 

 

Tarkistus   10 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

BERECin toiminta kuuluu direktiivin [...], 

direktiivin 2002/58/EY, asetuksen (EY) 

N:o 531/2012, asetuksen (EU) N:o 

2015/2120 ja päätöksen 243/2012/EU36 

(radiotaajuuspoliittinen ohjelma) 

soveltamisalaan. 

BERECin toiminta kuuluu direktiivin [...], 

direktiivin 2002/58/EY, asetuksen (EY) 

N:o 531/2012, asetuksen (EU) N:o 

2015/2120 ja päätöksen 243/2012/EU36 

(radiotaajuuspoliittinen ohjelma) sekä 

muiden sellaisten unionin säädösten 

soveltamisalaan, joilla sille asetetaan uusia 

tehtäviä ja toimivaltuuksia. 

_________________ _________________ 

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 243/2012/EU, annettu 

14 päivänä maaliskuuta 2012, 

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 243/2012/EU, annettu 

14 päivänä maaliskuuta 2012, 
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monivuotisen radiotaajuuspoliittisen 

ohjelman perustamisesta (EUVL L 81, 

21.3.2012, s. 7). 

monivuotisen radiotaajuuspoliittisen 

ohjelman perustamisesta (EUVL L 81, 

21.3.2012, s. 7). 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. BERECin on pyrittävä samoihin 

direktiivin 3 artiklassa tarkoitettuihin 

tavoitteisiin kuin kansallisten 

sääntelyviranomaisten. BERECin on 

erityisesti varmistettava sähköisen 

viestinnän sääntelyjärjestelmän 

johdonmukainen täytäntöönpano 
2 kohdassa tarkoitetulla soveltamisalalla ja 

siten edistettävä sisämarkkinoiden 

kehitystä. Sen on myös edistettävä erittäin 

suuren kapasiteetin yhteyksien saatavuutta 

ja käyttöönottoa, kilpailua sähköisen 

viestinnän verkkojen, palvelujen ja niihin 

liittyvien toimintojen tarjoamisessa ja 

unionin kansalaisten etuja. 

3. BERECin on pyrittävä samoihin 

direktiivin 3 artiklassa tarkoitettuihin 

tavoitteisiin kuin kansallisten 

sääntelyviranomaisten. BERECin on 

erityisesti tehtävä myös yhteistyötä 

kansallisten sääntelyviranomaisten 

kanssa varmistaakseen 

sääntelyperiaatteiden 

johdonmukaisuuden sähköisen viestinnän 

sääntelyjärjestelmän täytäntöönpanossa 

2 kohdassa tarkoitetulla soveltamisalalla ja 

1 kohdassa säädetyt tavoitteet huomioon 

ottaen ja siten edistettävä 

yhdenmukaistettujen sisämarkkinoiden 

kehitystä. Sen on myös edistettävä 

tietoliikenteen syrjimätöntä kohtelua 

internetyhteyspalvelujen tarjoamisessa, 

avoimia internetyhteyksiä, erittäin suuren 

kapasiteetin yhteyksien saatavuutta ja 

käyttöönottoa, kilpailua sähköisen 

viestinnän verkkojen, palvelujen ja niihin 

liittyvien toimintojen tarjoamisessa ja 

unionin kansalaisten etuja. 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. BERECin on hoidettava 

tehtävänsä riippumattomasti, 

puolueettomasti ja avoimesti ja 

hyödynnettävä kansallisten 

sääntelyviranomaisten asiantuntemusta. 

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 
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BERECin työhön osallistumiseen riittävät 

taloudelliset resurssit ja henkilöresurssit. 

Tarkistus   13 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 a a) ilmoittaa pyynnöstä tai omasta 

aloitteestaan Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja komissiolle tulokset 

teknisistä analyyseistaan, jotka koskevat 

kaikkien markkinakehityksen 

dynamiikkaan liittyvien asioiden 

sääntelyvaikutusta sähköisen viestinnän 

järjestelmään; 

 

Tarkistus   14 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 a b) avustaa pyynnöstä kansallisia 

sääntelyviranomaisia, Euroopan 

parlamenttia, neuvostoa ja komissiota 

suhteissa, keskusteluissa ja 

tiedonvaihdossa kolmansien osapuolten 

kanssa; avustaa lisäksi kansallisia 

sääntelyviranomaisia ja komissiota 

sääntelyä koskevien parhaiden 

käytäntöjen tunnetuksi tekemisessä 

kolmansille osapuolille; 

Perustelu 

Katso asetuksen (EY) N:o 1211/2009 2 artiklan e alakohdan sanamuoto. 

