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Tarkistus   833 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

65 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) kaikki asiaan vaikuttavat kilpailun 

rajoitukset, myös vähittäismyyntitasolla, 

riippumatta siitä, pidetäänkö tällaisten 

rajoitteiden lähteinä sähköisiä 

viestintäverkkoja, sähköisiä 

viestintäpalveluja tai muita palveluja tai 

sovelluksia, jotka ovat verrattavissa 

loppukäyttäjän näkökulmasta, ja 

riippumatta siitä, ovatko tällaiset 

rajoitukset osa merkityksellisiä 

markkinoita; 

b) merkittävien asiaan vaikuttavien 

kilpailun rajoitusten puuttuminen, myös 

vähittäismyyntitasolla, riippumatta siitä, 

pidetäänkö tällaisten rajoitteiden lähteinä 

sähköisiä viestintäverkkoja, sähköisiä 

viestintäpalveluja tai muita palveluja tai 

sovelluksia, jotka ovat verrattavissa 

loppukäyttäjän näkökulmasta, ja 

riippumatta siitä, ovatko tällaiset 

rajoitukset osa merkityksellisiä 

markkinoita; 

Or. en 

 

Tarkistus   834 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Ehdotus direktiiviksi 

65 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) muunlainen sääntely tai 

toimenpiteet, joita asetetaan 

merkityksellisille markkinoille tai niihin 

liittyville vähittäismarkkinoille koko 

kyseeseen tulevan ajan ja jotka 

vaikuttavat niihin, mukaan lukien 

rajoituksetta 44, 58 ja 59 artiklan 

mukaisesti asetetut velvollisuudet; ja 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Komission ehdotus heikentää huomattavaa markkinavoimaa koskevaa järjestelyä. Tapa, jolla 

kolmen kriteerin testiä kuvataan ehdotuksessa säännöstöksi, poikkeaa testin versiosta, jota 

kansalliset sääntelyviranomaiset ovat menestyksekkäästi soveltaneet viimeksi kuluneet 15 

vuotta ja joka on vahvistettu suosituksessa 2014/710/EU. 
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Tarkistus   835 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda 

 

Ehdotus direktiiviksi 

65 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) muunlainen sääntely tai 

toimenpiteet, joita asetetaan 

merkityksellisille markkinoille tai niihin 

liittyville vähittäismarkkinoille koko 

kyseeseen tulevan ajan ja jotka 

vaikuttavat niihin, mukaan lukien 

rajoituksetta 44, 58 ja 59 artiklan 

mukaisesti asetetut velvollisuudet; ja 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   836 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

65 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) muunlainen sääntely tai 

toimenpiteet, joita asetetaan 

merkityksellisille markkinoille tai niihin 

liittyville vähittäismarkkinoille koko 

kyseeseen tulevan ajan ja jotka vaikuttavat 

niihin, mukaan lukien rajoituksetta 44, 58 

ja 59 artiklan mukaisesti asetetut 

velvollisuudet; ja 

c) muunlainen sääntely tai 

toimenpiteet, joita asetetaan 

merkityksellisille markkinoille tai niihin 

liittyville vähittäismarkkinoille koko 

kyseeseen tulevan ajan ja jotka vaikuttavat 

niihin, mukaan lukien rajoituksetta 44, 58 

ja 59 artiklan mukaisesti asetetut 

velvollisuudet, eivät riitä aiheellisella 

tavalla korjaamaan todettuja 

markkinahäiriöitä; ja 

Or. en 

 

Tarkistus   837 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Julia Reda 

 

Ehdotus direktiiviksi 

65 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) muille merkityksellisille 

markkinoille tämän artiklan perusteella 

asetettu sääntely. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   838 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Ehdotus direktiiviksi 

65 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) muille merkityksellisille 

markkinoille tämän artiklan perusteella 

asetettu sääntely. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

On vältettävä rajoittamasta kansallisten sääntelyviranomaisten kykyä antaa sääntelyä. 

Keskittyminen kaupallisiin sopimuksiin heikentää huomattavaa markkinavoimaa koskevaa 

järjestelyä, koska siihen liittyy lupaus sääntelyn purkamisesta ja se voisi ajan myötä johtaa 

kartellin kaltaisiin oligopoleihin, joita ei ole helppo käsitellä kartellilainsäädännöllä. Olisi 

huolellisesti arvioitava, onko huomattavaa markkinavoimaa koskevan toimivan järjestelyn 

vesittäminen kansalaisten kannalta hyödyllistä. 

 

Tarkistus   839 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

65 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) muille merkityksellisille 

markkinoille tämän artiklan perusteella 

d) muille merkityksellisille 

markkinoille tämän artiklan perusteella 

asetettu sääntely ei riitä aiheellisella 
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asetettu sääntely. tavalla korjaamaan todettuja 

markkinahäiriöitä. 

Or. en 

 

Tarkistus   840 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ehdotus direktiiviksi 

65 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten 

sääntelyvelvollisuuksien asettaminen on 

perusteltua merkityksellisillä markkinoilla , 

sen on määriteltävä mahdolliset yritykset, 

joilla on yksin tai yhdessä kyseisillä 

markkinoilla huomattava markkinavoima 

61 artiklan mukaisesti. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen on asetettava 

tällaisille yrityksille 66 artiklan mukaisesti 

asianmukaisia erityisvelvoitteita tai, jos 

niitä jo on, pidettävä tällaiset velvoitteet 

edelleen voimassa tai muutettava niitä, jos 

se katsoo, että yksillä tai useammilla 

vähittäismarkkinoilla ei olisi tällaisten 

velvoitteiden puuttuessa todellista 

kilpailua. 

4. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten 

sääntelyvelvollisuuksien asettaminen on 

perusteltua merkityksellisillä markkinoilla, 

sen on määriteltävä mahdolliset yritykset, 

jotka voisivat merkittävästi haitata 

todellista kilpailua tai joilla on yksin tai 

yhdessä kyseisillä markkinoilla huomattava 

markkinavoima 61 artiklan mukaisesti. 

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 

asetettava tällaisille yrityksille 66 artiklan 

mukaisesti asianmukaisia erityisvelvoitteita 

tai, jos niitä jo on, pidettävä tällaiset 

velvoitteet edelleen voimassa tai 

muutettava niitä , jos se katsoo, että yksillä 

tai useammilla markkinoilla ei olisi 

tällaisten velvoitteiden puuttuessa todellista 

kilpailua. Todelliselle kilpailulle 

aiheutuvan merkittävän haitan 

tapauksessa kansallisen 

sääntelyviranomaisen on tarkasteltava 

tapauksen todellisia olosuhteita, otettava 

aiheellisella tavalla huomioon 

oikeasuhteisuuden tarve ja tarkasteltava 

vähiten rasittavien korjaavien toimien 

toteuttamista. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 
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Tarkistus   841 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

65 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten 

sääntelyvelvollisuuksien asettaminen on 

perusteltua merkityksellisillä markkinoilla , 

sen on määriteltävä mahdolliset yritykset, 

joilla on yksin tai yhdessä kyseisillä 

markkinoilla huomattava markkinavoima 

61 artiklan mukaisesti. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen on asetettava 

tällaisille yrityksille 66 artiklan mukaisesti 

asianmukaisia erityisvelvoitteita tai, jos 

niitä jo on, pidettävä tällaiset velvoitteet 

edelleen voimassa tai muutettava niitä, jos 

se katsoo, että yksillä tai useammilla 

vähittäismarkkinoilla ei olisi tällaisten 

velvoitteiden puuttuessa todellista 

kilpailua. 

4. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten 

sääntelyvelvollisuuksien asettaminen on 

perusteltua merkityksellisillä markkinoilla, 

sen on määriteltävä mahdolliset yritykset, 

joilla on yksin tai yhdessä kyseisillä 

markkinoilla huomattava markkinavoima 

61 artiklan mukaisesti. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen on asetettava 

tällaisille yrityksille 66 artiklan mukaisesti 

asianmukaisia erityisvelvoitteita tai, jos 

niitä jo on, pidettävä tällaiset velvoitteet 

edelleen voimassa tai muutettava niitä, jos 

seuraavat kriteerit täyttyvät 

kumulatiivisesti: 
a) yksillä tai useammilla 

vähittäismarkkinoilla ei olisi tällaisten 

velvoitteiden puuttuessa todellista 

kilpailua, sekä 

b) muilla vähittäismarkkinoilla ei ole 

asetettu velvoitteita, joilla ratkaistaan 

havaittu kilpailuongelma kyseisillä 

vähittäismarkkinoilla. 

Or. en 

 

Tarkistus   842 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus direktiiviksi 

65 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten 

sääntelyvelvollisuuksien asettaminen on 

perusteltua merkityksellisillä markkinoilla , 

sen on määriteltävä mahdolliset yritykset, 

4. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten 

sääntelyvelvollisuuksien asettaminen on 

perusteltua merkityksellisillä markkinoilla, 

sen on määriteltävä mahdolliset yritykset, 
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joilla on yksin tai yhdessä kyseisillä 

markkinoilla huomattava markkinavoima 

61 artiklan mukaisesti. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen on asetettava 

tällaisille yrityksille 66 artiklan mukaisesti 

asianmukaisia erityisvelvoitteita tai, jos 

niitä jo on, pidettävä tällaiset velvoitteet 

edelleen voimassa tai muutettava niitä, jos 

se katsoo, että yksillä tai useammilla 

vähittäismarkkinoilla ei olisi tällaisten 

velvoitteiden puuttuessa todellista 

kilpailua. 

joilla on yksin tai yhdessä kyseisillä 

markkinoilla huomattava markkinavoima 

61 artiklan mukaisesti. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen on asetettava 

tällaisille yrityksille 66 artiklan mukaisesti 

asianmukaisia erityisvelvoitteita tai, jos 

niitä jo on, pidettävä tällaiset velvoitteet 

edelleen voimassa tai muutettava niitä. 

Or. en 

 

Tarkistus   843 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

65 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten 

sääntelyvelvollisuuksien asettaminen on 

perusteltua merkityksellisillä markkinoilla , 

sen on määriteltävä mahdolliset yritykset, 

joilla on yksin tai yhdessä kyseisillä 

markkinoilla huomattava markkinavoima 

61 artiklan mukaisesti. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen on asetettava 

tällaisille yrityksille 66 artiklan mukaisesti 

asianmukaisia erityisvelvoitteita tai, jos 

niitä jo on, pidettävä tällaiset velvoitteet 

edelleen voimassa tai muutettava niitä, jos 

se katsoo, että yksillä tai useammilla 

vähittäismarkkinoilla ei olisi tällaisten 

velvoitteiden puuttuessa todellista 

kilpailua. 

4. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten 

sääntelyvelvollisuuksien asettaminen on 

perusteltua merkityksellisillä markkinoilla, 

sen on määriteltävä mahdolliset yritykset, 

joilla on yksin tai yhdessä kyseisillä 

markkinoilla huomattava markkinavoima 

61 artiklan mukaisesti. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen on asetettava 

tällaisille yrityksille 66 artiklan mukaisesti 

asianmukaisia erityisvelvoitteita tai, jos 

niitä jo on, pidettävä tällaiset velvoitteet 

edelleen voimassa tai muutettava niitä. 

Or. en 
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Perustelu 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets. This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. In addition, retail competition of the kind 

where all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the 

long run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in 

competition could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. 

 

Tarkistus   844 

Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

65 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten 

sääntelyvelvollisuuksien asettaminen on 

perusteltua merkityksellisillä markkinoilla , 

sen on määriteltävä mahdolliset yritykset, 

joilla on yksin tai yhdessä kyseisillä 

markkinoilla huomattava markkinavoima 

61 artiklan mukaisesti. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen on asetettava 

tällaisille yrityksille 66 artiklan mukaisesti 

asianmukaisia erityisvelvoitteita tai, jos 

niitä jo on, pidettävä tällaiset velvoitteet 

edelleen voimassa tai muutettava niitä, jos 

se katsoo, että yksillä tai useammilla 

vähittäismarkkinoilla ei olisi tällaisten 

velvoitteiden puuttuessa todellista 

kilpailua. 

4. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten 

sääntelyvelvollisuuksien asettaminen on 

perusteltua merkityksellisillä markkinoilla, 

sen on määriteltävä mahdolliset yritykset, 

joilla on yksin tai yhdessä kyseisillä 

markkinoilla huomattava markkinavoima 

61 artiklan mukaisesti. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen on asetettava 

tällaisille yrityksille 66 artiklan mukaisesti 

asianmukaisia erityisvelvoitteita tai, jos 

niitä jo on, pidettävä tällaiset velvoitteet 

edelleen voimassa tai muutettava niitä. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään poistamaan viittaus vähittäismarkkinoihin, koska kilpailu liittyy 

yksinomaan tukkutason käyttöehtoihin. 
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Tarkistus   845 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ehdotus direktiiviksi 

65 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten 

sääntelyvelvollisuuksien asettaminen on 

perusteltua merkityksellisillä markkinoilla , 

sen on määriteltävä mahdolliset yritykset, 

joilla on yksin tai yhdessä kyseisillä 

markkinoilla huomattava markkinavoima 

61 artiklan mukaisesti. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen on asetettava 

tällaisille yrityksille 66 artiklan mukaisesti 

asianmukaisia erityisvelvoitteita tai, jos 

niitä jo on, pidettävä tällaiset velvoitteet 

edelleen voimassa tai muutettava niitä, jos 

se katsoo, että yksillä tai useammilla 

vähittäismarkkinoilla ei olisi tällaisten 

velvoitteiden puuttuessa todellista 

kilpailua. 

4. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten 

sääntelyvelvollisuuksien asettaminen on 

perusteltua merkityksellisillä markkinoilla, 

sen on määriteltävä mahdolliset yritykset, 

joilla on yksin tai yhdessä kyseisillä 

markkinoilla huomattava markkinavoima 

61 artiklan mukaisesti. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen on asetettava 

tällaisille yrityksille 66 artiklan mukaisesti 

asianmukaisia erityisvelvoitteita tai, jos 

niitä jo on, pidettävä tällaiset velvoitteet 

edelleen voimassa tai muutettava niitä. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään välttämään keskittyminen vähittäismarkkinoihin, koska kilpailun 

soveltamisalan rajoittaminen vähittäistasolle loisi suurta epävarmuutta. 

 

Tarkistus   846 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

65 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten 

sääntelyvelvollisuuksien asettaminen on 

perusteltua merkityksellisillä markkinoilla , 

4. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten 

sääntelyvelvollisuuksien asettaminen on 

perusteltua merkityksellisillä markkinoilla, 
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sen on määriteltävä mahdolliset yritykset, 

joilla on yksin tai yhdessä kyseisillä 

markkinoilla huomattava markkinavoima 

61 artiklan mukaisesti. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen on asetettava 

tällaisille yrityksille 66 artiklan mukaisesti 

asianmukaisia erityisvelvoitteita tai, jos 

niitä jo on, pidettävä tällaiset velvoitteet 

edelleen voimassa tai muutettava niitä, jos 

se katsoo, että yksillä tai useammilla 

vähittäismarkkinoilla ei olisi tällaisten 

velvoitteiden puuttuessa todellista 

kilpailua. 

sen on määriteltävä mahdolliset yritykset, 

joilla on yksin tai yhdessä kyseisillä 

markkinoilla huomattava markkinavoima 

61 artiklan mukaisesti. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen on asetettava 

tällaisille yrityksille 66 artiklan mukaisesti 

asianmukaisia erityisvelvoitteita tai, jos 

niitä jo on, pidettävä tällaiset velvoitteet 

edelleen voimassa tai muutettava niitä. 

Or. en 

 

Tarkistus   847 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Ehdotus direktiiviksi 

65 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten 

sääntelyvelvollisuuksien asettaminen on 

perusteltua merkityksellisillä markkinoilla , 

sen on määriteltävä mahdolliset yritykset, 

joilla on yksin tai yhdessä kyseisillä 

markkinoilla huomattava markkinavoima 

61 artiklan mukaisesti. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen on asetettava 

tällaisille yrityksille 66 artiklan mukaisesti 

asianmukaisia erityisvelvoitteita tai, jos 

niitä jo on, pidettävä tällaiset velvoitteet 

edelleen voimassa tai muutettava niitä, jos 

se katsoo, että yksillä tai useammilla 

vähittäismarkkinoilla ei olisi tällaisten 

velvoitteiden puuttuessa todellista 

kilpailua. 

4. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten 

sääntelyvelvollisuuksien asettaminen on 

perusteltua merkityksellisillä markkinoilla, 

sen on määriteltävä:  

a) mahdolliset yritykset, joilla on yksin tai 

yhdessä kyseisillä markkinoilla huomattava 

markkinavoima 61 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti, tai niiden puuttuessa: 

b) yritykset, joilla on kyseisillä 

markkinoilla määräävä asema 61 artiklan 

3 kohdan mukaisesti. 

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 

asetettava tällaisille yrityksille 

asianmukaisia erityisvelvoitteita tai, jos 

niitä jo on, pidettävä tällaiset velvoitteet 

edelleen voimassa tai muutettava niitä. 

Or. en 
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Perustelu 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets.This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. addition, retail competition of the kind where 

all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long 

run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. Furthermore, we 

should place a finding of UMP on the comparable position as a finding of SMP. 

 

Tarkistus   848 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

65 artikla – 5 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) viiden vuoden kuluessa edellisen 

toimenpiteen hyväksymisestä, jos 

kansallinen sääntelyviranomainen on 

määritellyt merkitykselliset markkinat ja 

sen, millä yrityksillä on huomattava 

markkinavoima. Poikkeuksellisesti tätä 

viiden vuoden ajanjaksoa voidaan vielä 

pidentää enintään yhdellä vuodella, jos 

kansallinen sääntelyviranomainen on 

tehnyt komissiolle ilmoituksen 

perustellusta ehdotetusta pidentämisestä 

viimeistään neljä kuukautta ennen 

viisivuotisajanjakson päättymistä eikä 

komissio ole esittänyt eriävää mielipidettä 

kuukauden kuluessa pidentämistä koskevan 

ilmoituksen tekemisestä; 

a) viiden vuoden kuluessa edellisen 

toimenpiteen hyväksymisestä, jos 

kansallinen sääntelyviranomainen on 

määritellyt merkitykselliset markkinat ja 

sen, millä yrityksillä on huomattava 

markkinavoima. Poikkeuksellisesti tätä 

viiden vuoden ajanjaksoa voidaan vielä 

pidentää enintään kolmella vuodella, jos 

kansallinen sääntelyviranomainen on 

tehnyt komissiolle ilmoituksen 

perustellusta ehdotetusta pidentämisestä 

viimeistään neljä kuukautta ennen 

viisivuotisajanjakson päättymistä eikä 

komissio ole esittänyt eriävää mielipidettä 

kuukauden kuluessa pidentämistä koskevan 

ilmoituksen tekemisestä; 

Or. en 

 

Tarkistus   849 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Ehdotus direktiiviksi 

65 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Jos ennakoivasti tarkasteltuna 

samoilla vähittäismarkkinoilla toimii ja 

kestävällä tavalla kilpailee nyt tai 

tulevaisuudessa kolme verkkoon pääsyn 

mahdollistavaa verkko-operaattoria, 

kansallisten sääntelyviranomaisten ei pidä 

määritellä jotakin verkko-operaattoria 

sellaiseksi, jolla on huomattava 

markkinavoima. 

Or. en 

 

Tarkistus   850 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jos operaattorilla on tämän 

direktiivin 65 artiklan mukaisesti 

suoritetun markkina-analyysin perusteella 

määritelty olevan huomattava 

markkinavoima tietyillä markkinoilla, 

kansallisten sääntelyviranomaisten on 

voitava tarpeen mukaan asettaa mikä 

tahansa tämän direktiivin 67– 75  ja 77  

artiklassa säädetyistä velvollisuuksista. 

2. Jos operaattorilla on tämän 

direktiivin 65 artiklan mukaisesti 

suoritetun markkina-analyysin perusteella 

määritelty olevan huomattava 

markkinavoima tietyillä markkinoilla, 

kansallisten sääntelyviranomaisten on 

asetettava mikä tahansa tämän direktiivin 

67–75 ja 77 artiklassa säädetyistä 

velvollisuuksista. 

Or. en 

Perustelu 

Komission ehdotus antaa kansallisille sääntelyviranomaisille mahdollisuuden päättää, 

toteuttavatko ne toimia ratkaistakseen huomattavan markkinavoiman aiheuttamia ongelmia. 

Tämä heikentää huomattavaa markkinavoimaa koskevaa järjestelyä avaamalla oven sille, että 

kansalliset sääntelyviranomaiset eivät toimi. 

 

Tarkistus   851 
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Miapetra Kumpula-Natri, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan 

Nica, Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jos operaattorilla on tämän 

direktiivin 65 artiklan mukaisesti 

suoritetun markkina-analyysin perusteella 

määritelty olevan huomattava 

markkinavoima tietyillä markkinoilla, 

kansallisten sääntelyviranomaisten on 

voitava tarpeen mukaan asettaa mikä 

tahansa tämän direktiivin 67– 75  ja 77  

artiklassa säädetyistä velvollisuuksista. 

2. Jos operaattorilla on tämän 

direktiivin 65 artiklan mukaisesti 

suoritetun markkina-analyysin perusteella 

määritelty olevan huomattava 

markkinavoima tietyillä markkinoilla, 

kansallisten sääntelyviranomaisten on 

asetettava mikä tahansa tämän direktiivin 

67–75 ja 77 artiklassa säädetyistä 

velvollisuuksista. 

Or. en 

Perustelu 

Komission ehdotus antaa kansallisille sääntelyviranomaisille mahdollisuuden päättää, 

toteuttavatko ne toimia ratkaistakseen huomattavan markkinavoiman aiheuttamia ongelmia. 

Tämä heikentää huomattavaa markkinavoimaa koskevaa järjestelyä avaamalla oven sille, että 

kansalliset sääntelyviranomaiset eivät toimi. 

 

Tarkistus   852 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Tämän artiklan mukaisten 

velvollisuuksien on perustuttava havaitun 

ongelman luonteeseen, erityisesti 

vähittäismyyntitasolla ja ottaen tarvittaessa 

huomioon valtioiden rajat ylittävän 

kysynnän yksilöinti tämän direktiivin 64 

artiklan mukaisesti. Niiden on oltava 

oikeasuhteisia, niissä on otettava huomioon 

kustannukset ja hyödyt ja niiden on oltava 

perusteltuja tämän direktiivin 3 artiklan 

tavoitteisiin nähden. Tällaisia 

velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan 

23 ja 32 artiklan mukaisen kuulemisen 

jälkeen. 

4. Tämän artiklan mukaisten 

velvollisuuksien on perustuttava havaitun 

ongelman luonteeseen kyseisillä 

markkinoilla pitkän aikavälin kestävän 

kilpailun turvaamiseksi ja ottaen 

tarvittaessa huomioon valtioiden rajat 

ylittävän kysynnän yksilöinti tämän 

direktiivin 64 artiklan mukaisesti. Niiden 

on oltava oikeasuhteisia, niissä on otettava 

huomioon kustannukset ja hyödyt ja niiden 

on oltava perusteltuja tämän direktiivin 3 

artiklan tavoitteisiin nähden. Tällaisia 

velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan 

23 ja 32 artiklan mukaisen kuulemisen 
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jälkeen. 

Jos yhden tai useamman yrityksen 

katsotaan merkittävästi haittaavan 

todellista kilpailua, kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

aiheellisella tavalla huomioon tapauksen 

erityispiirteet ja harkittava vähiten 

rasittavia korjaavia toimia ottaen 

huomioon niiden oikeasuhteisuus ja 

mahdolliset edut loppukäyttäjien 

kannalta. 

Or. en 

Perustelu 

Todellista kilpailua merkittävästi haittaavan tilanteen aiheuttavien yritysten vaikutuksiin olisi 

puututtava oikeasuhteisesti korjaavilla toimilla, jotka on mukautettu kunkin markkinoiden 

erityisoloja vastaaviksi ja joilla taataan loppukäyttäjän kannalta parhaat tulokset. 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   853 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Tämän artiklan mukaisten 

velvollisuuksien on perustuttava havaitun 

ongelman luonteeseen, erityisesti 

vähittäismyyntitasolla ja ottaen 

tarvittaessa huomioon valtioiden rajat 

ylittävän kysynnän yksilöinti tämän 

direktiivin 64 artiklan mukaisesti. Niiden 

on oltava oikeasuhteisia, niissä on 

otettava huomioon kustannukset ja hyödyt 
ja niiden on oltava perusteltuja tämän 

direktiivin 3 artiklan tavoitteisiin nähden. 

Tällaisia velvollisuuksia voidaan asettaa 

ainoastaan 23 ja 32 artiklan mukaisen 

kuulemisen jälkeen. 

4. Tämän artiklan mukaisten 

velvollisuuksien on perustuttava havaitun 

ongelman luonteeseen erityisesti 

vähittäismyyntitasolla. Niiden on oltava 

oikeasuhteisia, niissä on otettava 

huomioon kustannukset ja hyödyt ja 

erityisesti se, toimiiko yritys, jolla on 

määritelty olevan huomattava 

markkinavoima, ainoastaan tukkutasolla, 
ja niiden on oltava perusteltuja tämän 

direktiivin 3 artiklan tavoitteisiin nähden. 

Tällaisia velvollisuuksia voidaan asettaa 

ainoastaan 23 ja 32 artiklan mukaisen 

kuulemisen jälkeen. 

Or. en 
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Tarkistus   854 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Tämän artiklan mukaisten 

velvollisuuksien on perustuttava havaitun 

ongelman luonteeseen, erityisesti 

vähittäismyyntitasolla ja ottaen tarvittaessa 

huomioon valtioiden rajat ylittävän 

kysynnän yksilöinti tämän direktiivin 64 

artiklan mukaisesti. Niiden on oltava 

oikeasuhteisia, niissä on otettava huomioon 

kustannukset ja hyödyt ja niiden on oltava 

perusteltuja tämän direktiivin 3 artiklan 

tavoitteisiin nähden. Tällaisia 

velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan 

23 ja 32 artiklan mukaisen kuulemisen 

jälkeen. 

4. Tämän artiklan mukaisten 

velvollisuuksien on perustuttava havaitun 

ongelman luonteeseen tukku- tai 

vähittäismyyntitasolla ja ottaen tarvittaessa 

huomioon valtioiden rajat ylittävän 

kysynnän yksilöinti tämän direktiivin 64 

artiklan mukaisesti. Niiden on oltava 

oikeasuhteisia, niissä on otettava huomioon 

kustannukset ja hyödyt ja niiden on oltava 

perusteltuja tämän direktiivin 3 artiklan 

tavoitteisiin nähden. Tällaisia 

velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan 

23 ja 32 artiklan mukaisen kuulemisen 

jälkeen. 

Or. en 

Perustelu 

Olisi vältettävä keskittymistä ainoastaan vähittäismarkkinoihin. 

 

Tarkistus   855 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Tämän artiklan mukaisten 

velvollisuuksien on perustuttava havaitun 

ongelman luonteeseen, erityisesti 

vähittäismyyntitasolla ja ottaen tarvittaessa 

huomioon valtioiden rajat ylittävän 

kysynnän yksilöinti tämän direktiivin 64 

artiklan mukaisesti. Niiden on oltava 

oikeasuhteisia, niissä on otettava huomioon 

kustannukset ja hyödyt ja niiden on oltava 

4. Tämän artiklan mukaisten 

velvollisuuksien on perustuttava havaitun 

ongelman luonteeseen ja ottaen tarvittaessa 

huomioon valtioiden rajat ylittävän 

kysynnän yksilöinti tämän direktiivin 64 

artiklan mukaisesti. Niiden on oltava 

oikeasuhteisia, niissä on otettava huomioon 

kustannukset ja hyödyt ja niiden on oltava 

perusteltuja tämän direktiivin 3 artiklan 
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perusteltuja tämän direktiivin 3 artiklan 

tavoitteisiin nähden. Tällaisia 

velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan 

23 ja 32 artiklan mukaisen kuulemisen 

jälkeen. 

tavoitteisiin nähden. Tällaisia 

velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan 

23 ja 32 artiklan mukaisen kuulemisen 

jälkeen. 

Or. en 

Perustelu 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate 

that their intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would 

lead to the automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately 

lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in countries/regions with a strong cable 

footprint. In addition, retail competition of the kind where all retail providers are dependent 

on one wholesale provider is not sustainable in the long run and only amounts to ‘fake-

competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition could lead to higher prices 

and less innovation and choice for end-users. 

 

Tarkistus   856 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Tämän artiklan mukaisten 

velvollisuuksien on perustuttava havaitun 

ongelman luonteeseen, erityisesti 

vähittäismyyntitasolla ja ottaen tarvittaessa 

huomioon valtioiden rajat ylittävän 

kysynnän yksilöinti tämän direktiivin 64 

artiklan mukaisesti. Niiden on oltava 

oikeasuhteisia, niissä on otettava huomioon 

kustannukset ja hyödyt ja niiden on oltava 

perusteltuja tämän direktiivin 3 artiklan 

tavoitteisiin nähden. Tällaisia 

velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan 

23 ja 32 artiklan mukaisen kuulemisen 

jälkeen. 

4. Tämän artiklan mukaisten 

velvollisuuksien on perustuttava havaitun 

ongelman luonteeseen ja ottaen tarvittaessa 

huomioon valtioiden rajat ylittävän 

kysynnän yksilöinti tämän direktiivin 64 

artiklan mukaisesti. Niiden on oltava 

oikeasuhteisia, niissä on otettava huomioon 

kustannukset ja hyödyt ja niiden on oltava 

perusteltuja tämän direktiivin 3 artiklan 

tavoitteisiin nähden. Tällaisia 

velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan 

23 ja 32 artiklan mukaisen kuulemisen 

jälkeen. 

Or. en 

 

Tarkistus   857 

David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Tämän artiklan mukaisten 

velvollisuuksien on perustuttava havaitun 

ongelman luonteeseen, erityisesti 

vähittäismyyntitasolla ja ottaen tarvittaessa 

huomioon valtioiden rajat ylittävän 

kysynnän yksilöinti tämän direktiivin 64 

artiklan mukaisesti. Niiden on oltava 

oikeasuhteisia, niissä on otettava huomioon 

kustannukset ja hyödyt ja niiden on oltava 

perusteltuja tämän direktiivin 3 artiklan 

tavoitteisiin nähden. Tällaisia 

velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan 

23 ja 32 artiklan mukaisen kuulemisen 

jälkeen. 

4. Tämän artiklan mukaisten 

velvollisuuksien on perustuttava havaitun 

ongelman luonteeseen ja ottaen tarvittaessa 

huomioon valtioiden rajat ylittävän 

kysynnän yksilöinti tämän direktiivin 64 

artiklan mukaisesti. Niiden on oltava 

oikeasuhteisia, niissä on otettava huomioon 

kustannukset ja hyödyt ja niiden on oltava 

perusteltuja tämän direktiivin 3 artiklan 

tavoitteisiin nähden. Tällaisia 

velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan 

23 ja 32 artiklan mukaisen kuulemisen 

jälkeen. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään välttämään keskittyminen vähittäismarkkinoihin, koska kilpailun 

soveltamisalan rajoittaminen vähittäistasolle loisi suurta epävarmuutta. 

 

Tarkistus   858 

José Blanco López 

 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Tämän artiklan mukaisten 

velvollisuuksien on perustuttava havaitun 

ongelman luonteeseen, erityisesti 

vähittäismyyntitasolla ja ottaen tarvittaessa 

huomioon valtioiden rajat ylittävän 

kysynnän yksilöinti tämän direktiivin 64 

artiklan mukaisesti. Niiden on oltava 

oikeasuhteisia, niissä on otettava huomioon 

kustannukset ja hyödyt ja niiden on oltava 

perusteltuja tämän direktiivin 3 artiklan 

tavoitteisiin nähden. Tällaisia 

velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan 

23 ja 32 artiklan mukaisen kuulemisen 

4. Tämän artiklan mukaisten 

velvollisuuksien on perustuttava havaitun 

ongelman luonteeseen tukku- tai 

vähittäismyyntitasolla ja ottaen tarvittaessa 

huomioon valtioiden rajat ylittävän 

kysynnän yksilöinti tämän direktiivin 64 

artiklan mukaisesti. Niiden on oltava 

oikeasuhteisia, niissä on otettava huomioon 

kustannukset ja hyödyt ja niiden on oltava 

perusteltuja tämän direktiivin 3 artiklan 

tavoitteisiin nähden. Tällaisia 

velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan 

23 ja 32 artiklan mukaisen kuulemisen 
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jälkeen. jälkeen. 

Or. en 

 

Tarkistus   859 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Kansallisten viranomaisten on 

tarkasteltava, millaisia vaikutuksia on 

sellaisilla kilpailudynamiikkaan 

vaikuttavilla markkinoiden uusilla 
kehityssuunnilla, jotka voivat liittyä 

esimerkiksi kaupallisiin sopimuksiin, 

yhteisinvestointisopimukset mukaan 

lukien, joita on tehty tai odottamatta 

loukattu tai jotka on irtisanottu. Jos nämä 

kehityssuunnat eivät ole riittävän 

merkittäviä, jotta niiden perusteella 

voitaisiin määrittää, onko tarpeen tehdä 

uusi markkina-analyysi 65 artiklan 

mukaisesti, kansallisen 

sääntelyviranomaisen on arvioitava, onko 

tarpeen tarkastella uudelleen 

velvollisuuksia, joita on asetettu 

operaattoreille, joilla on määritelty olevan 

huomattava markkinavoima, jotta voidaan 

varmistaa, että velvollisuudet täyttävät 

edelleen 4 kohdassa säädetyt edellytykset. 

Tällaisia muutoksia voidaan tehdä 

ainoastaan 23 ja 32 artiklan mukaisen 

kuulemisen jälkeen. 

6. Kansallisten viranomaisten on 

tarkasteltava, millaisia vaikutuksia on 

sellaisilla markkinoiden uusilla tai 

suunnitelluilla kehityssuunnilla, joiden 

voidaan kohtuudella olettaa vaikuttavan 

kilpailudynamiikkaan ja jotka voivat 

liittyä esimerkiksi kaupallisiin 

sopimuksiin, mukaan lukien rajoituksetta 

yhteisinvestointisopimukset ja/tai yritykset, 

jotka eivät toimi millään sähköisten 

viestintäpalvelujen vähittäismarkkinoilla. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 

toimittava näin 

a) omasta aloitteestaan ottaen huomioon 

tarpeen voida ennakoida 

markkinaolosuhteita, tai 

b) perustellusta pyynnöstä. 

Jos kehityssuunnat eivät ole riittävän 

merkittäviä edellyttääkseen uutta 

markkina-analyysia 65 artiklan 

mukaisesti, kansallisen 

sääntelyviranomaisen on viipymättä 

arvioitava, onko tarpeen tarkastella 

uudelleen velvollisuuksia ja tarkistaa 

mahdollista aiempaa päätöstä, myös 

peruuttamalla velvollisuuksia tai 

asettamalla uusia velvollisuuksia 
operaattoreille, joilla on määritelty olevan 

huomattava markkinavoima, jotta voidaan 

varmistaa, että velvollisuudet täyttävät 

edelleen tässä direktiivissä säädetyt 

vaatimukset, tai jotta voidaan päättää, 

ettei suunniteltu kehityssuunta edellytä 

mitään velvollisuuksia tai että se 

edellyttää aiempaa vähemmän tai 

yksinkertaisempia velvollisuuksia. 

Tällaisia päätöksiä voidaan tehdä 
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ainoastaan 23 ja 32 artiklan mukaisen 

kuulemisen jälkeen. 

Or. en 

 

Tarkistus   860 

Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Kansallisten viranomaisten on 

tarkasteltava, millaisia vaikutuksia on 

sellaisilla kilpailudynamiikkaan 

vaikuttavilla markkinoiden uusilla 

kehityssuunnilla, jotka voivat liittyä 

esimerkiksi kaupallisiin sopimuksiin, 

yhteisinvestointisopimukset mukaan 

lukien, joita on tehty tai odottamatta 

loukattu tai jotka on irtisanottu. Jos nämä 

kehityssuunnat eivät ole riittävän 

merkittäviä, jotta niiden perusteella 

voitaisiin määrittää, onko tarpeen tehdä 

uusi markkina-analyysi 65 artiklan 

mukaisesti, kansallisen 

sääntelyviranomaisen on arvioitava, onko 

tarpeen tarkastella uudelleen 

velvollisuuksia, joita on asetettu 

operaattoreille, joilla on määritelty olevan 

huomattava markkinavoima, jotta voidaan 

varmistaa, että velvollisuudet täyttävät 

edelleen 4 kohdassa säädetyt edellytykset. 

Tällaisia muutoksia voidaan tehdä 

ainoastaan 23 ja 32 artiklan mukaisen 

kuulemisen jälkeen. 

6. Kansallisten viranomaisten on 

tarkasteltava, millaisia vaikutuksia 

markkinoiden uusilla kehityssuunnilla on. 

Jos nämä kehityssuunnat eivät ole riittävän 

merkittäviä, jotta niiden perusteella 

voitaisiin määrittää, onko tarpeen tehdä 

uusi markkina-analyysi 65 artiklan 

mukaisesti, kansallisen 

sääntelyviranomaisen on arvioitava, onko 

tarpeen tarkastella uudelleen 

velvollisuuksia, joita on asetettu 

operaattoreille, joilla on määritelty olevan 

huomattava markkinavoima, jotta voidaan 

varmistaa, että velvollisuudet täyttävät 

edelleen 4 kohdassa säädetyt edellytykset. 

Tällaisia muutoksia voidaan tehdä 

ainoastaan 23 ja 32 artiklan mukaisen 

kuulemisen jälkeen. 

Or. en 

Perustelu 

Kaupalliset sopimukset ovat monimuotoisia, ja jotkin niistä saattavat johtaa tilanteisiin, 

joissa todellista kilpailua ei ole. Jos yhteisinvestointeja ei hallinnoida asianmukaisesti, ne 

voivat johtaa koordinoituun käyttäytymiseen ja jopa vähentää kilpailua ja investointeja 

pitkällä aikavälillä. 
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Tarkistus   861 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Kansallisten viranomaisten on 

tarkasteltava, millaisia vaikutuksia on 

sellaisilla kilpailudynamiikkaan 

vaikuttavilla markkinoiden uusilla 

kehityssuunnilla, jotka voivat liittyä 

esimerkiksi kaupallisiin sopimuksiin, 

yhteisinvestointisopimukset mukaan 

lukien, joita on tehty tai odottamatta 

loukattu tai jotka on irtisanottu. Jos nämä 

kehityssuunnat eivät ole riittävän 

merkittäviä, jotta niiden perusteella 

voitaisiin määrittää, onko tarpeen tehdä 

uusi markkina-analyysi 65 artiklan 

mukaisesti, kansallisen 

sääntelyviranomaisen on arvioitava, onko 

tarpeen tarkastella uudelleen 

velvollisuuksia, joita on asetettu 

operaattoreille, joilla on määritelty olevan 

huomattava markkinavoima, jotta voidaan 

varmistaa, että velvollisuudet täyttävät 

edelleen 4 kohdassa säädetyt edellytykset. 

Tällaisia muutoksia voidaan tehdä 

ainoastaan 23 ja 32 artiklan mukaisen 

kuulemisen jälkeen. 

6. Kansallisten viranomaisten on 

tarkasteltava, millaisia vaikutuksia 

markkinoiden uusilla kehityssuunnilla on. 

Jos nämä kehityssuunnat eivät ole riittävän 

merkittäviä, jotta niiden perusteella 

voitaisiin määrittää, onko tarpeen tehdä 

uusi markkina-analyysi 65 artiklan 

mukaisesti, kansallisen 

sääntelyviranomaisen on arvioitava, onko 

tarpeen tarkastella uudelleen 

velvollisuuksia, joita on asetettu 

operaattoreille, joilla on määritelty olevan 

huomattava markkinavoima, jotta voidaan 

varmistaa, että velvollisuudet täyttävät 

edelleen 4 kohdassa säädetyt edellytykset. 

Tällaisia muutoksia voidaan tehdä 

ainoastaan 23 ja 32 artiklan mukaisen 

kuulemisen jälkeen. 

Or. en 

 

Tarkistus   862 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Kansallisten viranomaisten on 

tarkasteltava, millaisia vaikutuksia on 

sellaisilla kilpailudynamiikkaan 

vaikuttavilla markkinoiden uusilla 

kehityssuunnilla, jotka voivat liittyä 

esimerkiksi kaupallisiin sopimuksiin, 

6. Kansallisten viranomaisten on 

tarkasteltava, millaisia vaikutuksia 

markkinoiden uusilla kehityssuunnilla on. 

