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LYHYET PERUSTELUT

Kilpailukykyinen ja tehokas televiestintäinfrastruktuuri on tärkeä tekijä EU:n kilpailukyvyn 
kannalta. Toimivien televiestinnän yhtenäismarkkinoiden luomiseksi laadittiin viisi
puitedirektiiviä, jotka tulivat voimaan vuonna 2003, ja komission vuonna 2002 tekemällä
päätöksellä perustettiin eurooppalainen sääntelyviranomaisten ryhmä (ERG). Vuonna 2006 
komissio laati kertomuksen direktiivien toiminnasta ja käynnisti julkisen kuulemisen. Tässä 
kävi ilmi, että EU:n sääntöjä sovelletaan epäyhtenäisesti ja että hajanainen sääntely on 
ongelma.

Tämän arvioinnin seurauksena on esitetty uusia ehdotuksia, jotka koskevat sähköisen 
viestinnän puitteiden tarkistamista ja Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomaisen 
(EECMA) perustamista, joka korvaisi eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän (ERG)
ja ottaisi hoitaakseen Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) tehtävät.

ENISA:n toimikausi päättyy vuoden 2009 lopussa, jos sitä ei pidennetä. Tästä syystä komissio
katsoi, että on hyödyllistä sisällyttää ENISA:n toimiala sen uuteen ehdotukseen ja siten 
yhdistää verkkoturvallisuutta koskevien kysymysten valvonta uuteen viranomaiseen.

Eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän perustamista koskevan komission päätöksen 
mukaan se voi hyväksyä työjärjestyksensä yksimielisesti, tai mikäli yksimielisyyttä ei 
saavuteta, kahden kolmasosan enemmistöllä. Euroopan sähköisen viestinnän 
markkinaviranomaiseen liittyvien komission perustelujen mukaan eurooppalaisen 
sääntelyviranomaisten ryhmän menettely on käytännössä sellainen, että se edellyttää yleensä 
kaikkien 27 sääntelyviranomaisen yksimielisyyttä.

Valmistelijan mielestä olisi hyödyllistä laajentaa eurooppalaisen sääntelyviranomaisten 
ryhmän valtuuksia niin, että sen asiantuntemusta hyödynnettäisiin parhaalla mahdollisella 
tavalla. Sen valtuuksia olisi laajennettava erityisesti siten, että se pyrkisi työssään 
sääntelyjärjestelmien lähentämiseen ja että otettaisiin käyttöön lopulliset 
määräenemmistöpäätökset päätöksentekovallan, johdonmukaisuuden ja yhtenäisyyden 
lisäämiseksi. On kyseenalaista, voidaanko tämä saavuttaa ainoastaan perustamalla Euroopan 
sähköisen viestinnän markkinaviranomainen ehdotetussa muodossa, ja onko ENISA:n ja 
muiden elinten tehtävien yhdistäminen asianmukaista. Eurooppalaisen sääntelyviranomaisten 
ryhmän tai Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomaisen kaltaisen elimen on saatava 
vakaa oikeusperusta, joka on laajempi kuin komission vuonna 2002 tekemä rajallinen päätös, 
mutta rakenteeseen ja vastuualueeseen liittyvät muutokset ovat huomattavia, ja ne kattavat 
näkökohtia, joita käsitellään tyydyttävällä tavalla tämänhetkisten järjestelyiden puitteissa. 
Tämän vuoksi on välttämätöntä arvioida, onko komission lähestymistapa suhteellinen vai 
ulottuuko se alueille, jotka tulisi jättää jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Pääasialliset haasteet, jotka liittyvät voimassa olevien sääntöjen yhdenmukaisempaan
soveltamiseen ja yhteisten sähköisen viestinnän markkinoiden saavuttamiseksi tarpeellisen 
uuden asetuksen täytäntöönpanoon, olisi keskitettävä sääntelijöille. Komission ehdottama
viranomaisen ‘standardimuoto’ ei ole tyydyttävä. Komission ja jäsenvaltioiden etujen 
tasapainottamiseksi tarvitaan erityisesti suurempaa vastuuvelvollisuutta parlamenttiin nähden.
Suositellaan, että virasto perustetaan 95 artiklan mukaisesti, joka on jo tämän asetuksen 
perusta. Tässä yhteydessä voidaan mainita Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen suuren 
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jaoston 2. toukokuuta 2006 antamaan tuomioon asiassa C-217/04, Yhdistynyt kuningaskunta 
vastaan Euroopan parlamentti ja neuvosto, jossa todetaan seuraavaa:

“mikään 95 artiklan sanamuodossa ei oikeuta päättelemään, että yhteisön lainsäätäjän tämän  
määräyksen perusteella toteuttamien toimenpiteiden adressaatteina voi olla vain 
jäsenvaltioita. Yhteisön lainsäätäjän suorittaman arvioinnin perusteella voi osoittautua 
välttämättömäksi perustaa yhteisön elin, jonka tehtävänä on myötävaikuttaa 
yhdenmukaistamisprosessiin."

Toinen komission ehdottaman viraston rakenteeseen liittyvä huolenaihe koskee sitä
mahdollisuutta, että johtokunta ohittaa sääntelyneuvoston. Mikäli on olemassa jonkinlainen 
johtokunta tai toimeenpaneva elin, on tärkeää, että se nimitetään komissiosta riippumatta, 
koska sillä on neuvoa-antava tehtävä komissioon nähden. Tästä syystä suositellaan, että 
jäsenvaltioiden ja komission lisäksi myös Euroopan parlamentti osallistuu johtajan ja 
johtokunnan tai toimeenpanevan elimen nimittämiseen.

Elimen riippumattomuus on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että elimen antamilla 
neuvoilla on tarvittava painoarvo ja tarvittavat seuraukset asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
jäsenvaltioissa. Riippumattomuuden takaamiseksi jäsenvaltioiden tulisi yhdessä rahoittaa
elimen hallintohenkilöstöä. Tämä on erittäin tärkeää, jos elimen tulee olla riippumaton 
komissiosta. Komissiolla voi kuitenkin hätätapauksissa olla valta kutsua elin koolle sen 
säännöllisten kokousten ulkopuolella.

Eurooppalaisen sääntelyelimen päätöksille on luotava selkeät puitteet sääntelyjärjestelmien 
lähentämisen ja tulevien suositusten avulla, jotka kaikki tulee alistaa parlamentaariselle 
valvonnalle.

ENISA:a, jonka toimiala on liian rajoitettu kattaakseen kaikki sähköisen viestinnän 
turvallisuuskysymykset, ei tulisi korvata ehdotetulla verkkoturva-asiamiehellä ja pysyvällä 
sidosryhmien muodostamalla ryhmällä. Yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan 
takaamiseksi verkkojemme turvallisuuteen ja lisääntyviin hyökkäyksiin olisi perustettava 
komission oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston alainen erillinen sidosryhmien 
muodostama ryhmä tai virasto, joka käsittelisi lisääntyvien tietoverkkorikosten kaltaisia 
asioita. Tällä ryhmällä tai elimellä tulisi olla pysyvä paikka eurooppalaisen sääntelyelimen 
hallituksessa. Tällöin se muodostaisi pysyvän yhteyden markkinoiden sääntelyn ja 
turvallisuuden sekä virastolle ja parlamentille suunnatun palautteen antamisen välille, vaikka
tiedostetaan, että sääntelyllisestä riippumattomuudesta on huolehdittava.