 

Tarkistus   15 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 a c) edistää yhteistyötä kansallisten 

sääntelyviranomaisten välillä sekä niiden 

ja komission välillä; 

Perustelu 

Katso asetuksen (EY) N:o 1211/2009 1 artiklan 4 kohdan toisen virkkeen sanamuoto. 

 

Tarkistus   16 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 a d) laatia suosituksia ja tehdä 

tunnetuksi kansallisille 

sääntelyviranomaisille tarkoitettuja 

sääntelyä koskevia parhaita käytäntöjä, 

jotta voidaan edistää sähköisen viestinnän 

sääntelyjärjestelmän johdonmukaista 

täytäntöönpanoa; 

 

Tarkistus   17 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 a e) raportoida Euroopan sähköisen 

viestinnän alasta julkaisemalla vuotuisen 

kertomuksen kyseisen alan kehityksestä 

unionissa; 

 

Tarkistus   18 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 a f) avustaa komissiota tarvittaessa 

neuvoa-antavana teknisen 
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asiantuntemuksen elimenä sähköisen 

viestinnän alan säädösten valmistelussa ja 

hyväksymisessä; 

 

Tarkistus   19 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 a g) suorittaa muut tehtävät, jotka sille 

annetaan unionin säädöksissä ja 

erityisesti direktiivissä [...](’sähköisen 

viestinnän säännöstö’), asetuksessa (EY) 

N:o 531/2012 ja asetuksessa (EU) N:o 

2015/2120. 

 

Tarkistus   20 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) laatia taloudellinen malli komission 

avuksi sen määrittäessä 

terminointimaksujen enimmäismääriä 

unionissa direktiivin 73 artiklan 

mukaisesti; 

c) laatia tiiviissä yhteistyössä muiden 

kansallisten sääntelyviranomaisten 

kanssa taloudellinen malli komission 

avuksi sen määrittäessä 

terminointimaksujen enimmäismääriä 

unionissa direktiivin 73 artiklan 

mukaisesti; 

 

Tarkistus   21 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) antaa direktiivissä ja asetuksessa 

(EU) N:o 531/2012 tarkoitettuja 

lausuntoja erityisesti: 

Poistetaan. 

– rajat ylittävien riitojen ratkaisusta 

direktiivin 27 artiklan mukaisesti; 
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– kansallisista toimenpide-

ehdotuksista sisämarkkinamenettelyissä 

markkinoiden sääntelyä varten direktiivin 

32, 33 ja 66 artiklan mukaisesti; 

 

– kansallisista toimenpide-

ehdotuksista sisämarkkinamenettelyissä 

taajuuksia koskevaa vertaisarviointia 

varten direktiivin 35 artiklan mukaisesti; 

 

– yhdenmukaistamista koskevien 

päätösten ja suositusten luonnoksista 

direktiivin 38 artiklan mukaisesti; 

 

 

Tarkistus   22 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 – sähköisen viestinnän 

sääntelyjärjestelmän yhdenmukaisesta 

täytäntöönpanosta; 

 

Tarkistus   23 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – e alakohta – 7 a luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – tietoliikenteen syrjimättömästä 

kohtelusta internetyhteyspalvelujen 

tarjoamisessa asetuksen (EU) N:o 

2015/2120 mukaisesti; 

 

Tarkistus   24 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 – markkinakäytännöistä, jotka 

saattavat vaikuttaa haitallisesti 

syrjimättömiin internetyhteyspalveluihin, 
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avoimiin internetyhteyksiin ja kuluttajien 

oikeuksiin, sekä väärinkäytöksistä; 

 

Tarkistus   25 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. BEREC voi komission 

perustellusta pyynnöstä ottaa vastaan 

muita erityistehtäviä, jotka ovat tarpeen 

sen tehtävien hoitamiseksi 

1 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Perustelu 

Katso asetuksen (EY) N:o 1211/2009 3 artiklan 2 kohdan sanamuoto. 

 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Siltä osin kuin on tarpeen tämän 

asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja 

tehtäviensä suorittamiseksi BEREC voi 

tehdä yhteistyötä toimivaltaisten unionin 

elinten, laitosten, virastojen ja neuvoa-

antavien ryhmien kanssa, kolmansien 

maiden toimivaltaisten viranomaisten 

kanssa ja/tai kansainvälisten järjestöjen 

kanssa 26 artiklan mukaisesti. 