Jos nämä kehityssuunnat eivät ole riittävän 

merkittäviä, jotta niiden perusteella 

voitaisiin määrittää, onko tarpeen tehdä 
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yhteisinvestointisopimukset mukaan 

lukien, joita on tehty tai odottamatta 

loukattu tai jotka on irtisanottu. Jos nämä 

kehityssuunnat eivät ole riittävän 

merkittäviä, jotta niiden perusteella 

voitaisiin määrittää, onko tarpeen tehdä 

uusi markkina-analyysi 65 artiklan 

mukaisesti, kansallisen 

sääntelyviranomaisen on arvioitava, onko 

tarpeen tarkastella uudelleen 

velvollisuuksia, joita on asetettu 

operaattoreille, joilla on määritelty olevan 

huomattava markkinavoima, jotta voidaan 

varmistaa, että velvollisuudet täyttävät 

edelleen 4 kohdassa säädetyt edellytykset. 

Tällaisia muutoksia voidaan tehdä 

ainoastaan 23 ja 32 artiklan mukaisen 

kuulemisen jälkeen. 

uusi markkina-analyysi 65 artiklan 

mukaisesti, kansallisen 

sääntelyviranomaisen on arvioitava, onko 

tarpeen tarkastella uudelleen 

velvollisuuksia, joita on asetettu 

operaattoreille, joilla on määritelty olevan 

huomattava markkinavoima, jotta voidaan 

varmistaa, että velvollisuudet täyttävät 

edelleen 4 kohdassa säädetyt edellytykset. 

Tällaisia muutoksia voidaan tehdä 

ainoastaan 23 ja 32 artiklan mukaisen 

kuulemisen jälkeen. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus on tarpeen, koska tämä komission ehdotuksen kohta heikentää huomattavaa 

markkinavoimaa koskevaa järjestelyä, koska siinä siirretään painopiste tästä järjestelystä 

kaupallisiin käyttöoikeussopimuksiin. 

 

Tarkistus   863 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Kansallisten viranomaisten on 

tarkasteltava, millaisia vaikutuksia on 

sellaisilla kilpailudynamiikkaan 

vaikuttavilla markkinoiden uusilla 

kehityssuunnilla, jotka voivat liittyä 

esimerkiksi kaupallisiin sopimuksiin, 

yhteisinvestointisopimukset mukaan 

lukien, joita on tehty tai odottamatta 

loukattu tai jotka on irtisanottu. Jos nämä 

kehityssuunnat eivät ole riittävän 

merkittäviä, jotta niiden perusteella 

voitaisiin määrittää, onko tarpeen tehdä 

uusi markkina-analyysi 65 artiklan 

mukaisesti, kansallisen 

6. Kansallisten viranomaisten on 

tarkasteltava, millaisia vaikutuksia 

markkinoiden uusilla kehityssuunnilla on. 

Jos nämä kehityssuunnat eivät ole riittävän 

merkittäviä, jotta niiden perusteella 

voitaisiin määrittää, onko tarpeen tehdä 

uusi markkina-analyysi 65 artiklan 

mukaisesti, kansallisen 

sääntelyviranomaisen on arvioitava, onko 

tarpeen tarkastella uudelleen 

velvollisuuksia, joita on asetettu 

operaattoreille, joilla on määritelty olevan 

huomattava markkinavoima, jotta voidaan 

varmistaa, että velvollisuudet täyttävät 
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sääntelyviranomaisen on arvioitava, onko 

tarpeen tarkastella uudelleen 

velvollisuuksia, joita on asetettu 

operaattoreille, joilla on määritelty olevan 

huomattava markkinavoima, jotta voidaan 

varmistaa, että velvollisuudet täyttävät 

edelleen 4 kohdassa säädetyt edellytykset. 

Tällaisia muutoksia voidaan tehdä 

ainoastaan 23 ja 32 artiklan mukaisen 

kuulemisen jälkeen. 

edelleen 4 kohdassa säädetyt edellytykset. 

Tällaisia muutoksia voidaan tehdä 

ainoastaan 23 ja 32 artiklan mukaisen 

kuulemisen jälkeen. 

Or. en 

 

Tarkistus   864 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Kansallisten viranomaisten on 

tarkasteltava, millaisia vaikutuksia on 

sellaisilla kilpailudynamiikkaan 

vaikuttavilla markkinoiden uusilla 

kehityssuunnilla, jotka voivat liittyä 

esimerkiksi kaupallisiin sopimuksiin, 

yhteisinvestointisopimukset mukaan 

lukien, joita on tehty tai odottamatta 

loukattu tai jotka on irtisanottu. Jos nämä 

kehityssuunnat eivät ole riittävän 

merkittäviä, jotta niiden perusteella 

voitaisiin määrittää, onko tarpeen tehdä 

uusi markkina-analyysi 65 artiklan 

mukaisesti, kansallisen 

sääntelyviranomaisen on arvioitava, onko 

tarpeen tarkastella uudelleen 

velvollisuuksia, joita on asetettu 

operaattoreille, joilla on määritelty olevan 

huomattava markkinavoima, jotta voidaan 

varmistaa, että velvollisuudet täyttävät 

edelleen 4 kohdassa säädetyt edellytykset. 

Tällaisia muutoksia voidaan tehdä 

ainoastaan 23 ja 32 artiklan mukaisen 

kuulemisen jälkeen. 

6. Kansallisten viranomaisten on 

tarkasteltava, millaisia vaikutuksia 

markkinoiden uusilla kehityssuunnilla on. 

Jos nämä kehityssuunnat eivät ole riittävän 

merkittäviä, jotta niiden perusteella 

voitaisiin määrittää, onko tarpeen tehdä 

uusi markkina-analyysi 65 artiklan 

mukaisesti, kansallisen 

sääntelyviranomaisen on arvioitava, onko 

tarpeen tarkastella uudelleen 

velvollisuuksia, joita on asetettu 

operaattoreille, joilla on määritelty olevan 

huomattava markkinavoima, jotta voidaan 

varmistaa, että velvollisuudet täyttävät 

edelleen 4 kohdassa säädetyt edellytykset. 

Tällaisia muutoksia voidaan tehdä 

ainoastaan 23 ja 32 artiklan mukaisen 

kuulemisen jälkeen. 
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Or. en 

Perustelu 

The Commission’s proposal weakens the SMP regime. Commercial agreements are diverse, 

and some of them have the potential to create ineffectively competitive market outcomes. 

While the Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as well as conditions against 

which coinvestment offers should be judged (compliance with which would entitle the co-

investment to effectively benefit from a regulatory holiday), these do not provide sufficient 

competition protections to warrant a relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in 

mind that coinvestments by their nature can lead to coordinated behaviour, which in turn 

could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. In its opinion BoR 

(16) 213 (p. 7), BEREC recognises “Once again, the risk is that in seeking to incentivise 

investment through regulatory forbearance, the Commission’s proposals could undermine 

competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of competition- and demand-

driven investment. The Commission’s proposals would therefore undermine their own 

ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Tarkistus   865 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Kansallisten viranomaisten on 

tarkasteltava, millaisia vaikutuksia on 

sellaisilla kilpailudynamiikkaan 

vaikuttavilla markkinoiden uusilla 

kehityssuunnilla, jotka voivat liittyä 

esimerkiksi kaupallisiin sopimuksiin, 

yhteisinvestointisopimukset mukaan 

lukien, joita on tehty tai odottamatta 

loukattu tai jotka on irtisanottu. Jos nämä 

kehityssuunnat eivät ole riittävän 

merkittäviä, jotta niiden perusteella 

voitaisiin määrittää, onko tarpeen tehdä 

uusi markkina-analyysi 65 artiklan 

mukaisesti, kansallisen 

sääntelyviranomaisen on arvioitava, onko 

tarpeen tarkastella uudelleen 

velvollisuuksia, joita on asetettu 

operaattoreille, joilla on määritelty olevan 

huomattava markkinavoima, jotta voidaan 

varmistaa, että velvollisuudet täyttävät 

edelleen 4 kohdassa säädetyt edellytykset. 

Tällaisia muutoksia voidaan tehdä 

6. Kansallisten viranomaisten on 

tarkasteltava, millaisia vaikutuksia on 

kilpailudynamiikkaan vaikuttavilla 

markkinoiden uusilla kehityssuunnilla, 

jotka voivat liittyä esimerkiksi kaupallisiin 

sopimuksiin. Jos nämä kehityssuunnat 

eivät ole riittävän merkittäviä, jotta niiden 

perusteella voitaisiin määrittää, onko 

tarpeen tehdä uusi markkina-analyysi 65 

artiklan mukaisesti, kansallisen 

sääntelyviranomaisen on arvioitava, onko 

tarpeen tarkastella uudelleen 

velvollisuuksia, joita on asetettu 

operaattoreille, joilla on määritelty olevan 

huomattava markkinavoima, jotta voidaan 

varmistaa, että velvollisuudet täyttävät 

edelleen 4 kohdassa säädetyt edellytykset. 

Tällaisia muutoksia voidaan tehdä 

ainoastaan 23 ja 32 artiklan mukaisen 

kuulemisen jälkeen. 
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ainoastaan 23 ja 32 artiklan mukaisen 

kuulemisen jälkeen. 

Or. de 

Perustelu 

Markkinakehityksen arvioinnissa olisi otettava huomioon kaikki nykyiset sopimukset, jotka 

voivat vaikuttaa kestävän kilpailun edistämiseen. 

 

Tarkistus   866 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten on varmistettava, 

että niiden asettamia velvoitteita 

noudatetaan. Kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla olisi oltava rikettä 

vastaavasti mahdollisuus määrätä ennalta 

vahvistetut seuraamukset ((i) 

viranomaiselle, (ii) loppukäyttäjälle ja/tai 

(iii) toiselle yritykselle) maksettavana 

maksuna. 

Or. de 

 

Tarkistus   867 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

66 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten on varmistettava, 

että määrätyt velvoitteet ovat vaikuttavia 

myös määräämällä rahallisia 

seuraamuksia, jos rikotaan huomattavaa 

markkinavoimaa koskevia velvoitteita ja 

kansallisen sääntelyviranomaisen 

hyväksymiä käyttöehtoja. 
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Or. en 

Perustelu 

Säännöksellä pyritään varmistamaan, että kansallisten sääntelyviranomaisten määräämät 

velvoitteet otetaan käytännössä huomioon ja täytetään myös vahvistamalla rahallisia 

seuraamuksia. 

 

Tarkistus   868 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

67 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Kansalliset sääntelyviranomaiset 

voivat määritellä tarkemmin julkistettavat 

tiedot, niiden yksityiskohtaisuuden tason ja 

julkaisutavan. 

3. Kansalliset sääntelyviranomaiset 

voivat määritellä tarkemmin julkistettavat 

tiedot, niiden yksityiskohtaisuuden tason ja 

julkaisutavan. Erityisesti jos operaattorilla 

on rakennusteknisen infrastruktuurin 

ja/tai erityisten verkkotoimintojen 

käyttöoikeuksiin ja käyttöön liittyviä 

velvollisuuksia, kansallisten 

sääntelyviranomaisten on määriteltävä 

keskeiset suorituskykyindikaattorit ja 

vastaavat palvelutasoa koskevat 

sopimukset sekä tarvittaessa tähän 

liittyvät maksuseuraamukset, jotka 

asetetaan saataville tarjotusta 

käyttöoikeudesta operaattorin omille 

tuotantoketjun loppupään toiminnoille ja 

käyttöoikeuksia koskevista 

velvollisuuksista hyötyjille. 

Or. en 

Perustelu 

Säännöksellä pyritään vahvistamaan avoimuusvelvoitetta säätämällä riittävistä, selkeistä ja 

objektiivisista elementeistä, joilla arvioida tarjottuja oikeuksia. 

 

Tarkistus   869 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 
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67 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Erityisesti jos operaattorilla on 

rakennusteknisen infrastruktuurin ja/tai 

erityisten verkkotoimintojen 

käyttöoikeuksiin ja käyttöön liittyviä 

velvollisuuksia, kansallisten 

sääntelyviranomaisten on määriteltävä 

keskeiset suorituskykyindikaattorit ja 

vastaavat palvelutasoa koskevat 

sopimukset sekä tähän liittyvät 

maksuseuraamukset, jotka asetetaan 

saataville tarjotusta käyttöoikeudesta 

operaattorin omille tuotantoketjun 

loppupään toiminnoille ja käyttöoikeuksia 

koskevista velvollisuuksista hyötyjille. 

 Kun operaattorilla, jolla on määritelty 

olevan huomattava markkinavoima, on 

rakennusteknisen infrastruktuurin ja/tai 

erityisten verkkotoimintojen 

käyttöoikeuksiin ja käyttöön liittyviä 

velvollisuuksia, (LISÄÄ VIITE) artiklan 

mukaisten kansallisten 

sääntelyviranomaisten on varmistettava 

vähintään liitteessä (LISÄÄ VIITE) 

vahvistetut elementit sisältävän 

viitetarjouksen julkaiseminen, sanotun 

rajoittamatta 2, 3 ja 4 soveltamista.  

Or. en 

 

Tarkistus   870 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

68 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

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 

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 
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kumppaneilleen. Erityisesti, jos operaattori 

ottaa käyttöön uusia järjestelmiä, 

kansallinen sääntelyviranomainen voi 

asettaa kyseiselle operaattorille 

velvollisuuksia toimittaa 

käyttöoikeustuotteita ja -palveluja kaikille 

yrityksille, myös itselleen, samoilla 

aikatauluilla, ehdoilla ja edellytyksillä, 

myös hintojen ja palvelun tason osalta, 

sekä käyttäen samoja järjestelmiä ja 

prosesseja, jotta voidaan turvata 

käyttöoikeuksien vastaavuus. 

kumppaneilleen. Kansallinen 

sääntelyviranomainen voi asettaa kyseiselle 

operaattorille velvollisuuksia toimittaa 

käyttöoikeustuotteita ja -palveluja kaikille 

yrityksille, myös itselleen, samoilla 

aikatauluilla, ehdoilla ja edellytyksillä, 

myös hintojen ja palvelun tason osalta, 

sekä käyttäen samoja järjestelmiä ja 

prosesseja, jotta voidaan turvata 

käyttöoikeuksien vastaavuus. 

Or. en 

 

Tarkistus   871 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

68 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

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. Erityisesti, jos operaattori 

ottaa käyttöön uusia järjestelmiä, 

kansallinen sääntelyviranomainen voi 

asettaa kyseiselle operaattorille 

velvollisuuksia toimittaa 

käyttöoikeustuotteita ja -palveluja kaikille 

yrityksille, myös itselleen, samoilla 

aikatauluilla, ehdoilla ja edellytyksillä, 

myös hintojen ja palvelun tason osalta, 

sekä käyttäen samoja järjestelmiä ja 

prosesseja, jotta voidaan turvata 

käyttöoikeuksien vastaavuus. 

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. Kansallinen 

sääntelyviranomainen voi asettaa kyseiselle 

operaattorille velvollisuuksia toimittaa 

tarvittavia tietoja, käyttöoikeustuotteita ja -

palveluja kaikille yrityksille, myös 

itselleen, samoilla aikatauluilla, ehdoilla ja 

edellytyksillä, myös hintojen ja palvelun 

tason osalta, sekä käyttäen samoja 

järjestelmiä ja prosesseja, jotta voidaan 

turvata käyttöoikeuspanosten vastaavuus. 

Or. en 
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Perustelu 

Velvollisuuden rajoittaminen "uusiin järjestelmiin" voisi viime kädessä tehdä koko 

tuotantopanosten vastaavuutta koskevasta velvollisuudesta (EoI) tarpeettoman, koska 

huomattavaa markkinavoimaa käyttävät operaattorit suunnittelevat kaikki lisäominaisuudet 

aina olemassa olevien järjestelmien päivityksiksi. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 

todistettava, että järjestelmä on uusi, mutta huomattavaa markkinavoimaa käyttävällä 

operaattorilla on mahdollisuus uhkapeliin, koska se suunnitteli järjestelmän alun perin ja 

sillä on selkeä etu tiedon ja osaamisen alalla. 

 

Tarkistus   872 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

Article 70  Poistetaan. 

Rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeus 

 

1.Kansallinen sääntelyviranomainen voi 

66 artiklan mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia täyttää 

kohtuullisina pidettävät pyynnöt, jotka 

koskevat rakennusteknisen 

infrastruktuurin käyttöoikeutta ja käyttöä, 

mukaan luettuina mutta kuitenkin näihin 

rajoittumatta rakennukset, rakennusten 

sisääntulot, rakennusten kaapelointi, 

mastot, antennit, tornit ja muut 

tukirakennelmat, kaapelikanavat, tyhjät 

putket, kaapelikaivot ja jakomot, jos 

markkina-analyysi osoittaa, että 

käyttöoikeuden epääminen tai 

käyttöoikeuden antaminen saman 

vaikutuksen aiheuttavin kohtuuttomin 

ehdoin estäisi kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla eikä olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

 

2.Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 

asettaa operaattorille velvollisuuksia 

antaa käyttöoikeus tämän artiklan 

mukaisesti riippumatta siitä, onko 

velvollisuuden kohteena oleva omaisuus 

osa merkityksellisiä markkinoita 

markkina-analyysin mukaisesti, jos 
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velvollisuus on tarpeellinen ja oikeassa 

suhteessa 3 artiklassa esitettyihin 

tavoitteisiin. 

Or. en 

 

Tarkistus   873 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeus 

Rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeus sekä fyysisten 

verkkoelementtien kokonaisuuden ja 

osien käyttöoikeus 

Or. en 

 

Tarkistus   874 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeus 

Rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeus sekä fyysisten 

verkkoelementtien kokonaisuuden ja 

osien käyttöoikeus 

Or. en 

Perustelu 

Vastaa sisältöä. 

 

Tarkistus   875 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 
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Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeus 

Rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeus sekä fyysisten 

verkkoelementtien kokonaisuuden ja 

osien käyttöoikeus 

Or. en 

 

Tarkistus   876 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, 

Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

voi 66 artiklan mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia täyttää 

kohtuullisina pidettävät pyynnöt, jotka 

koskevat rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeutta ja käyttöä, mukaan luettuina 

mutta kuitenkin näihin rajoittumatta 

rakennukset, rakennusten sisääntulot, 

rakennusten kaapelointi, mastot, antennit, 

tornit ja muut tukirakennelmat, 

kaapelikanavat, tyhjät putket, kaapelikaivot 

ja jakomot, jos markkina-analyysi 

osoittaa, että käyttöoikeuden epääminen 

tai käyttöoikeuden antaminen saman 

vaikutuksen aiheuttavin kohtuuttomin 

ehdoin estäisi kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla eikä olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

1. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen katsoo, että 

käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 

ehdot estäisivät kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla eivätkä olisi 

loppukäyttäjien edun mukaisia, se voi 66 

artiklan mukaisesti 

a) asettaa operaattoreille velvollisuuksia 

täyttää kohtuullisina pidettävät pyynnöt, 

jotka koskevat rakennusteknisen 

infrastruktuurin käyttöoikeutta ja käyttöä, 

mukaan luettuina mutta kuitenkin näihin 

rajoittumatta rakennukset, rakennusten 

sisääntulot, rakennusten kaapelointi, 

mastot, antennit, tornit ja muut 

tukirakennelmat, kaapelikanavat, tyhjät 

putket, kaapelikaivot ja jakomot; 

b) asettaa erityisten fyysisten 

verkkoelementtien ja niihin liittyvien 

toimintojen käyttöoikeuksia ja käyttöä 

koskevia velvollisuuksia, mukaan 

luettuna eriyttämätön käyttöoikeus 

tilaajayhteyksiin ja niiden osiin sekä 

eriyttämätön käyttöoikeus kuituyhteyksiin 

ja kuituyhteyksien paikallisosiin; 
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c) asettaa velvollisuuksia jakaa 

kolmansien osapuolten kanssa tiettyjä 

verkkoelementtejä, mukaan luettuna 

yhteinen pääsy tilaajayhteyksiin ja niiden 

osiin sekä yhteinen pääsy kuituyhteyksiin 

ja kuituyhteyksien paikallisosiin, mukaan 

luettuna aallonpituuskanavointi ja 

vastaavat jakoratkaisut. 

Or. en 

Perustelu 

Kilpailuongelmien soveltamisalan kaventaminen vähittäistasolle luo epävarmuutta 

sääntelykehykseen. Vähittäismarkkinoiden riittävä kilpailu perustuu toimiviin 

tukkumarkkinoihin. Meidän ei kuitenkaan tulisi heikentää pelkästään tukkutasolle tarkoitetun 

mallin toimintaa. 

 

Tarkistus   877 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

voi 66 artiklan mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia täyttää 

kohtuullisina pidettävät pyynnöt, jotka 

koskevat rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeutta ja käyttöä, mukaan luettuina 

mutta kuitenkin näihin rajoittumatta 

rakennukset, rakennusten sisääntulot, 

rakennusten kaapelointi, mastot, antennit, 

tornit ja muut tukirakennelmat, 

kaapelikanavat, tyhjät putket, kaapelikaivot 

ja jakomot, jos markkina-analyysi 

osoittaa, että käyttöoikeuden epääminen 

tai käyttöoikeuden antaminen saman 

vaikutuksen aiheuttavin kohtuuttomin 

ehdoin estäisi kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla eikä olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

1. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen katsoo, että 

käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 

ehdot estäisivät kilpailtujen markkinoiden 

kehittymistä vähittäismyyntitasolla eivätkä 

olisi loppukäyttäjien edun mukaisia, se 

voi 66 artiklan mukaisesti 

a) asettaa operaattoreille velvollisuuksia 

täyttää kohtuullisina pidettävät pyynnöt, 

jotka koskevat rakennusteknisen 

infrastruktuurin käyttöoikeutta ja käyttöä, 

mukaan luettuina mutta kuitenkin näihin 

rajoittumatta rakennukset, rakennusten 

sisääntulot, rakennusten kaapelointi, 

mastot, antennit, tornit ja muut 

tukirakennelmat, kaapelikanavat, tyhjät 

putket, kaapelikaivot ja jakomot; 

b) asettaa erityisten fyysisten 

verkkoelementtien ja niihin liittyvien 

toimintojen käyttöoikeuksia ja käyttöä 

koskevia velvollisuuksia, mukaan 

luettuna eriyttämätön käyttöoikeus 
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tilaajayhteyksiin ja niiden osiin sekä 

eriyttämätön käyttöoikeus kuituyhteyksiin 

ja kuituyhteyksien paikallisosiin; 

c) asettaa velvollisuuksia jakaa 

kolmansien osapuolten kanssa tiettyjä 

verkkoelementtejä, mukaan luettuna 

yhteinen pääsy tilaajayhteyksiin ja niiden 

osiin sekä yhteinen pääsy kuituyhteyksiin 

ja kuituyhteyksien paikallisosiin, mukaan 

luettuna aallonpituuskanavointi ja 

vastaavat jakoratkaisut. 

Or. en 

 

Tarkistus   878 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

voi 66 artiklan mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia täyttää 

kohtuullisina pidettävät pyynnöt, jotka 

koskevat rakennusteknisen 

infrastruktuurin käyttöoikeutta ja käyttöä, 

mukaan luettuina mutta kuitenkin näihin 

rajoittumatta rakennukset, rakennusten 

sisääntulot, rakennusten kaapelointi, 

mastot, antennit, tornit ja muut 

tukirakennelmat, kaapelikanavat, tyhjät 

putket, kaapelikaivot ja jakomot, jos 

markkina-analyysi osoittaa, että 

käyttöoikeuden epääminen tai 

käyttöoikeuden antaminen saman 

vaikutuksen aiheuttavin kohtuuttomin 

ehdoin estäisi kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla eikä olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

1. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen katsoo, että 

käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 

ehdot estäisivät kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla eivätkä olisi 

loppukäyttäjien edun mukaisia, se voi 66 

artiklan mukaisesti: 

Or. en 
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Tarkistus   879 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

voi 66 artiklan mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia täyttää 

kohtuullisina pidettävät pyynnöt, jotka 

koskevat rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeutta ja käyttöä, mukaan luettuina 

mutta kuitenkin näihin rajoittumatta 

rakennukset, rakennusten sisääntulot, 

rakennusten kaapelointi, mastot, antennit, 

tornit ja muut tukirakennelmat, 

kaapelikanavat, tyhjät putket, kaapelikaivot 

ja jakomot, jos markkina-analyysi 

osoittaa, että käyttöoikeuden epääminen 

tai käyttöoikeuden antaminen saman 

vaikutuksen aiheuttavin kohtuuttomin 

ehdoin estäisi kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla eikä olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

voi 66 artiklan mukaisesti 

a) asettaa operaattoreille velvollisuuksia 

täyttää kohtuullisina pidettävät pyynnöt, 

jotka koskevat rakennusteknisen 

infrastruktuurin käyttöoikeutta ja käyttöä, 

mukaan luettuina mutta kuitenkin näihin 

rajoittumatta rakennukset, rakennusten 

sisääntulot, rakennusten kaapelointi, 

mastot, antennit, tornit ja muut 

tukirakennelmat, kaapelikanavat, tyhjät 

putket, kaapelikaivot ja jakomot; 

b) asettaa erityisten fyysisten 

verkkoelementtien ja niihin liittyvien 

toimintojen käyttöoikeuksia ja käyttöä 

koskevia velvollisuuksia, mukaan 

luettuna eriyttämätön käyttöoikeus 

tilaajayhteyksiin ja niiden osiin sekä 

eriyttämätön käyttöoikeus kuituyhteyksiin 

ja kuituyhteyksien paikallisosiin; 

c) asettaa velvollisuuksia jakaa 

kolmansien osapuolten kanssa tiettyjä 

verkkoelementtejä, mukaan luettuna 

yhteinen pääsy tilaajayhteyksiin ja niiden 

osiin sekä yhteinen pääsy kuituyhteyksiin 

ja kuituyhteyksien paikallisosiin, mukaan 

luettuna aallonpituuskanavointi ja 

vastaavat jakoratkaisut. 

Or. en 

 

Tarkistus   880 

Michał Boni, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

voi 66 artiklan mukaisesti asettaa 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

voi 66 artiklan mukaisesti asettaa 
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operaattoreille velvollisuuksia täyttää 

kohtuullisina pidettävät pyynnöt, jotka 

koskevat rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeutta ja käyttöä, mukaan luettuina 

mutta kuitenkin näihin rajoittumatta 

rakennukset, rakennusten sisääntulot, 

rakennusten kaapelointi, mastot, antennit, 

tornit ja muut tukirakennelmat, 

kaapelikanavat, tyhjät putket, kaapelikaivot 

ja jakomot, jos markkina-analyysi osoittaa, 

että käyttöoikeuden epääminen tai 

käyttöoikeuden antaminen saman 

vaikutuksen aiheuttavin kohtuuttomin 

ehdoin estäisi kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla eikä olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

operaattoreille velvollisuuksia täyttää 

kohtuullisina pidettävät pyynnöt, jotka 

koskevat rakennusteknisen ja passiivisen 

infrastruktuurin käyttöoikeutta ja käyttöä, 

mukaan luettuina mutta kuitenkin näihin 

rajoittumatta rakennukset, rakennusten 

sisääntulot, rakennusten kaapelointi, 

mastot, antennit, tornit ja muut 

tukirakennelmat, kaapelikanavat, 

passiivinen siirtoinfrastruktuuri kaapelit 

ja kuidut mukaan luettuna, tyhjät putket, 

kaapelikaivot ja jakomot, jos markkina-

analyysi osoittaa, että käyttöoikeuden 

epääminen tai käyttöoikeuden antaminen 

saman vaikutuksen aiheuttavin 

kohtuuttomin ehdoin estäisi kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla eikä olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotamme artiklan soveltamisalan laajentamista kaikkeen passiiviseen infrastruktuuriin. 

 

Tarkistus   881 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

voi 66 artiklan mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia täyttää 

kohtuullisina pidettävät pyynnöt, jotka 

koskevat rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeutta ja käyttöä, mukaan luettuina 

mutta kuitenkin näihin rajoittumatta 

rakennukset, rakennusten sisääntulot, 

rakennusten kaapelointi, mastot, antennit, 

tornit ja muut tukirakennelmat, 

kaapelikanavat, tyhjät putket, kaapelikaivot 

ja jakomot, jos markkina-analyysi osoittaa, 

että käyttöoikeuden epääminen tai 

käyttöoikeuden antaminen saman 

vaikutuksen aiheuttavin kohtuuttomin 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

voi 66 artiklan mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia täyttää 

kohtuullisina pidettävät pyynnöt, jotka 

koskevat rakennusteknisen ja passiivisen 

infrastruktuurin käyttöoikeutta ja käyttöä, 

mukaan luettuina mutta kuitenkin näihin 

rajoittumatta rakennukset, rakennusten 

sisääntulot, rakennusten kaapelointi, 

mastot, antennit, tornit ja muut 

tukirakennelmat, kaapelikanavat, 

passiivinen siirtoinfrastruktuuri (kuten 

valokuitu ja kaapeli), tyhjät putket, 

kaapelikaivot ja jakomot, jos markkina-

analyysi osoittaa, että käyttöoikeuden 
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ehdoin estäisi kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla eikä olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

epääminen tai käyttöoikeuden antaminen 

saman vaikutuksen aiheuttavin 

kohtuuttomin ehdoin estäisi kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla eikä olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

Or. de 

 

Tarkistus   882 

Krišjānis Kariņš 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

voi 66 artiklan mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia täyttää 

kohtuullisina pidettävät pyynnöt, jotka 

koskevat rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeutta ja käyttöä, mukaan luettuina 

mutta kuitenkin näihin rajoittumatta 

rakennukset, rakennusten sisääntulot, 

rakennusten kaapelointi, mastot, antennit, 

tornit ja muut tukirakennelmat, 

kaapelikanavat, tyhjät putket, kaapelikaivot 

ja jakomot, jos markkina-analyysi osoittaa, 

että käyttöoikeuden epääminen tai 

käyttöoikeuden antaminen saman 

vaikutuksen aiheuttavin kohtuuttomin 

ehdoin estäisi kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla eikä olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

voi 66 artiklan mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia täyttää 

kohtuullisina pidettävät pyynnöt, jotka 

koskevat rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeutta ja käyttöä, mukaan luettuina 

mutta kuitenkin näihin rajoittumatta 

rakennukset, rakennusten sisääntulot, 

rakennusten kaapelointi, mastot, antennit, 

tornit ja muut tukirakennelmat, 

kaapelikanavat, tyhjät putket, kaapelikaivot 

ja jakomot, jos ne ovat 

markkinavoimaltaan huomattavan 

operaattorin omaisuutta ja jos markkina-

analyysi osoittaa, että käyttöoikeuden 

epääminen tai käyttöoikeuden antaminen 

saman vaikutuksen aiheuttavin 

kohtuuttomin ehdoin estäisi kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla eikä olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

Or. en 

 

Tarkistus   883 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

voi 66 artiklan mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia täyttää 

kohtuullisina pidettävät pyynnöt, jotka 

koskevat rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeutta ja käyttöä, mukaan luettuina 

mutta kuitenkin näihin rajoittumatta 

rakennukset, rakennusten sisääntulot, 

rakennusten kaapelointi, mastot, antennit, 

tornit ja muut tukirakennelmat, 

kaapelikanavat, tyhjät putket, kaapelikaivot 

ja jakomot, jos markkina-analyysi osoittaa, 

että käyttöoikeuden epääminen tai 

käyttöoikeuden antaminen saman 

vaikutuksen aiheuttavin kohtuuttomin 

ehdoin estäisi kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla eikä olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

voi 66 artiklan mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia täyttää 

kohtuullisina pidettävät pyynnöt, jotka 

koskevat rakennusteknisen ja passiivisen 

infrastruktuurin käyttöoikeutta ja käyttöä, 

mukaan luettuina mutta kuitenkin näihin 

rajoittumatta rakennukset, rakennusten 

sisääntulot, rakennusten kaapelointi, 

mastot, antennit, tornit ja muut 

tukirakennelmat, kaapelikanavat, tyhjät 

putket, passiiviset johdot, kaapelikaivot ja 

jakomot, jos markkina-analyysi osoittaa, 

että käyttöoikeuden epääminen tai 

käyttöoikeuden antaminen saman 

vaikutuksen aiheuttavin kohtuuttomin 

ehdoin estäisi kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla eikä olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

Or. de 

Perustelu 

Verkon rakentamisen edistämiseksi käyttöoikeusvelvoitteiden määrittelyssä on asetettava 

etusijalle passiivisen tai rakennusteknisen infrastruktuurin käyttö. Vain silloin, kun tämä ei 

riitä edistämään loppukäyttäjien kannalta kestävää kilpailua loppukäyttäjien tasolla ja 

tukkutasolla, olisi mahdollistettava verkon komponenttien aktiivinen yhteiskäyttö. 

 

Tarkistus   884 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

voi 66 artiklan mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia täyttää 

kohtuullisina pidettävät pyynnöt, jotka 

koskevat rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeutta ja käyttöä, mukaan luettuina 

mutta kuitenkin näihin rajoittumatta 

rakennukset, rakennusten sisääntulot, 

rakennusten kaapelointi, mastot, antennit, 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

voi 66 artiklan mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia täyttää 

kohtuullisina pidettävät pyynnöt, jotka 

koskevat rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeutta ja käyttöä, mukaan luettuina 

mutta kuitenkin näihin rajoittumatta 

rakennukset, rakennusten sisääntulot, 

rakennusten kaapelointi, mastot, antennit, 
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tornit ja muut tukirakennelmat, 

kaapelikanavat, tyhjät putket, kaapelikaivot 

ja jakomot, jos markkina-analyysi osoittaa, 

että käyttöoikeuden epääminen tai 

käyttöoikeuden antaminen saman 

vaikutuksen aiheuttavin kohtuuttomin 

ehdoin estäisi kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla eikä olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

tornit ja muut tukirakennelmat, 

kaapelikanavat, tyhjät putket, kaapelikaivot 

ja jakomot, jos markkina-analyysi osoittaa, 

että käyttöoikeuden epääminen tai 

käyttöoikeuden antaminen saman 

vaikutuksen aiheuttavin kohtuuttomin 

ehdoin estäisi pitkän aikavälin kestävää 

kilpailua kyseisillä markkinoilla eikä olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

Or. en 

Perustelu 

Yksillä suurilla tukkumarkkinoilla on usein lukuisia vähittäismarkkinoita, jotka voivat kehittyä 

eri tavoilla nopeammin, vaikka kyseisillä tukkumarkkinoilla on markkinoille pääsyn esteitä, 

minkä vuoksi keskittyminen pelkästään vähittäismarkkinoihin ei ole aiheellista ja olisi 

korvattava pitkän aikavälin kestävällä kilpailulla kyseisillä markkinoilla. Työjärjestyksen 104 

artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin 

yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   885 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

voi 66 artiklan mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia täyttää 

kohtuullisina pidettävät pyynnöt, jotka 

koskevat rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeutta ja käyttöä, mukaan luettuina 

mutta kuitenkin näihin rajoittumatta 

rakennukset, rakennusten sisääntulot, 

rakennusten kaapelointi, mastot, antennit, 

tornit ja muut tukirakennelmat, 

kaapelikanavat, tyhjät putket, kaapelikaivot 

ja jakomot, jos markkina-analyysi osoittaa, 

että käyttöoikeuden epääminen tai 

käyttöoikeuden antaminen saman 

vaikutuksen aiheuttavin kohtuuttomin 

ehdoin estäisi kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla eikä olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

voi 66 artiklan mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia täyttää 

kohtuullisina pidettävät pyynnöt, jotka 

koskevat rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeutta ja käyttöä, mukaan luettuina 

mutta kuitenkin näihin rajoittumatta 

rakennukset, rakennusten sisääntulot, 

rakennusten kaapelointi, mastot, antennit, 

tornit ja muut tukirakennelmat, 

kaapelikanavat, tyhjät putket, kaapelikaivot 

ja jakomot, jos markkina-analyysi osoittaa, 

että käyttöoikeuden epääminen tai 

käyttöoikeuden antaminen saman 

vaikutuksen aiheuttavin kohtuuttomin 

ehdoin estäisi kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä eikä 

olisi loppukäyttäjien edun mukaista. 
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Or. en 

 

Tarkistus   886 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a) asettaa operaattoreille 

velvollisuuksia täyttää kohtuullisina 

pidettävät pyynnöt, jotka koskevat 

rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeutta ja käyttöä, mukaan 

luettuina mutta kuitenkin näihin 

rajoittumatta rakennukset, rakennusten 

sisääntulot, rakennusten kaapelointi, 

mastot, antennit, tornit ja muut 

tukirakennelmat, kaapelikanavat, tyhjät 

putket, kaapelikaivot ja jakomot, 

Or. en 

 

Tarkistus   887 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b) asettaa erityisten fyysisten 

verkkoelementtien ja niihin liittyvien 

toimintojen käyttöoikeuksia ja käyttöä 

koskevia velvollisuuksia, mukaan 

luettuna eriyttämätön käyttöoikeus 

tilaajayhteyksiin ja niiden osiin sekä 

eriyttämätön käyttöoikeus kuituyhteyksiin 

ja kuituyhteyksien paikallisosiin, 

Or. en 
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Tarkistus   888 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 1 kohta – c alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c) asettaa velvollisuuksia jakaa 

kolmansien osapuolten kanssa tiettyjä 

verkkoelementtejä, mukaan luettuna 

yhteinen pääsy tilaajayhteyksiin ja niiden 

osiin sekä yhteinen pääsy kuituyhteyksiin 

ja kuituyhteyksien paikallisosiin, mukaan 

luettuna aallonpituuskanavointi ja 

vastaavat jakoratkaisut. 

Or. en 

 

Tarkistus   889 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon erityisesti seuraavat seikat: 

 a) kilpailevien toimintojen käytön tai 

asentamisen tekninen ja taloudellinen 

kannattavuus markkinoiden kehitysasteen 

kannalta katsottuna, ottaen huomioon 

kyseessä olevan yhteenliittämisen ja/tai 

käyttöoikeuden luonne ja laatu, sekä 

muiden alkuvaiheen 

käyttöoikeustuotteiden kuten 

kaapelikanavien käyttöoikeuden 

kannattavuus; 

 b) teknologian kehitys, joka vaikuttaa 

verkon suunnitteluun ja hallintaan; 
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 c) ehdotetun käyttöoikeuden 

toteuttamiskelpoisuus suhteessa 

käytettävissä olevaan kapasiteettiin; 

 d) toiminnon omistajan tekemät 

perusinvestoinnit ottaen huomioon tehdyt 

julkiset investoinnit ja investointeihin 

liittyvät riskit; 

 e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokas infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu; 

 f) mahdolliset asiaan liittyvät teollis- ja 

tekijänoikeudet; 

 g) yleiseurooppalaisten palvelujen 

tarjoaminen. 

Or. en 

Perustelu 

Rakennusteknisen infrastruktuurin käyttöoikeus parantaa infrastruktuuriin perustuvaa 

kilpailua mutta sitä ei pitäisi pitää yksinomaisena tai ensisijaisena korjaavana toimena. Siksi 

on tarpeen ottaa käyttöön täydentävä velvollisuus, jolla annetaan oikeus koko fyysisen verkon 

elementteihin (ts. passiivinen käyttöoikeus). Passiiviset toimet ovat aktiivisiin verrattuna se 

pääasiallinen tukkutason käyttöoikeustuote, jolla taataan kestävä infrastruktuuriin perustuva 

kilpailu ja edistetään sitä. Tarkistuksella asetetaan siksi etusijalle passiiviset toimet aktiivisiin 

verrattuna. 

 

Tarkistus   890 

Eva Kaili 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon erityisesti seuraavat seikat: 

 a) kilpailevien toimintojen käytön tai 

asentamisen tekninen ja taloudellinen 

kannattavuus markkinoiden kehitysasteen 

kannalta katsottuna, ottaen huomioon 

kyseessä olevan yhteenliittämisen ja/tai 

käyttöoikeuden luonne ja laatu, sekä 

muiden alkuvaiheen 

käyttöoikeustuotteiden kuten 
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kaapelikanavien käyttöoikeuden 

kannattavuus; 

 b) teknologian kehitys, joka vaikuttaa 

verkon suunnitteluun ja hallintaan; 

 c) ehdotetun käyttöoikeuden 

toteuttamiskelpoisuus suhteessa 

käytettävissä olevaan kapasiteettiin; 

 d) toiminnon omistajan tekemät 

perusinvestoinnit ottaen huomioon tehdyt 

julkiset investoinnit ja investointeihin 

liittyvät riskit; 

 e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokas infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu; 

 f) mahdolliset asiaan liittyvät teollis- ja 

tekijänoikeudet; 

 g) yleiseurooppalaisten palvelujen 

tarjoaminen. 

Or. en 

 

Tarkistus   891 

Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten ei kuitenkaan 

pitäisi määrätä ainoastaan 

tukkumarkkinoilla toimivien 

operaattoreiden kaapelikanavien, tyhjien 

putkien, kaapelikaivojen ja jakomoiden 

käyttöoikeudesta, kun nämä operaattorit 

tarjoavat loppukäyttäjille toimivan ja 

vastaavan vaihtoehtoisen käyttöoikeuden 

direktiivin 2014/61/EU 3 artiklan 3 

kohdan mukaisesti. 