On myös ehdotettu, että Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomaisen tai 
eurooppalaisen sääntelyelimen tulisi antaa komissiolle toimivallan käyttöä koskevia neuvoja 
liittyen taajuusalueiden määrittämiseen syrjäyttäen radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä, 
joka on tällä hetkellä komission neuvonantaja taajuuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä.
Komissiolle ei välttämättä tule antaa tällaista toimivaltaa taajuusalueiden määrittämisessä, 
mutta joka tapauksessa viranomainen ei olisi asianmukainen neuvoa-antava elin ottaen 
huomioon, että monilla sen muodostavilla kansallisilla sääntelyviranomaisilla ei ole 
taajuusalueisiin liittyviä velvoitteita eikä siten myöskään tarvittavaa kokemusta. Taajuusalueet 
tulisi jättää radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevälle ryhmälle.
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TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston 
perustamisesta 10 päivänä maaliskuuta 
2004 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 460/2004, 
jäljempänä ’ENISA-asetus’, perustettiin 
vuonna 2004 Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirasto (ENISA) viiden vuoden 
kaudeksi. Viraston perustamisella pyrittiin 
varmistamaan korkeatasoinen ja toimiva 
verkko- ja tietoturva yhteisössä, jotta 
voitaisiin kehittää Euroopan unionin 
kansalaisia, kuluttajia, yrityksiä ja julkisen 
sektorin organisaatioita hyödyttävä verkko-
ja tietoturvakulttuuri ja siten edistää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

(3) Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston 
perustamisesta 10 päivänä maaliskuuta 
2004 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 460/2004, 
jäljempänä ’ENISA-asetus’, perustettiin 
vuonna 2004 Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirasto (ENISA) viiden vuoden 
kaudeksi. Viraston perustamisella pyrittiin 
varmistamaan korkeatasoinen ja toimiva 
verkko- ja tietoturva yhteisössä, jotta 
voitaisiin kehittää Euroopan unionin 
kansalaisia, kuluttajia, yrityksiä ja julkisen 
sektorin organisaatioita hyödyttävä verkko-
ja tietoturvakulttuuri ja siten edistää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. 
Tämä asetus ei vaikuta asetukseen (EY) 
N:o 460/2004, jota olisi tarkistettava sen 
asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Samaan aikaan yksilöidään joukko 
ongelmia, jotka liittyvät erityisesti viraston 
organisaatiorakenteeseen, sen henkilöstön 
määrään ja erilaisiin taitoihin sekä 
logistisiin vaikeuksiin. ENISA:n 
päätoimintoja olisi kehitettävä siten, että ne 

(11) Samaan aikaan yksilöidään joukko 
ongelmia, jotka liittyvät erityisesti viraston 
organisaatiorakenteeseen, sen henkilöstön 
määrään ja erilaisiin taitoihin sekä 
logistisiin vaikeuksiin. ENISA:n 
päätoimintoja olisi kehitettävä siten, että ne 



PE405.770v02-00 6/54 AD\724531FI.doc

FI

muodostavat keskeisen osan uudessa 
markkinaviranomaisessa. Tämän pitäisi 
tavoitteiden ja tehtävien selkeämmän 
määrittelyn pohjalta varmistaa, että nämä 
tavoitteet ja tehtävät voi toteuttaa 
tehokkaammalla, paremmin kohdennetulla 
ja edullisemmalla tavalla ja paremman 
sääntelyn periaatteita noudattaen yksi 
viranomainen, jolla on toimivalta 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän 
soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

muodostavat keskeisen osan uudessa 
sähköistä viestintää koskevassa 
sääntelyssä. Tämän pitäisi tavoitteiden ja 
tehtävien selkeämmän määrittelyn pohjalta 
varmistaa, että nämä tavoitteet ja tehtävät 
voi toteuttaa tehokkaammalla, paremmin 
kohdennetulla ja edullisemmalla tavalla ja 
paremman sääntelyn periaatteita 
noudattaen sekä komission 
tietoyhteiskunnan ja viestimien 
pääosastoon että komission oikeus-, 
vapaus- ja turvallisuusasioiden 
pääosastoon liitetty erillinen elin, jolla on 
toimivalta sähköisiä viestintäverkkoja ja -
palveluja koskevan EU:n 
sääntelyjärjestelmän soveltamisalaan 
kuuluvissa asioissa sekä verkko- ja 
tietoturvaan ja tietoverkkorikollisuuteen 
liittyvissä asioissa.

Perustelu

ENISA:n toimikausi päättyy vuonna 2009. Jollei jokin toinen elin ota sen nykyisiä tehtäviä 
hoidettavakseen, Euroopan verkko- ja tietoturvaa ei voida valvoa ja käsitellä tyydyttävällä 
tavalla. Yhtenäinen lähestymistapa sääntelyn ja turvallisuuden välillä on tarpeen, koska 
ENISA:n nykyinen toimiala on liian rajoitettu kattaakseen esimerkiksi 
tietoverkkorikollisuuden sähköisen viestinnän osalta, ja koska on kyseenalaista, onko tämä 
tarkoitus varmistaa jos ENISA:sta tulee osa Euroopan sähköisen viestinnän 
markkinaviranomaista.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tämä edellyttää, että perustetaan uusi 
yhteisön elin eli Euroopan sähköisen 
viestinnän markkinaviranomainen, 
jäljempänä ’markkinaviranomainen’. 
Markkinaviranomainen edistäisi 
aktiivisesti sisämarkkinoiden valmiiksi 
saattamista avustamalla komissiota ja 
kansallisia sääntelyviranomaisia. Se toimisi 
vertailupisteenä ja loisi luottamusta 
riippumattomuutensa, antamiensa neuvojen 

(12) Tämä edellyttää, että perustetaan uusi 
riippumaton yhteisön elin, joka perustuu 
vahvistettuun eurooppalaiseen 
sääntelyviranomaisten ryhmään, 
jäljempänä ’markkinaviranomainen’. 
Markkinaviranomainen edistäisi 
aktiivisesti sisämarkkinoiden valmiiksi 
saattamista avustamalla komissiota ja 
kansallisia sääntelyviranomaisia. Se toimisi 
vertailupisteenä ja loisi luottamusta 
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ja levittämiensä tietojen laadun, 
menettelyjensä ja toimintatapojensa 
avoimuuden sekä sille annettujen tehtävien 
suorittamisessa osoitetun huolellisuuden 
ansiosta.

riippumattomuutensa, antamiensa neuvojen 
ja levittämiensä tietojen laadun, 
menettelyjensä ja toimintatapojensa 
avoimuuden sekä sille annettujen tehtävien 
suorittamisessa osoitetun huolellisuuden 
ansiosta.

Perustelu

Koska vahvistetun eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän (ERG) tai eurooppalaisen 
televiestinnän sääntelyelimen (BERT) halutaan olevan taloudellisesti riippumaton 
komissiosta, tämän tulisi heijastua myös elimen nimeen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Euroopan komissio on tunnustanut 
maailmanlaajuisten 
televiestintämarkkinoiden globaalin ja 
rajat ylittävän luonteen ja panee merkille, 
että nämä markkinat eroavat kansallisesti 
tarjottavista televiestintäpalveluista ja että 
on olemassa kaikkien globaalien 
televiestintäpalveluiden 
yhtenäismarkkinat, jotka on erotettava 
pelkästään kansallisista 
televiestintäpalveluista.

Perustelu

Globaalien televiestintäpalvelujen markkinoilla on sopimuksia, joista neuvotellaan useita 
maita kattavat ratkaisut huomioon ottaen, eivätkä tällaisia asioita koskevat järjestelyt koske 
jotakin tiettyä valtiota tai maantieteellistä aluetta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Markkinaviranomaisen olisi 
toimittava verkko- ja tietoturvakysymysten 

(24) Laajennetun Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston olisi toimittava verkko-
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eurooppalaisena asiantuntijakeskuksena, 
joka antaa ohjeita ja neuvoja Euroopan 
parlamentille, komissiolle ja 
jäsenvaltioiden nimeämille toimivaltaisille 
elimille. Viestintäverkkojen ja 
tietojärjestelmien turvallisuus ja 
toimintakyky on edelleen yksi keskeisistä 
yhteiskunnallisista huolenaiheista, ja se on 
myös keskeinen tekijä sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja koskevassa 
EU:n sääntelyjärjestelmässä. 
Turvallisuuteen liittyvien puitedirektiivin 
ja erityisdirektiivien säännösten 
epäyhtenäinen soveltaminen uhkaa 
vaarantaa sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan. Markkinaviranomaisen
komission ja jäsenvaltioiden pyynnöstä 
antamien lausuntojen ja teknisten 
neuvojen tulisi helpottaa direktiivien 
yhdenmukaista soveltamista 
jäsenvaltioissa.

ja tietoturvakysymysten eurooppalaisena 
asiantuntijakeskuksena, joka antaa ohjeita 
ja neuvoja Euroopan parlamentille, 
komissiolle ja jäsenvaltioiden nimeämille 
toimivaltaisille elimille. Viestintäverkkojen 
ja tietojärjestelmien turvallisuus ja 
toimintakyky on edelleen yksi keskeisistä 
yhteiskunnallisista huolenaiheista, ja se on 
myös keskeinen tekijä sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja koskevassa 
EU:n sääntelyjärjestelmässä. 
Turvallisuuteen liittyvien puitedirektiivin 
ja erityisdirektiivien säännösten 
epäyhtenäinen soveltaminen uhkaa 
vaarantaa sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan. Lausuntojen ja teknisten 
neuvojen, joita laajennetut valtuudet 
omaava ja komission tietoyhteiskunnan ja 
viestimien pääosastoon sekä oikeus-, 
vapaus- ja turvallisuusasioiden 
pääosastoon liitetty Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirasto antaa komission ja 
jäsenvaltioiden pyynnöstä, tulisi helpottaa 
direktiivien yhdenmukaista soveltamista 
jäsenvaltioissa.