4. Siltä osin kuin on tarpeen tämän 

asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, 

tehtäviensä suorittamiseksi ja unionin 

laajempien politiikkatavoitteiden 

edistämiseksi BEREC voi kuulla 

kansallisia sääntelyviranomaisia ja tehdä 

yhteistyötä toimivaltaisten unionin elinten, 

laitosten, virastojen ja neuvoa-antavien 

ryhmien kanssa, jäsenvaltioiden ja 

kolmansien maiden toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa ja/tai kansallisten ja 

kansainvälisten järjestöjen kanssa 

26 artiklan mukaisesti. 
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Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin 

jäsenvaltion edustajasta ja kahdesta 

komission edustajasta, joilla kaikilla on 

äänioikeus. Kukin kansallisen 

sääntelyviranomainen vastaa oman 

edustajansa nimeämisestä valitsemalla 

tehtävään joko kansallisen 

sääntelyviranomaisen johtajan tai sen 

kollegiaalisen elimen jäsenen. 

Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin 

jäsenvaltion jäsenestä ja yhdestä 

komission edustajasta, joilla kaikilla on 

äänioikeus. Kukin kansallinen 

sääntelyviranomainen vastaa oman 

edustajansa nimeämisestä, ja edustajana 

voi toimia joko kansallisen 

sääntelyviranomaisen johtaja tai sen muu 

korkean tason edustaja. Hallintoneuvoston 

kutsumilla kolmansien maiden 

sääntelyviranomaisilla on tarkkailijan 

asema. 

 

Tarkistus   28 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja raportoi pyydettäessä 

Euroopan parlamentille tehtäviensä 

hoitamisesta ja BERECin toiminnasta. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Puheenjohtaja osallistuu 

äänestykseen. 

3. Puheenjohtajalla on äänioikeus. 

Perustelu 

Selvennetään, että puheenjohtajalla ei ole velvollisuutta äänestää mutta hänellä on oikeus 

äänestää. 
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Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Pääjohtaja ei osallistu 

äänestykseen. 

4. Pääjohtajalla ei ole äänioikeutta. 

Perustelu 

Selvennetään, että pääjohtajalla ei ole äänioikeutta mutta hän voi osallistua esimerkiksi 

äänestyksen järjestämiseen. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Työryhmien toiminta Työryhmien toiminta ja sidosryhmien 

osallistuminen 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Hallintoneuvosto nimittää jäsenet näihin 

työryhmiin, joihin voi osallistua 

asiantuntijoita kansallisista 

sääntelyviranomaisista, komissiosta, 

BERECin henkilöstöstä ja BERECin 

työhön osallistuvista kolmansien maiden 

kansallisista sääntelyviranomaisista. 

Hallintoneuvosto nimittää jäsenet näihin 

työryhmiin, joihin voi kuulua 

asiantuntijoita kansallisista 

sääntelyviranomaisista, komissiosta, 

BERECin henkilöstöstä ja BERECin 

työhön osallistuvista kolmansien maiden 

kansallisista sääntelyviranomaisista. 

Työryhmien kokoonpanon on vastattava 

asianmukaisesti kyseeseen tulevia 

erilaisia poliittisia intressejä, ja 

kokoonpanossa on otettava 

asianmukaisesti huomioon direktiivin 

3 artiklan 1 kohdassa säädetyt 

kulttuurisen ja kielellisen 

monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
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moniarvoisuuden edistämistä koskevat 

yleiset tavoitteet. 

Perustelu 

Korostetaan, että BERECin perustamissa työryhmissä olisi otettava lukuun poliittisten 

intressien koko kirjo ja niiden olisi toimittava myös kulttuurisen ja kielellisen 

monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden edistämistä koskevien yleisten 

tavoitteiden mukaisesti. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. BEREC pyytää tarvittaessa ja 

myös työryhmiensä työssä 

asiaankuuluvilta sidosryhmiltä 

näkemyksiä ja ottaa mukaan 

asiaankuuluvia sidosryhmiä työhönsä 

esimerkiksi kuulemisten tai sidosryhmien 

foorumien avulla. Tällöin sen on 

varmistettava, että sidosryhmät edustavat 

kyseeseen tulevia erilaisia poliittisia 

intressejä. BEREC saattaa tällaisten 

kuulemisten tulokset julkisesti saataville, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