Or. en 
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Perustelu 

Vertikaalisesti eriyttetyjen yritysten liiketoimintamallin kestävyyden mahdollistamiseksi 

ainoastaan tukkumarkkinoilla toimivia operaattoreita ei pitäisi velvoittaa tarjoamaan 

esimerkiksi pääsyä kaapelikanaviinsa vertikaalisesti integroiduille operaattoreille. Tämä 

poistaisi viimeksi mainituilta taloudellisen kannustimen käyttää ainoastaan tukkumarkkinoilla 

toimivien operaattoreiden verkkoja ja vaarantaisi ainoastaan tukkumarkkinoilla toimivien 

operaattoreiden investoijien mahdolliset tuotot. 

 

Tarkistus   892 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten on varmistettava, 

että kun kaapelikanavien kaltaisen 

rakennusteknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeutta rajoitetaan saatavuuden 

vuoksi, määrätään pimeän kuidun 

kaltaisista vaihtoehtoisista käyttötavoista 

71 artiklan mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Rakennusteknisen infrastruktuurin käyttöoikeus on tärkeä tekijä kestävässä kilpailussa, mutta 

olisi otettava huomioon tällaisen käyttöoikeuden myöntämisen rajoitettu saatavuus tai fyysiset 

rajoitteet. 

 

Tarkistus   893 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kansalliset sääntelyviranomaiset 

voivat asettaa operaattorille 

velvollisuuksia antaa käyttöoikeus tämän 

artiklan mukaisesti riippumatta siitä, 

onko velvollisuuden kohteena oleva 

omaisuus osa merkityksellisiä 

2. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon erityisesti seuraavat seikat: 

a) kilpailevien toimintojen käytön tai 

asentamisen tekninen ja taloudellinen 

kannattavuus markkinoiden kehitysasteen 
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markkinoita markkina-analyysin 

mukaisesti, jos velvollisuus on 

tarpeellinen ja oikeassa suhteessa 3 

artiklassa esitettyihin tavoitteisiin. 

kannalta katsottuna, ottaen huomioon 

kyseessä olevan yhteenliittämisen ja/tai 

käyttöoikeuden luonne ja laatu, sekä 

muiden alkuvaiheen 

käyttöoikeustuotteiden kuten 

kaapelikanavien käyttöoikeuden 

kannattavuus; 

b) teknologian kehitys, joka vaikuttaa 

verkon suunnitteluun ja hallintaan; 

c) ehdotetun käyttöoikeuden 

toteuttamiskelpoisuus suhteessa 

käytettävissä olevaan kapasiteettiin; 

d) toiminnon omistajan tekemät 

perusinvestoinnit ottaen huomioon tehdyt 

julkiset investoinnit ja investointeihin 

liittyvät riskit; 

e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokas infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu; 

f) mahdolliset asiaan liittyvät teollis- ja 

tekijänoikeudet; 

g) yleiseurooppalaisten palvelujen 

tarjoaminen. 

Or. en 

 

Tarkistus   894 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kansalliset sääntelyviranomaiset 

voivat asettaa operaattorille 

velvollisuuksia antaa käyttöoikeus tämän 

artiklan mukaisesti riippumatta siitä, 

onko velvollisuuden kohteena oleva 

omaisuus osa merkityksellisiä 

markkinoita markkina-analyysin 

mukaisesti, jos velvollisuus on 

tarpeellinen ja oikeassa suhteessa 3 

artiklassa esitettyihin tavoitteisiin. 

2. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon erityisesti seuraavat seikat: 
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Or. en 

Perustelu 

Rakennusteknisen infrastruktuurin käyttöoikeus parantaa infrastruktuuriin perustuvaa 

kilpailua mutta sitä ei pitäisi pitää yksinomaisena tai ensisijaisena korjaavana toimena. Siksi 

on tarpeen ottaa käyttöön täydentävä velvollisuus, jolla annetaan oikeus koko fyysisen verkon 

elementteihin (ts. passiivinen käyttöoikeus). Passiiviset toimet ovat aktiivisiin verrattuna se 

pääasiallinen tukkutason käyttöoikeustuote, jolla taataan kestävä infrastruktuuriin perustuva 

kilpailu ja edistetään sitä. Tarkistuksella asetetaan siksi etusijalle passiiviset toimet aktiivisiin 

verrattuna. 

 

Tarkistus   895 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 2 kohta – a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a) kilpailevien toimintojen käytön tai 

asentamisen tekninen ja taloudellinen 

kannattavuus markkinoiden kehitysasteen 

kannalta katsottuna, ottaen huomioon 

kyseessä olevan yhteenliittämisen ja/tai 

käyttöoikeuden luonne ja laatu, sekä 

muiden alkuvaiheen 

käyttöoikeustuotteiden kuten 

kaapelikanavien käyttöoikeuden 

kannattavuus; 

Or. en 

 

Tarkistus   896 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 2 kohta – b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b) teknologian kehitys, joka vaikuttaa 

verkon suunnitteluun ja hallintaan; 
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Or. en 

 

Tarkistus   897 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 2 kohta – c alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c) ehdotetun käyttöoikeuden 

toteuttamiskelpoisuus suhteessa 

käytettävissä olevaan kapasiteettiin; 

Or. en 

 

Tarkistus   898 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 2 kohta – d alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 d) toiminnon omistajan tekemät 

perusinvestoinnit ottaen huomioon tehdyt 

julkiset investoinnit ja investointeihin 

liittyvät riskit; 

Or. en 

 

Tarkistus   899 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 2 kohta – e alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokas infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu; 

Or. en 

 

Tarkistus   900 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 artikla – 2 kohta – f alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 f) yleiseurooppalaisten palvelujen 

tarjoaminen. 

Or. en 

 

Tarkistus   901 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

70 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 70 a artikla  

 Rakennusteknistä infrastruktuuria 

laajemmat käyttöoikeudet 

 Maantieteellisillä alueilla, joilla voidaan 

ennakoivasti odottaa kahta 

liityntäverkkoa ja joilla vähintään yksi 

verkko-operaattoreista tarjoaa tukkutason 

oikeuksia kaikille kiinnostuneille 

yrityksille kohtuullisin kaupallisin ehdoin, 

jotka mahdollistavat kestävän kilpailun 

vähittäismarkkinoilla, kansallisen 

sääntelyviranomaisen ei tule määrätä tai 

ylläpitää muita tukkutason oikeuksia 

koskevia velvoitteita kuin ne, jotka 

koskevat rakennusteknisen 

infrastruktuurin käyttöoikeutta direktiivin 
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2014/61/EU mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus   902 

Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Erityisten verkkotoimintojen 

käyttöoikeuksia ja käyttöä koskevat 

velvollisuudet 

Fyysisen verkon elementtien 

kokonaisuuden tai osien käyttöoikeutta ja 

käyttöä koskevat velvollisuudet 

Or. en 

Perustelu 

Muita tarkistuksia vastaavasti. 

 

Tarkistus   903 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Vain jos kansallinen sääntelyviranomainen 

katsoo, että 70 artiklan mukaisesti 

asetetuista velvollisuuksista ei itsessään ole 

tuloksena 3 artiklassa esitettyjen 

tavoitteiden toteutuminen, se voi 66 

artiklan säännösten mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia toteuttaa 

kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 

erityisten verkkoelementtien ja niihin 

liittyvien toimintojen käyttöoikeutta tai 

oikeutta hyödyntää niitä silloin, kun 

kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, 

että käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 

ehdot estäisivät kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

Vain jos kansallinen sääntelyviranomainen 

katsoo, että 70 artiklan mukaisesti 

asetetuista velvollisuuksista ei itsessään ole 

tuloksena 3 artiklassa esitettyjen 

tavoitteiden toteutuminen, se voi 66 

artiklan säännösten mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia: 
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vähittäismyyntitasolla  ja  että se ei olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

Or. en 

 

Tarkistus   904 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Vain jos kansallinen sääntelyviranomainen 

katsoo, että 70 artiklan mukaisesti 

asetetuista velvollisuuksista ei itsessään ole 

tuloksena 3 artiklassa esitettyjen 

tavoitteiden toteutuminen, se voi 66 

artiklan säännösten mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia toteuttaa 

kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 

erityisten verkkoelementtien ja niihin 

liittyvien toimintojen käyttöoikeutta tai 

oikeutta hyödyntää niitä silloin, kun 

kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, 

että käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 

ehdot estäisivät kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla  ja  että se ei olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

Vain jos kansallinen sääntelyviranomainen 

katsoo, että 70 artiklan mukaisesti 

asetetuista velvollisuuksista ei itsessään ole 

tuloksena 3 artiklassa esitettyjen 

tavoitteiden toteutuminen, se voi 66 

artiklan säännösten mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia: 

Or. en 

 

Tarkistus   905 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Vain jos kansallinen 
sääntelyviranomainen katsoo, että 70 

artiklan mukaisesti asetetuista 

velvollisuuksista ei itsessään ole tuloksena 

Kansallinen sääntelyviranomainen voi 66 

artiklan säännösten mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia toteuttaa 

kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 
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3 artiklassa esitettyjen tavoitteiden 

toteutuminen, se voi 66 artiklan 

säännösten mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia toteuttaa 

kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 

erityisten verkkoelementtien ja niihin 

liittyvien toimintojen käyttöoikeutta tai 

oikeutta hyödyntää niitä silloin, kun 

kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, 

että käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 

ehdot estäisivät kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla  ja  että se ei olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

erityisten verkkoelementtien ja niihin 

liittyvien toimintojen käyttöoikeutta tai 

oikeutta hyödyntää niitä silloin, kun 

kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, 

että käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 

ehdot estäisivät kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä tai että 

se ei olisi loppukäyttäjien edun mukaista. 

Or. en 

Perustelu 

On varmistettava tehokas käyttöoikeus huomattavan markkinavoiman operaattoreiden 

kanaviin ja mastoihin, jotta varmistetaan kilpailun säilyminen unionin markkinoilla. 

 

Tarkistus   906 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Vain jos kansallinen sääntelyviranomainen 

katsoo, että 70 artiklan mukaisesti 

asetetuista velvollisuuksista ei itsessään ole 

tuloksena 3 artiklassa esitettyjen 

tavoitteiden toteutuminen, se voi 66 

artiklan säännösten mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia toteuttaa 

kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 

erityisten verkkoelementtien ja niihin 

liittyvien toimintojen käyttöoikeutta tai 

oikeutta hyödyntää niitä silloin, kun 

kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, 

että käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 

ehdot estäisivät kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla  ja  että se ei olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

Vain jos kansallinen sääntelyviranomainen 

katsoo, että direktiivin 2014/61/EU 3 

artiklan mukaisesti asetetuista 

velvollisuuksista ei itsessään ole tuloksena 

3 artiklassa esitettyjen tavoitteiden 

toteutuminen, se voi 66 artiklan säännösten 

mukaisesti asettaa operaattoreille 

velvollisuuksia toteuttaa kohtuulliset 

pyynnöt, jotka koskevat erityisten 

verkkoelementtien ja niihin liittyvien 

toimintojen käyttöoikeutta tai oikeutta 

hyödyntää niitä silloin, kun tämä ei haittaa 

innovatiivista kehitystä, kuten erittäin 

suuren kapasiteetin verkkoja ja 

ohjelmistolla emuloituja verkkoja, ja kun 

kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, 

että käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 
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ehdot estäisivät kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla ja että se ei olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

Or. en 

 

Tarkistus   907 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Vain jos kansallinen 
sääntelyviranomainen katsoo, että 70 

artiklan mukaisesti asetetuista 

velvollisuuksista ei itsessään ole tuloksena 

3 artiklassa esitettyjen tavoitteiden 

toteutuminen, se voi 66 artiklan 

säännösten mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia toteuttaa 

kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 

erityisten verkkoelementtien ja niihin 

liittyvien toimintojen käyttöoikeutta tai 

oikeutta hyödyntää niitä silloin, kun 

kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, 

että käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 

ehdot estäisivät kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla  ja  että se ei olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

Kansallinen sääntelyviranomainen voi 66 

artiklan säännösten mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia toteuttaa 

kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 

erityisten verkkoelementtien ja niihin 

liittyvien toimintojen käyttöoikeutta tai 

oikeutta hyödyntää niitä silloin, kun 

kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, 

että käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 

ehdot estäisivät kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla ja että se ei olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

Or. en 

 

Tarkistus   908 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 



PE602.952v01-00 52/185 AM\1122811FI.docx 

FI 

Vain jos kansallinen 
sääntelyviranomainen katsoo, että 70 

artiklan mukaisesti asetetuista 

velvollisuuksista ei itsessään ole tuloksena 

3 artiklassa esitettyjen tavoitteiden 

toteutuminen, se voi 66 artiklan 

säännösten mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia toteuttaa 

kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 

erityisten verkkoelementtien ja niihin 

liittyvien toimintojen käyttöoikeutta tai 

oikeutta hyödyntää niitä silloin, kun 

kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, 

että käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 

ehdot estäisivät kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla  ja  että se ei olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

Kansallinen sääntelyviranomainen voi 66 

artiklan säännösten mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia toteuttaa 

kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 

erityisten verkkoelementtien ja niihin 

liittyvien toimintojen käyttöoikeutta tai 

oikeutta hyödyntää niitä silloin, kun 

kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, 

että käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 

ehdot estäisivät kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla ja että se ei olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

Or. en 

 

Tarkistus   909 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Vain jos kansallinen 
sääntelyviranomainen katsoo, että 70 

artiklan mukaisesti asetetuista 

velvollisuuksista ei itsessään ole tuloksena 

3 artiklassa esitettyjen tavoitteiden 

toteutuminen, se voi 66 artiklan 

säännösten mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia toteuttaa 

kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 

erityisten verkkoelementtien ja niihin 

liittyvien toimintojen käyttöoikeutta tai 

oikeutta hyödyntää niitä silloin, kun 

kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, 

että käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 

ehdot estäisivät kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla  ja  että se ei olisi 

Kansallinen sääntelyviranomainen voi 66 

artiklan säännösten mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia toteuttaa 

kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 

erityisten verkkoelementtien ja niihin 

liittyvien toimintojen käyttöoikeutta tai 

oikeutta hyödyntää niitä silloin, kun 

kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, 

että käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 

ehdot estäisivät pitkällä aikavälillä 

kestävän kilpailun kyseisillä markkinoilla 

tai että se ei olisi loppukäyttäjien edun 

mukaista. 
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loppukäyttäjien edun mukaista. 

Or. en 

Perustelu 

Access to civil engineering is important to contribute to sustainable competition, however it 

should take into account the limited availability or physical constraints of granting such 

access, therefore the national regulatory authority shall look at the most efficient remedies 

and not necessarily prioritise one over the other. 

In addition, the sole focus on retail market is not appropriate and should be replaced by long 

term sustainable competition in the relevant markets. In accordance with rule 104 of the rules 

of procedure, this amendment is necessary for pressing reasons related to the internal logic of 

the text 

 

Tarkistus   910 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Vain jos kansallinen sääntelyviranomainen 

katsoo, että 70 artiklan mukaisesti 

asetetuista velvollisuuksista ei itsessään ole 

tuloksena 3 artiklassa esitettyjen 

tavoitteiden toteutuminen, se voi 66 

artiklan säännösten mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia toteuttaa 

kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 

erityisten verkkoelementtien ja niihin 

liittyvien toimintojen käyttöoikeutta tai 

oikeutta hyödyntää niitä silloin, kun 

kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, 

että käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 

ehdot estäisivät kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla  ja  että se ei olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

Vain jos kansallinen sääntelyviranomainen 

katsoo, että 70 artiklan mukaisesti 

asetetuista velvollisuuksista ei itsessään ole 

tuloksena 3 artiklassa esitettyjen 

tavoitteiden toteutuminen, se voi 66 

artiklan säännösten mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia toteuttaa 

kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 

erityisten verkkoelementtien ja niihin 

liittyvien toimintojen käyttöoikeutta tai 

oikeutta hyödyntää niitä silloin, kun 

kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, 

että käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 

ehdot estäisivät kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

loppukäyttäjän tasolla ja tukkutasolla ja 

että se ei olisi loppukäyttäjien edun 

mukaista. 

Or. de 

Perustelu 

On varmistettava, että kestävää kilpailua kehittyy kaikille tasoille, myös tukkutasolle. 
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Tarkistus   911 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Vain jos kansallinen sääntelyviranomainen 

katsoo, että 70 artiklan mukaisesti 

asetetuista velvollisuuksista ei itsessään 

ole tuloksena 3 artiklassa esitettyjen 

tavoitteiden toteutuminen, se voi 66 

artiklan säännösten mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia toteuttaa 

kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 

erityisten verkkoelementtien ja niihin 

liittyvien toimintojen käyttöoikeutta tai 

oikeutta hyödyntää niitä silloin, kun 

kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, 

että käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 

ehdot estäisivät kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla  ja  että se ei olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

Vain jos kansallinen sääntelyviranomainen 

katsoo, että 70 artiklan mukaisesti 

asetetuilla velvollisuuksilla ei ratkaistaisi 

kyseisillä markkinoilla havaittuja 

kilpailuongelmia, se voi 66 artiklan 

säännösten mukaisesti asettaa 

operaattoreille velvollisuuksia toteuttaa 

kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat 

erityisten verkkoelementtien ja niihin 

liittyvien toimintojen käyttöoikeutta tai 

oikeutta hyödyntää niitä silloin, kun 

kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, 

että käyttöoikeuden epääminen tai saman 

vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat 

ehdot estäisivät kestävien 

kilpailumarkkinoiden kehittymistä 

vähittäismyyntitasolla ja että se ei olisi 

loppukäyttäjien edun mukaista. 

Or. en 

 

Tarkistus   912 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Operaattoreita voidaan vaatia muun 

muassa: 
Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
vaatia muun muassa: 

Or. en 

 

Tarkistus   913 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 



AM\1122811FI.docx 55/185 PE602.952v01-00 

  FI 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Operaattoreita voidaan vaatia muun 

muassa: 

Operaattoreita voidaan vaatia: 

Or. en 

 

Tarkistus   914 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) antamaan kolmansille osapuolille 

tiettyjen verkkoelementtien ja/tai 

toimintojen, tarvittaessa myös 

verkkoelementtien, jotka ovat joko ei-

aktiivisia tai fyysisiä, käyttöoikeus ja/tai 

aktiivinen tai virtuaalinen 

tilaajayhteyksien eriytetty käyttöoikeus ; 

a) antamaan kolmansille osapuolille 

pääsy tiettyihin ei-fyysisiin 

verkkoelementteihin mukaan luettuina 

aktiiviset palvelut; 

Or. en 

 

Tarkistus   915 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) antamaan kolmansille osapuolille 

tiettyjen verkkoelementtien ja/tai 

toimintojen, tarvittaessa myös 

verkkoelementtien, jotka ovat joko ei-

aktiivisia tai fyysisiä, käyttöoikeus ja/tai 

aktiivinen tai virtuaalinen 

tilaajayhteyksien eriytetty käyttöoikeus ; 

a) antamaan kolmansille osapuolille 

pääsy tiettyihin ei-fyysisiin 

verkkoelementteihin mukaan luettuina 

aktiiviset palvelut; 

Or. en 



PE602.952v01-00 56/185 AM\1122811FI.docx 

FI 

 

Tarkistus   916 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) antamaan kolmansille osapuolille 

tiettyjen verkkoelementtien ja/tai 

toimintojen, tarvittaessa myös 

verkkoelementtien, jotka ovat joko ei-

aktiivisia tai fyysisiä, käyttöoikeus ja/tai 

aktiivinen tai virtuaalinen 

tilaajayhteyksien eriytetty käyttöoikeus ; 

a) antamaan kolmansille osapuolille 

pääsy tiettyihin ei-fyysisiin 

verkkoelementteihin mukaan luettuina 

aktiiviset palvelut; 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään varmistamaan passiivisten korjaavien toimien ensisijaisuus aktiivisiin 

nähden. 

 

Tarkistus   917 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) antamaan kolmansille osapuolille 

tiettyjen verkkoelementtien ja/tai 

toimintojen, tarvittaessa myös 

verkkoelementtien, jotka ovat joko ei-

aktiivisia tai fyysisiä, käyttöoikeus ja/tai 

aktiivinen tai virtuaalinen 

tilaajayhteyksien eriytetty käyttöoikeus ; 

a) antamaan kolmansille osapuolille 

tiettyjen ei-fyysisten verkkoelementtien 

ja/tai toimintojen, tarvittaessa myös 

aktiivisten palvelujen käyttöoikeus 

avoimin ja säännellyin hintaehdoin, jotka 

vähintään mahdollistavat säännellyn 

toimijan vähittäistarjousten hintojen 

toisintamisen; 

Or. en 

 

Tarkistus   918 
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Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) antamaan kolmansille osapuolille 

tiettyjen verkkoelementtien ja/tai 

toimintojen, tarvittaessa myös 

verkkoelementtien, jotka ovat joko ei-

aktiivisia tai fyysisiä, käyttöoikeus ja/tai 

aktiivinen tai virtuaalinen tilaajayhteyksien 

eriytetty käyttöoikeus ; 

a) antamaan kolmansille osapuolille 

yhden verkkokerroksen, joka parhaiten 

ratkaisee vähittäistasolla havaitun 

ongelman, tarvittaessa myös 

verkkoelementtien, jotka ovat joko ei-

aktiivisia tai fyysisiä, käyttöoikeus ja/tai 

aktiivinen tai virtuaalinen tilaajayhteyksien 

käyttöoikeus; 

Or. en 

 

Tarkistus   919 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) antamaan kolmansille osapuolille 

tiettyjen verkkoelementtien ja/tai 
toimintojen, tarvittaessa myös 

verkkoelementtien, jotka ovat joko ei-

aktiivisia tai fyysisiä, käyttöoikeus ja/tai 

aktiivinen tai virtuaalinen 

tilaajayhteyksien eriytetty käyttöoikeus ; 

a) erityisten fyysisten 

verkkoelementtien ja niihin liittyvien 
toimintojen käyttöoikeuksia ja käyttöä 

koskevia velvollisuuksia, mukaan 

luettuna eriyttämätön käyttöoikeus 

tilaajayhteyksiin ja niiden osiin sekä 

eriyttämätön käyttöoikeus kuituyhteyksiin 

ja kuituyhteyksien paikallisosiin; 

Or. en 

 

Tarkistus   920 

Michał Boni 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) antamaan kolmansille osapuolille a) antamaan kolmansille osapuolille 
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tiettyjen verkkoelementtien ja/tai 

toimintojen, tarvittaessa myös 

verkkoelementtien, jotka ovat joko ei-

aktiivisia tai fyysisiä, käyttöoikeus ja/tai 

aktiivinen tai virtuaalinen tilaajayhteyksien 

eriytetty käyttöoikeus ; 

tiettyjen verkkoelementtien ja/tai 

toimintojen, tarvittaessa myös kaikkien 

aktiivisten verkkoelementtien, 

käyttöoikeus ja/tai virtuaalinen 

tilaajayhteyksien eriytetty käyttöoikeus; 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotamme, että 71 artiklaa sovelletaan vain aktiivisiin verkkoelementteihin, kun taas 70 

artiklassa käsitellään passiivisen infrastruktuurin sääntelyä. 

 

Tarkistus   921 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) antamaan kolmansille osapuolille 

tiettyjen verkkoelementtien ja/tai 

toimintojen, tarvittaessa myös 

verkkoelementtien, jotka ovat joko ei-

aktiivisia tai fyysisiä, käyttöoikeus ja/tai 

aktiivinen tai virtuaalinen tilaajayhteyksien 

eriytetty käyttöoikeus ; 

a) antamaan kolmansille osapuolille 

tiettyjen verkkoelementtien ja/tai 

toimintojen, tarvittaessa myös kaikkien 

aktiivisten verkkoelementtien, 

käyttöoikeus ja/tai tai virtuaalinen 

tilaajayhteyksien eriytetty käyttöoikeus; 

Or. de 

 

Tarkistus   922 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) antamaan kolmansille osapuolille 

tiettyjen verkkoelementtien ja/tai 

toimintojen, tarvittaessa myös 

verkkoelementtien, jotka ovat joko ei-

aktiivisia tai fyysisiä, käyttöoikeus ja/tai 

aktiivinen tai virtuaalinen tilaajayhteyksien 

eriytetty käyttöoikeus ; 

a) antamaan kolmansille osapuolille 

tiettyjen verkkoelementtien ja/tai 

toimintojen, tarvittaessa myös aktiivisten 

verkkoelementtien, käyttöoikeus ja/tai 

aktiivinen tai virtuaalinen tilaajayhteyksien 

eriytetty käyttöoikeus; 
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Or. de 

Perustelu 

Verkon rakentamisen edistämiseksi käyttöoikeusvelvoitteiden määrittelyssä on asetettava 

etusijalle passiivisen tai rakennusteknisen infrastruktuurin käyttö. Vain silloin, kun tämä ei 

riitä edistämään loppukäyttäjien kannalta kestävää kilpailua loppukäyttäjien tasolla ja 

tukkutasolla, olisi mahdollistettava verkon komponenttien aktiivinen yhteiskäyttö. 

 

Tarkistus   923 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 a a) velvollisuuksia jakaa kolmansien 

osapuolten kanssa tiettyjä 

verkkoelementtejä, mukaan luettuna 

yhteinen pääsy tilaajayhteyksiin ja niiden 

osiin sekä yhteinen pääsy kuituyhteyksiin 

ja kuituyhteyksien paikallisosiin, mukaan 

luettuna aallonpituuskanavointi ja 

vastaavat jakoratkaisut; 

Or. en 

 

Tarkistus   924 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) neuvottelemaan käyttöoikeutta 

pyytävien yritysten kanssa vilpittömässä 

mielessä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   925 
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Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) olemaan peruuttamatta jo 

myönnettyä toimintojen käyttöoikeutta; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   926 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 c a) velvoite tarjota tiettyjä palveluja 

tukkumyynnissä kolmansille osapuolille 

jälleenmyyntiä varten; 

Or. en 

 

Tarkistus   927 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 c a) velvoite tarjota tiettyjä palveluja 

tukkumyynnissä kolmansille osapuolille 

jälleenmyyntiä varten; 

Or. en 

Perustelu 

Uusi b kohta. Tarkistuksella pyritään varmistamaan passiivisten korjaavien toimien 

ensisijaisuus aktiivisiin nähden. 
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Tarkistus   928 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 c a) velvoite tarjota tiettyjä palveluja 

tukkumyynnissä kolmansille osapuolille 

jälleenmyyntiä varten; 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään varmistamaan passiivisten korjaavien toimien ensisijaisuus aktiivisiin 

nähden. Tärkein syy on se, että vaikka aktiiviset tuotteet ovat tärkeitä operaattoreille 

investointiportaita kiivettäessä, ne eivät sovellu korvaamaan passiivista tukkukäyttöoikeutta 

sekä kupari- että kuituverkoissa. 

 

Tarkistus   929 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 c a) velvoite tarjota tiettyjä palveluja 

tukkumyynnissä kolmansille osapuolille 

jälleenmyyntiä varten; 

Or. en 

 

Tarkistus   930 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) myöntämään teknisten 

rajapintojen, yhteyskäytäntöjen tai 

Poistetaan. 
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muiden keskeisten palvelujen tai 

virtuaaliverkkopalvelujen 

yhteentoimivuuden kannalta 

välttämättömien tekniikkojen avoin 

käyttöoikeus; 

Or. en 

 

Tarkistus   931 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) myöntämään teknisten 

rajapintojen, yhteyskäytäntöjen tai muiden 

keskeisten palvelujen tai 

virtuaaliverkkopalvelujen 
yhteentoimivuuden kannalta 

välttämättömien tekniikkojen avoin 

käyttöoikeus; 

d) teknisten liitäntöjen, 

yhteyskäytäntöjen tai muiden keskeisten, 

palvelujen yhteentoimivuuden kannalta 

välttämättömien tekniikoiden avoimen 

pääsyn myöntämistä; 

Or. en 

 

Tarkistus   932 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) tarjoamaan rinnakkain 

sijoittamista tai muita 

liitännäistoimintojen yhteiskäyttötapoja; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   933 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 
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Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

f) tarjoamaan tiettyjä sellaisia 

palvelua, joita tarvitaan päästä päähän -

palvelujen yhteentoimivuuden 

varmistamiseksi käyttäjille, mukaan 

lukien ohjelmistolla emuloituihin 

verkkoihin tai matkaviestinverkkojen 

verkkovierailuihin liittyvät toiminnot; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   934 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

f) tarjoamaan tiettyjä sellaisia 

palvelua, joita tarvitaan päästä päähän -

palvelujen yhteentoimivuuden 

varmistamiseksi käyttäjille, mukaan lukien 

ohjelmistolla emuloituihin verkkoihin tai 
matkaviestinverkkojen verkkovierailuihin 

liittyvät toiminnot; 

f) tarjoamaan tiettyjä palveluja, joita 

tarvitaan päästä päähän -palvelujen 

yhteentoimivuuden varmistamiseksi 

käyttäjille, mukaan lukien 

matkaviestinverkkojen verkkovierailuihin 

liittyvät toiminnot; 

Or. en 

 

Tarkistus   935 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – g alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

g) antamaan käyttötukijärjestelmien 

tai samankaltaisten 

ohjelmistojärjestelmien käyttöoikeus 

terveen kilpailun varmistamiseksi 

palvelujen tarjonnassa; 

Poistetaan. 
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Or. en 

 

Tarkistus   936 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – h alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

h) liittämään yhteen verkot tai 

verkkotoiminnot; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   937 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – i alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

i) tarjoamaan liitännäispalvelujen, 

kuten tunnistamis-, paikantamis- ja 

tilatietopalvelujen käyttöoikeuden. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   938 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 

liittää tällaisiin velvollisuuksiin 

vilpittömyyttä, kohtuullisuutta ja 

määräaikoja koskevia ehtoja. 

Poistetaan. 
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Or. en 

 

Tarkistus   939 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kun kansalliset 

sääntelyviranomaiset harkitsevat , 1 

kohdassa tarkoitettujen mahdollisten 

erityisvelvollisuuksien asettamisen 

asianmukaisuutta, ja erityisesti kun ne 

arvioivat suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti, olisiko velvollisuuksia 

asetettava ja miten se olisi tehtävä , niiden 

on analysoitava, olisivatko muunlaiset 

tukkutason hyödykkeiden käyttöoikeudet 

joko samoilla tai niihin liittyvillä 

vähittäismarkkinoilla riittävä keino 

käsitellä vähittäistasolla yksilöityä 

ongelmaa. Arvioinnissa on käsiteltävä 

olemassa olevia tai ennakoituja 

kaupallisia käyttöoikeustarjouksia, 59 

artiklan mukaista säänneltyä 

käyttöoikeutta taikka olemassa olevaa tai 

suunniteltua säänneltyä käyttöoikeutta 

muihin tukkutason hyödykkeisiin tämän 

artiklan mukaisesti. Viranomaisten on 

otettava huomioon erityisesti seuraavat 

seikat: 

2. Viranomaisten on otettava 

huomioon erityisesti seuraavat seikat: 

Or. en 

Perustelu 

Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate that their 

intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would lead to the 

automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately lead to the 

monopolisation or ‘duopolisation’. In addition, retail competition of the kind where all retail 

providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long run and 

only amounts to ‘fake-competition’ and could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. 
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The mere existence of a “prospective commercial access offer” should not be a sufficient 

basis upon which to require regulatory forbearance – if it were, then the absence of take-up 

could result in a de facto unregulated monopoly (see also BEREC opinion BoR (16) 213 (p. 

7)). 

 

Tarkistus   940 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kun kansalliset 

sääntelyviranomaiset harkitsevat , 1 

kohdassa tarkoitettujen mahdollisten 

erityisvelvollisuuksien asettamisen 

asianmukaisuutta, ja erityisesti kun ne 

arvioivat suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti, olisiko velvollisuuksia 

asetettava ja miten se olisi tehtävä , niiden 

on analysoitava, olisivatko muunlaiset 

tukkutason hyödykkeiden käyttöoikeudet 

joko samoilla tai niihin liittyvillä 

vähittäismarkkinoilla riittävä keino 

käsitellä vähittäistasolla yksilöityä 

ongelmaa. Arvioinnissa on käsiteltävä 

olemassa olevia tai ennakoituja 

kaupallisia käyttöoikeustarjouksia, 59 

artiklan mukaista säänneltyä 

käyttöoikeutta taikka olemassa olevaa tai 

suunniteltua säänneltyä käyttöoikeutta 

muihin tukkutason hyödykkeisiin tämän 

artiklan mukaisesti. Viranomaisten on 

otettava huomioon erityisesti seuraavat 

seikat: 

2. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon erityisesti seuraavat seikat: 

Or. en 

Perustelu 

Keskittyminen vähittäismarkkinoihin johtaisi monessa tapauksessa tukkumarkkinoiden 

sääntelyn automaattiseen poistamiseen. Lisäksi pelkkää "ennakoitua kaupallista 

käyttöoikeustarjousta" ei pitäisi pitää riittävänä perustana, jonka varassa sääntelyä 

vaaditaan. 

 

Tarkistus   941 
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Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kun kansalliset 

sääntelyviranomaiset harkitsevat , 1 

kohdassa tarkoitettujen mahdollisten 

erityisvelvollisuuksien asettamisen 

asianmukaisuutta, ja erityisesti kun ne 

arvioivat suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti, olisiko velvollisuuksia 

asetettava ja miten se olisi tehtävä , niiden 

on analysoitava, olisivatko muunlaiset 

tukkutason hyödykkeiden käyttöoikeudet 

joko samoilla tai niihin liittyvillä 

vähittäismarkkinoilla riittävä keino 

käsitellä vähittäistasolla yksilöityä 

ongelmaa. Arvioinnissa on käsiteltävä 

olemassa olevia tai ennakoituja 

kaupallisia käyttöoikeustarjouksia, 59 

artiklan mukaista säänneltyä 

käyttöoikeutta taikka olemassa olevaa tai 

suunniteltua säänneltyä käyttöoikeutta 

muihin tukkutason hyödykkeisiin tämän 

artiklan mukaisesti. Viranomaisten on 

otettava huomioon erityisesti seuraavat 

seikat: 

2. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon erityisesti seuraavat seikat: 

Or. en 

 

Tarkistus   942 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kun kansalliset 

sääntelyviranomaiset harkitsevat , 1 

kohdassa tarkoitettujen mahdollisten 

erityisvelvollisuuksien asettamisen 

asianmukaisuutta, ja erityisesti kun ne 

arvioivat suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti, olisiko velvollisuuksia 

asetettava ja miten se olisi tehtävä , niiden 

2. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon erityisesti seuraavat seikat: 
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on analysoitava, olisivatko muunlaiset 

tukkutason hyödykkeiden käyttöoikeudet 

joko samoilla tai niihin liittyvillä 

vähittäismarkkinoilla riittävä keino 

käsitellä vähittäistasolla yksilöityä 

ongelmaa. Arvioinnissa on käsiteltävä 

olemassa olevia tai ennakoituja 

kaupallisia käyttöoikeustarjouksia, 59 

artiklan mukaista säänneltyä 

käyttöoikeutta taikka olemassa olevaa tai 

suunniteltua säänneltyä käyttöoikeutta 

muihin tukkutason hyödykkeisiin tämän 

artiklan mukaisesti. Viranomaisten on 

otettava huomioon erityisesti seuraavat 

seikat: 

Or. en 

 

Tarkistus   943 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kun kansalliset 

sääntelyviranomaiset harkitsevat , 1 

kohdassa tarkoitettujen mahdollisten 

erityisvelvollisuuksien asettamisen 

asianmukaisuutta, ja erityisesti kun ne 

arvioivat suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti, olisiko velvollisuuksia 

asetettava ja miten se olisi tehtävä , niiden 

on analysoitava, olisivatko muunlaiset 

tukkutason hyödykkeiden käyttöoikeudet 

joko samoilla tai niihin liittyvillä 

vähittäismarkkinoilla riittävä keino 

käsitellä vähittäistasolla yksilöityä 

ongelmaa. Arvioinnissa on käsiteltävä 

olemassa olevia tai ennakoituja 

kaupallisia käyttöoikeustarjouksia, 59 

artiklan mukaista säänneltyä 

käyttöoikeutta taikka olemassa olevaa tai 

suunniteltua säänneltyä käyttöoikeutta 

muihin tukkutason hyödykkeisiin tämän 

artiklan mukaisesti. Viranomaisten on 

otettava huomioon erityisesti seuraavat 

2. Niiden on otettava huomioon 

erityisesti seuraavat seikat: (a) 

kilpailevien toimintojen käytön tai 

asentamisen tekninen ja taloudellinen 

kannattavuus markkinoiden kehitysasteen 

kannalta katsottuna, ottaen huomioon 

kyseessä olevan yhteenliittämisen ja/tai 

käyttöoikeuden luonne ja laatu, sekä 

muiden alkuvaiheen 

käyttöoikeustuotteiden kuten 

kaapelikanavien käyttöoikeuden 

kannattavuus; 

b) teknologian kehitys, joka vaikuttaa 

verkon suunnitteluun ja hallintaan; 

c) ehdotetun käyttöoikeuden 

toteuttamiskelpoisuus suhteessa 

käytettävissä olevaan kapasiteettiin; 

d) toiminnon omistajan tekemät 

perusinvestoinnit ottaen huomioon tehdyt 

julkiset investoinnit ja investointeihin 

liittyvät riskit; 

e) tarve turvata kilpailu pitkällä 
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seikat: aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokas infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu; 

f) mahdolliset asiaan liittyvät teollis- ja 

tekijänoikeudet; 

g) yleiseurooppalaisten palvelujen 

tarjoaminen. 

Or. en 

 

Tarkistus   944 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kun kansalliset 

sääntelyviranomaiset harkitsevat , 1 

kohdassa tarkoitettujen mahdollisten 

erityisvelvollisuuksien asettamisen 

asianmukaisuutta, ja erityisesti kun ne 

arvioivat suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti, olisiko velvollisuuksia 

asetettava ja miten se olisi tehtävä , niiden 

on analysoitava, olisivatko muunlaiset 

tukkutason hyödykkeiden käyttöoikeudet 

joko samoilla tai niihin liittyvillä 

vähittäismarkkinoilla riittävä keino 

käsitellä vähittäistasolla yksilöityä 

ongelmaa. Arvioinnissa on käsiteltävä 

olemassa olevia tai ennakoituja kaupallisia 

käyttöoikeustarjouksia, 59 artiklan 

mukaista säänneltyä käyttöoikeutta taikka 

olemassa olevaa tai suunniteltua säänneltyä 

käyttöoikeutta muihin tukkutason 

hyödykkeisiin tämän artiklan mukaisesti. 