Perustelu

ENISA:n toimikausi päättyy vuonna 2009. Jollei jokin toinen elin ota sen nykyisiä tehtäviä 
hoidettavakseen, Euroopan verkko- ja tietoturvaa ei voida valvoa ja käsitellä tyydyttävällä 
tavalla. Yhtenäinen lähestymistapa sääntelyn ja turvallisuuden välillä on tarpeen, koska 
ENISA:n nykyinen toimiala on liian rajoitettu kattaakseen esimerkiksi 
tietoverkkorikollisuuden sähköisen viestinnän osalta, ja koska on kyseenalaista, onko tämä 
tarkoitus varmistaa jos ENISA:sta tulee osa Euroopan sähköisen viestinnän 
markkinaviranomaista.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Viraston täydellisen 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sillä 
olisi oltava itsenäinen talousarvio. 

(40) Viraston täydellisen 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sillä 
olisi oltava itsenäinen talousarvio, josta 
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Yhteisön talousarviomenettelyä sovelletaan 
edelleen Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta maksettaviin tukiin. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuimen tulisi vastata 
tilintarkastuksesta Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
185 artiklassa tarkoitettuja elimiä 
koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 
23 päivänä joulukuuta 2002 annetun 
komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 
2343/2002 91 artiklan mukaisesti.

kolmasosa osoitetaan yhteisöjen yleisestä
talousarviosta ja kaksi kolmasosaa 
jäsenvaltioilta. Yhteisön 
talousarviomenettelyä sovelletaan edelleen 
Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 
maksettaviin tukiin, esimerkiksi enintään 
kolmasosaan viraston talousarviosta.
Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen tulisi 
vastata tilintarkastuksesta Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
annetun neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa
tarkoitettuja elimiä koskevasta 
varainhoidon puiteasetuksesta 23 päivänä 
joulukuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002
91 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Uuden elimen riippumattomuuden varmistamiseksi ja suuremman vaikutusvallan 
takaamiseksi jäsenvaltioissa on tarpeellista jakaa elimen rahoittaminen jäsenvaltioiden 
(kansallisten sääntelyviranomaisten) ja yhteisöjen talousarvion kesken. Se, että osa tuesta on 
peräisin yhteisöjen talousarviosta, takaa myös elimen suuremman vastuuvelvollisuuden 
Euroopan parlamenttiin nähden.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan Euroopan sähköisen 
viestinnän markkinaviranomainen, jolla 
on tässä asetuksessa säädetyt 
velvollisuudet.

1. Perustetaan vahvistettu eurooppalainen 
sääntelyviranomaisten ryhmä
viranomaiseksi, jolla on tässä asetuksessa 
säädetyt velvollisuudet.

Perustelu

Ei ole tarpeen luoda täysin uutta virastoa, ja se olisi korvattava vahvistetun eurooppalaisen 
sääntelyviranomaisten ryhmän kaltaisella elimellä, joka perustuu yhteisön oikeuteen. 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen suuren jaoston 2. toukokuuta 2006 antama tuomio 
asiassa C-217/04, Yhdistynyt kuningaskunta vastaan parlamentti ja neuvosto, osoittaa, että 
95 artiklaa voidaan soveltaa perustana yhteisön elimen perustamiselle. Tämä antaa runsaat 
perusteet eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän valtuuksien lisäämiselle, mikä 
voidaan toteuttaa antamalla sille oikeushenkilön asema ja sitä kautta riippumattomuus.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
 1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomainen toimii 
puitedirektiivin ja erityisdirektiivien 
soveltamisalalla ja hyödyntää kansallisten 
sääntelyviranomaisten asiantuntemusta. Se 
edistää II ja III luvussa lueteltujen 
tehtävien kautta sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen
sisämarkkinoiden parempaa toimintaa, 
erityisesti yhteisön laajuisten sähköisten 
viestintäpalvelujen kehittämistä sekä 
korkeatasoista ja toimivaa verkko- ja 
tietoturvaa.

2. Markkinaviranomainen toimii 
puitedirektiivin ja erityisdirektiivien 
soveltamisalalla ja hyödyntää kansallisten 
sääntelyviranomaisten asiantuntemusta. Se 
edistää II ja III luvussa lueteltujen 
tehtävien kautta sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
sisämarkkinoiden parempaa toimintaa, 
erityisesti yhteisön laajuisten sähköisten 
viestintäpalvelujen kehittämistä.

Korkeatasoisen ja toimivan verkko- ja 
tietoturvan varmistamiseksi se ottaa 
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston
suositukset huomioon.

Perustelu

Viranomaisella ei tule olla toimivaltaa tietoturvan alalla. Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirasto (ENISA) tai sen seuraaja käyttää tätä toimivaltaa tehokkaasti.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinaviranomainen toteuttaa 
tehtävänsä yhteistyössä kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja komission kanssa 
sähköisen viestinnän sääntelyä koskevan 
eurooppalaisen järjestelmän puitteissa.

3. Markkinaviranomainen toteuttaa 
tehtävänsä yhteistyössä kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja komission kanssa.

Perustelu

Monet viranomaisen sääntelytehtävät tulisi jättää jäsenvaltioille.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
 3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) antaa lausuntoja komission pyynnöstä 
tai omasta aloitteestaan ja avustaa 
komissiota antamalla sille teknistä tukea 
kaikissa sähköiseen viestintään liittyvissä 
kysymyksissä;

(a) antaa lausuntoja komission tai 
Euroopan parlamentin pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan ja avustaa komissiota 
ja Euroopan parlamenttia antamalla niille
teknistä tukea kaikissa sähköiseen 
viestintään liittyvissä kysymyksissä;

Perustelu

Komission ehdotuksen perusteluissa todetaan, että perustettava viranomainen “vastaa 
toiminnastaan Euroopan parlamentille”. Tästä syystä on varmistettava tiiviimpi yhteys 
Euroopan parlamentin ja viranomaisen välillä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tekee yksittäisiä päätöksiä 
eurooppalaiseen numeroavaruuteen 
(ETNS) kuuluvien numeroiden 
käyttöoikeuksien myöntämisestä;

Poistetaan.

Perustelu

Euroopan radioviestintävirasto (ERO) on jo toteuttanut tyydyttäviä järjestelyjä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) avustaa komissiota niiden yritysten 
valinnassa, joille annetaan 
radiotaajuuksien ja numeroiden 

Poistetaan.
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käyttöoikeuksia;

Perustelu

Radiotaajuuksien ja numeroiden käyttöoikeuksia hallinnoivat jo tehokkaasti 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä (RSPG), radiotaajuuskomitea (RSC) ja 
viestintäkomitea (CoCom).

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
 3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) kerää ja jakaa edelleen 
radiotaajuuksien ja numeroiden 
käyttöoikeuksiin liittyvät käyttömaksut;

Poistetaan.

Perustelu

Taajuuskysymyksiä käsittelee jo tehokkaasti radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä
(RSPG).

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) laatia yhteisiä kantoja Euroopan 
laajuisista kysymyksistä, kuten 
globaaleista ja rajat ylittävistä 
televiestintäpalveluista, jotta voitaisiin 
lisätä sääntelyn yhdenmukaisuutta ja
edistää Euroopan laajuisia markkinoita ja 
sääntöjä.

Perustelu

EU:n tämänhetkisten yleisten puitteiden mukaan globaalien televiestintäpalvelujen tarjoajan 
on noudatettava kunkin kansallisen sääntelyviranomaisen yksittäisiä lupavaatimuksia
voidakseen tarjota Euroopan laajuisia palveluita. Nämä kansalliset järjestelyt ja kansallisista 
lupamenettelyistä aiheutuvat velvoitteet vaihtelevat merkittävästi.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
 4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomainen antaa komission 
pyynnöstä lausuntoja kaikista sähköiseen
viestintään liittyvistä kysymyksistä.

1. Markkinaviranomainen antaa komission 
tai Euroopan parlamentin pyynnöstä 
lausuntoja 3 artiklassa tarkoitetuista
sähköiseen viestintään liittyvistä 
kysymyksistä. Komissio voi pyytää 
lausunnon muista sähköiseen viestintään 
liittyvistä asioista, jos pyyntö on perusteltu 
ja suhteellinen ja jos ilmoitus ja 
valvontamahdollisuus annetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samaan aikaan, kun pyyntö esitetään.