28 artiklan soveltamista. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Muutoksenhakumenettelyn 

osapuoli voi vastustaa ketä tahansa 

valituslautakunnan jäsentä jollain 

1 kohdassa tarkoitetulla perusteella tai jos 

kyseistä jäsentä epäillään 

puolueellisuudesta. Tällaista jääväystä ei 

voida hyväksyä, jos menettelyn osapuoli 

on jo toteuttanut menettelyyn liittyvän 

toimen, vaikka jääväysperuste on ollut 

3. Muutoksenhakumenettelyn 

osapuoli voi vastustaa ketä tahansa 

valituslautakunnan jäsentä jollain 

1 kohdassa tarkoitetulla perusteella tai jos 

kyseistä jäsentä epäillään 

puolueellisuudesta. Tällaista jääväystä ei 

voida hyväksyä, jos menettelyn osapuoli 

on jo toteuttanut menettelyyn liittyvän 

toimen, esimerkiksi jättänyt hakemuksen 
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hänen tiedossaan. Jääväysperusteena ei voi 

käyttää jäsenen kansallisuutta. 

tai esittänyt huomautuksia, vaikka 

jääväysperuste on ollut hänen tiedossaan, 

ja siten jo hyväksynyt hiljaisesti 

valituslautakunnan kokoonpanon. 

Jääväysperusteena ei voida hyväksyä 

jäsenen kansallisuutta. 

Perustelu 

Selvennetään tarkemmin säännöksen tarkoitusta unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-

63/10 antaman tuomion mukaisesti. 

 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Hallintoneuvoston valitsema ehdokas 

voidaan ennen nimittämistä kutsua 

antamaan lausunto Euroopan parlamentin 

toimivaltaiselle valiokunnalle ja 

vastaamaan sen jäsenten esittämiin 

kysymyksiin. 

Hallintoneuvoston valitsema ehdokas on 

ennen nimittämistä pyydettävä saapumaan 

Euroopan parlamentin toimivaltaisten 

valiokuntien kuultaviksi, jotta ne voivat 

antaa suostumuksensa. 

Tarkistus   36 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Hallintoneuvoston on ilmoitettava 

Euroopan parlamentille aikomuksestaan 

jatkaa toimitusjohtajan toimikautta. 

Pääjohtaja voidaan kutsua kuukautta 

ennen tällaisen määräajan pidentämistä 

antamaan lausunto Euroopan parlamentin 

toimivaltaiselle valiokunnalle ja 

vastaamaan sen jäsenten esittämiin 

kysymyksiin. 

5. Hallintoneuvoston on ilmoitettava 

Euroopan parlamentille aikomuksestaan 

jatkaa pääjohtajan toimikautta. Pääjohtaja 

on kutsuttava kuukautta ennen tällaisen 

määräajan pidentämistä antamaan lausunto 

Euroopan parlamentin toimivaltaisille 

valiokunnille ja vastaamaan niiden 

jäsenten esittämiin kysymyksiin. 

 

Tarkistus   37 

Ehdotus asetukseksi 
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22 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Pääjohtaja voidaan erottaa 

toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston 

päätöksellä, jonka se tekee komission 

ehdotuksen perusteella. 

7. Pääjohtaja voidaan erottaa 

toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston 

päätöksellä, jonka se tekee komission 

ehdotuksen perusteella ja kuultuaan 

Euroopan parlamentin lausunnon 

asiasta. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siltä osin kuin on tarpeen tämän asetuksen 

tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehtäviensä 

suorittamiseksi BEREC voi tehdä 

yhteistyötä toimivaltaisten unionin elinten, 

laitosten, virastojen ja neuvoa-antavien 

ryhmien kanssa, kolmansien maiden 

toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja/tai 

kansainvälisten järjestöjen kanssa, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden ja 

unionin instituutioiden toimivaltaa. 

Siltä osin kuin on tarpeen tämän asetuksen 

tavoitteiden saavuttamiseksi, tehtäviensä 

suorittamiseksi ja unionin laajempien 

politiikkatavoitteiden edistämiseksi 
BEREC voi tehdä yhteistyötä 

toimivaltaisten unionin elinten, laitosten, 

virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien 

kanssa, kolmansien maiden toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa ja/tai kansainvälisten 

järjestöjen kanssa, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta jäsenvaltioiden ja unionin 

instituutioiden toimivaltaa. 

Perustelu 

Painotetaan perusteita yhteistyölle muiden asiaankuuluvien elinten, virastojen, laitosten ja 

neuvoa-antavien ryhmien kanssa. 
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