Viranomaisten on otettava huomioon 

erityisesti seuraavat seikat: 

2. Kun kansalliset 

sääntelyviranomaiset harkitsevat 1 

kohdassa tarkoitettujen mahdollisten 

erityisvelvollisuuksien asettamisen 

asianmukaisuutta ja erityisesti kun ne 

arvioivat suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti, olisiko velvollisuuksia 

asetettava ja miten se olisi tehtävä , niiden 

on analysoitava, olisivatko muunlaiset 

tukkutason hyödykkeiden käyttöoikeudet 

joko samoilla tai niihin liittyvillä 

vähittäismarkkinoilla riittävä keino 

käsitellä vähittäistasolla yksilöityä 

ongelmaa. Arvioinnissa on käsiteltävä 

olemassa olevia tai ennakoituja kaupallisia 

käyttöoikeustarjouksia, 59 artiklan 

mukaista säänneltyä käyttöoikeutta taikka 

olemassa olevaa tai suunniteltua säänneltyä 

käyttöoikeutta muihin tukkutason 

hyödykkeisiin tämän artiklan mukaisesti, 

mutta sitä on tarvittaessa mukautettava 

vastaamaan markkinoiden merkittäviä 

muutoksia. Viranomaisten on otettava 

huomioon erityisesti seuraavat seikat: 

Or. en 

Perustelu 

Säännöksellä pyritään varmistamaan, että arviointi heijastelee markkinoiden merkittäviä 

muutoksia. 
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Tarkistus   945 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kun kansalliset 

sääntelyviranomaiset harkitsevat , 1 

kohdassa tarkoitettujen mahdollisten 

erityisvelvollisuuksien asettamisen 

asianmukaisuutta, ja erityisesti kun ne 

arvioivat suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti, olisiko velvollisuuksia 

asetettava ja miten se olisi tehtävä , niiden 

on analysoitava, olisivatko muunlaiset 

tukkutason hyödykkeiden käyttöoikeudet 

joko samoilla tai niihin liittyvillä 

vähittäismarkkinoilla riittävä keino 

käsitellä vähittäistasolla yksilöityä 

ongelmaa. Arvioinnissa on käsiteltävä 

olemassa olevia tai ennakoituja kaupallisia 

käyttöoikeustarjouksia, 59 artiklan 

mukaista säänneltyä käyttöoikeutta taikka 

olemassa olevaa tai suunniteltua 

säänneltyä käyttöoikeutta muihin 

tukkutason hyödykkeisiin tämän artiklan 

mukaisesti. Viranomaisten on otettava 

huomioon erityisesti seuraavat seikat: 

2. Kun kansalliset 

sääntelyviranomaiset harkitsevat 1 

kohdassa tarkoitettujen mahdollisten 

erityisvelvollisuuksien asettamisen 

asianmukaisuutta ja erityisesti kun ne 

arvioivat suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti, olisiko velvollisuuksia 

asetettava ja miten se olisi tehtävä , niiden 

on analysoitava, olisivatko muunlaiset 

tukkutason hyödykkeiden käyttöoikeudet 

joko samoilla tai niihin liittyvillä 

vähittäismarkkinoilla riittävä keino 

käsitellä vähittäistasolla yksilöityä 

ongelmaa. Arvioinnissa on käsiteltävä 

olemassa olevia kaupallisia 

käyttöoikeustarjouksia, 59 artiklan 

mukaista säänneltyä käyttöoikeutta taikka 

olemassa olevaa säänneltyä käyttöoikeutta 

muihin tukkutason hyödykkeisiin tämän 

artiklan mukaisesti. Markkinoiden 

merkittävien muutosten huomioon 

ottamiseksi arviointia on voitava aina 

mukauttaa. Viranomaisten on otettava 

huomioon erityisesti seuraavat seikat: 

Or. de 

 

Tarkistus   946 

Michał Boni 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kun kansalliset 

sääntelyviranomaiset harkitsevat , 1 

kohdassa tarkoitettujen mahdollisten 

erityisvelvollisuuksien asettamisen 

2. Kun kansalliset 

sääntelyviranomaiset harkitsevat 1 

kohdassa tarkoitettujen mahdollisten 

erityisvelvollisuuksien asettamisen 
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asianmukaisuutta, ja erityisesti kun ne 

arvioivat suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti, olisiko velvollisuuksia 

asetettava ja miten se olisi tehtävä , niiden 

on analysoitava, olisivatko muunlaiset 

tukkutason hyödykkeiden käyttöoikeudet 

joko samoilla tai niihin liittyvillä 

vähittäismarkkinoilla riittävä keino 

käsitellä vähittäistasolla yksilöityä 

ongelmaa. Arvioinnissa on käsiteltävä 

olemassa olevia tai ennakoituja kaupallisia 

käyttöoikeustarjouksia, 59 artiklan 

mukaista säänneltyä käyttöoikeutta taikka 

olemassa olevaa tai suunniteltua 

säänneltyä käyttöoikeutta muihin 

tukkutason hyödykkeisiin tämän artiklan 

mukaisesti. Viranomaisten on otettava 

huomioon erityisesti seuraavat seikat: 

asianmukaisuutta ja erityisesti kun ne 

arvioivat suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti, olisiko velvollisuuksia 

asetettava ja miten se olisi tehtävä , niiden 

on analysoitava, olisivatko muunlaiset 

tukkutason hyödykkeiden käyttöoikeudet 

joko samoilla tai niihin liittyvillä 

vähittäismarkkinoilla riittävä keino 

käsitellä vähittäistasolla yksilöityä 

ongelmaa. Arvioinnissa on käsiteltävä 

olemassa olevia kaupallisia 

käyttöoikeustarjouksia, 59 artiklan 

mukaista säänneltyä käyttöoikeutta taikka 

olemassa olevaa säänneltyä käyttöoikeutta 

muihin tukkutason hyödykkeisiin tämän 

artiklan mukaisesti, mutta sitä on aina 

mukautettava vastaamaan markkinoiden 

merkittäviä muutoksia. Viranomaisten on 

otettava huomioon erityisesti seuraavat 

seikat: 

Or. en 

Perustelu 

Article 71 provides that, in their assessment, NRAs should include existing or prospective 

commercial access offers and existing or contemplated regulated access. Including 

prospective offers and contemplated access however reduces predictability and legal 

certainty for providers of electronic communications services and networks. Consequently, 

only existing commercial access offers or regulated access should be taken into account. In 

addition, this provision should expressly provide that such assessment should at all times 

reflect significant market changes so as to avoid the situation that obligations that are no 

longer justified are maintained. 

 

Tarkistus   947 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kun kansalliset 

sääntelyviranomaiset harkitsevat , 1 

kohdassa tarkoitettujen mahdollisten 

erityisvelvollisuuksien asettamisen 

asianmukaisuutta, ja erityisesti kun ne 

arvioivat suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti, olisiko velvollisuuksia 

2. Kun kansalliset 

sääntelyviranomaiset harkitsevat 1 

kohdassa tarkoitettujen mahdollisten 

erityisvelvollisuuksien asettamisen 

asianmukaisuutta ja erityisesti kun ne 

arvioivat suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti, olisiko velvollisuuksia 
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asetettava ja miten se olisi tehtävä , niiden 

on analysoitava, olisivatko muunlaiset 

tukkutason hyödykkeiden käyttöoikeudet 

joko samoilla tai niihin liittyvillä 

vähittäismarkkinoilla riittävä keino 

käsitellä vähittäistasolla yksilöityä 

ongelmaa. Arvioinnissa on käsiteltävä 

olemassa olevia tai ennakoituja kaupallisia 

käyttöoikeustarjouksia, 59 artiklan 

mukaista säänneltyä käyttöoikeutta taikka 

olemassa olevaa tai suunniteltua säänneltyä 

käyttöoikeutta muihin tukkutason 

hyödykkeisiin tämän artiklan mukaisesti. 

Viranomaisten on otettava huomioon 

erityisesti seuraavat seikat: 

asetettava ja miten se olisi tehtävä , niiden 

on analysoitava, olisivatko muunlaiset 

tukkutason hyödykkeiden käyttöoikeudet 

joko samoilla tai niihin liittyvillä 

vähittäismarkkinoilla riittävä keino 

käsitellä kyseisillä markkinoilla yksilöityä 

ongelmaa. Arvioinnissa on käsiteltävä 

olemassa olevia tai ennakoituja kaupallisia 

käyttöoikeustarjouksia, 59 artiklan 

mukaista säänneltyä käyttöoikeutta taikka 

olemassa olevaa tai suunniteltua säänneltyä 

käyttöoikeutta muihin tukkutason 

hyödykkeisiin tämän artiklan mukaisesti. 

Viranomaisten on otettava huomioon 

erityisesti seuraavat seikat: 

Or. en 

Perustelu 

Yksillä suurilla tukkumarkkinoilla on usein lukuisia vähittäismarkkinoita, jotka voivat kehittyä 

eri tavoilla nopeammin, vaikka kyseisillä tukkumarkkinoilla on markkinoille pääsyn esteitä, 

minkä vuoksi keskittyminen pelkästään vähittäismarkkinoihin ei ole aiheellista ja olisi 

korvattava pitkän aikavälin kestävällä kilpailulla kyseisillä markkinoilla. Työjärjestyksen 104 

artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin 

yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   948 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) kilpailevien toimintojen käytön tai 

asentamisen tekninen ja taloudellinen 

kannattavuus markkinoiden kehitysasteen 

kannalta katsottuna, ottaen huomioon 

kyseessä olevan yhteenliittämisen ja/tai 

käyttöoikeuden luonne ja laatu, sekä 

muiden alkuvaiheen 

käyttöoikeustuotteiden kuten 

kaapelikanavien käyttöoikeuden 

kannattavuus; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus   949 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) odotettavissa oleva teknologian 

kehitys, joka vaikuttaa verkon 

suunnitteluun ja hallintaan; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   950 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) odotettavissa oleva teknologian 

kehitys, joka vaikuttaa verkon 

suunnitteluun ja hallintaan; 

b) teknologian kehitys, joka vaikuttaa 

verkon suunnitteluun ja hallintaan; 

Or. en 

 

Tarkistus   951 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) odotettavissa oleva teknologian 

kehitys, joka vaikuttaa verkon 

suunnitteluun ja hallintaan; 

b) teknologian kehitys, joka vaikuttaa 

verkon suunnitteluun ja hallintaan; 

Or. en 
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Tarkistus   952 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) tarve varmistaa 

teknologianeutraalius, joka antaa 

käyttöoikeuden hakijoille mahdollisuuden 

oman verkon suunnitteluun ja hallintaan; 

Or. en 

Perustelu 

Sääntelijöiden olisi varmistettava, että käyttöön otettavat korjaavat toimet ovat ennakoivia, ja 

kannustettava suunnittelemaan avointa ja joustavaa verkkoarkkitehtuuria, joka antaisi 

mahdollisuuden ottaa käyttöön vähemmän rasittavia ja monimutkaisia korjaavia toimia, 

sanotun rajoittamatta huomattavan markkinavoiman operaattoreiden vapautta kehittää omaa 

järjestelmäarkkitehtuuriaan. 

 

Tarkistus   953 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) ehdotetun käyttöoikeuden 

toteuttamiskelpoisuus suhteessa 

käytettävissä olevaan kapasiteettiin; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   954 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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d) toiminnon omistajan tekemät 

perusinvestoinnit ottaen huomioon tehdyt 

julkiset investoinnit ja investointeihin 

liittyvät riskit ja erityisesti erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoon tehtävät 

investoinnit ja niihin liittyvät riskitasot; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   955 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) toiminnon omistajan tekemät 

perusinvestoinnit ottaen huomioon tehdyt 

julkiset investoinnit ja investointeihin 

liittyvät riskit ja erityisesti erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoon tehtävät 

investoinnit ja niihin liittyvät riskitasot; 

d) toiminnon omistajan tekemät 

perusinvestoinnit ottaen huomioon tehdyt 

julkiset investoinnit ja investointeihin 

liittyvät riskit; 

Or. en 

 

Tarkistus   956 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) toiminnon omistajan tekemät 

perusinvestoinnit ottaen huomioon tehdyt 

julkiset investoinnit ja investointeihin 

liittyvät riskit ja erityisesti erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoon tehtävät 

investoinnit ja niihin liittyvät riskitasot; 

d) toiminnon omistajan tekemät 

perusinvestoinnit ottaen huomioon tehdyt 

julkiset investoinnit ja investointeihin 

liittyvät riskit; 

Or. en 

 

Tarkistus   957 

David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) toiminnon omistajan tekemät 

perusinvestoinnit ottaen huomioon tehdyt 

julkiset investoinnit ja investointeihin 

liittyvät riskit ja erityisesti erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoon tehtävät 

investoinnit ja niihin liittyvät riskitasot; 

d) toiminnon omistajan tekemät 

perusinvestoinnit ottaen huomioon tehdyt 

julkiset investoinnit ja investointeihin 

liittyvät riskit; 

Or. en 

Perustelu 

Tarvitaan välttämään se, että virtuaalisia tuotteita voitaisiin pitää passiivisten 

yhteystuotteiden korvaajina (eikä täydentäjinä). 

 

Tarkistus   958 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) toiminnon omistajan tekemät 

perusinvestoinnit ottaen huomioon tehdyt 

julkiset investoinnit ja investointeihin 

liittyvät riskit ja erityisesti erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoon tehtävät 

investoinnit ja niihin liittyvät riskitasot; 

d) toiminnon omistajan tekemät 

perusinvestoinnit ottaen huomioon tehdyt 

julkiset investoinnit ja investointeihin 

liittyvät riskit erityisesti investointien 

kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus   959 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 



AM\1122811FI.docx 77/185 PE602.952v01-00 

  FI 

e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokkaan 

infrastruktuuriin perustuvan kilpailun ja 

verkkoihin tehtäviin yhteisinvestointeihin 

perustuvan kestävän kilpailun; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   960 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokkaan infrastruktuuriin 

perustuvan kilpailun ja verkkoihin 

tehtäviin yhteisinvestointeihin perustuvan 

kestävän kilpailun; 

e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokas infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu ja esimerkiksi 

verkkoihin tehtäviin yhteisinvestointeihin 

perustuva kestävä kilpailu ja muut 

innovatiiviset kaupalliset 

liiketoimintamallit; 

Or. en 

 

Tarkistus   961 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokkaan infrastruktuuriin 

perustuvan kilpailun ja verkkoihin 

tehtäviin yhteisinvestointeihin perustuvan 

kestävän kilpailun; 

e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokas infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu ja innovatiivisiin 

kaupallisiin liiketoimintamalleihin, kuten 

esimerkiksi mutta ei yksinomaan 

verkkoihin tehtäviin yhteisinvestointeihin 

perustuva kestävä kilpailu; 

Or. en 
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Perustelu 

Johdanto-osan 166 kappaleessa mainitaan tarve ottaa huomioon operaattoreiden väliset 

uudet vapaaehtoiset sopimukset sääntelyn joustavuuden nimissä. Yhteisinvestoinnit ovat 

erityistapaus, mutta eivät ainoa sellainen. 

 

Tarkistus   962 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokkaan infrastruktuuriin 

perustuvan kilpailun ja verkkoihin 

tehtäviin yhteisinvestointeihin perustuvan 

kestävän kilpailun; 

e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokas infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu; 

Or. en 

Perustelu 

Tarvitaan, koska jotkut yhteisinvestointijärjestelyt saattavat johtaa tilanteisiin, joissa 

todellista kilpailua ei ole. 

 

Tarkistus   963 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokkaan infrastruktuuriin 

perustuvan kilpailun ja verkkoihin 

tehtäviin yhteisinvestointeihin perustuvan 

kestävän kilpailun; 

e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokas infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu; 

Or. en 

 

Tarkistus   964 
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Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokkaan infrastruktuuriin 

perustuvan kilpailun ja verkkoihin 

tehtäviin yhteisinvestointeihin perustuvan 

kestävän kilpailun; 

e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokas infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu; 

Or. en 

 

Tarkistus   965 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokkaan infrastruktuuriin 

perustuvan kilpailun ja verkkoihin 

tehtäviin yhteisinvestointeihin perustuvan 

kestävän kilpailun; 

e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokas infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu; 

Or. en 

Perustelu 

Concerning, co-investment schemes: some of them have the potential to create ineffectively 

competitive market outcomes. The Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as 

well as conditions against which co-investment offers should be judged (compliance with 

which would entitle the co-investment to effectively benefit from a regulatory holiday). 

However, these do not provide sufficient competition protections to warrant a relaxation of 

SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their nature can lead 

to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, 

the resulting reduction in competition could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. In its opinion BoR (16) 213 (p. 7), BEREC recognises “[T]he risk is that 

in seeking to incentivise investment through regulatory forbearance, the Commission’s 

proposals could undermine competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of 
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competition- and demand driven investment. The Commission’s proposals would therefore 

undermine their own ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Tarkistus   966 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokkaan infrastruktuuriin 

perustuvan kilpailun ja verkkoihin 

tehtäviin yhteisinvestointeihin perustuvan 

kestävän kilpailun; 

e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokas infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu; 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   967 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

f) mahdolliset asiaan liittyvät teollis- 

ja tekijänoikeudet; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   968 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – g alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

g) yleiseurooppalaisten palvelujen 

tarjoaminen. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   969 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 g a) kiinteiden yhteyksien ja 

matkaviestintäyhteyksien tarjousten ja 

tarjoajien laaja valikoima kaikille 

eurooppalaisille kuluttajille heidän 

asuinpaikastaan riippumatta; 

Or. en 

 

Tarkistus   970 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 kohta – g b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 g b) digitaalisen aikakauden 

demokraattisen yhteiskunnan 

kehittäminen sallimalla kaikille Euroopan 

kansalaisille vapaa tiedon saanti ja 

ilmaiseminen; 

Or. en 

 

Tarkistus   971 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Loppukäyttäjien pitkän aikavälin 

edun huomioon ottamiseksi kansallisten 

sääntelyviranomaisten olisi keskityttävä 

enemmän mahdollistamaan kaikkien 

operaattoreiden verkkoinvestoinnit. 

Sääntelyn ei pitäisi haitata innovatiivista 

kehitystä eikä etenkään erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoja, ohjelmisto-

ohjattuja verkkoja ja verkkotoimintojen 

virtualisointia. Säännellyt käyttöoikeudet 

olisi säilytettävä asianmukaisella ja 

tasapainoisella tavalla eli yhdessä verkon 

kerroksessa vain silloin, kun se on 

ehdottoman välttämätöntä kilpailun 

turvaamiseksi ja kun ei ole olemassa 

muita vaihtoehtoisia yhteyksiä, mukaan 

luettuina kaupallisiin sopimuksiin 

perustuvat yhteydet. Säännellyt 

käyttöoikeudet monessa verkon 

kerroksessa ovat johtaneet tarpeettomaan 

monimutkaisuuteen verkon eri kerrosten 

säänneltyjen tukkutuotteiden 

johdonmukaisuuden osalta ja rajoittavat 

aiheettomalla tavalla dynaamisen 

televiestintämarkkinaympäristön 

joustavuutta ja kaupallista vapautta. 

Käyttöoikeuksien rajoittaminen yhteen 

verkon kerrokseen, jossa vähittäistasolla 

todettu ongelma parhaiten ratkaistaan, 

vähentää merkittävästi sääntelyn 

kustannuksia ja markkinatoimijoiden 

mahdollisuuksia sääntelyn kiertämiseen, 

mikä johtaa tehokkaampaan ja 

asianmukaisempaan tulokseen. Tältä osin 

kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 

arvioitava, onko aktiivinen vai passiivinen 

käyttöoikeus sopivampi kansalliset tai 

paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. 

Koska eriyttäminen haittaa 

verkkoinvestointeja, kun se tarjoaa 

mahdollisuuden kerätä tuottavimmat 

asiakkaat keskimääräisillä 

kustannuksilla, eriytettyjen yhteyksien 

tarjoamisen ei pitäisi enää olla 

mahdollista, mikä heikentää tuotteiden ja 
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hintojen eriyttämiseen perustuvia 

investointimalleja. 

Or. en 

 

Tarkistus   972 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

71 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Asettaessaan operaattorille 

velvollisuuden tarjota käyttöoikeus tämän 

artiklan säännösten mukaisesti kansalliset 

sääntelyviranomaiset voivat, jos se on 

verkon normaalin toimivuuden 

varmistamiseksi tarpeen, asettaa teknisiä 

tai käyttöä koskevia ehtoja tällaisen 

käyttöoikeuden tarjoajalle ja/tai 

käyttöoikeuden saajalle. Erityisten 

teknisten standardien tai eritelmien 

noudattamisvelvoitteiden on oltava 39 
artiklan mukaisesti säädettyjen 

standardien ja/tai eritelmien mukaisia. 

3. Tämä ei estä kansallisia 

sääntelyviranomaisia ottamasta lisäksi 

huomioon mahdollisuutta asettaa kukin 

näistä velvoitteista operaattorille 72 
artiklan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus   973 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

72 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kansallinen sääntelyviranomainen voi 66 

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, 

Kansallinen sääntelyviranomainen voi 66 

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, 
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että todellinen kilpailu puuttuu ja tämä 

saattaa johtaa siihen, että kyseinen 

operaattori saattaa pitää hintoja liian 

korkealla tasolla tai harjoittaa 

hintapainostusta loppukäyttäjien haitaksi. 

että todellinen kilpailu puuttuu. 

Kansallinen sääntelyviranomainen voi 

myös määrätä hintavalvontaa, jolla 

varmistetaan oikeudenmukainen ja 

kohtuullinen hinnoittelu eikä vaikuteta 

kielteisesti investointeihin. Kun 

hintavalvontaa sovelletaan, sen on 

täytettävä seuraavat kumulatiiviset 

edellytykset: 

a) hintavalvonta varmistaa kaikkien 

uusien verkkojen käyttöönottoon liittyvien 

kustannusten kattamisen ja sisältää täysin 

näihin investointeihin liittyvät riskit; 

b) hintavalvonta ei johda tilanteeseen, 

jossa investoivalle operaattorille aiheutuu 

haittaa ei-investoivaan operaattoriin 

verrattuna, tai johda tilanteeseen, jossa 

investointia ei ensinkään tehtäisi; 

c) hintavalvonnalla vältetään 

käyttöoikeuden hakijoiden kohtuuttomat 

voittomarginaalit, joista olisi haittaa 

investoivalle operaattorille, ja se 

heijastelee asianmukaisesti 

käyttöoikeuden hakijoiden ottamien 

riskien välisiä eroja. 

Or. en 

 

Tarkistus   974 

Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

72 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Hintavalvontaa koskevien 

velvollisuuksien aiheellisuutta 

määrittäessään kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon loppukäyttäjien pitkän 

aikavälin edut, jotka liittyvät seuraavan 

sukupolven verkkojen ja erityisesti erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöönottoon. Erityisesti 

operaattoreiden kannustamiseksi 

tekemään investointeja, myös seuraavan 

sukupolven verkkoihin, kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

Jotta operaattoreita kannustettaisiin 

investoimaan, myös seuraavan sukupolven 

verkkoihin, kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon operaattorin tekemät 

investoinnit. Jos kansalliset 

sääntelyviranomaiset pitävät 

hintavalvontaa aiheellisena, niiden on 

sallittava operaattorille kohtuullinen tuotto 

sijoitetulle pääomalle, ottaen huomioon 

tiettyyn uuteen 

investointiverkkohankkeeseen 
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huomioon operaattorin tekemät 

investoinnit. Jos kansalliset 

sääntelyviranomaiset pitävät 

hintavalvontaa aiheellisena, niiden on 

sallittava operaattorille kohtuullinen tuotto 

sijoitetulle pääomalle, ottaen huomioon 

tiettyyn uuteen 

investointiverkkohankkeeseen 

mahdollisesti liittyvät riskit. 

mahdollisesti liittyvät riskit. 

Or. en 

Perustelu 

Kustannuslähtöisyyden ja taloudellisen toisinnettavuuden periaatteiden olisi annettava 

kansalliselle sääntelyviranomaiselle mahdollisuus taata alhaiset hinnat kuluttajille. 

 

Tarkistus   975 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ehdotus direktiiviksi 

72 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Hintavalvontaa koskevien 

velvollisuuksien aiheellisuutta 

määrittäessään kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon loppukäyttäjien pitkän 

aikavälin edut, jotka liittyvät seuraavan 

sukupolven verkkojen ja erityisesti erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöönottoon. Erityisesti 

operaattoreiden kannustamiseksi 

tekemään investointeja, myös seuraavan 

sukupolven verkkoihin, kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon operaattorin tekemät 

investoinnit. Jos kansalliset 

sääntelyviranomaiset pitävät 

hintavalvontaa aiheellisena, niiden on 

sallittava operaattorille kohtuullinen tuotto 

sijoitetulle pääomalle, ottaen huomioon 

tiettyyn uuteen 

investointiverkkohankkeeseen 

mahdollisesti liittyvät riskit. 

Jotta operaattoreita kannustettaisiin 

investoimaan, myös seuraavan sukupolven 

verkkoihin, kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon operaattorin tekemät 

investoinnit. Jos kansalliset 

sääntelyviranomaiset pitävät 

hintavalvontaa aiheellisena, niiden on 

sallittava operaattorille kohtuullinen tuotto 

sijoitetulle pääomalle, ottaen huomioon 

tiettyyn uuteen 

investointiverkkohankkeeseen 

mahdollisesti liittyvät riskit. 

Or. en 
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Perustelu 

Tarkistuksella pyritään välttämään kustannuslähtöisyyden poistaminen ja korvaaminen 

taloudellisen toisinnettavuuden testeillä, koska nämä testit eivät korvaa hintavalvontaa. 

 

Tarkistus   976 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

72 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Hintavalvontaa koskevien 

velvollisuuksien aiheellisuutta 

määrittäessään kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon loppukäyttäjien pitkän 

aikavälin edut, jotka liittyvät seuraavan 

sukupolven verkkojen ja erityisesti erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöönottoon. Erityisesti 

operaattoreiden kannustamiseksi 

tekemään investointeja, myös seuraavan 

sukupolven verkkoihin, kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon operaattorin tekemät 

investoinnit. Jos kansalliset 

sääntelyviranomaiset pitävät 

hintavalvontaa aiheellisena, niiden on 

sallittava operaattorille kohtuullinen tuotto 

sijoitetulle pääomalle, ottaen huomioon 

tiettyyn uuteen 

investointiverkkohankkeeseen 

mahdollisesti liittyvät riskit. 

Jotta operaattoreita kannustettaisiin 

investoimaan, myös seuraavan sukupolven 

verkkoihin, kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon operaattorin tekemät 

investoinnit. Jos kansalliset 

sääntelyviranomaiset pitävät 

hintavalvontaa aiheellisena, niiden on 

sallittava operaattorille kohtuullinen tuotto 

sijoitetulle pääomalle, ottaen huomioon 

tiettyyn uuteen 

investointiverkkohankkeeseen 

mahdollisesti liittyvät riskit. 

Or. en 

Perustelu 

Hintavalvonta on käyttöoikeuden sääntelyn keskeinen elementti eikä sen ehdoksi pidä asettaa 

muita kriteerejä. 

 

Tarkistus   977 

Kaja Kallas 
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Ehdotus direktiiviksi 

72 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Hintavalvontaa koskevien velvollisuuksien 

aiheellisuutta määrittäessään kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon loppukäyttäjien pitkän aikavälin 

edut, jotka liittyvät seuraavan sukupolven 

verkkojen ja erityisesti erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen käyttöönottoon. 

Erityisesti operaattoreiden kannustamiseksi 

tekemään investointeja, myös seuraavan 

sukupolven verkkoihin, kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon operaattorin tekemät 

investoinnit. Jos kansalliset 

sääntelyviranomaiset pitävät 

hintavalvontaa aiheellisena, niiden on 

sallittava operaattorille kohtuullinen 

tuotto sijoitetulle pääomalle, ottaen 

huomioon tiettyyn uuteen 

investointiverkkohankkeeseen 

mahdollisesti liittyvät riskit. 

Hintavalvontaa koskevien velvollisuuksien 

aiheellisuutta määrittäessään kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon loppukäyttäjien pitkän aikavälin 

edut, jotka liittyvät seuraavan sukupolven 

verkkojen ja erityisesti erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen käyttöönottoon. 

Erityisesti operaattoreiden kannustamiseksi 

tekemään investointeja, myös seuraavan 

sukupolven verkkoihin, kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon operaattorin tekemät 

investoinnit. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   978 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

72 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Hintavalvontaa koskevien velvollisuuksien 

aiheellisuutta määrittäessään kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon loppukäyttäjien pitkän aikavälin 

edut, jotka liittyvät seuraavan sukupolven 

verkkojen ja erityisesti erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen käyttöönottoon. 

Hintavalvontaa koskevien velvollisuuksien 

aiheellisuutta määrittäessään kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon loppukäyttäjien pitkän aikavälin 

edut, jotka liittyvät seuraavan sukupolven 

verkkoihin tehtäviin investointeihin ja 

niiden käyttöönottoon. Erityisesti 
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Erityisesti operaattoreiden kannustamiseksi 

tekemään investointeja, myös seuraavan 

sukupolven verkkoihin, kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon operaattorin tekemät 

investoinnit. Jos kansalliset 

sääntelyviranomaiset pitävät 

hintavalvontaa aiheellisena, niiden on 

sallittava operaattorille kohtuullinen tuotto 

sijoitetulle pääomalle, ottaen huomioon 

tiettyyn uuteen 

investointiverkkohankkeeseen 

mahdollisesti liittyvät riskit. 

operaattoreiden kannustamiseksi tekemään 

investointeja, myös seuraavan sukupolven 

verkkoihin, kansallisten 

sääntelyviranomaisten on otettava 

huomioon operaattorin tekemät 

investoinnit. Jos kansalliset 

sääntelyviranomaiset pitävät 

hintavalvontaa aiheellisena, niiden on 

sallittava operaattorille kohtuullinen tuotto 

sijoitetulle pääomalle, ottaen huomioon 

tiettyyn uuteen 

investointiverkkohankkeeseen 

mahdollisesti liittyvät riskit. 

Or. en 

 

Tarkistus   979 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

72 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kansallisten sääntelyviranomaisten ei 

pidä asettaa tai pysyttää voimassa tämän 

artiklan mukaisia velvollisuuksia, jos ne 

havaitsevat osoitettavissa olevan 

vähittäishinnan rajoituksen ja toteavat, 

että 67–71 artiklan mukaisesti asetetut 

vaatimukset, mukaan lukien erityisesti 68 

artiklan mukaisesti mahdollisesti asetettu 

taloudellisen toisinnettavuuden testi, 

turvaavat tosiasiallisen ja syrjimättömän 

käyttöoikeuden. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   980 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 



AM\1122811FI.docx 89/185 PE602.952v01-00 

  FI 

 

Ehdotus direktiiviksi 

72 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kansallisten sääntelyviranomaisten ei 

pidä asettaa tai pysyttää voimassa tämän 

artiklan mukaisia velvollisuuksia, jos ne 

havaitsevat osoitettavissa olevan 

vähittäishinnan rajoituksen ja toteavat, 

että 67–71 artiklan mukaisesti asetetut 

vaatimukset, mukaan lukien erityisesti 68 

artiklan mukaisesti mahdollisesti asetettu 

taloudellisen toisinnettavuuden testi, 

turvaavat tosiasiallisen ja syrjimättömän 

käyttöoikeuden. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Current provisions for co-investment practices do not allow non-profit or local ISPs to 

participate in the investments, restricting this opportunity only to larger and incumbent 

actors. Although Community Networks (CN) and local actors have proven succesful in 

connecting underprivileged communities both in urban and rural areas, it would be only 

normal to considered them equal members of the telecoms ecosystem, thus giving them fair 

and equal access to co-investment opportunities. 

Moreover, co-investment in a certain area must be considered as an oligopoly of a few 

powerful actors that work as a cartel. 

This is thus not acceptable to reduce the obligations. Furthermore, the access to co-

investment agreement shall be affordable for small operators. 

 

Tarkistus   981 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ehdotus direktiiviksi 

72 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kansallisten sääntelyviranomaisten ei 

pidä asettaa tai pysyttää voimassa tämän 

artiklan mukaisia velvollisuuksia, jos ne 

havaitsevat osoitettavissa olevan 

vähittäishinnan rajoituksen ja toteavat, 

että 67–71 artiklan mukaisesti asetetut 

vaatimukset, mukaan lukien erityisesti 68 

Poistetaan. 
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artiklan mukaisesti mahdollisesti asetettu 

taloudellisen toisinnettavuuden testi, 

turvaavat tosiasiallisen ja syrjimättömän 

käyttöoikeuden. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään välttämään kustannuslähtöisyyden poistaminen ja korvaaminen 

taloudellisen toisinnettavuuden testeillä, koska nämä testit eivät korvaa hintavalvontaa. 

 

Tarkistus   982 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

72 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kansallisten sääntelyviranomaisten ei pidä 

asettaa tai pysyttää voimassa tämän 

artiklan mukaisia velvollisuuksia, jos ne 

havaitsevat osoitettavissa olevan 

vähittäishinnan rajoituksen ja toteavat, että 

67–71 artiklan mukaisesti asetetut 

vaatimukset, mukaan lukien erityisesti 68 

artiklan mukaisesti mahdollisesti asetettu 

taloudellisen toisinnettavuuden testi, 

turvaavat tosiasiallisen ja syrjimättömän 

käyttöoikeuden. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten ei pidä 

asettaa tai pysyttää voimassa tämän 

artiklan mukaisia velvollisuuksia uusille 

verkkoelementeille, jos verkon 

käyttöönotto edistää erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen saatavuutta tai jos 

ne havaitsevat osoitettavissa olevan 

vähittäishinnan rajoituksen ja toteavat, että 

67–71 artiklan mukaisesti asetetut 

vaatimukset, mukaan lukien erityisesti 68 

artiklan mukaisesti mahdollisesti asetettu 

taloudellisen toisinnettavuuden testi, 

turvaavat tosiasiallisen syrjimättömän 

käyttöoikeuden. 

Or. en 

 

Tarkistus   983 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

72 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jos operaattorien hinnoille on 

asetettu kustannuslähtöisyyttä koskeva 

Poistetaan. 
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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. 

Or. en 

 

Tarkistus   984 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

72 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 72 a artikla  

 Muut käyttöoikeuteen liittyvät velvoitteet 

 1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

 voi 66 artiklan säännösten mukaisesti 

määrätä 

 a) antamaan kolmansille osapuolille 

tiettyjen verkkoelementtien 

käyttöoikeuden; 

 b) tarjoamaan tiettyjä palveluja 

tukkumyynnissä kolmansille osapuolille 

jälleenmyyntiä varten; 

 c) neuvottelemaan käyttöoikeutta 

pyytävien yritysten kanssa vilpittömässä 

mielessä; 

 d) olemaan peruuttamatta jo myönnettyä 

toimintojen käyttöoikeutta; 

 e) myöntämään teknisten rajapintojen, 

yhteyskäytäntöjen tai muiden keskeisten 

palvelujen tai virtuaaliverkkopalvelujen 

yhteentoimivuuden kannalta 
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välttämättömien tekniikkojen avoimen 

käyttöoikeuden; 

 f) tarjoamaan rinnakkain sijoittamista tai 

muita liitännäistoimintojen 

yhteiskäyttötapoja; 

 g) tarjoamaan tiettyjä sellaisia palveluja, 

joita tarvitaan päästä päähän -palvelujen 

yhteentoimivuuden varmistamiseksi 

käyttäjille, mukaan lukien ohjelmistolla 

emuloituihin verkkoihin tai 

matkaviestinverkkojen verkkovierailuihin 

liittyvät toiminnot; 

 h) antamaan käyttötukijärjestelmien tai 

samankaltaisten ohjelmistojärjestelmien 

käyttöoikeuden terveen kilpailun 

varmistamiseksi palvelujen tarjonnassa; 

 i) liittämään yhteen verkot tai 

verkkotoiminnot; 

 j) tarjoamaan liitännäispalvelujen, kuten 

tunnistamis-, paikantamis- ja 

tilatietopalvelujen käyttöoikeuden. 

 Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 

liittää tällaisiin velvollisuuksiin 

vilpittömyyttä, kohtuullisuutta ja 

määräaikoja koskevia ehtoja. 

 2. Viranomaisten on otettava huomioon 

erityisesti seuraavat seikat: 

 a) kilpailevien toimintojen käytön tai 

asentamisen tekninen ja taloudellinen 

kannattavuus markkinoiden kehitysasteen 

kannalta katsottuna, ottaen huomioon 

kyseessä olevan yhteenliittämisen ja/tai 

käyttöoikeuden luonne ja laatu, sekä 

muiden alkuvaiheen 

käyttöoikeustuotteiden kuten 

kaapelikanavien käyttöoikeuden 

kannattavuus; 

 b) teknologian kehitys, joka vaikuttaa 

verkon suunnitteluun ja hallintaan; 

 c) ehdotetun käyttöoikeuden 

toteuttamiskelpoisuus suhteessa 

käytettävissä olevaan kapasiteettiin; 

 d) toiminnon omistajan tekemät 

perusinvestoinnit ottaen huomioon tehdyt 

julkiset investoinnit ja investointeihin 
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liittyvät riskit; 

 e) tarve turvata kilpailu pitkällä 

aikavälillä ottaen erityisesti huomioon 

taloudellisesti tehokas infrastruktuuriin 

perustuva kilpailu; 

 f) mahdolliset asiaan liittyvät teollis- ja 

tekijänoikeudet; 

 g) yleiseurooppalaisten palvelujen 

tarjoaminen. 

Or. en 

 

Tarkistus   985 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

73 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   986 

Edouard Martin 

 

Ehdotus direktiiviksi 

73 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jos kansallinen sääntelyviranomainen 

asettaa kustannusvastaavuutta ja 

hintavalvontaa koskevia velvollisuuksia 

operaattoreille, joilla on määritelty olevan 

huomattava markkinavoima 

puheliikenteen tukkumarkkinoilla, sen on 

vahvistettava symmetriset 

terminointimaksut, jotka perustuvat 

tehokkaan operaattorin kustannuksiin. 

Tosiasiallisten kustannusten arvioinnin on 

perustuttava nykyarvoon. 

Kustannusmetodologian todellisten 

kustannusten laskemisen on perustuttava 

alhaalta ylöspäin suuntautuvan 

Jos kansallinen sääntelyviranomainen 

asettaa kustannusvastaavuutta ja 

hintavalvontaa koskevia 

velvollisuuksia puheliikenteen 

tukkumarkkinoilla, sen on vahvistettava 

symmetriset terminointimaksut, jotka 

perustuvat tehokkaan operaattorin 

kustannuksiin. Tosiasiallisten kustannusten 

arvioinnin on perustuttava nykyarvoon. 

Kustannusmetodologian todellisten 

kustannusten laskemisen on perustuttava 

alhaalta ylöspäin suuntautuvan 

mallintamisen lähestymistapaan, jossa 

käytetään tukkuhintaisen laskevan 
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mallintamisen lähestymistapaan, jossa 

käytetään tukkuhintaisen laskevan 

puheensiirtopalvelun kolmansille 

osapuolille toimittamisen 

liikenneperusteisia pitkän aikavälin 

lisäkustannuksia. 

puheensiirtopalvelun kolmansille 

osapuolille toimittamisen 

liikenneperusteisia pitkän aikavälin 

lisäkustannuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus   987 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

73 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio hyväksyy [päivämäärä] 

mennessä, yhteistyöelintä kuultuaan, 109 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 

yhdestä enimmäismääräisestä 

terminointimaksusta, jonka kansalliset 

sääntelyviranomaiset asettavat yrityksille, 

joilla on määritelty olevan huomattava 

markkinavoima kiinteän verkon ja 

matkaviestintäverkon laskevan liikenteen 

markkinoilla. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   988 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ehdotus direktiiviksi 

73 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio hyväksyy [päivämäärä] 

mennessä, yhteistyöelintä kuultuaan, 109 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 

yhdestä enimmäismääräisestä 

terminointimaksusta, jonka kansalliset 

sääntelyviranomaiset asettavat yrityksille, 

joilla on määritelty olevan huomattava 

markkinavoima kiinteän verkon ja 

matkaviestintäverkon laskevan liikenteen 

Poistetaan. 
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markkinoilla. 

Or. en 

 

Tarkistus   989 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

73 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Näitä delegoituja säädöksiä 

hyväksyessään komissio noudattaa 1 

kohdan ensimmäisessä alakohdassa 

säädettyjä periaatteita sekä liitteessä III 

esitettyjä perusteita ja parametrejä. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   990 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ehdotus direktiiviksi 

73 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Näitä delegoituja säädöksiä 

hyväksyessään komissio noudattaa 1 

kohdan ensimmäisessä alakohdassa 

säädettyjä periaatteita sekä liitteessä III 

esitettyjä perusteita ja parametrejä. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   991 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

73 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio varmistaa 2 kohtaa Poistetaan. 
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soveltaessaan, että vahvistettu yksi 

puheensiirron terminointimaksu 

matkaviestintäverkoissa on enintään 1,23 

senttiä minuutilta ja kiinteissä verkoissa 

enintään 0,14 senttiä minuutilta. Kun 

komissio ensimmäisen kerran vahvistaa 

terminointimaksun yhden 

enimmäismäärän, se ottaa huomioon 

painotetun keskiarvon niistä 

terminointimaksujen enimmäismääristä 

kiinteissä verkoissa ja 

matkaviestinverkoissa, jotka on 

vahvistettu 1 kohdan ensimmäisessä 

alakohdassa esitettyjen periaatteiden 

mukaisesti ja joita sovelletaan kaikkialla 

unionissa. 

Or. en 

 

Tarkistus   992 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

73 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio varmistaa 2 kohtaa 

soveltaessaan, että vahvistettu yksi 

puheensiirron terminointimaksu 

matkaviestintäverkoissa on enintään 1,23 

senttiä minuutilta ja kiinteissä verkoissa 

enintään 0,14 senttiä minuutilta. Kun 

komissio ensimmäisen kerran vahvistaa 

terminointimaksun yhden 

enimmäismäärän, se ottaa huomioon 

painotetun keskiarvon niistä 

terminointimaksujen enimmäismääristä 

kiinteissä verkoissa ja 

matkaviestinverkoissa, jotka on 

vahvistettu 1 kohdan ensimmäisessä 

alakohdassa esitettyjen periaatteiden 

mukaisesti ja joita sovelletaan kaikkialla 

unionissa. 

Poistetaan. 

Or. en 
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Perustelu 

Enimmäismaksu olisi vahvistettava delegoidulla säädöksellä eikä perussäädöksessä. 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   993 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ehdotus direktiiviksi 

73 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio varmistaa 2 kohtaa 

soveltaessaan, että vahvistettu yksi 

puheensiirron terminointimaksu 

matkaviestintäverkoissa on enintään 1,23 

senttiä minuutilta ja kiinteissä verkoissa 

enintään 0,14 senttiä minuutilta. Kun 

komissio ensimmäisen kerran vahvistaa 

terminointimaksun yhden 

enimmäismäärän, se ottaa huomioon 

painotetun keskiarvon niistä 

terminointimaksujen enimmäismääristä 

kiinteissä verkoissa ja 

matkaviestinverkoissa, jotka on 

vahvistettu 1 kohdan ensimmäisessä 

alakohdassa esitettyjen periaatteiden 

mukaisesti ja joita sovelletaan kaikkialla 

unionissa. 