Perustelu

Komission ehdotuksen perusteluissa todetaan, että perustettava viranomainen “vastaa 
toiminnastaan Euroopan parlamentille”. Tästä syystä on varmistettava tiiviimpi yhteys 
Euroopan parlamentin ja viranomaisen välillä. Komission lausuntopyyntöjen tulisi olla 
kohtuullisia ja seurattavia.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
 4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Perustelut

2. Markkinaviranomainen edistää 
erityisesti puitedirektiivin ja 
erityisdirektiivien säännösten 
yhdenmukaista soveltamista avustamalla
komissiota suositusten ja päätösten 
valmistelussa, joita komissio antaa tai 
tekee direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 19 artiklan mukaisesti.

2. Markkinaviranomainen edistää
sääntelyn lähentämistä ja puitedirektiivin 
ja erityisdirektiivien säännösten
yhdenmukaista soveltamista avustamalla 
komissiota päätösten valmistelussa, joita 
komissio antaa tai tekee direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 19 artiklan 
mukaisesti.

Perustelu

Sääntelyä on yhdenmukaistettava. Suositukset eivät kuulu parlamentin valvonnan piiriin, ja 
komission ehdotuksen perusteluissa todetaan, että perustettava viranomainen "vastaa 
toiminnastaan Euroopan parlamentille". Siksi on varmistettava parlamentin suorittama 
valvonta.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
 4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kysymyksiin sisältyvät seuraavat:

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
kysymyksiä ovat:

Perustelu

Viranomaisen vastuualueet on määriteltävä selvästi.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
 4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yleisten sähköisten viestintäverkkojen 
ja -palvelujen turvallisuus ja eheys, 
mukaan luettuina turvallisuuteen ja/tai 
eheyteen kohdistuviin loukkauksiin 
liittyvät kysymykset, direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 13 a artiklan 
ja direktiivin 2002/58/EY (sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivi) 4 artiklan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Perustelu

Turvallisuuskysymyksiä käsittelee jo tehokkaasti parannettu Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirasto (ENISA).

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
 4 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) numerointiin liittyvät kysymykset 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 

Poistetaan.
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10 artiklan mukaisesti ja mahdollisuus 
käyttää numeroita ja palveluita yhteisössä 
direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 28 artiklan 
mukaisesti;

Perustelu

Toimivallan olisi pysyttävä jäsenvaltioilla.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

(o) radiotaajuuskysymyksiin liittyvät 
toimenpiteet päätöksen N:o 676/2002/EY 
(radiotaajuuspäätös) 4 ja 6 artiklan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Perustelu

Taajuuskysymyksiä käsittelee jo tehokkaasti radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä 
(RSPG).

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 a ja 6 b artiklan 
mukaisesti:

Poistetaan.

(i) radiotaajuuksien tai numeroiden 
käyttöoikeuksiin liittyvät yhdenmukaiset 
ehdot;
(ii) koordinoidulta tai yhdenmukaistetulta 
pohjalta myönnettyjen käyttöoikeuksien 
muuttaminen tai peruuttaminen;
(iii) sellaisten yritysten valinta, joille 
voidaan myöntää taajuuksien tai 
numeroiden yksittäisiä käyttöoikeuksia 
sellaisia palveluja varten, joilla on rajat 
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ylittäviä mahdollisuuksia.

Perustelu

Taajuuskysymyksiä käsittelee jo tehokkaasti radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä 
(RSPG).

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
 4 artikla – 3 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(p a) toimenpiteet sen varmistamiseksi, 
että kehitetään yhteiset Euroopan 
laajuiset säännöt ja vaatimukset 
globaalien ja rajat ylittävien
televiestintäpalvelujen tarjoajille;

Perustelu

EU:n tämänhetkisten yleisten puitteiden mukaan globaalien televiestintäpalvelujen tarjoajan 
on noudatettava kunkin kansallisen sääntelyviranomaisen yksittäisiä lupavaatimuksia
voidakseen tarjota Euroopan laajuisia palveluita. Nämä kansalliset järjestelyt ja kansallisista 
lupamenettelyistä aiheutuvat velvoitteet vaihtelevat merkittävästi.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
 4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kaikki viranomaisen lausunnot 
esitetään Euroopan parlamentille, ja 
viranomainen ilmoittaa Euroopan 
parlamentille lopullisista ehdotuksistaan 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
yhteydessä.

Perustelu

Komission ehdotuksen perusteluissa todetaan, että perustettava viranomaisen “vastaa 
toiminnastaan Euroopan parlamentille”. Tästä syystä on varmistettava tiiviimpi yhteys 
Euroopan parlamentin ja viranomaisen välillä.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
 6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomainen voi tarvittaessa
kuulla asianomaisia kansallisia 
kilpailuviranomaisia ennen lausunnon 
antamista komissiolle.

2. Markkinaviranomaisen on kuultava
asianomaisia kansallisia 
kilpailuviranomaisia ennen lausunnon 
antamista komissiolle.

Perustelu

Viranomaisen on noudatettava toissijaisuusperiaatetta ja hyödynnettävä kansallista 
asiantuntemusta parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomainen voi tehdä 
päätöksiä eurooppalaiseen 
numeroavaruuteen (ETNS) kuuluvien 
numeroiden käyttöoikeuksien 
myöntämisestä direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 10 artiklan mukaisesti. Se 
vastaa myös eurooppalaisen 
numeroavaruuden (ETNS) 
hallinnoinnista ja kehittämisestä niiden 
jäsenvaltioiden puolesta, joille on 
osoitettu aluetunnus 3883.

Poistetaan.

Perustelu

Euroopan radioviestintävirasto (ERO) on jo toteuttanut tyydyttäviä järjestelyjä.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
8 artikla- 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomainen toteuttaa 
yhdenmukaistettujen numerointialueiden 
hallinnointiin liittyvät tehtävät direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 10 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Euroopan radioviestintävirasto (ERO) on jo toteuttanut tyydyttäviä järjestelyjä.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Markkinaviranomaisen on julkaistava 
vuosittain kertomus taajuuskysymysten
tulevasta kehityksestä sähköisen viestinnän 
alalla ja politiikassa ja määriteltävä siinä
mahdolliset tarpeet ja haasteet.

4. Markkinaviranomaisen on yhdessä 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän kanssa pidettävä kirjaa 
taajuuskysymysten tulevasta kehityksestä 
sähköisen viestinnän alalla. Viraston on 
määräajoin, tarpeen mukaan tai 
komission pyynnöstä julkaistava kertomus 
mahdollisista  tarpeista ja haasteista.

Perustelu

Vuosittaisen kertomuksen julkaisemista koskeva vaatimus on liian suuri ja byrokraattinen 
taakka. Kertomukset on julkaistava silloin, kun viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 
kertomusta pyydetään määrätyllä tavalla. Tätä toimivaltaa pystyy mahdollisesti käyttämään 
paremmin radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä, joka pitää asiasta jo kirjaa tarvittavalla 
tavalla.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Silloin kun markkinaviranomaisen 
1 kohdan mukaisesti antama lausunto 
liittyy direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 b artiklan 
soveltamisalaan kuuluvan 
käyttöoikeuksia koskevan yhteisen 
valintamenettelyn toteuttamiseen, 
lausunnossa on erityisesti:

Poistetaan.

(a) yksilöitävä ne sähköiset 
viestintäpalvelut, joiden rajat ylittävää 
tarjontaa yhteisössä hyödyttäisi sellaisten 
taajuuksien tai numeroiden käyttäminen, 
joita koskevat oikeudet on myönnetty 
yhdellä menettelyllä ja yksien ehtojen 
mukaisesti;
(b) yksilöitävä numerot tai 
numerointialueet, joita tällaisissa 
palveluissa voitaisiin käyttää;

(c) arvioitava tällaisten palvelujen 
tosiasiallisen tai mahdollisen kysynnän 
laajuutta yhteisössä;

(d) määriteltävä mahdolliset rajoitukset, 
joita se katsoo olevan asianmukaista 
asettaa yhteisessä valintamenettelyssä 
tarjottavien käyttöoikeuksien määrälle, 
sekä menettelyt, joita noudatetaan niiden 
yritysten valinnassa, joille nämä oikeudet 
myönnetään, ottaen tarvittaessa 
asianmukaisesti huomioon direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 
7 artiklassa säädetyt periaatteet.

Perustelu

Toimivallan tulisi pysyä jäsenvaltioilla.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Yritysten valintaa koskeva ehdotus
Direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 b artiklan 
mukaisesti markkinaviranomainen:
(a) vastaanottaa ja käsittelee yritysten 
tekemät radiotaajuuksien ja numeroiden 
käyttöoikeuksia koskevat hakemukset ja 
kerää yrityksille yhteisen 
valintamenettelyn mukaisesti asetetut 
hallinnolliset ja muut maksut;

(b) toteuttaa yhteisen valintamenettelyn ja 
ehdottaa yrityksiä, joille voidaan myöntää 
yksittäisiä käyttöoikeuksia kyseisten 
säännösten mukaisesti;

(c) antaa komissiolle kertomuksen, jossa 
esitetään yksityiskohtaiset tiedot 
vastaanotetuista hakemuksista, kuvaillaan 
hakemusten arviointi, ehdotetaan 
yrityksiä, joille voitaisiin parhaiten 
myöntää yksittäisiä käyttöoikeuksia, ja 
perustellaan tämä valinta viittaamalla 
asiaa koskevassa 
täytäntöönpanotoimenpiteessä 
vahvistettuihin valintaperusteisiin.

Perustelu

Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä (RSPG), radiotaajuuskomitea (RSC) ja 
viestintäkomitea (CoCom) hallinnoivat jo tehokkaasti radiotaajuuksien ja numeroiden 
käyttöoikeuksia.



AD\724531FI.doc 21/54 PE405.770v02-00

FI

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle lausunto direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 
6 b artiklassa säädetyn yhteisen 
valintamenettelyn mukaisesti myönnettyjen 
käyttöoikeuksien peruuttamisesta.

Markkinaviranomaisen on annettava 
komission tai radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevän ryhmän pyynnöstä 
komissiolle ja radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevälle ryhmälle lausunto direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 
6 b artiklassa säädetyn yhteisen 
valintamenettelyn mukaisesti myönnettyjen 
käyttöoikeuksien peruuttamisesta.

Perustelu

Viranomaisella tulisi olla koordinoiva rooli taajuuksien hallinnassa työskentelemällä sekä 
komission että radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän kanssa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 4 artiklan 3 kohdan 
b alakohdassa ja 19 artiklan 4 ja 
5 kohdassa tarkoitettujen tehtävien lisäksi 
markkinaviranomainen edistää verkko- ja 
tietoturvakulttuurin luomista erityisesti:

Viranomaisen on tarvittaessa tehtävä 
yhteistyötä Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston (ENISA) tai sen 
seuraajan kanssa. Viranomaisen on 
komission tai Euroopan verkko- ja
tietoturvaviraston pyynnöstä esitettävä 
komissiolle ja Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirastolle 
turvallisuuskysymyksiä koskeva lausunto.

(a) helpottamalla komission ja 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä näiden 
kehittäessä yhteisiä menetelmiä, joilla 
voidaan ehkäistä ja torjua verkko- ja 
tietoturvaongelmia sekä puuttua niihin;
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(b) neuvomalla komissiota verkko- ja 
tietoturva-alaa koskevassa tutkimuksessa 
sekä riskinehkäisyteknologioiden 
tehokkaassa käytössä ja edistämällä 
riskinarviointitoimia, yhteentoimivia 
riskinhallintaratkaisuja sekä 
ennaltaehkäisyn hallintaratkaisuja 
koskevia tutkimuksia julkisen ja 
yksityisen sektorin organisaatioissa ja

(c) osallistumalla yhteisön kolmansien 
maiden kanssa ja tarvittaessa
kansainvälisissä järjestöissä toteuttamiin 
yhteistyötoimiin, joilla pyritään 
edistämään yhteistä kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa verkko- ja 
tietoturvakysymyksissä.

Perustelu

Vaikka onkin toivottavaa saada tietoja viranomaiselta, Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto
käsittelee jo tehokkaasti turvallisuuskysymyksiä, ja toimivallan tulisi säilyä tällä elimellä tai 
sen seuraajalla.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomainen voi omasta 
aloitteestaan antaa komissiolle lausunnon 
4 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 
1 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa, 
10 artiklan 1 kohdassa ja 12, 14, 21 ja 
22 artiklassa tarkoitetuista asioista.

Markkinaviranomainen voi omasta 
aloitteestaan antaa Euroopan 
parlamentille ja komissiolle lausunnon 
erityisesti 4 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 
1 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa, 
10 artiklan 1 kohdassa ja 12, 14, 21 ja 
22 artiklassa tarkoitetuista asioista ja myös 
muista tärkeinä pitämistään asioista.

Perustelu

Komission ehdotuksen perusteluissa todetaan, että perustettava viranomaisen “vastaa 
toiminnastaan Euroopan parlamentille”. Tästä syystä on varmistettava tiiviimpi yhteys 
Euroopan parlamentin ja viranomaisen välillä. Muilla tarkistuksilla poistetaan 12 artikla, 
koska radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä (RSPG), radiotaajuuskomitea (RSC) ja 
viestintäkomitea (CoCom) hallinnoivat jo tehokkaasti radiotaajuuksien ja numeroiden 
käyttöoikeuksia.



AD\724531FI.doc 23/54 PE405.770v02-00

FI

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla Poistetaan.
Hallinnollisten maksujen kerääminen 

markkinaviranomaisen tarjoamista 
palveluista

1. Komissio vahvistaa yrityksiltä 
markkinaviranomaisen tarjoamista 
palveluista perittävät hallinnolliset 
maksut markkinaviranomaisen 
lausunnon pohjalta 54 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Markkinaviranomainen 
kerää nämä hallinnolliset maksut.

2. Hallinnolliset maksut on asetettava 
yksittäisille yrityksille puolueettomalla, 
avoimella ja oikeasuhteisella tavalla, jolla 
minimoidaan hallinnolliset 
lisäkustannukset ja niistä aiheutuvat 
maksut.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
hallinnolliset maksut voivat kattaa:
(a) hallintokustannukset, joita 
markkinaviranomaiselle aiheutuu 
valintamenettelyn hallinnoinnista 
12 artiklan mukaisesti;
(b) valitusten käsittelyn 34 artiklan 
mukaisesti;
(c) hallintokustannukset, joita 
markkinaviranomaiselle aiheutuu 
eurooppalaisen numeroavaruuden 
hallinnoinnista 8 artiklan mukaisesti.
Kaikki maksut ilmoitetaan ja maksetaan 
euroina.
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4. Hallinnolliset maksut asetetaan tasolle, 
jolla voidaan varmistaa, että maksuista 
saadut tulot riittävät periaatteessa 
kattamaan tarjottujen palvelujen täydet 
kustannukset.

5. Markkinaviranomainen julkaisee 
vuosittain yleiskatsauksen 
hallintokustannuksistaan ja maksuistaan. 
Sen on annettava maksujen ja 
hallintokustannusten kokonaismäärien 
erotuksen perusteella komissiolle 
lausunto, jossa esitetään maksuihin 
tehtävät asianmukaiset mukautukset.

Perustelu

Toimivallan tulisi pysyä jäsenvaltioilla.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla Poistetaan.
Radiotaajuuksien ja numeroiden 
käyttöoikeuksiin liittyvien käyttömaksujen 
ja yhteiseen valintamenettelyyn liittyvien 
hallinnollisten maksujen kerääminen ja 
jakaminen
1. Kun yrityksille asetetaan yhteisen 
valintamenettelyn mukaisesti 
myönnettyihin radiotaajuuksien ja 
numeroiden käyttöoikeuksiin liittyviä 
käyttömaksuja direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 b artiklan 
mukaisesti, näiden käyttömaksujen 
keräämisestä ja jakamisesta edelleen 
vastaa markkinaviranomainen.
Saatuaan käyttömaksut 
markkinaviranomainen jakaa ne edelleen 
asianomaisille jäsenvaltioille ja itselleen 
määräajassa ja suhteessa, jotka komissio 
vahvistaa direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 b artiklan 
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mukaisesti.
Jos komissio ei vahvista määräaikaa eikä 
suhdetta, käyttömaksut jaetaan suhteessa 
niiden jäsenvaltioiden väestömäärään, 
joiden on täytynyt myöntää 
käyttöoikeuksia viimeisimmän 
valintamenettelyä edeltävän täyden 
vuoden aikana.
2. Markkinaviranomainen vastaa niiden 
hallinnollisten maksujen keräämisestä ja 
jakamisesta edelleen, jotka on asetettu 
valituille yrityksille taajuuksien ja 
numeroiden käyttöoikeuksia koskevan 
yhteisen valintamenettelyn jälkeen niiden 
hallintokustannusten kattamiseksi, joita 
kansallisille sääntelyviranomaisille 
aiheutuu yhteisten ehtojen noudattamisen 
valvonnasta.
Saatuaan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut hallinnolliset maksut 
markkinaviranomainen jakaa ne edelleen 
asianomaisille kansallisille 
sääntelyviranomaisille kansallisten 
sääntelyviranomaisten ilmoittamien 
arvojen mukaisesti.