4. Komissio varmistaa, että 

vahvistettu yksi puheensiirron 

terminointimaksu matkaviestintäverkoissa 

on enintään 1 sentti minuutilta ja kiinteissä 

verkoissa enintään 0,12 senttiä minuutilta. 

Or. en 

 

Tarkistus   994 

Krišjānis Kariņš 

 

Ehdotus direktiiviksi 

73 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio varmistaa 2 kohtaa 

soveltaessaan, että vahvistettu yksi 

puheensiirron terminointimaksu 

matkaviestintäverkoissa on enintään 1,23 

senttiä minuutilta ja kiinteissä verkoissa 

4. Komissio varmistaa 2 kohtaa 

soveltaessaan, että vahvistettu yksi 

puheensiirron terminointimaksu 

matkaviestintäverkoissa on enintään 0,94 

senttiä minuutilta ja kiinteissä verkoissa 
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enintään 0,14 senttiä minuutilta. Kun 

komissio ensimmäisen kerran vahvistaa 

terminointimaksun yhden 

enimmäismäärän, se ottaa huomioon 

painotetun keskiarvon niistä 

terminointimaksujen enimmäismääristä 

kiinteissä verkoissa ja 

matkaviestinverkoissa, jotka on vahvistettu 

1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 

esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja joita 

sovelletaan kaikkialla unionissa. 

enintään 0,14 senttiä minuutilta. Kun 

komissio ensimmäisen kerran vahvistaa 

terminointimaksun yhden 

enimmäismäärän, se ottaa huomioon 

painotetun keskiarvon niistä 

terminointimaksujen enimmäismääristä 

kiinteissä verkoissa ja 

matkaviestinverkoissa, jotka on vahvistettu 

1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 

esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja joita 

sovelletaan kaikkialla unionissa. 

Or. en 

 

Tarkistus   995 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ehdotus direktiiviksi 

73 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Hyväksyessään delegoituja 

säädöksiä 2 kohdan mukaisesti komissio 

ottaa huomioon loppukäyttäjien 

kokonaismäärän kussakin jäsenvaltiossa, 

jotta voidaan varmistaa 

terminointimaksujen enimmäismäärien 

asianmukainen painottaminen, sekä 

kansalliset olosuhteet, joista aiheutuu 

merkittäviä eroja jäsenvaltioiden välillä, 

kun määritetään terminointimaksujen 

enimmäismääriä unionissa. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   996 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

73 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Hyväksyessään delegoituja 

säädöksiä 2 kohdan mukaisesti komissio 

ottaa huomioon loppukäyttäjien 

Poistetaan. 
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kokonaismäärän kussakin jäsenvaltiossa, 

jotta voidaan varmistaa 

terminointimaksujen enimmäismäärien 

asianmukainen painottaminen, sekä 

kansalliset olosuhteet, joista aiheutuu 

merkittäviä eroja jäsenvaltioiden välillä, 

kun määritetään terminointimaksujen 

enimmäismääriä unionissa. 

Or. en 

 

Tarkistus   997 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

73 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Komissio voi pyytää yhteistyöelintä 

kehittämään taloudellisen mallin 

komission avustamiseksi määritettäessä 

terminointimaksujen enimmäismääriä 

unionissa. Komissio ottaa huomioon 

markkinoita koskevat tiedot, joita on 

saatu yhteistyöelimeltä, kansallisilta 

sääntelyviranomaisilta tai suoraan 

sähköisiä viestintäverkkoja ja –palveluja 

tarjoavilta yrityksiltä. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   998 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ehdotus direktiiviksi 

73 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Komissio tarkastelee tämän 

artiklan mukaisesti annettuja delegoituja 

säädöksiä uudelleen joka viides vuosi. 

Poistetaan. 

Or. en 

 



PE602.952v01-00 100/185 AM\1122811FI.docx 

FI 

Tarkistus   999 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

73 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Komissio tarkastelee tämän 

artiklan mukaisesti annettuja delegoituja 

säädöksiä uudelleen joka viides vuosi. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   1000 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

74 artikla  Poistetaan. 

Uusien verkkoelementtien kohtelu 

sääntelyssä 

 

1.  

Kansallinen sääntelyviranomainen ei saa 

asettaa velvollisuuksia uusien 

verkkoelementtien osalta, jotka ovat osa 

niitä merkityksellisiä markkinoita, joille 

se aikoo asettaa tai pysyttää voimassa 

velvollisuuksia 66 artiklan ja 67–72 

artiklan mukaisesti, ja joita operaattori, 

jolla on määritelty olevan huomattava 

markkinavoima kyseisillä 

merkityksellisillä markkinoilla, on ottanut 

käyttöön tai suunnittelee ottavansa 

käyttöön, jos seuraavat kumulatiiviset 

edellytykset täyttyvät: 

 

a)uuden verkkoelementin käyttöönotto on 

avointa yhteisinvestointitarjouksille 

läpinäkyvää menettelyä noudattaen ja 

ehdoilla, jotka suosivat kestävää kilpailua 

pitkällä aikavälillä, mukaan lukien muun 

muassa seuraavat: oikeudenmukaiset, 

kohtuulliset ja syrjimättömät ehdot 

mahdollisille yhteissijoittajille; joustavuus 
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suhteessa kunkin yhteissijoittajan 

sitoumuksen arvoon ja ajoitukseen; 

mahdollisuus kasvattaa sitoumusta 

tulevaisuudessa; vastavuoroiset oikeudet 

yhteissijoittajille sen jälkeen, kun 

yhteisinvestointeja saanut 

infrastruktuurin on otettu käyttöön; 

b)uusien verkkoelementtien käyttöönotto 

edistää merkittävästi erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen käyttöönottoa; 

 

c)käyttöoikeutta haluavat, jotka eivät 

osallistu yhteisinvestointeihin, saavat 

saman laadun, nopeuden, edellytykset ja 

loppukäyttäjien saavutettavuuden, mitkä 

olivat saatavilla ennen käyttöönottoa, joko 

oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin 

ehtoihin perustuvilla kaupallisilla 

sopimuksilla tai säännellyin 

käyttöoikeuksin, joita kansallinen 

sääntelyviranomainen pitää voimassa tai 

mukauttaa; 

 

Arvioidessaan ensimmäisen kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja 

yhteisinvestointitarjouksia ja menettelyjä 

kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että tarjoukset ja menettelyt 

täyttävät liitteessä IV esitetyt perusteet. 

 

Or. en 

Perustelu 

Tarvitaan, koska tämä artikla voisi antaa mahdollisuuden uusiin kuituverkkoihin ilman, että 

kansalliset sääntelyviranomaiset voisivat puuttua asiaan tehokkaasti tarvittaessa. 

 

Tarkistus   1001 

Miapetra Kumpula-Natri, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan 

Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

74 artikla  Poistetaan. 

Uusien verkkoelementtien kohtelu 

sääntelyssä 
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1.  

Kansallinen sääntelyviranomainen ei saa 

asettaa velvollisuuksia uusien 

verkkoelementtien osalta, jotka ovat osa 

niitä merkityksellisiä markkinoita, joille 

se aikoo asettaa tai pysyttää voimassa 

velvollisuuksia 66 artiklan ja 67–72 

artiklan mukaisesti, ja joita operaattori, 

jolla on määritelty olevan huomattava 

markkinavoima kyseisillä 

merkityksellisillä markkinoilla, on ottanut 

käyttöön tai suunnittelee ottavansa 

käyttöön, jos seuraavat kumulatiiviset 

edellytykset täyttyvät: 

 

a)uuden verkkoelementin käyttöönotto on 

avointa yhteisinvestointitarjouksille 

läpinäkyvää menettelyä noudattaen ja 

ehdoilla, jotka suosivat kestävää kilpailua 

pitkällä aikavälillä, mukaan lukien muun 

muassa seuraavat: oikeudenmukaiset, 

kohtuulliset ja syrjimättömät ehdot 

mahdollisille yhteissijoittajille; joustavuus 

suhteessa kunkin yhteissijoittajan 

sitoumuksen arvoon ja ajoitukseen; 

mahdollisuus kasvattaa sitoumusta 

tulevaisuudessa; vastavuoroiset oikeudet 

yhteissijoittajille sen jälkeen, kun 

yhteisinvestointeja saanut 

infrastruktuurin on otettu käyttöön; 

 

b)uusien verkkoelementtien käyttöönotto 

edistää merkittävästi erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen käyttöönottoa; 

 

c)käyttöoikeutta haluavat, jotka eivät 

osallistu yhteisinvestointeihin, saavat 

saman laadun, nopeuden, edellytykset ja 

loppukäyttäjien saavutettavuuden, mitkä 

olivat saatavilla ennen käyttöönottoa, joko 

oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin 

ehtoihin perustuvilla kaupallisilla 

sopimuksilla tai säännellyin 

käyttöoikeuksin, joita kansallinen 

sääntelyviranomainen pitää voimassa tai 

mukauttaa; 

 

Arvioidessaan ensimmäisen kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja 

yhteisinvestointitarjouksia ja menettelyjä 

kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että tarjoukset ja menettelyt 
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täyttävät liitteessä IV esitetyt perusteet. 

Or. en 

Perustelu 

Nykyinen kehys ei estä yhteisinvestointeja. Vaikka artikla saattaa helpottaa uusia 

kuituverkkoja, se ei anna kansallisille sääntelyviranomaisille mahdollisuutta puuttua asiaan 

tehokkaasti tarvittaessa. On ongelmallista, että 74 artiklan 1 kohdan b alakohdan viittaus 

"erittäin suuren kapasiteetin verkkojen käyttöönottoon" muodostaa hierarkian 3 artiklassa 

asetettujen tavoitteiden välille. Yhteisinvestoinnit voivat myös luonteenomaisesti johtaa 

koordinoituun toimintaan, mikä puolestaan johtaa ei-kilpailtuihin tuloksiin. 

 

Tarkistus   1002 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Uusienverkkoelementtien kohtelu 

sääntelyssä 
Erittäin suuren kapasiteetin verkon 

uusien verkkoelementtien kohtelu 

sääntelyssä 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   1003 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

ei saa asettaa velvollisuuksia uusien 

verkkoelementtien osalta, jotka ovat osa 

niitä merkityksellisiä markkinoita, joille 

se aikoo asettaa tai pysyttää voimassa 

velvollisuuksia 66 artiklan ja 67–72 

Poistetaan. 
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artiklan mukaisesti, ja joita operaattori, 

jolla on määritelty olevan huomattava 

markkinavoima kyseisillä 

merkityksellisillä markkinoilla, on ottanut 

käyttöön tai suunnittelee ottavansa 

käyttöön, jos seuraavat kumulatiiviset 

edellytykset täyttyvät: 

a)uuden verkkoelementin käyttöönotto on 

avointa yhteisinvestointitarjouksille 

läpinäkyvää menettelyä noudattaen ja 

ehdoilla, jotka suosivat kestävää kilpailua 

pitkällä aikavälillä, mukaan lukien muun 

muassa seuraavat: oikeudenmukaiset, 

kohtuulliset ja syrjimättömät ehdot 

mahdollisille yhteissijoittajille; joustavuus 

suhteessa kunkin yhteissijoittajan 

sitoumuksen arvoon ja ajoitukseen; 

mahdollisuus kasvattaa sitoumusta 

tulevaisuudessa; vastavuoroiset oikeudet 

yhteissijoittajille sen jälkeen, kun 

yhteisinvestointeja saanut 

infrastruktuurin on otettu käyttöön; 

 

b)uusien verkkoelementtien käyttöönotto 

edistää merkittävästi erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen käyttöönottoa; 

 

c)käyttöoikeutta haluavat, jotka eivät 

osallistu yhteisinvestointeihin, saavat 

saman laadun, nopeuden, edellytykset ja 

loppukäyttäjien saavutettavuuden, mitkä 

olivat saatavilla ennen käyttöönottoa, joko 

oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin 

ehtoihin perustuvilla kaupallisilla 

sopimuksilla tai säännellyin 

käyttöoikeuksin, joita kansallinen 

sääntelyviranomainen pitää voimassa tai 

mukauttaa; 

 

Arvioidessaan ensimmäisen kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja 

yhteisinvestointitarjouksia ja menettelyjä 

kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että tarjoukset ja menettelyt 

täyttävät liitteessä IV esitetyt perusteet. 

 

Or. en 

Perustelu 

The proposed provisions on “new network elements” in Article 74 are problematic firstly 

because the concept remains undefined. Secondly, Article 74 impedes NRAs from intervening 
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on “new network elements” if there are co-investment offers. This could be problematic 

because SMP operators can use their market position to the detriment of smaller companies. 

Operators investing in VHC networks should not profit from regulatory holidays. The 

successful ex-ante regulatory regime should apply as much to VHC networks as to Next 

Generation Networks and legacy networks (e.g. copper). 

The explicit reference made in Art 74 (b) to the “deployment of very high capacity networks” 

establishes a hierarchy between the regulatory objectives set out in Article 3. 

In addition, co-investment schemes are diverse, and some of them have the potential to create 

ineffectively competitive market outcomes. While the Commission’s proposal includes criteria 

in Annex IV as well as conditions against which co-investment offers should be judged 

(compliance with which would entitle the co-investment to effectively benefit from a 

regulatory holiday), these do not provide sufficient competition protections to warrant a 

relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their 

nature can lead to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive 

outcomes. Deregulation subject to weak safeguards has to be prevented. Independent from the 

concept of co-investment, commercial agreements must not artificially lead to non-SMP 

findings and to the removal of the wholesale access obligations that are necessary to enable 

and maintain sustainable competition and thus consumer well-being in the form of lower 

prices, increased choice and more innovative products. 

 

Tarkistus   1004 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen 

ei saa asettaa velvollisuuksia uusien 

verkkoelementtien osalta, jotka ovat osa 

niitä merkityksellisiä markkinoita, joille 

se aikoo asettaa tai pysyttää voimassa 

velvollisuuksia 66 artiklan ja 67–72 

artiklan mukaisesti, ja joita operaattori, 

jolla on määritelty olevan huomattava 

markkinavoima kyseisillä 

merkityksellisillä markkinoilla, on ottanut 

käyttöön tai suunnittelee ottavansa 

käyttöön, jos seuraavat kumulatiiviset 

edellytykset täyttyvät: 

Poistetaan. 

a)uuden verkkoelementin käyttöönotto on 

avointa yhteisinvestointitarjouksille 

läpinäkyvää menettelyä noudattaen ja 

ehdoilla, jotka suosivat kestävää kilpailua 

pitkällä aikavälillä, mukaan lukien muun 

muassa seuraavat: oikeudenmukaiset, 
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kohtuulliset ja syrjimättömät ehdot 

mahdollisille yhteissijoittajille; joustavuus 

suhteessa kunkin yhteissijoittajan 

sitoumuksen arvoon ja ajoitukseen; 

mahdollisuus kasvattaa sitoumusta 

tulevaisuudessa; vastavuoroiset oikeudet 

yhteissijoittajille sen jälkeen, kun 

yhteisinvestointeja saanut 

infrastruktuurin on otettu käyttöön; 

b)uusien verkkoelementtien käyttöönotto 

edistää merkittävästi erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen käyttöönottoa; 

 

c)käyttöoikeutta haluavat, jotka eivät 

osallistu yhteisinvestointeihin, saavat 

saman laadun, nopeuden, edellytykset ja 

loppukäyttäjien saavutettavuuden, mitkä 

olivat saatavilla ennen käyttöönottoa, joko 

oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin 

ehtoihin perustuvilla kaupallisilla 

sopimuksilla tai säännellyin 

käyttöoikeuksin, joita kansallinen 

sääntelyviranomainen pitää voimassa tai 

mukauttaa; 

 

Arvioidessaan ensimmäisen kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja 

yhteisinvestointitarjouksia ja menettelyjä 

kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että tarjoukset ja menettelyt 

täyttävät liitteessä IV esitetyt perusteet. 

 

Or. en 

 

Tarkistus   1005 

Edouard Martin 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kansallinen sääntelyviranomainen ei saa 

asettaa velvollisuuksia uusien 

verkkoelementtien osalta, jotka ovat osa 

niitä merkityksellisiä markkinoita, joille se 

aikoo asettaa tai pysyttää voimassa 

velvollisuuksia 66 artiklan ja 67–72 

artiklan mukaisesti, ja joita operaattori, 

Kansallinen sääntelyviranomainen ei saa 

asettaa velvollisuuksia uusien 

verkkoelementtien osalta, jotka ovat osa 

niitä merkityksellisiä markkinoita, joille se 

aikoo asettaa tai pysyttää voimassa 

velvollisuuksia 66 artiklan ja 67–72 

artiklan mukaisesti, ja joita operaattori, 
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jolla on määritelty olevan huomattava 

markkinavoima kyseisillä 

merkityksellisillä markkinoilla, on ottanut 

käyttöön tai suunnittelee ottavansa 

käyttöön, jos seuraavat kumulatiiviset 

edellytykset täyttyvät: 

jolla on määritelty olevan huomattava 

markkinavoima kyseisillä 

merkityksellisillä markkinoilla, on ottanut 

käyttöön tai suunnittelee ottavansa 

käyttöön, jos kansallinen 

sääntelyviranomainen katsoo, että 

seuraavat kumulatiiviset edellytykset 

täyttyvät: 

Or. en 

 

Tarkistus   1006 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kansallinen sääntelyviranomainen ei saa 

asettaa velvollisuuksia uusien 

verkkoelementtien osalta, jotka ovat osa 

niitä merkityksellisiä markkinoita, joille se 

aikoo asettaa tai pysyttää voimassa 

velvollisuuksia 66 artiklan ja 67–72 

artiklan mukaisesti, ja joita operaattori, 

jolla on määritelty olevan huomattava 

markkinavoima kyseisillä 

merkityksellisillä markkinoilla, on ottanut 

käyttöön tai suunnittelee ottavansa 

käyttöön, jos seuraavat kumulatiiviset 

edellytykset täyttyvät: 

Jälkikäteisvalvontaa koskevista 

valtuuksistaan riippumatta kansallinen 
sääntelyviranomainen ei saa asettaa 

velvollisuuksia uusien verkkoelementtien 

osalta, jotka ovat osa niitä merkityksellisiä 

markkinoita, joille se aikoo asettaa tai 

pysyttää voimassa velvollisuuksia 66 

artiklan ja 67–72 artiklan mukaisesti, ja 

joita operaattori, jolla on määritelty olevan 

huomattava markkinavoima kyseisillä 

merkityksellisillä markkinoilla, on ottanut 

käyttöön tai suunnittelee ottavansa 

käyttöön, jos seuraavat kumulatiiviset 

edellytykset täyttyvät: 

Or. en 

 

Tarkistus   1007 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kansallinen sääntelyviranomainen ei saa 

asettaa velvollisuuksia uusien 

verkkoelementtien osalta, jotka ovat osa 

Kansallisen sääntelyviranomaisen, joka 

aikoo 66 artiklan ja 67–72 artiklan 

mukaisesti asettaa tai pysyttää voimassa 
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niitä merkityksellisiä markkinoita, joille 

se aikoo asettaa tai pysyttää voimassa 

velvollisuuksia 66 artiklan ja 67–72 

artiklan mukaisesti, ja joita operaattori, 

jolla on määritelty olevan huomattava 

markkinavoima kyseisillä 

merkityksellisillä markkinoilla, on ottanut 

käyttöön tai suunnittelee ottavansa 

käyttöön, jos seuraavat kumulatiiviset 

edellytykset täyttyvät: 

velvollisuuksia erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen uusille 

verkkoelementeille, joita operaattori, jolla 

on määritelty olevan huomattava 

markkinavoima kyseisillä 

merkityksellisillä markkinoilla, on ottanut 

käyttöön tai suunnittelee ottavansa 

käyttöön, on otettava huomioon seuraavat 

kumulatiiviset edellytykset, jotta 

varmistetaan, että nämä velvoitteet ovat 

oikeasuhteisia ja perusteltuja: 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   1008 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kansallinen sääntelyviranomainen ei saa 

asettaa velvollisuuksia uusien 

verkkoelementtien osalta, jotka ovat osa 

niitä merkityksellisiä markkinoita, joille se 

aikoo asettaa tai pysyttää voimassa 

velvollisuuksia 66 artiklan ja 67–72 

artiklan mukaisesti, ja joita operaattori, 

jolla on määritelty olevan huomattava 

markkinavoima kyseisillä 

merkityksellisillä markkinoilla, on ottanut 

käyttöön tai suunnittelee ottavansa 

käyttöön, jos seuraavat kumulatiiviset 

edellytykset täyttyvät: 

Kansallinen sääntelyviranomainen voi 

päättää olla asettamatta velvollisuuksia 

uusien verkkoelementtien osalta, jotka ovat 

osa niitä merkityksellisiä markkinoita, 

joille se aikoo asettaa tai pysyttää voimassa 

velvollisuuksia 66 artiklan ja 67–72 

artiklan mukaisesti, ja joita operaattori, 

jolla on määritelty olevan huomattava 

markkinavoima kyseisillä 

merkityksellisillä markkinoilla, on ottanut 

käyttöön tai suunnittelee ottavansa 

käyttöön, jos seuraavat kumulatiiviset 

edellytykset täyttyvät: 

Or. en 

 

Tarkistus   1009 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ehdotus direktiiviksi 
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74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kansallinen sääntelyviranomainen ei saa 

asettaa velvollisuuksia uusien 

verkkoelementtien osalta, jotka ovat osa 

niitä merkityksellisiä markkinoita, joille se 

aikoo asettaa tai pysyttää voimassa 

velvollisuuksia 66 artiklan ja 67–72 

artiklan mukaisesti, ja joita operaattori, 

jolla on määritelty olevan huomattava 

markkinavoima kyseisillä 

merkityksellisillä markkinoilla, on ottanut 

käyttöön tai suunnittelee ottavansa 

käyttöön, jos seuraavat kumulatiiviset 

edellytykset täyttyvät: 

Kansallinen sääntelyviranomainen voi 

päättää olla asettamatta velvollisuuksia 

uusien verkkoelementtien osalta, jotka ovat 

osa niitä merkityksellisiä markkinoita, 

joille se aikoo asettaa tai pysyttää voimassa 

velvollisuuksia 66 artiklan ja 67–72 

artiklan mukaisesti, ja joita operaattori, 

jolla on määritelty olevan huomattava 

markkinavoima kyseisillä 

merkityksellisillä markkinoilla, on ottanut 

käyttöön tai suunnittelee ottavansa 

käyttöön, jos seuraavat kumulatiiviset 

edellytykset täyttyvät: 

Or. en 

 

Tarkistus   1010 

Eva Kaili 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) uuden verkkoelementin 

käyttöönotto on avointa 

yhteisinvestointitarjouksille läpinäkyvää 

menettelyä noudattaen ja ehdoilla, jotka 

suosivat kestävää kilpailua pitkällä 

aikavälillä, mukaan lukien muun muassa 

seuraavat: oikeudenmukaiset, kohtuulliset 

ja syrjimättömät ehdot mahdollisille 

yhteissijoittajille; joustavuus suhteessa 

kunkin yhteissijoittajan sitoumuksen 

arvoon ja ajoitukseen; mahdollisuus 

kasvattaa sitoumusta tulevaisuudessa; 

vastavuoroiset oikeudet yhteissijoittajille 

sen jälkeen, kun yhteisinvestointeja saanut 

infrastruktuurin on otettu käyttöön; 

a) uusien verkkoelementtien 

käyttöönotto 

i) toteutetaan yhteishankkeena, jossa 

toteuttajina on kaksi tai useampia 

yrityksiä, joilla on yhteinen omistus, ja 

yksi tai useampi osallistuva yritys tarjoaa 

tukkutason käyttöoikeuksia tai kilpailee 

vähittäistasolla, tai 
ii) on avointa yhteisinvestointitarjouksille 

läpinäkyvää menettelyä noudattaen ja 

ehdoilla, jotka suosivat kestävää kilpailua 

pitkällä aikavälillä, mukaan lukien muun 

muassa seuraavat: oikeudenmukaiset, 

kohtuulliset ja syrjimättömät ehdot 

mahdollisille yhteissijoittajille; joustavuus 

suhteessa kunkin yhteissijoittajan 

sitoumuksen arvoon ja ajoitukseen; 

mahdollisuus kasvattaa sitoumusta 

tulevaisuudessa; vastavuoroiset oikeudet 

yhteissijoittajille sen jälkeen, kun 

yhteisinvestointeja saanut infrastruktuuri 
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on otettu käyttöön, tai 

iii) toteutetaan yksittäisenä hankkeena, 

joka mahdollistaa tukkutason tarjouksen 

ehdoin, jotka yhteishankkeita varten ii 

alakohdassa asetettuja ehtoja vastaavasti 

suosivat pitkällä aikavälillä kilpailua ja 

sisältävät muun muassa kohtuulliset ja 

syrjimättömät ehdot mahdollisille 

käyttöoikeuden hakijoille; joustavuus 

suhteessa kunkin käyttöoikeuden hakijan 

sitoumuksen arvoon ja ajoitukseen; 

mahdollisuus kasvattaa sitoumusta 

tulevaisuudessa; 

Or. en 

 

Tarkistus   1011 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) uuden verkkoelementin 

käyttöönotto on avointa 

yhteisinvestointitarjouksille läpinäkyvää 

menettelyä noudattaen ja ehdoilla, jotka 

suosivat kestävää kilpailua pitkällä 

aikavälillä, mukaan lukien muun muassa 

seuraavat: oikeudenmukaiset, kohtuulliset 

ja syrjimättömät ehdot mahdollisille 

yhteissijoittajille; joustavuus suhteessa 

kunkin yhteissijoittajan sitoumuksen 

arvoon ja ajoitukseen; mahdollisuus 

kasvattaa sitoumusta tulevaisuudessa; 

vastavuoroiset oikeudet yhteissijoittajille 

sen jälkeen, kun yhteisinvestointeja saanut 

infrastruktuurin on otettu käyttöön; 

a) uusien verkkoelementtien 

käyttöönotto on joko: 

i) avointa yhteisinvestointitarjouksille 

läpinäkyvää menettelyä noudattaen ja 

ehdoilla, jotka suosivat kestävää kilpailua 

pitkällä aikavälillä, mukaan lukien muun 

muassa seuraavat: oikeudenmukaiset, 

kohtuulliset ja syrjimättömät ehdot 

mahdollisille yhteissijoittajille; joustavuus 

suhteessa kunkin yhteissijoittajan 

sitoumuksen arvoon ja ajoitukseen; 

mahdollisuus kasvattaa sitoumusta 

tulevaisuudessa; vastavuoroiset oikeudet 

yhteissijoittajille sen jälkeen, kun 

yhteisinvestointeja saanut infrastruktuuri 

on otettu käyttöön; liitteessä IV asetettujen 

ehtojen noudattaminen, tai 

ii) yksittäinen hanke, joka mahdollistaa 

tukkutason tarjouksen ehdoin, jotka 

yhteishankkeita varten ii alakohdassa 

asetettuja ehtoja vastaavasti suosivat 

pitkällä aikavälillä kilpailua ja sisältävät 

muun muassa kohtuulliset ja 

syrjimättömät ehdot mahdollisille 

käyttöoikeuden hakijoille; 
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riskinjakomekanismit; joustavuus 

suhteessa kunkin käyttöoikeuden hakijan 

sitoumuksen arvoon ja ajoitukseen; 

mahdollisuus kasvattaa sitoumusta 

tulevaisuudessa; 

Or. en 

Perustelu 

Kuten 71 artiklan 2 kohdan e alakohtaan tehdyssä tarkistuksessa todetaan, johdanto-osan 166 

kappaleessa mainitaan tarve ottaa huomioon operaattoreiden väliset uudet vapaaehtoiset 

sopimukset sääntelyn joustavuuden nimissä. Yhteisinvestoinnit ovat kaupallisten sopimusten 

erityistapaus, mutta eivät ainoa sellainen. 

 

Tarkistus   1012 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) uuden verkkoelementin 

käyttöönotto on avointa 

yhteisinvestointitarjouksille läpinäkyvää 

menettelyä noudattaen ja ehdoilla, jotka 

suosivat kestävää kilpailua pitkällä 

aikavälillä, mukaan lukien muun muassa 

seuraavat: oikeudenmukaiset, kohtuulliset 

ja syrjimättömät ehdot mahdollisille 

yhteissijoittajille; joustavuus suhteessa 

kunkin yhteissijoittajan sitoumuksen 

arvoon ja ajoitukseen; mahdollisuus 

kasvattaa sitoumusta tulevaisuudessa; 

vastavuoroiset oikeudet yhteissijoittajille 

sen jälkeen, kun yhteisinvestointeja 

saanut infrastruktuurin on otettu 

käyttöön; 

a) uusien verkkoelementtien 

käyttöönotto 

Or. en 

 

Tarkistus   1013 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

a) uuden verkkoelementin 

käyttöönotto on avointa 

yhteisinvestointitarjouksille läpinäkyvää 

menettelyä noudattaen ja ehdoilla, jotka 

suosivat kestävää kilpailua pitkällä 

aikavälillä, mukaan lukien muun muassa 

seuraavat: oikeudenmukaiset, kohtuulliset 

ja syrjimättömät ehdot mahdollisille 

yhteissijoittajille; joustavuus suhteessa 

kunkin yhteissijoittajan sitoumuksen 

arvoon ja ajoitukseen; mahdollisuus 

kasvattaa sitoumusta tulevaisuudessa; 

vastavuoroiset oikeudet yhteissijoittajille 

sen jälkeen, kun yhteisinvestointeja saanut 

infrastruktuurin on otettu käyttöön; 

a) uusien verkkoelementtien 

käyttöönotto on avointa 

yhteisinvestointitarjouksille läpinäkyvää 

menettelyä noudattaen ja ehdoilla, jotka 

suosivat kestävää kilpailua pitkällä 

aikavälillä, mukaan lukien muun muassa 

seuraavat: oikeudenmukaiset, kohtuulliset 

ja syrjimättömät ehdot mahdollisille 

yhteissijoittajille; joustavuus suhteessa 

kunkin yhteissijoittajan sitoumuksen 

arvoon ja ajoitukseen; mahdollisuus 

kasvattaa sitoumusta tulevaisuudessa; 

vastavuoroiset oikeudet yhteissijoittajille 

sen jälkeen, kun yhteisinvestointeja saanut 

infrastruktuuri on otettu käyttöön. 

Kansalliset sääntelyviranomaiset asettavat 

kussakin jäsenvaltiossa selkeät ehdot 

yhteisinvestoinneille. Yhteisinvestointien 

on estettävä se, että yhteisinvestoijat tai 

muut markkinoilla olevat yritykset 

kärsivät kilpailullista haittaa. 

Yhteisinvestoinnit tarjoavat avoimen 

käyttöoikeuden kaikille yrityksille, jotka 

haluavat osallistua siihen. 

Or. de 

Perustelu 

Sääntelyviranomaisten on asetettava yhteisinvestointimalleille selkeät ehdot. 

 

Tarkistus   1014 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) uuden verkkoelementin 

käyttöönotto on avointa 

yhteisinvestointitarjouksille läpinäkyvää 

menettelyä noudattaen ja ehdoilla, jotka 

suosivat kestävää kilpailua pitkällä 

aikavälillä, mukaan lukien muun muassa 

seuraavat: oikeudenmukaiset, kohtuulliset 

a) uusien verkkoelementtien 

käyttöönotto tapahtuu 

yhteisinvestoinneilla, jotka luovat 

kyseisille merkityksellisille markkinoille 

toimivan ja kestävän kilpailun tai joihin 

kohdistuu vastaavia odotuksia. Näin on 

silloin, kun liitteessä IV asetetut ehdot 
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ja syrjimättömät ehdot mahdollisille 

yhteissijoittajille; joustavuus suhteessa 

kunkin yhteissijoittajan sitoumuksen 

arvoon ja ajoitukseen; mahdollisuus 

kasvattaa sitoumusta tulevaisuudessa; 

vastavuoroiset oikeudet yhteissijoittajille 

sen jälkeen, kun yhteisinvestointeja 

saanut infrastruktuurin on otettu 

käyttöön; 

täyttyvät; 

Or. de 

 

Tarkistus   1015 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) uuden verkkoelementin 

käyttöönotto on avointa 

yhteisinvestointitarjouksille läpinäkyvää 

menettelyä noudattaen ja ehdoilla, jotka 

suosivat kestävää kilpailua pitkällä 

aikavälillä, mukaan lukien muun muassa 

seuraavat: oikeudenmukaiset, kohtuulliset 

ja syrjimättömät ehdot mahdollisille 

yhteissijoittajille; joustavuus suhteessa 

kunkin yhteissijoittajan sitoumuksen 

arvoon ja ajoitukseen; mahdollisuus 

kasvattaa sitoumusta tulevaisuudessa; 

vastavuoroiset oikeudet yhteissijoittajille 

sen jälkeen, kun yhteisinvestointeja saanut 

infrastruktuurin on otettu käyttöön; 

a) uusien verkkoelementtien 

käyttöönottoon sovelletaan 

yhteisinvestointisopimusta, jossa 

yhteisinvestointiehdot ovat avoinna 

kaikille mahdollisille yhteisinvestoijille ja 

jossa niistä sovitaan yritysten kesken 

oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja 

syrjimättömin ehdoin, mukaan luettuina 

tekniset ja taloudelliset ehdot; suositaan 

kestävää kilpailua pitkällä aikavälillä; 

joustavuus suhteessa kunkin 

yhteissijoittajan sitoumuksen arvoon ja 

ajoitukseen; mahdollisuus kasvattaa 

sitoumusta tulevaisuudessa; vastavuoroiset 

oikeudet yhteissijoittajille sen jälkeen, kun 

yhteisinvestointeja saanut infrastruktuuri 

on otettu käyttöön; 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   1016 

Herbert Reul, Angelika Niebler 
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Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) uuden verkkoelementin 

käyttöönotto on avointa 

yhteisinvestointitarjouksille läpinäkyvää 

menettelyä noudattaen ja ehdoilla, jotka 

suosivat kestävää kilpailua pitkällä 

aikavälillä, mukaan lukien muun muassa 

seuraavat: oikeudenmukaiset, kohtuulliset 

ja syrjimättömät ehdot mahdollisille 

yhteissijoittajille; joustavuus suhteessa 

kunkin yhteissijoittajan sitoumuksen 

arvoon ja ajoitukseen; mahdollisuus 

kasvattaa sitoumusta tulevaisuudessa; 

vastavuoroiset oikeudet yhteissijoittajille 

sen jälkeen, kun yhteisinvestointeja saanut 

infrastruktuurin on otettu käyttöön; 

a) uusien verkkoelementtien 

käyttöönotossa käytetään avoimessa 

menettelyssä investointimalleja, jotka 

suosivat kestävää kilpailua pitkällä 

aikavälillä. Tähän sisältyvät muun muassa 

yhteisinvestointimallit, joille ovat 

ominaisia oikeudenmukaiset, kohtuulliset 

ja syrjimättömät ehdot mahdollisille 

yhteissijoittajille; joustavuus suhteessa 

kunkin yhteissijoittajan sitoumuksen 

arvoon ja ajoitukseen; mahdollisuus 

kasvattaa sitoumusta tulevaisuudessa; 

vastavuoroiset oikeudet yhteissijoittajille 

sen jälkeen, kun yhteisinvestointeja saanut 

infrastruktuuri on otettu käyttöön; 

Or. de 

Perustelu 

Kilpailua edistävien investointien tosiasiallisen käyttämisen tulisi johtaa sääntelyn 

vähentämiseen, koska kilpailuun perustuvan infrastruktuurin kehittämisen edistäminen on 

asetettava etusijalle markkinoiden sääntelyyn nähden. Arvioinnissa olisi siksi otettava 

tasapuolisesti huomioon kaikki investointimallit, jotka edistävät kilpailua. 

 

Tarkistus   1017 

Edouard Martin 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) uuden verkkoelementin 

käyttöönotto on avointa 

yhteisinvestointitarjouksille läpinäkyvää 

menettelyä noudattaen ja ehdoilla, jotka 

suosivat kestävää kilpailua pitkällä 

aikavälillä, mukaan lukien muun muassa 

seuraavat: oikeudenmukaiset, kohtuulliset 

ja syrjimättömät ehdot mahdollisille 

yhteissijoittajille; joustavuus suhteessa 

kunkin yhteissijoittajan sitoumuksen 

a) uusien verkkoelementtien 

käyttöönottoon sovelletaan 

yhteisinvestointisopimusta läpinäkyvää 

menettelyä noudattaen ja ehdoilla, jotka 

suosivat kestävää kilpailua pitkällä 

aikavälillä, mukaan lukien muun muassa 

seuraavat: oikeudenmukaiset, kohtuulliset 

ja syrjimättömät ehdot mahdollisille 

yhteissijoittajille; joustavuus suhteessa 

kunkin yhteissijoittajan sitoumuksen 
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arvoon ja ajoitukseen; mahdollisuus 

kasvattaa sitoumusta tulevaisuudessa; 

vastavuoroiset oikeudet yhteissijoittajille 

sen jälkeen, kun yhteisinvestointeja saanut 

infrastruktuurin on otettu käyttöön; 

arvoon ja ajoitukseen; mahdollisuus 

kasvattaa sitoumusta tulevaisuudessa; 

vastavuoroiset oikeudet yhteissijoittajille 

sen jälkeen, kun yhteisinvestointeja saanut 

infrastruktuurin on otettu käyttöön; 

Or. en 

 

Tarkistus   1018 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) uuden verkkoelementin 

käyttöönotto on avointa 

yhteisinvestointitarjouksille läpinäkyvää 

menettelyä noudattaen ja ehdoilla, jotka 

suosivat kestävää kilpailua pitkällä 

aikavälillä, mukaan lukien muun muassa 

seuraavat: oikeudenmukaiset, kohtuulliset 

ja syrjimättömät ehdot mahdollisille 

yhteissijoittajille; joustavuus suhteessa 

kunkin yhteissijoittajan sitoumuksen 

arvoon ja ajoitukseen; mahdollisuus 

kasvattaa sitoumusta tulevaisuudessa; 

vastavuoroiset oikeudet yhteissijoittajille 

sen jälkeen, kun yhteisinvestointeja saanut 

infrastruktuurin on otettu käyttöön; 

a) uusien verkkoelementtien 

käyttöönotto on avointa 

yhteisinvestointisopimuksille läpinäkyvää 

menettelyä noudattaen ja ehdoilla, jotka 

suosivat kestävää kilpailua pitkällä 

aikavälillä, mukaan lukien muun muassa 

seuraavat: oikeudenmukaiset, kohtuulliset 

ja syrjimättömät ehdot mahdollisille 

yhteissijoittajille; joustavuus suhteessa 

kunkin yhteissijoittajan sitoumuksen 

arvoon ja ajoitukseen; mahdollisuus 

kasvattaa sitoumusta tulevaisuudessa; 

vastavuoroiset oikeudet yhteissijoittajille 

sen jälkeen, kun yhteisinvestointeja saanut 

infrastruktuurin on otettu käyttöön; 

Or. en 

 

Tarkistus   1019 

Gunnar Hökmark, Michał Boni, Bendt Bendtsen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) uuden verkkoelementin 

käyttöönotto on avointa 

yhteisinvestointitarjouksille läpinäkyvää 

menettelyä noudattaen ja ehdoilla, jotka 

suosivat kestävää kilpailua pitkällä 

a) uusien verkkoelementtien 

käyttöönotto tapahtuu 

yhteisinvestoinneilla läpinäkyvää 

menettelyä noudattaen ja ehdoilla, jotka 

suosivat kestävää kilpailua pitkällä 
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aikavälillä, mukaan lukien muun muassa 

seuraavat: oikeudenmukaiset, kohtuulliset 

ja syrjimättömät ehdot mahdollisille 

yhteissijoittajille; joustavuus suhteessa 

kunkin yhteissijoittajan sitoumuksen 

arvoon ja ajoitukseen; mahdollisuus 

kasvattaa sitoumusta tulevaisuudessa; 

vastavuoroiset oikeudet yhteissijoittajille 

sen jälkeen, kun yhteisinvestointeja saanut 

infrastruktuurin on otettu käyttöön; 

aikavälillä, mukaan lukien muun muassa 

seuraavat: oikeudenmukaiset, kohtuulliset 

ja syrjimättömät ehdot mahdollisille 

yhteissijoittajille; joustavuus suhteessa 

kunkin yhteissijoittajan sitoumuksen 

arvoon ja ajoitukseen; mahdollisuus 

kasvattaa sitoumusta tulevaisuudessa; 

vastavuoroiset oikeudet yhteissijoittajille 

sen jälkeen, kun yhteisinvestointeja saanut 

infrastruktuurin on otettu käyttöön; 

Or. en 

 

Tarkistus   1020 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 i) toteutetaan yhteishankkeena, jossa 

toteuttajina on kaksi tai useampia 

yrityksiä, joilla on yhteinen omistus, ja 

yksi tai useampi osallistuva yritys tarjoaa 

tukkutason käyttöoikeuksia tai kilpailee 

vähittäistasolla; tai 

Or. en 

 

Tarkistus   1021 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 ii) on avointa 

yhteisinvestointitarjouksille läpinäkyvää 

menettelyä noudattaen ja ehdoilla, jotka 

suosivat kestävää kilpailua pitkällä 

aikavälillä, mukaan lukien muun muassa 

seuraavat: oikeudenmukaiset, kohtuulliset 

ja syrjimättömät ehdot mahdollisille 

yhteissijoittajille; joustavuus suhteessa 

kunkin yhteissijoittajan sitoumuksen 
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arvoon ja ajoitukseen; mahdollisuus 

kasvattaa sitoumusta tulevaisuudessa; 

vastavuoroiset oikeudet yhteissijoittajille 

sen jälkeen, kun yhteisinvestointeja 

saanut infrastruktuurin on otettu 

käyttöön; tai 

Or. en 

 

Tarkistus   1022 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 iii) toteutetaan yksittäisenä 

hankkeena, joka mahdollistaa tukkutason 

tarjoamisen ehdoin, jotka yhteishankkeita 

varten ii alakohdassa asetettuja ehtoja 

vastaavasti suosivat pitkällä aikavälillä 

kilpailua ja sisältävät muun muassa 

kohtuulliset ja syrjimättömät ehdot 

mahdollisille käyttöoikeuden hakijoille; 

joustavuus suhteessa kunkin 

käyttöoikeuden hakijan sitoumuksen 

arvoon ja ajoitukseen; mahdollisuus 

kasvattaa sitoumusta tulevaisuudessa; 

Or. en 

 

Tarkistus   1023 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) uusien verkkoelementtien 

käyttöönotto edistää merkittävästi erittäin 

suuren kapasiteetin verkkojen 

käyttöönottoa; 

b) uusien verkkoelementtien 

käyttöönotto johtaa erittäin suuren 

kapasiteetin verkkojen käyttöönottoon tai 

sitä voidaan kohtuudella odottaa. 