Perustelu

Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä (RSPG) käsittelee jo tehokkaasti 
taajuuskysymyksiä.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomainen edistää sähköistä 
viestintää koskevan yhteisön politiikan
mukaisesti sekä jäsenvaltioiden keskinäistä 
että jäsenvaltioiden, kansallisten
sääntelyviranomaisten ja komission välistä 
tiedonvaihtoa sähköisiä viestintäverkkoja
ja -palveluja koskevien sääntelytoimien 
tilanteesta ja kehityksestä, verkko- ja
tietoturva mukaan luettuna.

1. Markkinaviranomainen edistää sähköistä 
viestintää koskevan yhteisön politiikan
mukaisesti sekä jäsenvaltioiden keskinäistä 
että jäsenvaltioiden, kansallisten
sääntelyviranomaisten, Euroopan 
parlamentin ja komission välistä 
tiedonvaihtoa sähköisiä viestintäverkkoja
ja -palveluja koskevien sääntelytoimien 
tilanteesta ja kehityksestä, verkko- ja
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tietoturva mukaan luettuna.

Perustelu

Komission ehdotuksen perusteluissa todetaan, että perustettava viranomainen “vastaa 
toiminnastaan Euroopan parlamentille”. Tästä syystä on varmistettava tiiviimpi yhteys 
Euroopan parlamentin ja viranomaisen välillä.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
19 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) järjestämällä tai tukemalla koulutusta 
kaikista sähköiseen viestintään liittyvistä 
kysymyksistä.

(c) järjestämällä tai tukemalla koulutusta 
kaikista sähköiseen viestintään liittyvistä 
kysymyksistä mukaan lukien kysymykset, 
jotka koskevat henkilötietojen ja 
yksityisyyden suojaa sekä sähköisten 
viestintäverkkojen turvallisuutta.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) esittämällä kertomuksen 
sääntelykäytäntöjen eroista ja tekemällä 
ehdotuksia näiden käytäntöjen
yhdenmukaistamiseksi. Mikäli 
markkinaviranomainen katsoo, että
tarvitaan sitovia sääntöjä 
sääntelykäytäntöjen osalta, se esittää 
komissiolle asianmukaisia suosituksia
myös niiden täytäntöönpanon suhteen.
Markkinaviranomaiselle voidaan antaa
täytäntöönpanoa koskeva toimivalta.

Perustelu

Sääntelyä ja tarpeen mukaan myös sen täytäntöönpanoon liittyvää mekanismia on 
yhdenmukaistettava.
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Markkinaviranomainen kerää 
erityisesti direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 13 a artiklan mukaisesti 
asiaankuuluvia tietoja analysoidakseen 
nykyisiä ja esiin nousevia riskejä. Se 
analysoi erityisesti Euroopan tasolla 
sellaisia riskejä, joilla voi olla vaikutusta 
sähköisten viestintäverkkojen 
toimintakykyyn ja käytettävyyteen sekä 
niiden kautta saatavien ja lähetettävien 
tietojen aitouteen, eheyteen ja 
luottamuksellisuuteen, sekä antaa 
analyysin tulokset jäsenvaltioille ja 
komissiolle.

Poistetaan.

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) tai sen seuraaja käsittelee tehokkaasti 
turvallisuuskysymyksiä.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Markkinaviranomainen myötävaikuttaa 
tietoisuuden lisäämiseen sekä siihen, että 
kaikkien käyttäjien saatavilla on ajallaan 
puolueetonta ja kattavaa tietoa, myös 
verkko- ja tietoturvakysymyksistä, muun 
muassa edistämällä nykyisten parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa, myös käyttäjille 
suunnattujen varoitusmenetelmien osalta, 
ja pyrkimällä synergiaan julkisen ja 
yksityisen sektorin toimien välillä.

Poistetaan.

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) käsittelee jo tehokkaasti 
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turvallisuuskysymyksiä.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomainen hallinnoi 
tietokantaa, joka koskee 
matkaviestinasiakkaille tarjottavien 
puhelu- ja datapalvelujen hinnoittelua 
yhteisön alueella tapahtuvissa 
verkkovierailuissa, ja julkaisee sen. 
Tietokantaan voivat tarvittaessa sisältyä 
yhteisön syrjäisimmillä alueilla 
soitettaviin ja vastaanotettaviin 
verkkovierailupuheluihin liittyvät erityiset 
kustannukset. Markkinaviranomainen 
seuraa näiden hintojen kehitystä ja 
julkaisee asiasta vuosittain kertomuksen.

Poistetaan.

Perustelu

Verkkovierailuja koskevat toimenpiteet oli tarkoitettu ainoastaan markkinoita korjaaviksi 
toimiksi, joiden ei ollut tarkoitus olla pysyviä. Jatkuva valvonta kuuluu komission 
toimivaltaan. Sitä voidaan pyytää, mutta sitä ei tule sisällyttää asetuksen tekstiin.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomainen voi komission 
pyynnöstä ottaa hoitaakseen erityisiä 
lisätehtäviä.

Markkinaviranomainen voi komission tai 
Euroopan parlamentin pyynnöstä ottaa 
hoitaakseen erityisiä lisätehtäviä kaikissa 
sähköiseen viestintään liittyvissä
kysymyksissä.

Perustelu

Komission ehdotuksen perusteluissa todetaan, että perustettava viranomainen “vastaa 
toiminnastaan Euroopan parlamentille”. Tästä syystä on varmistettava tiiviimpi yhteys 
Euroopan parlamentin ja viranomaisen välillä.
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
24 artikla- a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) johtokunta Poistetaan.

Perustelu

Johtokunta saattaa vaarantaa sääntelijöiden itsenäisyyden. Se merkitsee tarpeetonta 
byrokratiaa ja olisi näin ollen poistettava.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) verkkoturva-asiamies Poistetaan.

Perustelu

Viranomaisella ei pidä olla toimivaltaa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tämän vuoksi 
verkkoturva-asiamies on tarpeeton.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) sidosryhmien pysyvä työryhmä Poistetaan.
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) valituslautakunta. Poistetaan.

Perustelu

Viranomaisella ei tulisi olla numeroiden käyttöoikeutta koskevaa toimivaltaa. Tämän vuoksi 
valituslautakunta on tarpeeton.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

25 artikla Poistetaan.
Johtokunta

1. Johtokunta koostuu kahdestatoista 
jäsenestä. Komissio nimittää kuusi jäsentä 
ja neuvosto toiset kuusi. Johtokunnan 
jäsenet nimitetään siten, että varmistetaan 
mahdollisimman suuri pätevyys ja 
riippumattomuus ja alan laaja 
asiantuntemus. Toimikausi on viisi 
vuotta, ja se voidaan uusia kerran.

2. Johtokunta valitsee jäsentensä 
keskuudesta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja 
toimii puheenjohtajan sijaisena tämän 
ollessa estyneenä. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi 
ja puoli vuotta. Sama henkilö voidaan 
nimittää uudeksi toimikaudeksi. 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
toimikausi päättyy joka tapauksessa 
silloin, kun heidän jäsenyytensä 
johtokunnassa päättyy.
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3. Johtokunta kokoontuu 
puheenjohtajansa kutsusta. 
Markkinaviranomaisen johtaja osallistuu 
asian käsittelyyn, jollei johtokunta toisin 
päätä. Johtokunta kokoontuu vähintään 
kahdesti vuodessa säännönmukaiseen 
istuntoon. Muulloin se kokoontuu 
puheenjohtajan aloitteesta tai jos 
komissio tai vähintään kolmasosa 
johtokunnan jäsenistä sitä pyytää. 
Johtokunta voi kutsua kokouksiinsa 
tarkkailijaksi kenet tahansa henkilön, 
jonka lausuntoa se voi tarvita. 
Johtokunnan jäsenten apuna voi olla 
neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei 
sen työjärjestyksestä muuta johdu. 
Markkinaviranomainen huolehtii 
johtokunnan sihteeristötehtävistä.

4. Johtokunta tekee päätöksensä läsnä 
olevien jäsentensä kahden kolmasosan
enemmistöllä.

5. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. 
Työjärjestyksessä vahvistetaan 
yksityiskohtaisemmat äänestyssäännöt ja 
erityisesti ehdot, joiden mukaisesti jäsen 
voi toimia toisen jäsenen nimissä, sekä 
tarvittaessa päätösvaltaisuutta koskevat 
säännöt.