Or. de 
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Tarkistus   1024 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) käyttöoikeutta haluavat, jotka eivät 

osallistu yhteisinvestointeihin, saavat 

saman laadun, nopeuden, edellytykset ja 

loppukäyttäjien saavutettavuuden, mitkä 

olivat saatavilla ennen käyttöönottoa, joko 

oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin 

ehtoihin perustuvilla kaupallisilla 

sopimuksilla tai säännellyin 

käyttöoikeuksin, joita kansallinen 

sääntelyviranomainen pitää voimassa tai 

mukauttaa; 

Poistetaan. 

Or. de 

 

Tarkistus   1025 

Eva Kaili 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) käyttöoikeutta haluavat, jotka eivät 

osallistu yhteisinvestointeihin, saavat 

saman laadun, nopeuden, edellytykset ja 

loppukäyttäjien saavutettavuuden, mitkä 

olivat saatavilla ennen käyttöönottoa, joko 

oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin ehtoihin 

perustuvilla kaupallisilla sopimuksilla tai 

säännellyin käyttöoikeuksin, joita 

kansallinen sääntelyviranomainen pitää 

voimassa tai mukauttaa; 

c) käyttöoikeutta haluavat, jotka eivät 

osallistu a kohdassa lueteltuihin 

käyttöönottomalleihin, saavat saman 

laadun, nopeuden, edellytykset ja 

loppukäyttäjien saavutettavuuden, mitkä 

olivat saatavilla ennen käyttöönottoa, joko 

oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin ehtoihin 

perustuvilla kaupallisilla sopimuksilla tai 

säännellyin käyttöoikeuksin, joita 

kansallinen sääntelyviranomainen pitää 

voimassa tai mukauttaa 8 vuoden ajan 

tämän direktiivin voimaantulosta; 

Or. en 
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Tarkistus   1026 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) käyttöoikeutta haluavat, jotka eivät 

osallistu yhteisinvestointeihin, saavat 

saman laadun, nopeuden, edellytykset ja 

loppukäyttäjien saavutettavuuden, mitkä 

olivat saatavilla ennen käyttöönottoa, joko 

oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin ehtoihin 

perustuvilla kaupallisilla sopimuksilla tai 

säännellyin käyttöoikeuksin, joita 

kansallinen sääntelyviranomainen pitää 

voimassa tai mukauttaa; 

c) käyttöoikeutta haluavat, jotka eivät 

osallistu yhteisinvestointeihin, saavat 

saman laadun, nopeuden, edellytykset ja 

loppukäyttäjien saavutettavuuden, mitkä 

olivat saatavilla ennen käyttöönottoa 

oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin ehtoihin 

perustuvilla kaupallisilla sopimuksilla; 

Or. en 

 

Tarkistus   1027 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) käyttöoikeutta haluavat, jotka eivät 

osallistu yhteisinvestointeihin, saavat 

saman laadun, nopeuden, edellytykset ja 

loppukäyttäjien saavutettavuuden, mitkä 

olivat saatavilla ennen käyttöönottoa, joko 

oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin 
ehtoihin perustuvilla kaupallisilla 

sopimuksilla tai säännellyin 

käyttöoikeuksin, joita kansallinen 

sääntelyviranomainen pitää voimassa tai 

mukauttaa; 

c) käyttöoikeutta haluavat, jotka eivät 

osallistu a kohdassa lueteltuihin 

käyttöönottomalleihin, saavat saman 

laadun, nopeuden, edellytykset ja 

loppukäyttäjien saavutettavuuden, mitkä 

olivat saatavilla ennen käyttöönottoa, joko 

kansallisen sääntelyviranomaisen 

oikeudenmukaisiksi ja kohtuullisiksi 

arvioimiin ehtoihin perustuvilla 

kaupallisilla sopimuksilla tai säännellyin 

käyttöoikeuksin, joita kansallinen 

sääntelyviranomainen pitää voimassa tai 

mukauttaa; 

Or. en 

Perustelu 

Vastaa tarkistusta 74 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohtaan. 
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Tarkistus   1028 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) käyttöoikeutta haluavat, jotka eivät 

osallistu yhteisinvestointeihin, saavat 

saman laadun, nopeuden, edellytykset ja 

loppukäyttäjien saavutettavuuden, mitkä 

olivat saatavilla ennen käyttöönottoa, joko 

oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin ehtoihin 

perustuvilla kaupallisilla sopimuksilla tai 

säännellyin käyttöoikeuksin, joita 

kansallinen sääntelyviranomainen pitää 

voimassa tai mukauttaa; 

c) käyttöoikeutta haluavat, jotka eivät 

osallistu a kohdassa lueteltuihin 

käyttöönottomalleihin, saavat saman 

laadun, nopeuden, edellytykset ja 

loppukäyttäjien saavutettavuuden, mitkä 

olivat saatavilla ennen käyttöönottoa, joko 

oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin ehtoihin 

perustuvilla kaupallisilla sopimuksilla tai 

säännellyin käyttöoikeuksin, joita 

kansallinen sääntelyviranomainen pitää 

voimassa tai mukauttaa; 

Or. en 

 

Tarkistus   1029 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Arvioidessaan ensimmäisen kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja 

yhteisinvestointitarjouksia ja menettelyjä 

kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että tarjoukset ja menettelyt 

täyttävät liitteessä IV esitetyt perusteet. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Vastaa tarkistusta 74 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohtaan. 

 

Tarkistus   1030 

Kaja Kallas 
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Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Arvioidessaan ensimmäisen kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja 

yhteisinvestointitarjouksia ja menettelyjä 

kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että tarjoukset ja menettelyt 

täyttävät liitteessä IV esitetyt perusteet. 

Arvioidessaan ensimmäisen kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja 

yhteisinvestointiehtoja ja menettelyjä 

kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että ehdot ja menettelyt 

täyttävät liitteessä IV esitetyt perusteet ja 

ovat kilpailulainsäädännön mukaisia. 

Kun yhteisinvestointiehdot täyttävät 

liitteen IV perusteet mutta voivat luoda 

tilanteen, joka haittaa merkittävästi 

tehokasta kilpailua, kansallisten 

sääntelyviranomaisten on varmistettava, 

että asetetaan oikeasuhteisia ja 

perusteltuja velvollisuuksia tilanteen 

korjaamiseksi 66-72 artiklan mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   1031 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Arvioidessaan ensimmäisen kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja 

yhteisinvestointitarjouksia ja menettelyjä 

kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että tarjoukset ja menettelyt 

täyttävät liitteessä IV esitetyt perusteet. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että ensimmäisen 

alakohdan soveltamisen ehdot täyttyvät. 

Jos ne toteavat, että näitä ehtoja ei ole 

täytetty, ne voivat asettaa 66 ja 67–72 

artiklan mukaisia velvollisuuksia. 

Or. de 

 

Tarkistus   1032 
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Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Arvioidessaan ensimmäisen kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja 

yhteisinvestointitarjouksia ja menettelyjä 

kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että tarjoukset ja menettelyt 

täyttävät liitteessä IV esitetyt perusteet. 

Arvioidessaan ensimmäisen kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja 

yhteisinvestointitarjouksia ja sopimuksia 

kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että tarjoukset ja sopimukset 

täyttävät liitteessä IV esitetyt perusteet. 

Or. en 

 

Tarkistus   1033 

Edouard Martin 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Arvioidessaan ensimmäisen kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja 

yhteisinvestointitarjouksia ja menettelyjä 

kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että tarjoukset ja menettelyt 

täyttävät liitteessä IV esitetyt perusteet. 

Arvioidessaan ensimmäisen kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja 

yhteisinvestointiehtoja ja menettelyjä 

kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että ehdot ja menettelyt 

täyttävät liitteessä IV esitetyt perusteet. 

Or. en 

 

Tarkistus   1034 

Eva Kaili 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Arvioidessaan ensimmäisen kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja 

yhteisinvestointitarjouksia ja menettelyjä 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että tarjoukset ja menettelyt 

täyttävät liitteessä IV esitetyt perusteet. 

Arvioidessaan ensimmäisen kohdan a 

alakohdan ii ja iii alakohdassa 

tarkoitettuja käyttöönottomalleja 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että tarjoukset ja menettelyt 

täyttävät liitteessä IV esitetyt perusteet. 
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Or. en 

 

Tarkistus   1035 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Arvioidessaan ensimmäisen kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja 

yhteisinvestointitarjouksia ja menettelyjä 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että tarjoukset ja menettelyt 

täyttävät liitteessä IV esitetyt perusteet. 

Arvioidessaan ensimmäisen kohdan a 

alakohdan ii ja iii alakohdassa 

tarkoitettuja käyttöönottomalleja 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että tarjoukset ja menettelyt 

täyttävät liitteessä IV esitetyt perusteet. 

Or. en 

 

Tarkistus   1036 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1) Tehokkaan kilpailun ja uusien 

verkkoelementtien käyttöönoton sekä 

kilpailua edistävien sääntelyehtojen 

edistämiseksi jäsenvaltioiden on 

yhteistyöelintä kuultuaan vahvistettava 

oikeudenmukaiset ja kohtuulliset säännöt 

yhteisille verkoille ja kaupallisille 

käyttöoikeussopimuksille operaattoreiden 

ja virtuaalisten palvelujen tarjoajien 

välillä. Tällaisten sääntöjen ja 

sääntelyehtojen on pyrittävä lisäämään 

verkkoliikenteen määrää investointien 

tuoton mahdollistamiseksi, millä 

edistetään tehokasta kilpailua ja 

siirtymistä kohti Euroopan laajuisia 

verkkoja. 

Or. en 
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Tarkistus   1037 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 Jos kansallisen sääntelyviranomaisen 

toteuttamassa markkina-analyysissa 

todetaan, että yhteisinvestointitarjoukset 

ja/tai kaupalliset sopimukset eivät suosi 

kestävää kilpailua, kyseisen kansallisen 

sääntelyviranomaisen on säilytettävä tai 

mukautettava asianmukaisia sääntelyyn 

perustuvia velvollisuuksia operaattoreille, 

joilla on määritelty olevan huomattava 

markkinavoima. 

Or. en 

Perustelu 

Kaupallisten sopimusten ei pidä keinotekoisesti johtaa käyttöoikeusvelvoitteiden 

poistamiseen, jos ne ovat tarpeen kestävän kilpailun mahdollistamiseksi ja säilyttämiseksi. 

 

Tarkistus   1038 

Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

75 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jos kansallinen sääntelyviranomainen 

päätyy siihen, että 67–72 artiklassa 

säädettyjen velvollisuuksien avulla ei ole 

saavutettu todellista kilpailua ja että 

havaitaan merkittäviä ja pysyviä 

kilpailuongelmia ja/tai markkinahäiriöitä 

suhteessa tiettyjen käyttöoikeustuotteiden 

tukkumarkkinoilla tapahtuvaan tarjontaan, 

se voi poikkeuksellisena toimenpiteenä 66 

artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 

säännösten mukaisesti asettaa 

vertikaalisesti integroituneille yrityksille 

velvoitteen siirtää käyttöoikeustuotteiden 

tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 

riippumattomasti toimivaan 

Jos kansallinen sääntelyviranomainen 

päätyy siihen, että 67–72 artiklassa 

säädettyjen velvollisuuksien avulla ei ole 

saavutettu todellista kilpailua ja että 

havaitaan merkittäviä ja pysyviä 

kilpailuongelmia ja/tai markkinahäiriöitä 

suhteessa tiettyjen käyttöoikeustuotteiden 

tukkumarkkinoilla tapahtuvaan tarjontaan, 

se voi poikkeuksellisena toimenpiteenä 66 

artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 

säännösten mukaisesti asettaa 

vertikaalisesti integroituneille yrityksille 

velvoitteen siirtää käyttöoikeustuotteiden 

tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 

riippumattomasti toimivaan 
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liiketoimintayksikköön. liiketoimintayksikköön tai erilliseen 

oikeushenkilöön. 

Or. en 

 

Tarkistus   1039 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

75 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jos kansallinen sääntelyviranomainen 

päätyy siihen, että 67–72 artiklassa 

säädettyjen velvollisuuksien avulla ei ole 

saavutettu todellista kilpailua ja että 

havaitaan merkittäviä ja pysyviä 

kilpailuongelmia ja/tai markkinahäiriöitä 

suhteessa tiettyjen käyttöoikeustuotteiden 

tukkumarkkinoilla tapahtuvaan tarjontaan, 

se voi poikkeuksellisena toimenpiteenä 66 

artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 

säännösten mukaisesti asettaa 

vertikaalisesti integroituneille yrityksille 

velvoitteen siirtää käyttöoikeustuotteiden 

tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 

riippumattomasti toimivaan 

liiketoimintayksikköön. 

Jos kansallinen sääntelyviranomainen 

päätyy siihen, että 67–72 artiklassa 

säädetyt velvollisuudet eivät riitä 

saavuttamaan todellista kilpailua ja että 

havaitaan merkittäviä ja pysyviä 

kilpailuongelmia ja/tai markkinahäiriöitä 

suhteessa tiettyjen käyttöoikeustuotteiden 

tukkumarkkinoilla tapahtuvaan tarjontaan, 

se voi poikkeuksellisena toimenpiteenä 66 

artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 

säännösten mukaisesti asettaa 

vertikaalisesti integroituneille yrityksille 

velvoitteen siirtää käyttöoikeustuotteiden 

tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 

riippumattomasti toimivaan 

liiketoimintayksikköön. 

Or. en 

Perustelu 

Toiminnallisen eriyttämisen olisi oltava kansallisten viranomaisten välinevalikoimassa paitsi 

viimeisenä keinona niin myös toimenpiteenä, jolla taataan tehokas kilpailu. 

 

Tarkistus   1040 

Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

75 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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Tämän liiketoimintayksikön on tarjottava 

käyttöoikeustuotteita ja -palveluja kaikille 

yrityksille, myös emoyhtiön muille 

liiketoimintayksiköille, samoin aikatauluin 

ja ehdoin, mukaan lukien hinta- ja 

palvelutasoon liittyvät ehdot, sekä samoin 

järjestelmin ja prosessein. 

Toiminnallisen eriyttämisen tapauksessa 
liiketoimintayksikön on tarjottava 

käyttöoikeustuotteita ja -palveluja kaikille 

yrityksille, myös emoyhtiön muille 

liiketoimintayksiköille, samoin aikatauluin 

ja ehdoin, mukaan lukien hinta- ja 

palvelutasoon liittyvät ehdot, sekä samoin 

järjestelmin ja prosessein. 

Or. en 

Perustelu 

Silloin kun se on kansallisten olojen vuoksi perusteltua, kansallisilla sääntelyviranomaisilla 

olisi oltava mahdollisuus mennä oikeudellista eriyttämistä pitemmälle ja vaatia 

tukkutoimintojen täyttä erottamista vähittäistoiminnoista. 

 

Tarkistus   1041 

Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 Kun kansallinen sääntelyviranomainen 

toteaa, että edes toiminnallisen 

eriyttämisvelvollisuuden asettamisella ei 

ole pystytty saavuttamaan tehokasta 

kilpailua, kansallinen 

sääntelyviranomainen voi asettaa 

oikeudellista eriyttämistä koskevan 

velvollisuuden. Tällä velvollisuudella 

voidaan kieltää se, että viime kädessä 

samat omistajat hallitsevat oikeudellisesti 

erillisiä yrityksiä ja että jokin yrityksistä 

vaikuttaa oikeuksien, sopimusten tai 

muiden keinojen kautta ratkaisevasti 

toiseen yritykseen. 

Or. en 

 

Tarkistus   1042 

Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

75 artikla – 2 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Kun kansallinen 

sääntelyviranomainen aikoo asettaa 

toimintojen eriyttämistä koskevan 

velvoitteen, sen on toimitettava komissiolle 

ehdotus, johon sisältyy 

2. Kun kansallinen 

sääntelyviranomainen aikoo asettaa 

toimintojen eriyttämistä tai oikeudellista 

eriyttämistä koskevan velvoitteen, sen on 

toimitettava komissiolle ehdotus, johon 

sisältyy 

Or. en 

 

Tarkistus   1043 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

76 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Yritysten, jotka on nimetty huomattavan 

markkinavoiman yrityksiksi yksillä tai 

useammilla merkityksellisillä markkinoilla 

tämän direktiivin 65 artiklan mukaisesti, on 

ilmoitettava kansalliselle 

sääntelyviranomaiselle etukäteen ja 

viipymättä aikeestaan siirtää 

paikallisverkko-omaisuutensa tai 

huomattava osa siitä erilliselle 

oikeushenkilölle, jolla on eri omistaja, tai 

perustaa erillinen liiketoimintayksikkö 

tarjotakseen kaikille vähittäistason 

tarjoajille, mukaan lukien sen omat 

vähittäistason osastot, täysin samanarvoisia 

käyttöoikeustuotteita, jotta kansallisella 

sääntelyviranomaisella on mahdollisuus 

arvioida aiotun liiketoimen vaikutuksia. 

Yritysten, jotka on nimetty huomattavan 

markkinavoiman yrityksiksi yksillä tai 

useammilla merkityksellisillä markkinoilla 

tämän direktiivin 65 artiklan mukaisesti, on 

ilmoitettava kansalliselle 

sääntelyviranomaiselle kolme kuukautta 

etukäteen ja viipymättä aikeestaan siirtää 

paikallisverkko-omaisuutensa tai 

huomattava osa siitä erilliselle 

oikeushenkilölle, jolla on eri omistaja, tai 

perustaa erillinen liiketoimintayksikkö 

tarjotakseen kaikille vähittäistason 

tarjoajille, mukaan lukien sen omat 

vähittäistason osastot, täysin samanarvoisia 

käyttöoikeustuotteita, jotta kansallisella 

sääntelyviranomaisella on mahdollisuus 

arvioida aiotun liiketoimen vaikutuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus   1044 

Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

76 artikla – 2 kohta – 4 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Tekemänsä arvioinnin perusteella 

kansallisen sääntelyviranomaisen on 

asetettava, säilytettävä, muutettava tai 

peruutettava velvollisuuksia 23 ja 32 

artiklan mukaisesti, soveltaen tarvittaessa 

77 artiklan säännöksiä. Kansallinen 

sääntelyviranomainen voi päätöksessään 

tehdä sitoumuksista kokonaan tai osittain 

sitovia. Poiketen siitä, mitä 65 artiklan 5 

kohdassa säädetään, kansallinen 

sääntelyviranomainen voi tehdä joistakin 

tai kaikista sitoumuksista sitovia koko siksi 

ajaksi, jonka ne kattavat. 

Tekemänsä arvioinnin perusteella 

kansallisen sääntelyviranomaisen on 

asetettava, säilytettävä, muutettava tai 

peruutettava velvollisuuksia 23 ja 32 

artiklan mukaisesti. Kansallinen 

sääntelyviranomainen voi päätöksessään 

tehdä sitoumuksista kokonaan tai osittain 

sitovia. Poiketen siitä, mitä 65 artiklan 5 

kohdassa säädetään, kansallinen 

sääntelyviranomainen voi tehdä joistakin 

tai kaikista sitoumuksista sitovia koko siksi 

ajaksi, jonka ne kattavat. 

Or. en 

 

Tarkistus   1045 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

77 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

77 artikla  Poistetaan. 

Vertikaalisesti eriytetyt yritykset  

1.Kansallisen sääntelyviranomaisen, joka 

määrittelee yrityksellä, joka ei toimi 

millään sähköisten viestintäpalvelujen 

vähittäismarkkinoilla, olevan huomattava 

markkinavoima yksillä tai useammilla 

tukkumarkkinoilla 65 artiklan mukaisesti, 

on tarkasteltava, onko kyseisellä 

yrityksellä seuraavat ominaisuudet: 

 

a)kaikki yrityksen yhtiöt ja 

liiketoimintayksiköt, mukaan lukien 

kaikki yhtiöt, jotka ovat saman lopullisen 

omistajan tai omistajien 

määräämisvallassa mutta eivät 

välttämättä kokonaan näiden 

omistuksessa, harjoittavat joko nykyistä 

tai tulevaisuudessa suunniteltua toimintaa 

ainoastaan sähköisten viestintäpalvelujen 

tukkumarkkinoilla eivätkä sen vuoksi 

toimi millään vähittäismarkkinoilla, joilla 

tarjotaan sähköisiä viestintäpalveluja 
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loppukäyttäjille unionissa; 

b)yrityksellä ei ole yksinoikeussopimusta 

taikka tosiasiassa yksinoikeutta 

merkitsevää sopimusta ketjun loppupään 

toimintaa harjoittavan yhden erillisen 

yrityksen kanssa, joka toimii millä 

tahansa vähittäismarkkinoilla, joilla 

tarjotaan sähköisiä viestintäpalveluja 

yksityisille tai kaupallisille 

loppukäyttäjille. 

 

2.Jos kansallinen sääntelyviranomainen 

toteaa, että tämän artiklan 1 kohdan a ja 

b alakohdassa säädetyt edellytykset 

täyttyvät, se saa ainoastaan asettaa 

kyseiselle yritykselle velvollisuuksia 70 tai 

71 artiklan mukaisesti. 

 

3.Kansallisen sääntelyviranomaisen on 

tarkasteltava yritykselle tämän artiklan 

mukaisesti asetettuja velvollisuuksia 

uudelleen milloin tahansa, jos se toteaa, 

että tämän artiklan 1 kohdan a ja b 

alakohdassa säädetyt edellytykset eivät 

enää täyty, ja sovellettava tarvittaessa 65–

72 artiklaa. 

 

4.Kansallisen sääntelyviranomaisen on 

tarkasteltava yritykselle tämän artiklan 

mukaisesti asetettuja velvollisuuksia 

uudelleen myös silloin, jos se katsoo 

yrityksen ketjun loppupään asiakkailleen 

tarjoamia ehtoja ja edellytyksiä koskevan 

näytön perusteella, että on syntynyt 

loppukäyttäjiin haitallisesti vaikuttavia 

kilpailuongelmia, jotka vaativat 

asettamaan yhden tai useamman 67, 68, 

69 tai 72 artiklassa säädetyistä 

velvollisuuksista tai muuttamaan 2 

kohdan mukaisesti asetettuja 

velvollisuuksia. 

 

5.Velvollisuuksien asettaminen ja niiden 

uudelleentarkastelu tämän artiklan 

mukaisesti on toteutettava 23, 32 ja 33 

artiklassa tarkoitettuja menettelyjä 

noudattaen. 

 

Or. en 
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Tarkistus   1046 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

77 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) yrityksellä ei ole 

yksinoikeussopimusta taikka tosiasiassa 

yksinoikeutta merkitsevää sopimusta 

ketjun loppupään toimintaa harjoittavan 

yhden erillisen yrityksen kanssa, joka 

toimii millä tahansa vähittäismarkkinoilla, 

joilla tarjotaan sähköisiä viestintäpalveluja 

yksityisille tai kaupallisille 

loppukäyttäjille. 

b) yrityksellä ei ole 

yksinoikeussopimusta taikka lain mukaan 

tai tosiasiassa yksinoikeutta merkitsevää 

sopimusta ketjun loppupään toimintaa 

harjoittavan yhden erillisen yrityksen 

kanssa, joka toimii millä tahansa 

vähittäismarkkinoilla, joilla tarjotaan 

sähköisiä viestintäpalveluja yksityisille tai 

kaupallisille loppukäyttäjille, ja/tai 

sopimusta, jolla rajoitetaan kolmansien 

osapuolten oikeutta käyttää 

infrastruktuuria ja/tai rajoitetaan 

kolmansien osapuolten oikeutta käyttää 

verkkoelementtejä ja liitännäistoimintoja. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää, että pelkästään tukkutoimintaa harjoittavat yritykset eivät hyödynnä 

monopoliasemaansa rajoittamalla kolmansien osapuolten oikeuksia. Avointa pääsyä koskevat 

vaatimukset ovat siksi olennaisia. Tällöin niiden olisi sitouduttava kirjanpidon eriyttämiseen 

ja hintavalvontaan täyden avoimuuden varmistamiseksi. 

 

Tarkistus   1047 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) yritys ei ole 75 ja 76 artiklassa 

tarkoitettu eriytetty yritys; 

Or. en 
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Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   1048 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ehdotus direktiiviksi 

77 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa 

säädetyt edellytykset täyttyvät, se saa 

ainoastaan asettaa kyseiselle yritykselle 

velvollisuuksia 70 tai 71 artiklan 

mukaisesti. 

2. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa 

säädetyt edellytykset täyttyvät, se saa 

ainoastaan asettaa kyseiselle yritykselle 

velvollisuuksia 67, 70, 71 ja 72 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus   1049 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

77 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa 

säädetyt edellytykset täyttyvät, se saa 

ainoastaan asettaa kyseiselle yritykselle 

velvollisuuksia 70 tai 71 artiklan 

mukaisesti. 

2. Jos kansallinen 

sääntelyviranomainen toteaa, että tämän 

artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa 

säädetyt edellytykset täyttyvät, se saa 

ainoastaan asettaa kyseiselle yritykselle 

velvollisuuksia 70 tai 72 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 
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Tarkistus   1050 

Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

77 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Kansallisen sääntelyviranomaisen 

on katsottava näiden edellytysten 

täyttyvän, vaikka yritys tarjoaa fyysisiä 

yhteyksiä loppukäyttäjille tai tarjoaa 

signaalien siirtoa ja verkkoelementtejä 

paikallisen fyysisen infrastruktuurin 

toteuttamiseksi tai kehittämiseksi 

yrittäjille, yrityksille ja 

ammatinharjoittajille. 

Or. en 

 

Tarkistus   1051 

Patrizia Toia 

 

Ehdotus direktiiviksi 

77 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Kansallisen sääntelyviranomaisen 

on tarkasteltava yritykselle tämän artiklan 

mukaisesti asetettuja velvollisuuksia 

uudelleen myös silloin, jos se katsoo 

yrityksen ketjun loppupään asiakkailleen 

tarjoamia ehtoja ja edellytyksiä koskevan 

näytön perusteella, että on syntynyt 

loppukäyttäjiin haitallisesti vaikuttavia 

kilpailuongelmia, jotka vaativat 

asettamaan yhden tai useamman 67, 68, 

69 tai 72 artiklassa säädetyistä 

velvollisuuksista tai muuttamaan 2 

kohdan mukaisesti asetettuja 

velvollisuuksia. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   1052 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 
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Ehdotus direktiiviksi 

78 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 

varmistettava, että käytöstä poistamisen 

yhteydessä sovelletaan läpinäkyvää 

aikataulua ja edellytyksiä, myös muun 

muassa asianmukaista irtisanomis- ja 

siirtymäaikaa, ja varmistetaan sellaisten 

vastaavien vaihtoehtoisten tuotteiden 

saatavuus, joilla voi saada käyttöoikeuden 

käytöstä poistetun infrastruktuurin 

korvaaviin verkkoelementteihin, jos se on 

tarpeen kilpailun ja loppukäyttäjien 

oikeuksien turvaamiseksi. 

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 

varmistettava, että käytöstä poistamisen 

yhteydessä sovelletaan läpinäkyvää 

aikataulua ja edellytyksiä, myös muun 

muassa asianmukaista irtisanomis- ja 

siirtymäaikaa, ja varmistetaan sellaisten 

vastaavien vaihtoehtoisten tuotteiden 

saatavuus, joilla voi saada käyttöoikeuden 

käytöstä poistetun infrastruktuurin 

korvaaviin verkkoelementteihin ajoissa, 

jos se on tarpeen kilpailun ja 

loppukäyttäjien oikeuksien turvaamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus   1053 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

78 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 

varmistettava, että käytöstä poistamisen 

yhteydessä sovelletaan läpinäkyvää 

aikataulua ja edellytyksiä, myös muun 

muassa asianmukaista irtisanomis- ja 

siirtymäaikaa, ja varmistetaan sellaisten 

vastaavien vaihtoehtoisten tuotteiden 

saatavuus, joilla voi saada käyttöoikeuden 

käytöstä poistetun infrastruktuurin 

korvaaviin verkkoelementteihin, jos se on 

tarpeen kilpailun ja loppukäyttäjien 

oikeuksien turvaamiseksi. 

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 

varmistettava, että käytöstä poistamisen 

yhteydessä sovelletaan läpinäkyvää 

aikataulua ja edellytyksiä, myös muun 

muassa konkreettista määräaikaa, 

asianmukaista irtisanomis- ja 

siirtymäaikaa, ja varmistetaan sellaisten 

vastaavien tuotteiden saatavuus, joilla voi 

saada käyttöoikeuden käytöstä poistetun 

infrastruktuurin korvaaviin 

verkkoelementteihin, jos se on tarpeen 

kilpailun ja loppukäyttäjien oikeuksien 

turvaamiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 
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Tarkistus   1054 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

78 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) käyttöoikeuden tarjoaja on 

todistettavasti vahvistanut asianmukaiset 

edellytykset siirtymiselle, myös antamalla 

saataville verrattavissa olevan 

vaihtoehtoisen käyttöoikeustuotteen, joka 

mahdollistaa samojen loppukäyttäjien 

saavuttamisen kuin aikaisemmassa 

infrastruktuurissa; ja 

a) käyttöoikeuden tarjoaja on 

todistettavasti vahvistanut asianmukaiset 

edellytykset siirtymiselle, myös antamalla 

ajoissa saataville verrattavissa olevan 

vaihtoehtoisen käyttöoikeustuotteen, joka 

mahdollistaa samojen mahdollisten 

loppukäyttäjien saavuttamisen kuin 

aikaisemmassa infrastruktuurissa; ja 

Or. en 

 

Tarkistus   1055 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

78 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) käyttöoikeuden tarjoaja on 

todistettavasti vahvistanut asianmukaiset 

edellytykset siirtymiselle, myös antamalla 

saataville verrattavissa olevan 

vaihtoehtoisen käyttöoikeustuotteen, joka 

mahdollistaa samojen loppukäyttäjien 

saavuttamisen kuin aikaisemmassa 

infrastruktuurissa; ja 

a) käyttöoikeuden tarjoaja on 

todistettavasti vahvistanut asianmukaiset 

edellytykset siirtymiselle, myös antamalla 

saataville vastaavan käyttöoikeustuotteen, 

joka mahdollistaa samojen loppukäyttäjien 

saavuttamisen kuin aikaisemmassa 

infrastruktuurissa; ja 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   1056 

Michel Reimon 
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Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

79 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaikilla loppukäyttäjillä niiden alueella 

on kansalliset erityisolosuhteet huomioon 

ottaen kohtuuhintainen käyttöoikeus 

saatavilla oleviin tarkoituksenmukaisiin 

internetyhteyksiin ja 

ääniviestintäpalveluihin alueelle 

määritellyllä laatutasolla, varsinainen 

yhteys mukaan luettuna, vähintään 

kiinteässä sijaintipaikassa. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaikilla loppukäyttäjillä niiden alueella 

on kansalliset erityisolosuhteet huomioon 

ottaen kohtuuhintainen käyttöoikeus 

saatavilla oleviin 

laajakaistainternetyhteyksiin ja 

ääniviestintäpalveluihin alueelle 

määritellyllä laatutasolla, varsinainen 

yhteys mukaan luettuna, vähintään 

kiinteässä sijaintipaikassa. 

Or. en 

 

Tarkistus   1057 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

79 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä 1 

kohdassa tarkoitettu 

tarkoituksenmukainen 

internetyhteyspalvelu siten, että se vastaa 

riittävän hyvin loppukäyttäjien 

enemmistön käyttämiä palveluja niiden 

alueella. Tässä tarkoituksessa 

tarkoituksenmukaisen 

internetyhteyspalvelun on voitava tukea 

liitteessä V vahvistettua palvelujen 

vähimmäisjoukkoa. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   1058 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 
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Ehdotus direktiiviksi 

79 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä 1 

kohdassa tarkoitettu tarkoituksenmukainen 

internetyhteyspalvelu siten, että se vastaa 

riittävän hyvin loppukäyttäjien enemmistön 

käyttämiä palveluja niiden alueella. Tässä 

tarkoituksessa tarkoituksenmukaisen 

internetyhteyspalvelun on voitava tukea 

liitteessä V vahvistettua palvelujen 

vähimmäisjoukkoa. 

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä 1 

kohdassa tarkoitettu tarkoituksenmukainen 

internetyhteyspalvelu siten, että se vastaa 

riittävän hyvin loppukäyttäjien enemmistön 

käyttämiä palveluja niiden alueella. Tässä 

tarkoituksessa tarkoituksenmukaisen 

internetyhteyspalvelun on voitava sekä 

nopeuden että datavolyymien osalta tukea 

vähintään liitteessä V vahvistettua 

palvelujen vähimmäisjoukkoa. 

Toiminnallisen internetyhteyspalvelun on 

täytettävä asetuksessa (EU) N:o 

2015/2120 vahvistetut avointa internetiä 

koskevat velvollisuudet. 

Or. en 

 

Tarkistus   1059 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Ehdotus direktiiviksi 

81 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jos jäsenvaltio on osoittanut 

asianmukaisesti, 22 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti toteutetun maantieteellisen 

kartoituksen tulokset huomioon ottaen, että 

79 artiklan 2 kohdan mukaisesti 

määritellyn tarkoituksenmukaisen 

internetyhteyspalvelun saatavuutta tietyssä 

sijaintipaikassa ja ääniviestintäpalvelujen 

saatavuutta ei voida varmistaa tavallisissa 

kaupallisissa olosuhteissa tai mahdollisesti 

muilla julkisen politiikan välineillä, se voi 

asettaa aiheellisia julkisen palvelun 

velvoitteita kaikkiin kyseisten palvelujen 

käyttöoikeuden saamista koskeviin 

kohtuullisina pidettäviin pyyntöihin 

vastaamiseksi alueellaan. 

1. Jos jäsenvaltio on osoittanut 

asianmukaisesti, 22 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti toteutetun maantieteellisen 

kartoituksen tulokset huomioon ottaen, että 

79 artiklan 2 kohdan mukaisesti 

määritellyn tarkoituksenmukaisen 

internetyhteyspalvelun saatavuutta tietyssä 

sijaintipaikassa ja ääniviestintäpalvelujen 

saatavuutta ei voida tällä hetkellä 

varmistaa tavallisissa kaupallisissa 

olosuhteissa tai mahdollisesti muilla 

julkisen politiikan välineillä, se voi asettaa 

aiheellisia julkisen palvelun velvoitteita 

kaikkiin kyseisten palvelujen 

käyttöoikeuden saamista koskeviin 

kohtuullisina pidettäviin pyyntöihin 

vastaamiseksi alueellaan. 
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Or. en 

 

Tarkistus   1060 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus direktiiviksi 

83 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tarjottaessa 79 artiklassa tarkoitettujen 

lisäksi muita toimintoja ja palveluja, 79, 81 

ja 82 artiklan mukaisia palveluja tarjoavat 

yritykset määrittelevät ehtonsa siten, ettei 

loppukäyttäjän tarvitse maksaa 

tarpeettomista tai pyydetyn palvelun 

kannalta aiheettomista toiminnoista tai 

palveluista. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tarjottaessa 79 artiklassa tarkoitettujen 

lisäksi muita toimintoja ja palveluja, 79, 81 

ja 82 artiklan mukaisia ääniviestintä- ja 

internetyhteyspalveluja tarjoavat yritykset 

määrittelevät ehtonsa siten, ettei 

loppukäyttäjän tarvitse maksaa 

tarpeettomista tai pyydetyn palvelun 

kannalta aiheettomista toiminnoista tai 

palveluista. 

Or. en 

 

Tarkistus   1061 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

85 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jos kansalliset sääntelyviranomaiset 

toteavat 84 artiklassa tarkoitetun 

nettokustannusten laskennan perusteella, 

että yritykselle aiheutuu kohtuuton rasite, 

jäsenvaltion on kyseisen yrityksen 

pyynnöstä päätettävä: 

1. Jos kansalliset sääntelyviranomaiset 

toteavat 84 artiklassa tarkoitetun 

nettokustannusten laskennan perusteella, 

että yritykselle aiheutuu kohtuuton rasite, 

jäsenvaltion on kyseisen yrityksen 

pyynnöstä päätettävä: 

a) ottaa käyttöön järjestelmä, joka korvaa 

määritetyt nettokustannukset kyseiselle 

yritykselle julkisista varoista siten, että 

korvauksen saamisen edellytykset ovat 

julkisia, ja/tai 

b) jakaa yleispalveluvelvoitteiden 

nettokustannukset sähköisen viestinnän 

verkkojen ja palvelujen tarjoajien sekä 

direktiivissä 2000/31/EY määriteltyjä ja 
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runsaasti laajakaistaa käyttäviä 

tietoyhteiskunnan palveluja tarjoavien 

yritysten kesken. 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden on edelleen voitava joustavasti päättää yleispalvelujärjestelmän 

rahoituksesta. 

 

Tarkistus   1062 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

85 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

ottaa käyttöön järjestelmä, joka korvaa 

määritetyt nettokustannukset kyseiselle 

yritykselle julkisista varoista siten, että 

korvauksen saamisen edellytykset ovat 

julkisia.Rahoittaa voidaan ainoastaan 79, 

81 ja 82 artiklassa säädettyjen 

velvollisuuksien nettokustannukset, jotka 

on määritelty 84 artiklan mukaisesti. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden on edelleen voitava joustavasti päättää yleispalvelujärjestelmän 

rahoituksesta. Vastaa 85 artiklan 1 kohtaan tehtyä tarkistusta. 

 

Tarkistus   1063 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

85 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2. Jos nettokustannukset jaetaan 1 

kohdan b alakohdan mukaisesti, 

jäsenvaltioiden on perustettava 
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kustannusten jakojärjestelmä, jota 

hallinnoi kansallinen 

sääntelyviranomainen tai edunsaajista 

riippumaton elin kansallisen 

sääntelyviranomaisen valvonnassa. 

Rahoittaa voidaan ainoastaan 79, 81 ja 82 

artiklassa säädettyjen velvollisuuksien 

nettokustannukset, jotka on määritelty 84 

artiklan mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden on edelleen voitava joustavasti päättää yleispalvelujärjestelmän 

rahoituksesta. Vastaa 85 artiklan 1 kohtaan tehtyä tarkistusta. 

 

Tarkistus   1064 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

85 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3. Jakomekanismin on noudatettava 

avoimuuden, mahdollisimman vähäisen 

markkinoiden vääristymisen, 

syrjimättömyyden ja oikeasuhteisuuden 

periaatteita liitteessä VII olevan B osan 

periaatteiden mukaisesti. Jäsenvaltiot 

voivat olla vaatimatta osuuksia yrityksiltä, 

joiden kansallinen liikevaihto on 

määrätyn rajan alapuolella. 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden on edelleen voitava joustavasti päättää yleispalvelujärjestelmän 

rahoituksesta. Vastaa 85 artiklan 1 kohtaan tehtyä tarkistusta. 