Perustelu

Johtokunta saattaa vaarantaa sääntelijöiden itsenäisyyden. Se merkitsee tarpeetonta 
byrokratiaa ja olisi näin ollen poistettava. Kansalliset sääntelyviranomaiset (NRA) tietävät 
parhaiten, kenet nimetä keskuudestaan ryhmänsä edustajaksi.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokunta nimittää johtajan 
sääntelyneuvostoa kuultuaan 29 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

1. Johtaja nimitetään 29 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvosto välisellä sopimuksella komission 
kuulemisen jälkeen.
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2. Johtokunta nimittää verkkoturva-
asiamiehen johtajaa kuultuaan 
31 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3. Johtokunta nimittää sääntelyneuvoston 
jäsenet 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
4. Johtokunta nimittää 
valituslautakunnan jäsenet 33 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.
5. Johtokunta vahvistaa ennen kunkin 
vuoden syyskuun 30 päivää sen jälkeen, 
kun se on kuullut komissiota ja saanut 
sääntelyneuvoston hyväksynnän 
28 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
markkinaviranomaisen seuraavan vuoden 
työohjelman ja toimittaa sen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. 
Työohjelman vahvistaminen ei vaikuta 
vuosittaiseen talousarviomenettelyyn.

6. Johtokunta käyttää 
talousarviovaltaansa 36–38 artiklan 
mukaisesti.
7. Johtokunta päättää komission 
suostumuksen saatuaan kaikkien muista 
lähteistä yhteisössä tulevien 
testamenttilahjoitusten, lahjoitusten ja 
tukien hyväksymisestä.
8. Johtokunnalla on kurinpidollinen 
toimivalta johtajaan ja verkkoturva-
asiamieheen nähden.

9. Johtokunta vahvistaa tarvittaessa 
markkinaviranomaisen 
henkilöstöpolitiikan 49 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

10. Johtokunta vahvistaa 47 artiklan 
mukaisesti erityiset säännökset, jotka 
koskevat yleisön oikeutta tutustua 
markkinaviranomaisen asiakirjoihin.
11. Johtokunta vahvistaa 
markkinaviranomaisen toimintaa koskevan 
vuosikertomuksen ja toimittaa sen 
viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja 

11. Sääntelyneuvosto vahvistaa 
markkinaviranomaisen toimintaa koskevan 
vuosikertomuksen ja toimittaa sen 
viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja 
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tilintarkastustuomioistuimelle. 
Kertomuksessa on oltava 28 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettu erillinen
sääntelyneuvoston hyväksymä osa, joka 
koskee markkinaviranomaisen 
sääntelytoimintaa kyseisenä vuonna.

tilintarkastustuomioistuimelle. 
Kertomuksen on sisällettävä 28 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettu osa, joka koskee 
markkinaviranomaisen sääntelytoimintaa 
kyseisenä vuonna. Euroopan parlamentti 
voi pyytää sääntelyneuvoston edustajaa 
kertomaan sille sääntelyneuvoston 
toimenpiteisiin liittyvistä tärkeistä 
kysymyksistä.

12. Johtokunta vahvistaa 
työjärjestyksensä.
13. Johtokunta antaa komissiolle 
lausunnon hallinnollisista maksuista, 
joita markkinaviranomainen voi periä 
yrityksiltä tehtäviensä suorittamisesta 
16 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Perustelu

Johtokunta saattaa vaarantaa sääntelijöiden itsenäisyyden. Se merkitsee tarpeetonta 
byrokratiaa ja olisi näin ollen poistettava. Kansalliset sääntelyviranomaiset (NRA) tietävät 
parhaiten, kenet nimetä keskuudestaan ryhmänsä edustajaksi. Kun sääntelyneuvosto toimii 
markkinaviranomaisen hallintoelimenä, sen on oltava vastuussa viranomaisen toiminnasta.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.
Kullakin jäsenellä tai varajäsenellä on yksi 
ääni johtajaa ja komission edustajaa
lukuun ottamatta.

4. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä kahden kolmasosan
määräenemmistöllä. Kullakin jäsenellä tai 
varajäsenellä on yksi ääni komission 
edustajaa lukuun ottamatta.

Perustelu

Ei ole syytä sulkea pois johtajan äänestysoikeutta. Määräenemmistöä tarvitaan harkittujen 
päätösten varmistamiseksi.
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Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sääntelyneuvosto vahvistaa 
työjärjestyksensä.

5. Sääntelyneuvosto vahvistaa 
työjärjestyksensä jäsentensä kahden 
kolmasosan määräenemmistöllä.

Perustelu

Määräenemmistöä tarvitaan harkittujen päätösten varmistamiseksi.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sääntelyneuvoston on sille tässä 
asetuksessa annettuja tehtäviä 
suorittaessaan toimittava riippumattomasti, 
eikä se saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita 
miltään jäsenvaltion hallitukselta tai 
muulta julkisesta tai yksityiseltä etutaholta.

6. Sääntelyneuvoston on sille tässä 
asetuksessa annettuja tehtäviä 
suorittaessaan toimittava riippumattomasti, 
eikä se saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita 
miltään jäsenvaltion hallitukselta tai 
muulta julkisesta tai yksityiseltä etutaholta,
ja sen on pysyttävä riippumattomana 
komissiosta.

Perustelu

Riippumattomuus komissiosta on varmistettava.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomaista johtaa sen 
johtaja, joka hoitaa tehtäväänsä 
riippumattomasti. Johtaja ei saa pyytää 
eikä ottaa vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta eikä miltään elimeltä, sanotun 

1. Markkinaviranomaista johtaa sen 
johtaja, joka hoitaa tehtäväänsä 
riippumattomasti. Johtaja ei saa pyytää 
eikä ottaa vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta eikä miltään elimeltä, sanotun 
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kuitenkaan rajoittamatta komission, 
johtokunnan ja sääntelyneuvoston 
toimivaltaa.

kuitenkaan rajoittamatta Euroopan 
parlamentin, neuvoston, komission ja 
sääntelyneuvoston toimivaltaa.

Perustelu

Johtokunta on poistettava, ja neuvoston ja parlamentin toimivalta on tunnustettava.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimittää johtajan 
sääntelyneuvostoa kuultuaan sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen kannalta 
merkityksellisten ansioiden, pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella komission 
ehdottamista vähintään kahdesta 
henkilöstä. Johtokunnan valitsema 
ehdokas voidaan ennen nimittämistä
kutsua antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

2. Johtaja nimitetään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston välisellä 
sopimuksella komission ja
sääntelyneuvoston kuulemisen jälkeen
sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen kannalta merkityksellisten 
ansioiden, pätevyyden ja kokemuksen 
perusteella. Ehdokkaat voidaan kutsua 
antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Perustelu

Koska komissiolla on viime kädessä vastuu televiestintäpolitiikasta, ja koska 
markkinaviranomaisen neuvoa-antavien tehtävien on oltava riippumattomia, on tarpeen 
varmistaa, ettei komissiolla ole nimitysoikeutta.
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 ja 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta 
ja sääntelyneuvostoa kuultuaan jatkaa
johtajan toimikautta kerran enintään 
kolmella vuodella ottaen huomioon
arviointikertomuksen ja ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tämä on
markkinaviranomaisen tehtävien ja 
velvoitteiden kannalta perusteltua.

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto
voivat komission ehdotuksesta ja
sääntelyneuvostoa kuultuaan jatkaa
johtajan toimikautta kerran enintään 
kolmella vuodella ottaen huomioon
arviointikertomuksen ja ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tämä on
markkinaviranomaisen tehtävien ja 
velvoitteiden kannalta perusteltua.

Johtokunnan on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille aikeestaan jatkaa johtajan
toimikautta. Johtaja voidaan toimikauden 
jatkamista edeltävän kuukauden aikana
kutsua antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Johtaja voidaan toimikauden jatkamista 
edeltävän kuukauden aikana kutsua 
antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Perustelu

Koska komissiolla on viime kädessä vastuu televiestintäpolitiikasta, ja koska 
markkinaviranomaisen neuvoa-antavien tehtävien on oltava riippumattomia, on tarpeen 
varmistaa, ettei komissiolla ole nimitysoikeutta.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
päätöksellä, jonka johtokunta tekee
sääntelyneuvostoa kuultuaan. Johtokunta 
tekee kyseisen päätöksen jäsentensä 
kolmen neljäsosan enemmistöllä.

5. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
päätöksellä, jonka Euroopan parlamentti 
ja neuvosto tekevät komissiota ja 
sääntelyneuvostoa kuultuaan. 



AD\724531FI.doc 37/54 PE405.770v02-00

FI

Perustelu

Johtokunta on poistettava, ja neuvoston ja parlamentin toimivalta on tunnustettava.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtaja valmistelee johtokunnat työt. 
Hän osallistuu johtokunnan kokouksiin 
ilman äänioikeutta.

Poistetaan.

Perustelu

Johtokunnan ja verkkoturva-asiamiehen osallistuminen on poistettava.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hän antaa työohjelman johtokunnan 
hyväksyttäväksi ennen syyskuun 1 päivää.