 

Tarkistus   1065 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Ehdotus direktiiviksi 

85 artikla – 2 c kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4. Yleispalveluvelvollisuuksien 

kustannusten jakamiseen mahdollisesti 

liittyvät maksut on eriytettävä ja 

yksilöitävä erikseen kunkin yrityksen 

osalta. Maksuvelvollisuutta ei saa asettaa 

eikä maksuja periä yrityksiltä, jotka eivät 

tarjoa palveluja 

kustannustenjakojärjestelmän 

perustaneen jäsenvaltion alueella. 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden on edelleen voitava joustavasti päättää yleispalvelujärjestelmän 

rahoituksesta. Vastaa 85 artiklan 1 kohtaan tehtyä tarkistusta. 

 

Tarkistus   1066 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

87 artikla – 4 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Yhteistyöelimen on perustettava sellaisille 

numeroille, jotka ovat oikeutettuja oman 

alueen ulkopuoliseen käyttöön, 

keskusrekisteri, johon kansallisten 

sääntelyviranomaisten on toimitettava 

asiaa koskevat tiedot. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   1067 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

88 artikla – 6 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jos numeroiden käyttöä koskevaan Jos numeroiden käyttöä koskevaan 
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oikeuteen sisältyy niiden oman alueen 

ulkopuolinen käyttö unionissa 87 artiklan 4 

kohdan mukaisesti, kansallisen 

sääntelyviranomaisen on liitettävä käyttöä 

koskevaan oikeuteen erityisehtoja, jotta 

voidaan varmistaa jäsenvaltiossa, jossa 

numeroita käytetään, sovellettavien 

kansallisten kuluttajansuojasääntöjen ja 

kaikkien numeroiden käyttöä koskevien 

kansallisten lakien noudattaminen. 

oikeuteen sisältyy niiden oman alueen 

ulkopuolinen käyttö unionissa 87 artiklan 4 

kohdan mukaisesti, kansallisen 

sääntelyviranomaisen on liitettävä käyttöä 

koskevaan oikeuteen erityisehtoja, jotta 

voidaan varmistaa jäsenvaltiossa, jossa 

numeroita käytetään, sovellettavien 

kansallisten kuluttajansuojasääntöjen ja 

kaikkien numeroiden käyttöä koskevien 

kansallisten lakien noudattaminen. 

Jäsenvaltiot eivät voi asettaa 

lisävelvollisuuksia näiden oikeuksien 

käytölle sen jälkeen. 

Or. en 

Perustelu 

Koska noudattamisen erityisehdot kaikissa kyseisissä jäsenvaltioissa liittyvät jo 

käyttöoikeuteen, jäsenvaltioiden ei tulisi voida lisätä uusia vaatimuksia, koska ne loisivat 

esteen sisämarkkinoille. Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen 

pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   1068 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus direktiiviksi 

91 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset sääntelyviranomaiset 

toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet 

– jos ne ovat teknisesti ja taloudellisesti 

toteutettavissa ja lukuun ottamatta 

tilannetta, jossa loppukäyttäjä on 

kaupallisista syistä rajoittanut tietyiltä 

maantieteellisiltä alueilta tulevia puheluja – 

sen varmistamiseksi, että loppukäyttäjät 

voivat: 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset sääntelyviranomaiset 

toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet 

– jos ne ovat teknisesti ja taloudellisesti 

toteutettavissa ja lukuun ottamatta 

tilannetta, jossa loppukäyttäjä on 

kaupallisista syistä rajoittanut tietyiltä 

maantieteellisiltä alueilta tulevia puheluja – 

sen varmistamiseksi, että 

ääniviestintäpalvelujen loppukäyttäjät 

voivat: 

Or. en 

 

Tarkistus   1069 

Morten Helveg Petersen 
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Ehdotus direktiiviksi 

92 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Sähköisten viestintäverkkojen tai -

palvelujen tarjoajat eivät saa soveltaa 

loppukäyttäjiin syrjiviä käyttöoikeuksiin tai 

käyttöön liittyviä vaatimuksia tai ehtoja 

loppukäyttäjän kansalaisuuden tai 

asuinpaikan perusteella, paitsi jos tällaiset 

erot ovat objektiivisesti perusteltuja. 

Sähköisten viestintäverkkojen tai -

palvelujen tarjoajat eivät saa soveltaa 

loppukäyttäjiin syrjiviä käyttöoikeuksiin tai 

käyttöön liittyviä vaatimuksia tai ehtoja 

loppukäyttäjän kansalaisuuden tai 

asuinpaikan perusteella, paitsi jos tällaiset 

erot ovat objektiivisesti perusteltuja ja 

vastaavat perusoikeuskirjan 52 artiklassa 

tarkoitettujen perusoikeuksien laajuutta 

ja tulkintaa. 

Or. en 

 

Tarkistus   1070 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

92 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Sähköisten viestintäverkkojen tai -

palvelujen tarjoajat eivät saa soveltaa 

loppukäyttäjiin syrjiviä käyttöoikeuksiin tai 

käyttöön liittyviä vaatimuksia tai ehtoja 

loppukäyttäjän kansalaisuuden tai 

asuinpaikan perusteella, paitsi jos tällaiset 

erot ovat objektiivisesti perusteltuja. 

1. Sähköisten viestintäverkkojen tai -

palvelujen tarjoajat eivät saa soveltaa 

loppukäyttäjiin syrjiviä käyttöoikeuksiin tai 

käyttöön liittyviä vaatimuksia tai ehtoja 

loppukäyttäjän kansalaisuuden tai 

asuinpaikan perusteella, paitsi jos tällaiset 

erot ovat objektiivisesti perusteltuja. 

Or. en 

Perustelu 

Sisämarkkinoita koskevassa 11. syyskuuta 2013 julkaistussa ehdotuksessaan komissio ehdotti 

jo unionin sisäisten puheluiden ja matkapuhelinliittymän alkuperämaasta lähetettyjen ja 

toiseen jäsenvaltioon päättyvien tekstiviestien sääntelyä pyrkimyksenään poistaa 

kohtuuttomat lisämaksut. Tällä säännöksellä ehdotetaan sitä uudelleen. 

 

Tarkistus   1071 
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José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

92 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2. Yleisen sähköisen viestinnän 

palveluntarjoajat eivät saa muuten kuin 

objektiivisesti perustelluista syistä soveltaa 

unionin sisäiseen viestintään, joka päättyy 

toiseen jäsenvaltioon, tariffeja, jotka ovat 

korkeampia 

 a) kuin kotimaan kaukoviestinnän tariffit, 

kun on kyse kiinteän verkon viestinnästä; 

 b) kuin asetuksessa (EU) N:o 2015/2120 

vahvistetut säänneltyjen 

verkkovierailuäänipuhelu-, data- ja -

tekstiviestipalvelujen eurotariffit, kun on 

kyse matkapuhelinviestinnästä. 

Or. en 

Perustelu 

Sisämarkkinoita koskevassa 11. syyskuuta 2013 julkaistussa ehdotuksessaan komissio ehdotti 

jo unionin sisäisten puheluiden ja matkapuhelinliittymän alkuperämaasta lähetettyjen ja 

toiseen jäsenvaltioon päättyvien tekstiviestien sääntelyä pyrkimyksenään poistaa 

kohtuuttomat lisämaksut. Tällä säännöksellä ehdotetaan sitä uudelleen. 

 

Tarkistus   1072 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

92 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 92 a artikla  

 1. Sähköisen viestinnän palveluja yleisölle 

tarjoavat palveluntarjoajat eivät saa 

soveltaa unionin sisäisiin kiinteän verkon 

viestinnän ja matkapuhelinviestinnän 

palveluihin, jotka päättyvät toiseen 

jäsenvaltioon, erilaisia tariffeja kuin 
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saman jäsenvaltion sisälle päättyviin 

palveluihin, jollei palveluntarjoaja osoita 

objektiivisesti perusteltujen välittömien 

kustannusten olemassaoloa. 

 2. Yhteistyöelin esittää kuuden 

kuukauden kuluessa tämän direktiivin 

voimaantulosta suuntaviivat, jotka 

koskevat tällaisten 1 kohdan mukaisten 

objektiivisesti perusteltujen välittömien 

kustannusten perimistä. 

 3. Komissio esittää vuoden kuluttua 

tämän direktiivin voimaantulosta ja 

vuosittain sen jälkeen kertomuksen 1 

kohdan velvollisuuksien soveltamisesta, 

mukaan luettuna arvio unionin sisäisten 

viestintätariffien kehittymisestä. 

Or. en 

Perustelu 

This provision helps to build one pillar for a digital single market in telecoms and provides a 

simple and fair solution to expensive tariffs for international calls without having to regulate 

prices. Seeking to abolish any type of discriminatory practice, whether on access to services 

or prices for cross-border services, is very important for the creation of a true Digital Single 

Market for consumers. The prohibition of price differentiation based on the geographical 

origin and destination of a service is an adequate approach, and telecom providers should 

therefore never be allowed to have access or pricing policies based on these elements, unless 

unavoidable and significant additional costs need to be covered to offer the service. In these 

cases, the proposal foresees a wide exception where “objectively justified” additional costs 

are present. In that regard, the proposed Directive must include legal clarity as to what 

should be the general principles to determine exemptions to the non-discrimination rule and 

mandate BEREC and NRAs to develop more detailed guidelines. Furthermore, the Directive 

should call on the Commission and NRAs to closely monitor on a case-by-case basis that 

service providers are respecting the criteria when their prices are discriminatory. Operators 

often denounce the amount of revenue they theoretically will stop receiving if they cannot 

overprice cross-border services. Yet it is of equal importance to understand that the 

disappearance of these expensive charges will increase the use of cross-border telecom 

services, generate more demand and therefore more revenue for operators. 

 

Tarkistus   1073 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

93 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 
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Perusoikeuksien suoja Perusoikeudet 

Or. en 

 

Tarkistus   1074 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

93 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Loppukäyttäjille tarkoitettujen 

sähköisissä viestintäverkoissa tarjottavien 

palvelujen ja sovellusten käyttöoikeutta tai 

käyttöä koskevissa kansallisissa 

toimenpiteissä on kunnioitettava Euroopan 

unionin perusoikeuskirjalla ja unionin 

lainsäädännön yleisillä periaatteilla 

taattuja perusoikeuksia ja -vapauksia. 

1. Loppukäyttäjille tarkoitettujen 

sähköisissä viestintäverkoissa tarjottavien 

palvelujen ja sovellusten käyttöoikeutta tai 

käyttöä koskevissa kansallisissa 

toimenpiteissä on kunnioitettava Euroopan 

unionin perusoikeuskirjaa sekä 

perusoikeuksia ja -vapauksia. 

Or. en 

 

Tarkistus   1075 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

93 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Tällaisia toimenpiteitä, jotka 

koskevat loppukäyttäjien käyttöoikeutta 

palveluihin ja sovelluksiin sähköisissä 

viestintäverkoissa taikka tällaista käyttöä ja 

joilla todennäköisesti rajoitetaan näitä 

perusoikeuksia tai -vapauksia, saa 

toteuttaa ainoastaan, jos niistä säädetään 

lainsäädännössä sekä kyseisten oikeuksien 

ja vapauksien keskistä sisältöä 
kunnioittaen ja jos ne ovat asianmukaisia, 

oikeasuhteisia ja välttämättömiä ja 

vastaavat tosiasiallisesti unionin 

tunnustamia yleisen edun mukaisia 

tavoitteita tai tarvetta suojella muiden 

henkilöiden oikeuksia ja vapauksia 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 52 

2. Tällaisia toimenpiteitä, jotka 

koskevat loppukäyttäjien käyttöoikeutta 

palveluihin ja sovelluksiin sähköisissä 

viestintäverkoissa taikka tällaista käyttöä ja 

joilla todennäköisesti rajoitetaan näiden 

oikeuksien tai vapauksien harjoittamista, 

saa toteuttaa ainoastaan, jos niistä 

säädetään lainsäädännössä sekä kyseisiä 

perusoikeuskirjassa tunnustettuja 

oikeuksia ja vapauksia kunnioittaen ja jos 

ne ovat oikeasuhteisia ja välttämättömiä ja 

vastaavat tosiasiallisesti unionin 

tunnustamia yleisen edun mukaisia 

tavoitteita tai tarvetta suojella muiden 

henkilöiden oikeuksia ja vapauksia 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 52 
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artiklan 1 kohdan ja unionin oikeuden 

yleisten periaatteiden mukaisesti , mukaan 

lukien tehokas oikeussuoja ja 

oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Sen 

vuoksi näitä toimenpiteitä voidaan 

toteuttaa ainoastaan ottamalla 

asianmukaisella tavalla huomioon 

syyttömyysolettaman periaate ja oikeus 

yksityisyyteen. On taattava etukäteen 

tapahtuva, oikeudenmukainen ja 

puolueeton käsittely, mukaan lukien 

asianomaisen henkilön tai asianomaisten 

henkilöiden oikeus tulla kuulluksi, ottaen 

huomioon asianmukaisten edellytysten ja 

menettelyllisten järjestelyjen tarve 

asianmukaisesti osoitetuissa kiireellisissä 

tapauksissa Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan mukaisesti. Oikeus 

tehokkaaseen ja oikea-aikaiseen 

tuomioistuinvalvontaan on taattava. 

artiklan 1 kohdan ja unionin oikeuden 

yleisten periaatteiden mukaisesti , mukaan 

lukien tehokas oikeussuoja ja 

oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Sen 

vuoksi näitä toimenpiteitä voidaan 

toteuttaa ainoastaan ottamalla 

asianmukaisella tavalla huomioon 

syyttömyysolettaman periaate ja oikeus 

yksityisyyteen. On taattava etukäteen 

tapahtuva, oikeudenmukainen ja 

puolueeton käsittely, mukaan lukien 

asianomaisen henkilön tai asianomaisten 

henkilöiden oikeus tulla kuulluksi, ottaen 

huomioon asianmukaisten edellytysten ja 

menettelyllisten järjestelyjen tarve 

asianmukaisesti osoitetuissa kiireellisissä 

tapauksissa Euroopan perusoikeuskirjan 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus   1076 

Morten Helveg Petersen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

93 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Perusoikeuksien suojan 

johdonmukaisen soveltamisen 

edistämiseksi yhteistyöelin esittää 

[päivämäärä] mennessä sidosryhmiä 

kuultuaan ja tiiviissä yhteistyössä 

komission kanssa suuntaviivat yhteisille 

menettelyille sen varmistamiseksi, että 

loppukäyttäjille tarkoitettujen sähköisissä 

viestintäverkoissa tarjottavien palvelujen 

ja sovellusten käyttöoikeutta tai käyttöä 

koskevissa kansallisissa toimenpiteissä 

kunnioitetaan Euroopan unionin 

perusoikeuskirjalla ja unionin 

lainsäädännön yleisillä periaatteilla 

taattuja perusoikeuksia ja -vapauksia. 

Or. en 
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Tarkistus   1077 

András Gyürk 

 

Ehdotus direktiiviksi 

94 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Ellei tässä osastossa toisin säädetä, 

jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 

lainsäädännössään pitää voimassa tai 

ottaa käyttöön tässä osastossa 

vahvistetuista säännöksistä poikkeavia 

säännöksiä eivätkä myöskään tiukempia 

tai sallivampia säännöksiä kuluttajan 

suojan erilaisen tason varmistamiseksi. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Uskomme, että nykyinen lähestymistapa antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden mukauttaa 

unionin kehys kulloisiinkin kansallisiin tarpeisiin ja teknologian kehitykseen sekä määritellä 

ratkaisuja, jotka on kohdennettu kansallisilla markkinoilla havaittuihin nimenomaisiin 

kansallisiin käytäntöihin, sekä asettaa vertailuarvoja, jotka auttavat jatkuvasti kehittämän 

loppukäyttäjien alakohtaista suojaa unionissa. Äärimmäinen yhdenmukaistaminen voi 

heikentää loppukäyttäjien takuita. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa loppukäyttäjien 

suojelun asianmukaisen kehyksen. 

 

Tarkistus   1078 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

94 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Ellei tässä osastossa toisin säädetä, 

jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 

lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 

käyttöön tässä osastossa vahvistetuista 

säännöksistä poikkeavia säännöksiä 

eivätkä myöskään tiukempia tai 

sallivampia säännöksiä kuluttajan suojan 

erilaisen tason varmistamiseksi. 

Jäsenvaltiot eivät missään tapauksessa 
saa kansallisessa lainsäädännössään ottaa 

käyttöön loppukäyttäjän suojaa koskevia 

säännöksiä, jotka heikentävät tässä 

osastossa vahvistettuja säännöksiä, koska 

se muodostaa unionissa noudatettavan 

loppukäyttäjien suojelun vähimmäistason. 
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Or. en 

 

Tarkistus   1079 

Krišjānis Kariņš 

 

Ehdotus direktiiviksi 

95 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   1080 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ehdotus direktiiviksi 

95 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Julkisesti saatavilla olevien 

sähköisten viestintäpalvelujen, jotka ovat 

muita kuin numerosta riippumattomia 

henkilöiden välisiä viestintäpalveluja, 

tarjoajien on sisällytettävä 1, 2 ja 3 

kohdassa tarkoitetut tiedot osaksi 

sopimusta. 

Or. en 

 

Tarkistus   1081 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

95 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Yhteistyöelin tekee viimeistään 

[voimaantulo + 12 kuukautta] päätöksen 

sopimustiivistelmän mallista, jossa 

esitetään keskeiset osat 1 ja 2 kohdan 

mukaisista tietovaatimuksista. Näihin 

Komissio tekee viimeistään [voimaantulo + 

12 kuukautta] päätöksen 

sopimustiivistelmän mallista, jossa 

esitetään keskeiset osat 1 ja 2 kohdan 

mukaisista tietovaatimuksista. Näihin 
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keskeisiin osiin on sisällyttävä vähintään 

täydelliset tiedot seuraavista: 

keskeisiin osiin on sisällyttävä vähintään 

täydelliset tiedot seuraavista: 

Or. en 

 

Tarkistus   1082 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus direktiiviksi 

95 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Internetyhteyspalvelujen ja yleisesti 

saatavilla olevien numeroihin perustuvien 

henkilöiden välisten viestintäpalvelujen 
tarjoajien on tarjottava loppukäyttäjille 

mahdollisuutta seurata kunkin tällaisen 

palvelun käyttöä, josta laskutetaan joko 

käytetyn ajan tai määrän perusteella. Tähän 

on sisällyttävä oikeus saada ajan tasalla 

olevat tiedot hinnoittelumalliin sisältyvien 

palvelujen käytöstä. 

6. Internetyhteyspalvelujen ja yleisesti 

saatavilla olevien ääniviestintäpalvelujen 

tarjoajien on tarjottava loppukäyttäjille 

mahdollisuutta seurata kunkin tällaisen 

palvelun käyttöä, josta laskutetaan joko 

käytetyn ajan tai määrän perusteella. Tähän 

on sisällyttävä oikeus saada ajan tasalla 

olevat tiedot hinnoittelumalliin sisältyvien 

palvelujen käytöstä. 

Or. en 

 

Tarkistus   1083 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus direktiiviksi 

96 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten 

on varmistettava, että yritykset, jotka 

tarjoavat muita yleisesti saatavilla olevia 

sähköisiä viestintäpalveluja kuin 

numeroista riippumattomia henkilöiden 

välisiä viestintäpalveluja, julkaisevat 

liitteessä VIII tarkoitetut tiedot selkeässä, 

ymmärrettävässä ja helposti saatavilla 

olevassa muodossa tai että kansallinen 

sääntelyviranomainen itse julkaisee ne. 

Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 

asettaa lisävaatimuksia, jotka koskevat 

julkaistavien tietojen muotoa. 

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten 

on varmistettava, että yritykset, jotka 

tarjoavat muita yleisesti saatavilla olevia 

ääniviestintäpalveluja tai yleisesti 

saatavilla olevia internetyhteyspalveluja, 

julkaisevat liitteessä VIII tarkoitetut tiedot 

selkeässä, ymmärrettävässä ja helposti 

saatavilla olevassa muodossa. 
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Or. en 

 

Tarkistus   1084 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus direktiiviksi 

96 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 

varmistettava, että loppukäyttäjillä on 

maksuton käyttöoikeus vähintään yhteen 

riippumattomaan vertailuvälineeseen, joka 

mahdollistaa yleisesti saatavilla olevien 

sähköisten viestintäpalvelujen, jotka eivät 

ole numeroista riippumattomia henkilöiden 

välisiä viestintäpalveluja, hintojen ja 

tariffien sekä palvelun laadun suoritustason 

vertailun ja arvioinnin. 

Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 

varmistaa, että loppukäyttäjillä on 

maksuton käyttöoikeus vähintään yhteen 

riippumattomaan vertailuvälineeseen, joka 

mahdollistaa yleisesti saatavilla olevien 

sähköisten viestintäpalvelujen, jotka eivät 

ole numeroista riippumattomia henkilöiden 

välisiä viestintäpalveluja, hintojen ja 

tariffien sekä palvelun laadun suoritustason 

vertailun ja arvioinnin. 

Or. en 

 

Tarkistus   1085 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

98 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Loppukäyttäjillä on oltava oikeus 

sanoa sopimus irti kuluitta, kun muiden 

yleisesti saatavilla olevien sähköisten 

viestintäpalvelujen kuin numeroista 

riippumattomien henkilöiden välisten 

viestintäpalvelujen tarjoaja ilmoittaa 

sopimusehtojen muuttamisesta, paitsi jos 

ehdotetuista muutoksista on yksinomaan 

etua loppukäyttäjälle tai ne ovat 

ehdottoman välttämättömiä lainsäädännön 

tai sääntelyn muutosten 

täytäntöönpanemiseksi. Palveluntarjoajien 

on ilmoitettava tällaisista muutoksista 

loppukäyttäjille vähintään kuukausi 

etukäteen, ja ilmoitettava näille 

3. Loppukäyttäjillä on oltava oikeus 

sanoa sopimus irti kuluitta, kun muiden 

yleisesti saatavilla olevien sähköisten 

viestintäpalvelujen kuin numeroista 

riippumattomien henkilöiden välisten 

viestintäpalvelujen tarjoaja ilmoittaa 

sopimusehtojen muuttamisesta, paitsi jos 

ehdotetut muutokset ovat ehdottoman 

välttämättömiä lainsäädännön tai sääntelyn 

muutosten täytäntöönpanemiseksi. 

Palveluntarjoajien on ilmoitettava 

tällaisista muutoksista loppukäyttäjille 

vähintään kuukausi etukäteen, ja 

ilmoitettava näille samanaikaisesti, että 

heillä on oikeus sanoa sopimuksensa irti 
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samanaikaisesti, että heillä on oikeus sanoa 

sopimuksensa irti kuluitta, jos he eivät 

hyväksy uusia ehtoja. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että ilmoitus tehdään 

pysyvällä välineellä selkeästi ja 

ymmärrettävästi sekä loppukäyttäjän 

sopimuksentekohetkellä valitsemassa 

muodossa. 

kuluitta, jos he eivät hyväksy uusia ehtoja. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

ilmoitus tehdään pysyvällä välineellä 

selkeästi ja ymmärrettävästi sekä 

loppukäyttäjän sopimuksentekohetkellä 

valitsemassa muodossa. 

Or. en 

 

Tarkistus   1086 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

98 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Jos asianomaiset tosiasiat todetaan 

kansallisen sääntelyviranomaisen 

hyväksymän valvontamekanismin avulla, 

kaikkia palvelun laatua koskeviin 

muuttujiin liittyviä sähköisen 

viestintäpalvelun tosiasiallisen 

suorituskyvyn merkittäviä, jatkuvia tai 

säännöllisesti toistuvia poikkeamia 

sähköisen viestinnän palveluntarjoajan 

ilmoittamasta suorituskyvystä on pidettävä 

suorituskykyä koskevien vaatimusten 

noudattamatta jättämisenä, joka laukaisee 

kuluttajan käytettävissä olevat 

oikeussuojakeinot unionin ja kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus   1087 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

99 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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Internetyhteyspalvelun tarjoajaa 

vaihdettaessa palveluntarjoajien, joita asia 

koskee, on annettava loppukäyttäjälle 

riittävästi tietoja ennen vaihtoa ja sen 

aikana sekä varmistettava palvelun 

jatkuvuus. Vastaanottavan 

palveluntarjoajan on varmistettava, että 

palvelu aktivoidaan loppukäyttäjän kanssa 

sovittuna päivänä. Luovuttavan 

palveluntarjoajan on jatkettava 

palvelujensa toimittamista entisillä ehdoilla 

siihen asti, kun vastaanottavan 

palveluntarjoajan palvelut aktivoidaan. 

Palvelu ei saa vaihdon aikana olla poissa 

käytöstä kauempaa kuin yhden työpäivän. 

Vaihdettaessa palveluntarjoajaa, joka 

tarjoaa muita sähköisiä viestintäpalveluja 

kuin numeroon perustuvia henkilöiden 

välisiä viestintäpalveluja, 
palveluntarjoajien, joita asia koskee, on 

annettava loppukäyttäjälle riittävästi tietoja 

ennen vaihtoa ja sen aikana sekä 

varmistettava palvelun jatkuvuus. 

Vastaanottavan palveluntarjoajan on 

varmistettava, että palvelu aktivoidaan 

loppukäyttäjän kanssa sovittuna päivänä. 

Luovuttavan palveluntarjoajan on 

jatkettava palvelujensa toimittamista 

entisillä ehdoilla siihen asti, kun 

vastaanottavan palveluntarjoajan palvelut 

aktivoidaan. Palvelu ei saa vaihdon aikana 

olla poissa käytöstä kauempaa kuin yhden 

työpäivän. 

Or. en 

 

Tarkistus   1088 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ehdotus direktiiviksi 

105 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on liitteen X säännösten 

mukaisesti varmistettava mainitun liitteen 

mukainen kuluttajille tarkoitettujen 

digitaalitelevisiolaitteiden 

yhteentoimivuus. 

Jäsenvaltioiden on liitteen X säännösten 

mukaisesti varmistettava mainitun liitteen 

mukainen kuluttajille tarkoitettujen radio- 

ja digitaalitelevisiolaitteiden 

yhteentoimivuus. 

Or. fr 

 

Tarkistus   1089 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ehdotus direktiiviksi 

105 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on liitteen X säännösten 

mukaisesti varmistettava mainitun liitteen 

Jäsenvaltioiden on liitteen X säännösten 

mukaisesti varmistettava mainitun liitteen 
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mukainen kuluttajille tarkoitettujen 

digitaalitelevisiolaitteiden 

yhteentoimivuus. 

mukainen kuluttajille tarkoitettujen radio- 

ja digitaalitelevisiolaitteiden 

yhteentoimivuus. 

Or. fr 

 

Tarkistus   1090 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ehdotus direktiiviksi 

106 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen radio- 

ja televisiolähetyskanavien ja niihin 

liittyvien täydentävien palvelujen, 

erityisesti vammaisten loppukäyttäjien 

asianmukaiselta palvelujen saatavuudelta 

esteitä poistavien palvelujen sekä 

hybriditelevisiopalveluja ja sähköisiä 

ohjelmaoppaita tukevan datan, välittämistä 

koskevia kohtuullisia siirtovelvoitteita 

lainkäyttövaltaansa kuuluville sellaisia 

sähköisiä viestintäverkkoja tarjoaville 

yrityksille, joita käytetään radio- ja 

televisiolähetyskanavien välittämiseen 

yleisölle, jos merkittävä määrä kyseisten 

verkkojen loppukäyttäjiä käyttää niitä 

pääasiallisena keinonaan vastaanottaa 

radio- ja televisiolähetyskanavia. Tällaisia 

velvoitteita voidaan asettaa ainoastaan, jos 

se on välttämätöntä kunkin jäsenvaltion 

selkeästi määrittelemien yleisen edun 

mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja 

niiden on oltava oikeasuhteisia ja avoimia. 

Jäsenvaltiot voivat asettaa 

radiolähetyskanavien ja audiovisuaalisten 

mediapalvelujen ja niihin liittyvien 

täydentävien palvelujen, erityisesti 

vammaisten loppukäyttäjien 

asianmukaiselta palvelujen saatavuudelta 

esteitä poistavien palvelujen sekä 

hybriditelevisiopalveluja ja sähköisten 

ohjelmaoppaiden erityispalveluja tukevan 

ja loppukäyttäjien käytön mahdollistavan 

datan, välittämistä koskevia kohtuullisia 

siirtovelvoitteita lainkäyttövaltaansa 

kuuluville sellaisia sähköisiä 

viestintäverkkoja ja palveluja tarjoaville 

yrityksille, joita käytetään radiokanavien 

ja audiovisuaalisten mediapalvelujen 
välittämiseen yleisölle, jos merkittävä 

määrä kyseisten verkkojen loppukäyttäjiä 

käyttää näitä verkkoja ja palveluja 

radiokanavien ja audiovisuaalisten 

mediapalvelujen vastaanottamiseen. 

Tällaisia velvoitteita voidaan asettaa 

ainoastaan, jos se on välttämätöntä kunkin 

jäsenvaltion selkeästi määrittelemien 

yleisen edun mukaisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi, ja niiden on oltava 

oikeasuhteisia ja avoimia. 

Or. fr 

 

Tarkistus   1091 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 
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Ehdotus direktiiviksi 

106 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen radio- 

ja televisiolähetyskanavien ja niihin 

liittyvien täydentävien palvelujen, 

erityisesti vammaisten loppukäyttäjien 

asianmukaiselta palvelujen saatavuudelta 

esteitä poistavien palvelujen sekä 

hybriditelevisiopalveluja ja sähköisiä 

ohjelmaoppaita tukevan datan, välittämistä 

koskevia kohtuullisia siirtovelvoitteita 

lainkäyttövaltaansa kuuluville sellaisia 

sähköisiä viestintäverkkoja tarjoaville 

yrityksille, joita käytetään radio- ja 

televisiolähetyskanavien välittämiseen 

yleisölle, jos merkittävä määrä kyseisten 

verkkojen loppukäyttäjiä käyttää niitä 

pääasiallisena keinonaan vastaanottaa 

radio- ja televisiolähetyskanavia. Tällaisia 

velvoitteita voidaan asettaa ainoastaan, jos 

se on välttämätöntä kunkin jäsenvaltion 

selkeästi määrittelemien yleisen edun 

mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja 

niiden on oltava oikeasuhteisia ja avoimia. 

Jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen 

radiopalvelujen ja audiovisuaalisten 

mediapalvelujen ja niihin liittyvien 

täydentävien palvelujen, erityisesti 

vammaisten loppukäyttäjien palvelujen 

saatavuudelta esteitä poistavien palvelujen 

sekä hybriditelevisiopalveluja ja 

sähköisten ohjelmaoppaiden 

erityispalveluja tukevan ja loppukäyttäjien 

niihin pääsyn mahdollistavan datan, 

välittämistä koskevia kohtuullisia 

siirtovelvoitteita lainkäyttövaltaansa 

kuuluville sellaisia sähköisiä 

viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoaville 

yrityksille, joita käytetään radiopalvelujen 

ja audiovisuaalisten mediapalvelujen 
välittämiseen yleisölle, jos merkittävä 

määrä kyseisten verkkojen loppukäyttäjiä 

ja palveluja käyttää niitä pääasiallisena 

keinonaan vastaanottaa radiopalveluja ja 

audiovisuaalisia mediapalveluja. Tällaisia 

velvoitteita voidaan asettaa ainoastaan, jos 

se on välttämätöntä kunkin jäsenvaltion 

selkeästi määrittelemien yleisen edun 

mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja 

niiden on oltava oikeasuhteisia ja avoimia. 

Or. en 

Perustelu 

Viittausta "televisiolähetyskanaviin" olisi päivitettävä korvaamalla se "audiovisuaalisilla 

mediapalveluilla", jotta varmistetaan tulevaisuuden kannalta kestävä ja teknologisesti 

neutraali säännös. 

 

Tarkistus   1092 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ehdotus direktiiviksi 

106 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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2. Tämän artiklan 1 kohta tai57 

artiklan 2 kohta eivät rajoita 

jäsenvaltioiden mahdollisuutta määrittää 

asianmukainen korvaus tämän artiklan 

mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden 

osalta, jos ne varmistavat, että sähköisiä 

viestintäverkkoja tarjoavia yrityksiä ei 

kohdella syrjivästi samankaltaisissa 

olosuhteissa. Jos korvaus suoritetaan, 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että sitä 

sovelletaan oikeasuhteisella ja avoimella 

tavalla. 

2. Tämän artiklan 1 kohta tai 57 

artiklan 2 kohta eivät rajoita 

jäsenvaltioiden mahdollisuutta määrittää 

säädöksellä asianmukainen korvaus tämän 

artiklan mukaisesti toteutettujen 

toimenpiteiden osalta, jos ne varmistavat, 

että verkkoja ja palveluja tarjoavia 

yrityksiä ei kohdella syrjivästi 

samankaltaisissa olosuhteissa. Jos korvaus 

suoritetaan, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että sitä sovelletaan 

oikeasuhteisella ja avoimella tavalla. 

Or. fr 

 

Tarkistus   1093 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus direktiiviksi 

107 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 

vaatia kaikkia internetyhteyksiä ja/tai 

yleisesti saatavilla olevia numeroihin 

perustuvia henkilöiden välisiä 

viestintäpalveluja tarjoavia yrityksiä 

asettamaan osittain tai kokonaan saataville 

liitteessä VI olevassa B osassa luetellut 

lisätoiminnot, jos ne ovat teknisesti ja 

taloudellisesti toteutettavissa, sekä 

liitteessä VI olevassa A osassa luetellut 

lisätoiminnot, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 83 artiklan 2 kohdan 

soveltamista. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 

vaatia kaikkia internetyhteyksiä ja/tai 

ääniviestintäpalveluja tarjoavia yrityksiä 

asettamaan osittain tai kokonaan saataville 

liitteessä VI olevassa B osassa luetellut 

lisätoiminnot, jos ne ovat teknisesti ja 

taloudellisesti toteutettavissa, sekä 

liitteessä VI olevassa A osassa luetellut 

lisätoiminnot, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 83 artiklan 2 kohdan 

soveltamista. 

Or. en 

 

Tarkistus   1094 

Evžen Tošenovský 

 

Ehdotus direktiiviksi 

109 artikla 
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Komission teksti Tarkistus 

109 artikla  Poistetaan. 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen  

1.Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 

säädetyin edellytyksin. 

 

2.Siirretään 40, 60, 73, 102 ja 108 

artiklassa tarkoitettu valta komissiolle 

määräämättömäksi ajaksi … päivästä 

…kuuta …. [perussäädöksen 

voimaantulopäivä tai muu 

lainsäädäntövallan käyttäjien asettama 

päivä]. 

 

3.Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 

milloin tahansa peruuttaa 40, 60, 73, 102 

ja 108 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 

sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 

päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

 

4.Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

 

5.Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

 

6.Edellä olevan 40, 60, 73, 102, ja 108 

artiklan nojalla annettu delegoitu säädös 

tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole [kahden 

kuukauden] kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
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vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan [kahdella kuukaudella]. 

Or. en 

 

Tarkistus   1095 

Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Ehdotus direktiiviksi 

114 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tässä yhteydessä se tarkastelee 

erityisesti, vastaavatko "erittäin suuren 

kapasiteetin verkot" laskevan ja nousevan 

siirtotien kaistanleveyden, 

selviytymiskyvyn, virheisiin liittyvien 

parametrien sekä vasteaikojen ja niiden 

varianssin kaltaisten tekijöiden osalta 

markkinoilla kyseisenä ajankohtana 

käytettyä suorituskykyisintä teknologiaa. 

Määritelmää voidaan mukauttaa, jos 

tässä on tapahtunut merkittäviä 

parannuksia tai jos muut tekijät ovat 

osoittautuneet merkittäviksi.  

Or. de 

Perustelu 

"Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen" määritelmä perustuu markkinoilla nykyisin 

käytettävään viimeisimpään teknologiaan. Määritelmän säännöllinen tarkastelu mahdollistaa 

sen, että myös tulevaisuudessa edistetään aina tehokkaimpien verkkojen rakentamista. 

 

Tarkistus   1096 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Ehdotus direktiiviksi 

114 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Uudelleentarkastelu perustuu 

yhteiskunnalliseen, taloudelliseen ja 

tekniseen kehitykseen, ja siinä otetaan 

3. Uudelleentarkastelu perustuu 

yhteiskunnalliseen, taloudelliseen ja 

tekniseen kehitykseen, ja siinä otetaan 
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muun muassa huomioon liikkuvuus ja 

siirtonopeudet, jotka perustuvat niihin 

vallitseviin tekniikoihin, jotka ovat 

loppukäyttäjien enemmistön käytössä. 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen 

uudelleentarkastelun tuloksista. 

muun muassa huomioon liikkuvuus ja 

siirtonopeudet, jotka perustuvat niihin 

vallitseviin tekniikoihin, jotka ovat 

loppukäyttäjien enemmistön käytössä. 

Tämän uudelleentarkastelun yhteydessä 

arvioidaan myös "erittäin suuren 

kapasiteetin verkon" määritelmä ja 

tutkitaan, vastaako määritelmä 

teknologisen kehityksen ja muuttuvan 

markkinatilanteen perusteella 

kulloisiakin vaatimuksia. Komissio antaa 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen uudelleentarkastelun 

tuloksista. 

Or. de 

Perustelu 

Valokuiduista koostuva sähköinen viestintäverkko tarjoaa tällä hetkellä parhaan mahdollisen 

suorituskyvyn vastaavien tekijöiden osalta. Teknologiat kuitenkin kehittyvät edelleen ja 

jäsenvaltioissa syntyy uusia markkinatilanteita. Tästä syystä nykyistä määritelmää olisi 

voitava myöhemmin muuttaa. 

 

Tarkistus   1097 

Morten Helveg Petersen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

114 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komissio tarkastelee säännöllisesti 

93 artiklassa tarkoitetun perusoikeuksien 

suojan soveltamista. Tarkastelu 

suoritetaan viiden vuoden välein. 

Or. en 

 

Tarkistus   1098 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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Tässä liitteessä on lueteltu ne 

enimmäisehdot, jotka voidaan sisällyttää 

sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja, 

henkilöiden välisiä numeroista 

riippumattomia viestintäpalveluja lukuun 

ottamatta, koskeviin yleisvaltuutuksiin (A 

osa), sähköisiin viestintäverkkoihin (B 

osa), sähköisiin viestintäpalveluihin 

henkilöiden välisiä numeroista 

riippumattomia viestintäpalveluja lukuun 

ottamatta (C osa), radiotaajuuksien käyttöä 

koskeviin oikeuksiin (D osa) ja 

numeroiden käyttöä koskeviin oikeuksiin 

(E osa). 

Tässä liitteessä on lueteltu ne 

enimmäisehdot, jotka voidaan sisällyttää 

sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja, 

henkilöiden välisiä numeroista 

riippumattomia viestintäpalveluja lukuun 

ottamatta, koskeviin yleisvaltuutuksiin (A 

osa), sähköisiin viestintäverkkoihin (B 

osa), ääniviestintäpalveluihin ja 

internetyhteyspalveluihin (C osa), 

radiotaajuuksien käyttöä koskeviin 

oikeuksiin (D osa) ja numeroiden käyttöä 

koskeviin oikeuksiin (E osa) . 

Or. en 

 

Tarkistus   1099 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – A osa – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Toimivaltaisten kansallisten 

viranomaisten mahdollisuus lailliseen 

telekuunteluun henkilötietojen 

käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 

televiestinnän alalla annetun direktiivin 

2002/58/EY (tietosuojadirektiivi) ja 

yksilöiden suojelusta henkilötietojen 

käsittelystä ja näiden tietojen vapaasta 

liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 

1995 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 95/46/EY54 

mukaisesti. 

Poistetaan. 

_________________  

54 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.  

Or. en 

 

Tarkistus   1100 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – A osa – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Toimivaltaisten kansallisten 

viranomaisten mahdollisuus lailliseen 

telekuunteluun henkilötietojen käsittelystä 

ja yksityisyyden suojasta televiestinnän 

alalla annetun direktiivin 

2002/58/EY (tietosuojadirektiivi) ja 

yksilöiden suojelusta henkilötietojen 

käsittelystä ja näiden tietojen vapaasta 

liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 

annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 95/46/EY54 

mukaisesti. 

4. Toimivaltaisten kansallisten 

viranomaisten mahdollisuus lailliseen 

telekuunteluun silloin, kun tarjoaja on 

sijoittautunut tai on sähköisen 

viestintäverkon toiminnanharjoittaja, ja 

henkilötietojen käsittelystä ja 

yksityisyyden suojasta televiestinnän alalla 

annetun direktiivin 2002/58/EY 

(tietosuojadirektiivi) ja yksilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelystä ja 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 

päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

95/46/EY sekä rikosasioita koskevasta 

eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä 3 

päivänä huhtikuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2014/41/EU mukaisesti. 

_________________  

54 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.  

Or. en 

 

Tarkistus   1101 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – A osa – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Muut kuin tämän direktiivin 13 

artiklassa tarkoitetut käyttöoikeuteen 

liittyvät velvollisuudet, joita sovelletaan 

sähköisiä viestintäverkkoja tai -palveluja 

tarjoaviin yrityksiin. 

7. Muut kuin tämän direktiivin 13 

artiklassa tarkoitetut käyttöoikeuteen 

liittyvät velvollisuudet, joita sovelletaan 

sähköisiä viestintäverkkoja tai -palveluja 

tarjoaviin yrityksiin selvyyden vuoksi myös 

59 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Or. en 
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Perustelu 

Kytketään 59 artiklan 2 kohtaan symmetriseksi velvoitteeksi. 

 

Tarkistus   1102 

Edouard Martin 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – B osa – 6 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Käyttöoikeuden 

uudelleenarvioinnin edellytykset, kun sen 

kesto ylittää tässä direktiivissä määritellyn 

vähimmäisajan. 

Or. en 

 

Tarkistus   1103 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – D osa – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Velvollisuus tarjota tämän 

direktiivin 49 artiklan rajoissa palvelua tai 

käyttää teknologiatyyppiä, mukaan lukien 

tarpeen mukaan palvelun kattavuus- ja 
laatuvaatimukset. 

1. Velvollisuus tarjota tämän 

direktiivin 49 artiklan rajoissa palvelua tai 

käyttää teknologiatyyppiä, jotta voidaan 

saavuttaa lähes 100 prosenttia unionin 

kansalaisista, ja tarpeen 

mukaan palvelun laatuvaatimukset. 

Or. en 

 

Tarkistus   1104 

Eva Kaili 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – D osa – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Velvollisuus tarjota tämän 1. Velvollisuus tarjota tämän 
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direktiivin 49 artiklan rajoissa palvelua tai 

käyttää teknologiatyyppiä, mukaan lukien 

tarpeen mukaan palvelun kattavuus- ja 
laatuvaatimukset. 

direktiivin 49 artiklan rajoissa palvelua tai 

käyttää teknologiatyyppiä, jotta voidaan 

saavuttaa lähes 100 prosenttia unionin 

kansalaisista, ja tarpeen mukaan palvelun 
laatuvaatimukset. 

Or. en 

 

Tarkistus   1105 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite II – II osa – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Pääsy sähköisiin ohjelmaoppaisiin 

(Electronic Programme Guide, EPG). 

b) Pääsy sähköisiin ohjelmaoppaisiin 

(Electronic Programme Guide, EPG), 

mukaan luettuna data, joka antaa 

käyttäjille mahdollisuuden käyttää 

hybriditelevision palveluja. 

Or. fr 

 

Tarkistus   1106 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite II – II osa – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Pääsy sähköisiin ohjelmaoppaisiin 

(Electronic Programme Guide, EPG). 

b) Pääsy sähköisiin ohjelmaoppaisiin 

(Electronic Programme Guide, EPG), 

mukaan luettuna data, joka antaa 

käyttäjille mahdollisuuden käyttää 

hybriditelevision palveluja. 

Or. en 

Perustelu 

Liitteessä II olevan II osan b kohdassa tarkoitettu data, joka antaa loppukäyttäjille 

mahdollisuuden käyttää hybriditelevision palveluja, muodostaa ehdot, joiden mukaisesti 

oikeuden on oltava teknologianeutraali ja tulevaisuuden kannalta kestävä. Tällä tavoin 

kansalliset sääntelyviranomaiset voivat asettaa käyttöoikeusvelvollisuuksia, joilla puututaan 
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haitalliseen kilpailuun, joka vahingoittaa eurooppalaisia kuluttajia (hybriditelevision 

palveluja tukeva data voi sisältää audiovisuaalisia mediapalveluja, radio- ja audiopalveluja, 

mutta myös interaktiivisia palveluja, kuten sovelluksia, pelejä ja äänestyksiä, katkelmia, 

tekstiä, kuvia ja grafiikkaa). 

 

Tarkistus   1107 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite II – 2 osa – b a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) Puskuritoimintojen käyttö 

Or. fr 

 

Tarkistus   1108 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite II – 2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c) Puskuritoimintojen käyttö 

Or. en 

Perustelu 

Puskuritoiminnoilla on yhä tärkeämpi rooli audiovisuaalisten tilauspalvelujen jakelussa. 

Meidän olisi arvioitava tätä kehitystä ja annettava kansallisille sääntelyviranomaisille 

mahdollisuus asettaa käyttöoikeusvelvoitteita tarvittaessa. 

 

Tarkistus   1109 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite III 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Poistetaan. 
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Kriteerit ja muuttujat 73 artiklan 4 

kohdassa tarkoitettujen puhelujen 

tukkutason terminointimaksujen 

määrittelemiseksi kiinteissä verkoissa ja 

matkaviestinverkoissa 

 

a)puheliikenteen tukkutason 

terminointipalvelun asianmukaiset 

lisäkustannukset muodostuvat erosta, 

joka syntyy kun verrataan koko 

palveluvalikoimaansa tarjoavan 

operaattorin pitkän aikavälin 

kokonaiskustannuksia ja kyseisen 

operaattorin pitkän aikavälin 

kokonaiskustannuksia, mikäli se ei 

tarjoaisi kolmansille osapuolille 

puheliikenteen tukkutason 

terminointipalvelua; 

 

b)kyseiselle terminointipalvelulle olisi 

kohdennettava ainoastaan ne 

liikenneperusteiset kustannukset, jotka 

vältettäisiin, jos puheliikenteen 

tukkutason terminointipalvelua ei 

tarjottaisi; 

 

c)lisäverkkokapasiteettiin liittyvät 

kustannukset otetaan huomioon 

ainoastaan siinä määrin kuin ne johtuvat 

tarpeesta lisätä kapasiteettia lisääntyneen 

puheliikenteen tukkutason 

terminointiliikenteen välittämiseksi); 

 

d)radiotaajuusmaksuja ei lueta 

matkaviestinverkon 

terminointikustannuksiin; 

 

e)huomioon otetaan ainoastaan 

kolmansille osapuolille tukkutasolla 

tarjottavan puheliikenteen 

terminointipalvelun tarjoamisesta 

suoraan aiheutuvat tukkutason 

kaupalliset kustannukset; 

 

f)kaikkien kiinteiden verkkojen 

operaattoreiden koosta riippumatta 

katsotaan tarjoavan puheliikenteen 

terminointipalveluja samaan 

yksikköhintaan kuin tehokas operaattori; 

 

g)matkaviestinverkon operaattoreilla 

tehokkuuden vähimmäistasoksi on 

vahvistettava vähintään 20 prosentin 

markkinaosuus; 
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h)omaisuuseristä tehtäviin poistoihin on 

asianmukaista käyttää taloudellista 

arvonalennusmallia; ja 

 

i)mallinnettuja verkkoja koskevan 

teknologisen valinnan on oltava 

tulevaisuuteen suuntautuva ja 

perustuttava IP-runkoverkkoon ottaen 

huomioon eri teknologiat, joita 

todennäköisesti käytetään 

enimmäismaksujen voimassaoloaikana. 

Kun kyseessä ovat kiinteät verkot, 

puheluja pidetään yksinomaan 

pakettikytkentäisinä. 

 

Or. en 

 

Tarkistus   1110 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV 

 
Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   1111 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – alaotsikko 1 

 
Komission teksti Tarkistus 

YHTEISINVESTOINTITARJOUSTEN 
ARVIOINTIKRITEERIT 

YHTEISINVESTOINTIEHTOJEN 
ARVIOINTIKRITEERIT 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 
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Tarkistus   1112 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 74 

artiklan 1 kohdan mukaisesti 

yhteisinvestointitarjousta arvioidessaan 

tarkistettava, täyttyvätkö seuraavat 

kriteerit: 

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 74 

artiklan 1 kohdan mukaisesti 

yhteisinvestointitarjousta arvioidessaan 

tarkistettava, täyttyvätkö seuraavat kriteerit 

tai voidaanko niiden täyttymistä 

kohtuudella odottaa: 

Or. de 

 

Tarkistus   1113 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 74 

artiklan 1 kohdan mukaisesti 

yhteisinvestointitarjousta arvioidessaan 

tarkistettava, täyttyvätkö seuraavat 

kriteerit: 

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 74 

artiklan 1 kohdan mukaisesti 

yhteisinvestointia tai tukkutason 

käyttöoikeutta koskevia tarjouksia 
arvioidessaan tarkistettava, täyttyvätkö 

seuraavat kriteerit: 

Or. en 

 

Tarkistus   1114 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 74 

artiklan 1 kohdan mukaisesti 

yhteisinvestointitarjousta arvioidessaan 

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 74 

artiklan 1 kohdan mukaisesti 

yhteisinvestointiehtoja arvioidessaan 
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tarkistettava, täyttyvätkö seuraavat 

kriteerit: 

tarkistettava, täyttyvätkö seuraavat 

kriteerit: 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   1115 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) Yhteisinvestointitarjousten on 

oltava syrjimättömästi avoimia kaikille 

yrityksille yhteisinvestointitarjouksen 

puitteissa rakennettavan verkon 

elinkaaren ajan. Huomattavan 

markkinavoiman operaattori voi 

sisällyttää tarjoukseen yritysten 

taloudellisia valmiuksia koskevia 

kohtuullisia ehtoja, joiden mukaan 

mahdollisten yhteisinvestoijien on 

esimerkiksi on osoitettava kykynsä 

suorittaa vaiheittaisia maksuja, joiden 

perusteella käyttöönotto suunnitellaan, tai 

on hyväksyttävä strateginen suunnitelma, 

jonka perusteella keskipitkän aikavälin 

käyttöönottosuunnitelmat laaditaan. 

a) Kyseisillä markkinoilla on 

vähintään kolme riippumatonta verkkoa; 

Or. de 

 

Tarkistus   1116 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 
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b) Yhteisinvestointitarjouksen on 

oltava läpinäkyvä: 

b) Yhteisinvestointitarjouksen on 

oltava oikeudenmukainen, kohtuullinen, 

syrjimätön ja läpinäkyvä: 

Or. en 

 

Tarkistus   1117 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Yhteisinvestointitarjouksen on 

oltava läpinäkyvä: 

b) Yhteisinvestointitarjous ei syrji 

ketään osallistujaa; 

Or. de 

 

Tarkistus   1118 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Yhteisinvestointitarjouksen on 

oltava läpinäkyvä: 

b) Yhteisinvestointiehtojen on oltava 

läpinäkyviä: 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   1119 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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- tarjous on saatavilla ja helposti 

havaittavissa huomattavan 

markkinavoiman operaattorin 

verkkosivulla; 

Poistetaan. 

Or. de 

 

Tarkistus   1120 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

- tarjous on saatavilla ja helposti 

havaittavissa huomattavan 

markkinavoiman operaattorin 

verkkosivulla; 

– ehdot ovat saatavilla ja helposti 

havaittavissa huomattavan 

markkinavoiman operaattorin 

verkkosivulla; 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   1121 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

- yksityiskohtaiset tiedot on 

asetettava viipymättä kiinnostuksensa 

ilmaisseen potentiaalisen 

tarjouksentekijän saataville, mukaan 

lukien yhteisinvestointisopimuksen 

oikeudellinen muoto ja tapauksen 

mukaan yhteisinvestointivälineen 

hallintosääntöjen aiekirje; ja 

Poistetaan. 

Or. de 
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Tarkistus   1122 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

- yksityiskohtaiset tiedot on 

asetettava viipymättä kiinnostuksensa 

ilmaisseen potentiaalisen tarjouksentekijän 

saataville, mukaan lukien 

yhteisinvestointisopimuksen oikeudellinen 

muoto ja tapauksen mukaan 

yhteisinvestointivälineen hallintosääntöjen 

aiekirje; ja 

– yksityiskohtaiset tiedot on 

asetettava viipymättä kiinnostuksensa 

ilmaisseen potentiaalisen tarjouksentekijän 

saataville, mukaan lukien 

yhteisinvestointisopimuksen tai 

tukkutason käyttöoikeussopimuksen 
oikeudellinen muoto ja tapauksen mukaan 

yhteisinvestointivälineen hallintosääntöjen 

aiekirje; ja 

Or. en 

 

Tarkistus   1123 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

- yhteisinvestointihankkeen 

perustamista ja kehittämistä koskeva 

prosessi ja etenemissuunnitelma on 

vahvistettava etukäteen, ja se on 

selitettävä selkeästi kirjallisena 

potentiaalisille yhteisinvestoijille, ja 

kaikki merkittävät välietapit on annettava 

syrjimättä selkeästi tiedoksi kaikille 

yrityksille. 

Poistetaan. 

Or. de 

 

Tarkistus   1124 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

- yhteisinvestointihankkeen 

perustamista ja kehittämistä koskeva 
prosessi ja etenemissuunnitelma on 

vahvistettava etukäteen, ja se on selitettävä 

selkeästi kirjallisena potentiaalisille 

yhteisinvestoijille, ja kaikki merkittävät 

välietapit on annettava syrjimättä selkeästi 

tiedoksi kaikille yrityksille. 

– Uusien verkkoelementtien 74 

artiklan 1 kohdan a alakohdan ii ja iii 

alakohdan mukaisten käyttöönottomallien 
prosessi ja etenemissuunnitelma on 

vahvistettava etukäteen, ja se on selitettävä 

selkeästi kirjallisena potentiaalisille 

yhteisinvestoijille ja käyttöoikeuden 

hakijoille, ja kaikki merkittävät välietapit 

on annettava syrjimättä selkeästi tiedoksi 

kaikille yrityksille. 

Or. en 

 

Tarkistus   1125 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Yhteisinvestointitarjouksessa on 

oltava potentiaalisiin yhteisinvestoijiin 

sovellettavat ehdot, joissa asetetaan 

etusijalle pitkän aikavälin kestävä 

kilpailu, ja erityisesti on otettava 

huomioon seuraavat seikat: 

c) Yhdelläkään kyseisillä 

markkinoilla huomattavaa 

markkinavoimaa käyttävällä tarjoajalla ei 

ole enempää kuin 50 prosenttia 

yhteisinvestointimenettelyssä 

rakennettavien verkkojen loppukäyttäjien 

markkinoista. 

Or. de 

 

Tarkistus   1126 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Yhteisinvestointitarjouksessa on 

oltava potentiaalisiin yhteisinvestoijiin 

sovellettavat ehdot, joissa asetetaan 

etusijalle pitkän aikavälin kestävä kilpailu, 

ja erityisesti on otettava huomioon 

seuraavat seikat: 

c) Tarjouksessa on oltava 

potentiaalisiin yhteisinvestoijiin ja 

käyttöoikeuden hakijoihin sovellettavat 

ehdot, joissa asetetaan etusijalle pitkän 

aikavälin kestävä kilpailu, ja erityisesti on 

otettava huomioon seuraavat seikat: 
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Or. en 

 

Tarkistus   1127 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Yhteisinvestointitarjouksessa on 

oltava potentiaalisiin yhteisinvestoijiin 

sovellettavat ehdot, joissa asetetaan 

etusijalle pitkän aikavälin kestävä kilpailu, 

ja erityisesti on otettava huomioon 

seuraavat seikat: 

c) Yhteisinvestointiehdoissa on oltava 

potentiaalisiin yhteisinvestoijiin 

sovellettavat ehdot, joissa asetetaan 

etusijalle pitkän aikavälin kestävä kilpailu, 

ja erityisesti on otettava huomioon 

seuraavat seikat: 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   1128 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – c alakohta – 1 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

- Kaikille yrityksille on tarjottava 

oikeudenmukaiset, kohtuulliset ja 

syrjimättömät liittymisajankohtaan 

liittyvät ehdot ja edellytykset, jotka 

koskevat yhteisinvestointisopimukseen 

liittymistä esimerkiksi seuraavien osalta: 

erityisten oikeuksien hankintaan 

tarvittavat taloudelliset korvaukset, 

kyseisistä oikeuksista yhteisinvestoijille 

johtuva suoja sekä rakennus- että 

käyttövaiheessa, esimerkiksi myöntämällä 

luovuttamattomia käyttöoikeuksia (IRU) 

yhteisinvestoidun verkon odotetulle 

käyttöiälle, sekä 

yhteisinvestointisopimukseen 

osallistumista ja mahdollisesti 

Poistetaan. 
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irtisanomista koskevat edellytykset. 

Syrjimättömillä ehdoilla ei tässä 

yhteydessä tarkoiteta sitä, että kaikille 

mahdollisille yhteisinvestoijille on 

tarjottava juuri samat ehdot, taloudelliset 

ehdot mukaan lukien, vaan sitä että 

tarjottujen ehtojen kaikkien vaihtoehtojen 

on oltava perusteltuja samojen 

puolueettomien, avointen, syrjimättömien 

ja ennakoitavissa olevien kriteerien 

perusteella, jollainen on esimerkiksi 

loppukäyttäjien linjojen lukumäärä, 

johon sitoudutaan. 

Or. de 

 

Tarkistus   1129 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – c alakohta – 1 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

- Kaikille yrityksille on tarjottava 

oikeudenmukaiset, kohtuulliset ja 

syrjimättömät liittymisajankohtaan liittyvät 

ehdot ja edellytykset, jotka koskevat 

yhteisinvestointisopimukseen liittymistä 

esimerkiksi seuraavien osalta: erityisten 

oikeuksien hankintaan tarvittavat 

taloudelliset korvaukset, kyseisistä 

oikeuksista yhteisinvestoijille johtuva suoja 

sekä rakennus- että käyttövaiheessa, 

esimerkiksi myöntämällä luovuttamattomia 

käyttöoikeuksia (IRU) yhteisinvestoidun 

verkon odotetulle käyttöiälle, sekä 

yhteisinvestointisopimukseen 

osallistumista ja mahdollisesti irtisanomista 

koskevat edellytykset. Syrjimättömillä 

ehdoilla ei tässä yhteydessä tarkoiteta sitä, 

että kaikille mahdollisille 

yhteisinvestoijille on tarjottava juuri samat 

ehdot, taloudelliset ehdot mukaan lukien, 

vaan sitä että tarjottujen ehtojen kaikkien 

vaihtoehtojen on oltava perusteltuja 

samojen puolueettomien, avointen, 

syrjimättömien ja ennakoitavissa olevien 

kriteerien perusteella, jollainen on 

– Kaikille yrityksille on tarjottava 

oikeudenmukaiset, kohtuulliset ja 

syrjimättömät liittymisajankohtaan liittyvät 

ehdot ja edellytykset, jotka koskevat 

yhteisinvestointisopimukseen tai 

tukkutason käyttöoikeutta koskevaan 

sopimukseen liittymistä esimerkiksi 

seuraavien osalta: erityisten oikeuksien 

hankintaan tarvittavat taloudelliset 

korvaukset, kyseisistä oikeuksista 

yhteisinvestoijille ja käyttöoikeuden 

hakijoille johtuva suoja sekä rakennus- että 

käyttövaiheessa, esimerkiksi myöntämällä 

luovuttamattomia käyttöoikeuksia (IRU) 

yhteisinvestoidun verkon uusien 

käyttöönotettujen elementtien odotetulle 

käyttöiälle, sekä 

yhteisinvestointisopimukseen tai 

tukkutason käyttöoikeutta koskevaan 

sopimuksen osallistumista ja mahdollisesti 

irtisanomista koskevat edellytykset. 

Oikeudenmukaisilla, kohtuullisilla ja 

syrjimättömillä ehdoilla on taattava 

kustannusten kattaminen ja otettava 

huomioon operaattorille investoinneista 
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esimerkiksi loppukäyttäjien linjojen 

lukumäärä, johon sitoudutaan. 

aiheutuvat riskit. Syrjimättömillä ehdoilla 

ei tässä yhteydessä tarkoiteta sitä, että 

kaikille mahdollisille yhteisinvestoijille tai 

käyttöoikeuden hakijoille on tarjottava 

juuri samat ehdot, taloudelliset ehdot 

mukaan lukien, vaan sitä että tarjottujen 

ehtojen kaikkien vaihtoehtojen on oltava 

perusteltuja samojen puolueettomien, 

avointen, syrjimättömien ja ennakoitavissa 

olevien kriteerien perusteella, jollainen on 

esimerkiksi loppukäyttäjien linjojen 

lukumäärä, johon sitoudutaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   1130 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – c alakohta – 1 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

- Kaikille yrityksille on tarjottava 

oikeudenmukaiset, kohtuulliset ja 

syrjimättömät liittymisajankohtaan liittyvät 

ehdot ja edellytykset, jotka koskevat 

yhteisinvestointisopimukseen liittymistä 

esimerkiksi seuraavien osalta: erityisten 

oikeuksien hankintaan tarvittavat 

taloudelliset korvaukset, kyseisistä 

oikeuksista yhteisinvestoijille johtuva suoja 

sekä rakennus- että käyttövaiheessa, 

esimerkiksi myöntämällä luovuttamattomia 

käyttöoikeuksia (IRU) yhteisinvestoidun 

verkon odotetulle käyttöiälle, sekä 

yhteisinvestointisopimukseen 

osallistumista ja mahdollisesti irtisanomista 

koskevat edellytykset. Syrjimättömillä 

ehdoilla ei tässä yhteydessä tarkoiteta sitä, 

että kaikille mahdollisille 

yhteisinvestoijille on tarjottava juuri samat 

ehdot, taloudelliset ehdot mukaan lukien, 

vaan sitä että tarjottujen ehtojen kaikkien 

vaihtoehtojen on oltava perusteltuja 

samojen puolueettomien, avointen, 

syrjimättömien ja ennakoitavissa olevien 

– Kaikille yrityksille on tarjottava 

oikeudenmukaiset, kohtuulliset ja 

syrjimättömät liittymisajankohtaan liittyvät 

ehdot ja edellytykset, jotka koskevat 

yhteisinvestointisopimukseen liittymistä 

esimerkiksi seuraavien osalta: erityisten 

oikeuksien hankintaan tarvittavat 

taloudelliset korvaukset loppukäyttäjien 

linjojen käyttöoikeuksien osalta, kyseisistä 

oikeuksista yhteisinvestoijille johtuva suoja 

sekä rakennus- että käyttövaiheessa, 

esimerkiksi myöntämällä luovuttamattomia 

käyttöoikeuksia (IRU) yhteisinvestoidun 

verkon odotetulle käyttöiälle, sekä 

yhteisinvestointisopimukseen 

osallistumista ja mahdollisesti irtisanomista 

koskevat edellytykset. Syrjimättömillä 

ehdoilla ei tässä yhteydessä tarkoiteta sitä, 

että kaikille mahdollisille 

yhteisinvestoijille on tarjottava juuri samat 

ehdot, taloudelliset ehdot mukaan lukien, 

vaan sitä että tarjottujen ehtojen kaikkien 

vaihtoehtojen on oltava perusteltuja 

samojen puolueettomien, avointen, 
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kriteerien perusteella, jollainen on 

esimerkiksi loppukäyttäjien linjojen 

lukumäärä, johon sitoudutaan. 

syrjimättömien ja ennakoitavissa olevien 

kriteerien perusteella, jollainen on 

esimerkiksi loppukäyttäjien linjojen 

lukumäärä, johon sitoudutaan. 

Or. en 

Perustelu 

Nykyiset yhteisinvestointikäytännöt eivät anna voittoa tavoittelemattomille tai paikallisille 

internetpalvelujen tarjoajille mahdollisuutta osallistua investointeihin, mikä rajaa tämän 

mahdollisuuden vain suurempiin ja markkinoilla jo toimiviin toimijoihin. Vaikka 

yhteisöverkot (CN) ja paikalliset toimijat ovat luoneet menestyksekkäästi yhteyksiä 

epäedullisessa asemassa oleville yhteisöille sekä kaupungeissa että maaseudulla, olisi vain 

normaalia pitää niitä televiestintäekosysteemien yhdenvertaisina jäseninä ja antaa niille siten 

oikeudenmukainen ja yhdenvertainen mahdollisuus osallistua yhteisinvestointeihin. 

 

Tarkistus   1131 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – c alakohta – 2 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

- Tarjouksissa on oltava joustovaraa 

kunkin yhteisinvestoijan tekemän 

sitoumuksen arvon ja ajoituksen suhteen; 

voidaan esimerkiksi sopia tietyllä alueella 

loppukäyttäjien linjojen mahdollisesti 

kasvavasta kokonaisprosenttiosuudesta, 

johon yhteisinvestoijat voivat sitoutua 

asteittain ja joka vahvistetaan 

yksikkötasolla, jolloin pienemmät 

yhteisinvestoijat voivat asteittain lisätä 

osallistumistaan kunhan ensin 

varmistetaan alkuperäisen sitoumuksen 

riittävät tasot. Kullekin yhteisinvestoijalle 

kuuluvan taloudellisen korvauksen 

määrittelyssä on otettava huomioon, että 

varhaisvaiheen yhteisinvestoijat 

hyväksyvät suuremmat riskit ja tuovat 

pääomaa aiemmin. 

Poistetaan. 

Or. de 

 

Tarkistus   1132 
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Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – c alakohta – 2 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

- Tarjouksissa on oltava joustovaraa 

kunkin yhteisinvestoijan tekemän 

sitoumuksen arvon ja ajoituksen suhteen; 

voidaan esimerkiksi sopia tietyllä alueella 

loppukäyttäjien linjojen mahdollisesti 

kasvavasta kokonaisprosenttiosuudesta, 

johon yhteisinvestoijat voivat sitoutua 

asteittain ja joka vahvistetaan 

yksikkötasolla, jolloin pienemmät 

yhteisinvestoijat voivat asteittain lisätä 

osallistumistaan kunhan ensin 

varmistetaan alkuperäisen sitoumuksen 

riittävät tasot. Kullekin yhteisinvestoijalle 

kuuluvan taloudellisen korvauksen 

määrittelyssä on otettava huomioon, että 

varhaisvaiheen yhteisinvestoijat 

hyväksyvät suuremmat riskit ja tuovat 

pääomaa aiemmin. 

– Tarjouksissa on oltava joustovaraa 

kunkin yhteisinvestoijan tai tukkutason 

käyttöoikeuden tarjoajan tekemän 

sitoumuksen arvon ja ajoituksen suhteen; 

voidaan esimerkiksi sopia tietyllä alueella 

loppukäyttäjien linjojen mahdollisesti 

kasvavasta kokonaisprosenttiosuudesta, 

johon yhteisinvestoijat tai käyttöoikeuden 

hakijat voivat sitoutua asteittain, kunhan 

ensin varmistetaan alkuperäisen 

sitoumuksen riittävät tasot. Kullekin 

yhteisinvestoijalle kuuluvan taloudellisen 

korvauksen määrittelyssä on otettava 

huomioon, että varhaisvaiheen 

yhteisinvestoijat tai käyttöoikeuden 

hakijat hyväksyvät suuremmat riskit ja 

tuovat pääomaa aiemmin. 

Or. en 

 

Tarkistus   1133 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – c alakohta – 3 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

- Myöhemmissä vaiheissa tehtäviin 

sitoutumisin ja yhteisinvestointiin 

hankkeen käynnistämisen jälkeen 

liittyviin uusiin yhteisinvestoijiin on 

perusteltua soveltaa ajan myötä 

suurenevaa maksua, koska riskit 

pienenevät ja näin voidaan estää, että 

pääomaa jätettäisiin varhaisissa vaiheissa 

antamatta. 

Poistetaan. 

Or. de 

 



AM\1122811FI.docx 177/185 PE602.952v01-00 

  FI 

Tarkistus   1134 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – c alakohta – 3 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

- Myöhemmissä vaiheissa tehtäviin 

sitoutumisin ja yhteisinvestointiin 

hankkeen käynnistämisen jälkeen liittyviin 

uusiin yhteisinvestoijiin on perusteltua 

soveltaa ajan myötä suurenevaa maksua, 

koska riskit pienenevät ja näin voidaan 

estää, että pääomaa jätettäisiin varhaisissa 

vaiheissa antamatta. 

– Myöhemmissä vaiheissa tehtäviin 

sitoutumisin ja hankkeen käynnistämisen 

jälkeen liittyviin uusiin yhteisinvestoijiin 

tai käyttöoikeuden hakijoihin on 

perusteltua soveltaa ajan myötä suurenevaa 

maksua, koska riskit pienenevät ja näin 

voidaan estää, että pääomaa jätettäisiin 

varhaisissa vaiheissa antamatta. 

Or. en 

 

Tarkistus   1135 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – c alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – Perusteltuina on pidettävä ehtoja, 

jotka heijastavat esimerkiksi yleiseen 

kattavuuteen nähden alhaisesta 

käyttöasteesta aiheutuvia käyttöriskejä. 

Or. en 

 

Tarkistus   1136 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – c alakohta – 4 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

- Yhteisinvestointisopimuksessa on 

sallittava, että yhteisinvestoijat jakavat 

saavutettuja oikeuksia toisille 

yhteisinvestoijille tai kolmansille 

osapuolille, jotka haluavat liittyvä 

Poistetaan. 
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yhteisinvestointisopimukseen, siten että 

oikeuden saavan yrityksen on 

noudatettava kaikkia 

yhteisinvestointisopimuksesta oikeuden 

siirtäjälle johtuvia alkuperäisiä 

velvoitteita. 

Or. de 

 

Tarkistus   1137 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – c alakohta – 4 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

- Yhteisinvestointisopimuksessa on 

sallittava, että yhteisinvestoijat jakavat 

saavutettuja oikeuksia toisille 

yhteisinvestoijille tai kolmansille 

osapuolille, jotka haluavat liittyvä 

yhteisinvestointisopimukseen, siten että 

oikeuden saavan yrityksen on noudatettava 

kaikkia yhteisinvestointisopimuksesta 

oikeuden siirtäjälle johtuvia alkuperäisiä 

velvoitteita. 

– Yhteisinvestointisopimuksessa tai 

tukkutason käyttöoikeussopimuksessa on 

sallittava, että saavutettuja oikeuksia 

jaetaan toisille yhteisinvestoijille, 

käyttöoikeuden hakijoille tai kolmansille 

osapuolille, jotka haluavat liittyvä 

yhteisinvestointisopimukseen tai 

tukkutason käyttöoikeussopimukseen, 

siten että oikeuden saavan yrityksen on 

noudatettava kaikkia 

yhteisinvestointisopimuksesta tai 

tukkutason käyttöoikeussopimuksesta 
oikeuden siirtäjälle johtuvia alkuperäisiä 

velvoitteita. 

Or. en 

 

Tarkistus   1138 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – c alakohta – 5 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

- Yhteisinvestoijien on annettava 

toisilleen keskinäiset oikeudet 

oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin 

ja edellytyksin käyttää yhteisinvestoitua 

infrastruktuuria tarjotakseen loppupään 

Poistetaan. 
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palveluja, myös loppukäyttäjille, 

läpinäkyvin edellytyksin, jotka on 

ilmaistava läpinäkyvästi 

yhteisinvestointitarjouksessa ja sitä 

seuraavassa sopimuksessa erityisesti 

silloin kun yhteisinvestoijat ovat yksittäin 

ja erikseen vastuussa verkon tiettyjen 

osien käyttöönotosta. Jos luodaan 

yhteisinvestointiväline, siinä on oltava 

verkon käyttöoikeus kaikille 

yhteisinvestoijille joko suoraan tai 

välillisesti käyttäen perustana 

tuotantopanosten vastaavuutta sekä 

oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin 

ja edellytyksin, mukaan lukien 

taloudelliset edellytykset, joissa otetaan 

huomioon yksittäisten yhteisinvestoijien 

hyväksymät erilaiset riskitasot. 

Or. de 

 

Tarkistus   1139 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – c alakohta – 5 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

- Yhteisinvestoijien on annettava 

toisilleen keskinäiset oikeudet 

oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin ja 

edellytyksin käyttää yhteisinvestoitua 

infrastruktuuria tarjotakseen loppupään 

palveluja, myös loppukäyttäjille, 

läpinäkyvin edellytyksin, jotka on 

ilmaistava läpinäkyvästi 

yhteisinvestointitarjouksessa ja sitä 

seuraavassa sopimuksessa erityisesti silloin 

kun yhteisinvestoijat ovat yksittäin ja 

erikseen vastuussa verkon tiettyjen osien 

käyttöönotosta. Jos luodaan 

yhteisinvestointiväline, siinä on oltava 

verkon käyttöoikeus kaikille 

yhteisinvestoijille joko suoraan tai 

välillisesti käyttäen perustana 

tuotantopanosten vastaavuutta sekä 

oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin ja 

edellytyksin, mukaan lukien taloudelliset 

– Yhteisinvestoijien on annettava 

toisilleen keskinäiset oikeudet 

oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin ja 

edellytyksin käyttää yhteisinvestoitua 

infrastruktuuria tarjotakseen loppupään 

palveluja, myös loppukäyttäjille, 

läpinäkyvin edellytyksin, jotka on 

ilmaistava läpinäkyvästi 

yhteisinvestointitarjouksessa ja sitä 

seuraavassa sopimuksessa erityisesti silloin 

kun yhteisinvestoijat ovat yksittäin ja 

erikseen vastuussa verkon tiettyjen osien 

käyttöönotosta. Jos luodaan 

yhteisinvestointiväline, siinä on oltava 

verkon käyttöoikeus kaikille 

yhteisinvestoijille joko suoraan tai 

välillisesti käyttäen perustana tuotosten 

vastaavuutta sekä oikeudenmukaisin ja 

kohtuullisin ehdoin ja edellytyksin, 

mukaan lukien taloudelliset edellytykset, 
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edellytykset, joissa otetaan huomioon 

yksittäisten yhteisinvestoijien hyväksymät 

erilaiset riskitasot. 

joissa otetaan huomioon yksittäisten 

yhteisinvestoijien hyväksymät erilaiset 

riskitasot. 

Or. en 

 

Tarkistus   1140 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) Yhteisinvestointitarjouksessa on 

varmistettava kestävä investointi, joka 

todennäköisesti vastaa tuleviin tarpeisiin, 

ottamalla käyttöön uusia 

verkkoelementtejä, jotka edistävät 

merkittävästi erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen käyttöönottoa. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   1141 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) Yhteisinvestointitarjouksessa on 

varmistettava kestävä investointi, joka 

todennäköisesti vastaa tuleviin tarpeisiin, 

ottamalla käyttöön uusia 

verkkoelementtejä, jotka edistävät 

merkittävästi erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen käyttöönottoa. 

d) Yhteisinvestointihankkeen 

tarkoituksena tai tuloksena ei ole rajoittaa 

kilpailua osallistujien välillä tai 

osallistujien ja muiden samoilla 

merkityksellisillä markkinoilla toimivien 

tarjoajien välillä. Tällaisiin sopimuksiin 

tai rakenteisiin sisältyvät esimerkiksi 

markkinoiden jakaminen, tietojen vaihto, 

hintasopimukset tai teknologisia 

innovaatioita koskevat sopimukset. 

Or. de 
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Tarkistus   1142 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) Yhteisinvestointitarjouksessa on 

varmistettava kestävä investointi, joka 

todennäköisesti vastaa tuleviin tarpeisiin, 

ottamalla käyttöön uusia 

verkkoelementtejä, jotka edistävät 

merkittävästi erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen käyttöönottoa. 

d) Yhteisinvestointiehdoissa on 

varmistettava kestävä investointi, joka 

todennäköisesti vastaa tuleviin tarpeisiin, 

ottamalla käyttöön uusia 

verkkoelementtejä, jotka edistävät 

merkittävästi erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen käyttöönottoa. 

Or. en 

Perustelu 

Työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti tämä tarkistus on tarpeen pakottavista syistä, jotka 

liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen. 

 

Tarkistus   1143 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 d a) Yhteisinvestointihankkeella ei ole 

välitöntä eikä välillistä rajoittavaa 

vaikutusta, joka haittaisi pääsyä kyseisille 

markkinoille. 

Or. de 

 

Tarkistus   1144 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite V – 11 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 11 a) 12) audiovisuaaliset mediapalvelut 
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Or. fr 

 

Tarkistus   1145 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite V – 11 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 11 a) audiovisuaaliset mediapalvelut 

Or. en 

Perustelu 

Jos pidämme kiinni luettelosta, jossa määritetään palvelut, joita voidaan tukea 

tarkoituksenmukaisilla internetyhteyspalveluilla, niin audiovisuaaliset mediapalvelut olisi 

lisättävä tähän luetteloon. Laajakaistaverkkojen yleisellä saatavuudella on merkittävä rooli 

julkisen palvelun mediapalveluissa, jotka palvelevat osallistavaa digitaalista yhteiskuntaa 

internetin aikakaudella. 

 

Tarkistus   1146 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite V – 11 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 11 a) Sähköiset terveydenhuoltopalvelut 

Or. en 

 

Tarkistus   1147 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite VII – alaotsikko 1 

 
Komission teksti Tarkistus 

YLEISPALVELUVELVOLLISUUKSIEN 

MAHDOLLISTEN 

NETTOKUSTANNUSTEN 

YLEISPALVELUVELVOLLISUUKSIEN 

MAHDOLLISTEN 

NETTOKUSTANNUSTEN 
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LASKEMINEN 84 JA 85 ARTIKLAN 

MUKAISESTI 

LASKEMINEN JA NIIDEN KATTAMIS- 

TAI JAKOJÄRJESTELMIEN 

KÄYTTÖÖN OTTAMINEN 84 JA 85 

ARTIKLAN MUKAISESTI 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden on edelleen voitava joustavasti päättää yleispalvelujärjestelmän 

rahoituksesta. Vastaa 85 artiklan 1 kohtaan tehtyä tarkistusta. 

 

Tarkistus   1148 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite VII – alaotsikko 1 

 
Komission teksti Tarkistus 

 A OSA: NETTOKUSTANNUSTEN 

LASKEMINEN 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden on edelleen voitava joustavasti päättää yleispalvelujärjestelmän 

rahoituksesta. Vastaa 85 artiklan 1 kohtaan tehtyä tarkistusta. 

 

Tarkistus   1149 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite VII – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 B OSA: 

YLEISPALVELUVELVOITTEEN 

NETTOKUSTANNUSTEN 

KATTAMINEN 

 Yleispalveluvelvollisuuksista mahdollisesti 

aiheutuvien nettokustannusten 

kattaminen tai rahoittaminen edellyttää, 

että tällaisten velvollisuuksien alaiset 

nimetyt yritykset saavat korvauksen 



PE602.952v01-00 184/185 AM\1122811FI.docx 

FI 

palvelujen tarjoamisesta muin kuin 

kaupallisin ehdoin. Koska tällainen 

korvaus merkitsee varojen siirtoja, 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne 

toteutetaan puolueettomasti, avoimesti, 

syrjimättömästi ja oikeasuhteisesti. Tämä 

tarkoittaa sitä, että varojen siirrosta saa 

aiheutua mahdollisimman vähän 

kilpailun tai käyttäjien kysynnän 

vääristymistä. 

 Rahastoon perustuvan jakojärjestelmän 

toiminnassa olisi 85 artiklan 3 kohdan 

mukaisesti käytettävä avointa ja 

puolueetonta maksujenkeräämistapaa, 

jolla vältetään vaara, että yrityksiltä 

peritään maksuja sekä panoksista että 

tuotoksista. 

 Rahastoa hallinnoivan riippumattoman 

elimen tehtävänä on periä maksut 

yrityksiltä, joiden on arvioitu kyseisessä 

jäsenvaltiossa olevan velvollisia 

osallistumaan yleispalveluvelvollisuuksien 

nettokustannuksiin. Lisäksi elimen 

tehtävänä on valvoa varojen siirtoa ja/tai 

maksusuorituksia rahastosta niille 

yrityksille, joilla on oikeus saada niitä. 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden on edelleen voitava joustavasti päättää yleispalvelujärjestelmän 

rahoituksesta. Vastaa 85 artiklan 1 kohtaan tehtyä tarkistusta. 

 

Tarkistus   1150 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite X – alaotsikko 1 

 
Komission teksti Tarkistus 

KULUTTAJILLE TARKOITETTUJEN 

DIGITAALITELEVISIOLAITTEIDEN 
105 ARTIKLASSA TARKOITETTU 

YHTEENTOIMIVUUS 

KULUTTAJILLE TARKOITETTUJEN 

DIGITAALILAITTEIDEN 105 

ARTIKLASSA TARKOITETTU 

YHTEENTOIMIVUUS 

Or. fr 
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Tarkistus   1151 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite X – 2 a osa (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Radiovastaanoton yhteentoimivuus 

Or. fr 

 

Tarkistus   1152 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite X – 2 b osa (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Kaikkien unionissa markkinoille 

saatettavien myyntiin tai vuokrattavaksi 

tai käyttöön asetettavien radiolaitteiden 

on voitava ottaa vastaan digitaalisia ja 

analogisia radiopalveluja tunnustetun 

eurooppalaisen standardointijärjestön 

vahvistamien normien mukaisesti. Kun 

kyseessä ovat unionissa myytävät 

kannettavat laitteet, jotka sisältävät 

analogisen/ja tai digitaalisen 

radiovastaanottimen, tämän 

vastaanottimen on oltava aktivoituna. 

Or. fr 

 