Poistetaan.

Perustelu

Johtokunnan ja verkkoturva-asiamiehen osallistuminen on poistettava.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Johtaja huolehtii markkinaviranomaisen 
vuotuisen työohjelman täytäntöönpanosta
sääntelyneuvoston ja tarvittaessa 
verkkoturva-asiamiehen ohjaamana ja 
johtokunnan valvonnassa.

5. Johtaja huolehtii markkinaviranomaisen 
vuotuisen työohjelman täytäntöönpanosta
sääntelyneuvoston ohjaamana.
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Perustelu

Johtokunnan ja verkkoturva-asiamiehen osallistuminen on poistettava.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 9 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Neuvonantajat tai asiantuntijat voivat 
avustaa johtajaa ja sääntelyneuvostoa 
työjärjestyksen mukaisesti.
Markkinaviranomainen huolehtii
sihteeripalvelujen tarjoamisesta. 

Perustelu

Johtokunnan ja verkkoturva-asiamiehen osallistuminen on poistettava.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
Verkkoturva-asiamies

1. Verkkoturva-asiamies vastaa verkko- ja 
tietoturvaan liittyvien 
markkinaviranomaisen tehtävien 
koordinoinnista. Verkkoturva-asiamies 
toimii johtajan vastuulla ja raportoi tälle. 
Hän valmistelee näitä toimia koskevan 
vuotuisen työohjelmaluonnoksen.
2. Johtokunta nimittää verkkoturva-
asiamiehen viiden vuoden kaudeksi 
verkko- ja tietoturvakysymysten käsittelyn 
kannalta merkityksellisten ansioiden, 
pätevyyden ja kokemuksen perusteella 
komission ehdottamista vähintään 
kahdesta henkilöstä
3. Verkkoturva-asiamies voidaan erottaa 
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ainoastaan päätöksellä, jonka johtokunta 
tekee johtajaa kuultuaan. Johtokunta 
tekee kyseisen päätöksen jäsentensä 
kolmen neljäsosan enemmistöllä.
4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta 
ja johtajaa kuultuaan jatkaa verkkoturva-
asiamiehen toimikautta kerran enintään 
kolmella vuodella ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tämä on 
markkinaviranomaisen tehtävien ja 
velvoitteiden kannalta perusteltua.

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) käsittelee jo tehokkaasti 
turvallisuuskysymyksiä.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Verkkoturva-asiamies perustaa
sidosryhmien pysyvän työryhmän, joka 
koostuu asianomaisia sidosryhmiä, 
erityisesti tieto- ja 
viestintäteknologiateollisuutta, 
kuluttajaryhmiä ja verkko- ja tietoturva-
alan akateemisia asiantuntijoita, 
edustavista asiantuntijoista. Hän 
määrittelee johtajaa kuullen menettelyt, 
jotka koskevat erityisesti ryhmän jäsenten 
lukumäärää, sen kokoonpanoa, jäsenten 
nimittämistä sekä ryhmän toimintaa.

1. Johtaja pyytää asianomaisia 
sidosryhmiä, erityisesti tieto- ja 
viestintäteknologiateollisuutta ja
kuluttajaryhmiä, antamaan 
sääntelyneuvostolle asiantuntevia tietoja.
Hän pyytää Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston edustajaa antamaan 
asiantuntevia tietoja 
turvallisuuskysymyksistä, jotka 
vaikuttavat eurooppalaisten sääntelijöiden 
työhön ja sallivat kyseisen edustajan
osallistua kaikkiin sääntelyneuvoston 
kokouksiin pysyvänä tarkkailijana. 
Tärkeiden sidosryhmien 
sääntelyneuvostolle antamat neuvot 
otetaan päätöksenteossa huomioon ja 
niistä raportoidaan Euroopan 
parlamentille, komissiolle ja 
eurooppalaisille sääntelijöille.
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Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) käsittelee jo tehokkaasti 
turvallisuuskysymyksiä, ja näin ollen verkkoturva-asiamiehen virka tulisi poistaa. ENISA:n 
edustajan tulisi kuitenkin seurata sääntelyneuvoston kokouksia ja antaa asiantuntevia tietoja.
Sidosryhmien mielipiteet yleisestä soveltuvuudesta ovat toivottavia. Toimenpiteisiin täytyy
kuitenkin mahdollisesti ryhtyä sen varmistamiseksi, että se ei vaaranna kansallisten 
sääntelyviranomaisten itsenäisyyttä.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tietoturva-asiamies on ryhmän 
puheenjohtaja. Ryhmän jäsenten 
toimikausi on kaksi ja puoli vuotta. 
Ryhmän jäsenet eivät saa olla johtokunnan 
tai sääntelyneuvoston jäseniä.

2. Johtaja on ryhmän puheenjohtaja.
Ryhmän jäsenten toimikausi on kaksi ja 
puoli vuotta. Ryhmän jäsenet eivät saa olla 
sääntelyneuvoston jäseniä.

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) käsittelee jo tehokkaasti 
turvallisuuskysymyksiä, ja verkkoturva-asiamiehen virka olisi poistettava. ENISA:n edustajan 
olisi kuitenkin seurattava sääntelyneuvoston kokouksia ja antaa asiantuntevia  tietoja. 
Sidosryhmien mielipiteet yleisestä soveltuvuudesta ovat toivottavia. Toimenpiteisiin täytyy 
kuitenkin mahdollisesti ryhtyä sen varmistamiseksi, että se ei vaaranna kansallisten 
sääntelyviranomaisten itsenäisyyttä.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ryhmä voi antaa verkkoturva-
asiamiehelle neuvoja hänelle tämän 
asetuksen nojalla kuuluvien tehtävien 
toteuttamisessa, markkinaviranomaisen 
työohjelmaehdotuksen asiaa koskevien 
osien laatimisessa sekä yhteydenpidon 
varmistamisessa sidosryhmien kanssa 
kaikissa työohjelmaan liittyvissä 
kysymyksissä.

4. Ryhmä voi antaa johtajalle neuvoja 
hänelle tämän asetuksen nojalla kuuluvien 
tehtävien toteuttamisessa, 
markkinaviranomaisen 
työohjelmaehdotuksen asiaa koskevien 
osien laatimisessa sekä yhteydenpidon 
varmistamisessa sidosryhmien ja 
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston 
edustajan kanssa kaikissa työohjelmaan 



AD\724531FI.doc 41/54 PE405.770v02-00

FI

liittyvissä kysymyksissä.

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) käsittelee jo tehokkaasti 
turvallisuuskysymyksiä, ja verkkoturva-asiamiehen virka olisi poistettava. ENISAn edustajan 
olisi kuitenkin seurattava sääntelyneuvoston kokouksia ja antaa asiantuntevia tietoja. 
Sidosryhmien mielipiteet yleisestä sovellettavuudesta ovat toivottavia. Toimenpiteisiin täytyy 
kuitenkin mahdollisesti ryhtyä sen varmistamiseksi, että se ei vaaranna kansallisten 
sääntelyviranomaisten itsenäisyyttä.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.
Valituslautakunta

1. Valituslautakunta koostuu kuudesta 
jäsenestä ja kuudesta varajäsenestä, jotka 
on valittu kansallisten 
sääntelyviranomaisten, 
kilpailuviranomaisten tai muiden 
kansallisten tai yhteisön elinten nykyisistä 
tai entisistä korkeassa asemassa olevista 
työntekijöistä, joilla on asiaankuuluva 
kokemus sähköisen viestinnän alalla. 
Valituslautakunta nimeää 
puheenjohtajansa.
2. Johtokunta nimittää 
valituslautakunnan jäsenet 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
komission esityksestä ja kuultuaan 
sääntelyneuvostoa.
3. Valituslautakunnan jäsenten 
toimikausi on viisi vuotta. Sama henkilö 
voidaan valita tehtäväänsä uudelleen. 
Valituslautakunnan jäsenet ovat 
päätöksenteossaan riippumattomia 
eivätkä heitä sido mitkään ohjeet. He eivät 
saa hoitaa muita tehtäviä 
markkinaviranomaisessa tai sen 
johtokunnassa tai sääntelyneuvostossa. 
Valituslautakunnan jäsen voidaan 
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vapauttaa tehtävistään toimikautensa 
aikana ainoastaan, jos hänen on todettu 
syyllistyneen vakavaan rikkomukseen, ja 
asiassa tekee päätöksen johtokunta 
sääntelyneuvostoa kuultuaan.
4. Valituslautakunnan jäsen ei voi 
osallistua valituskäsittelyyn, jos asia 
koskee hänen omaa etuaan, jos hän on 
aikaisemmin edustanut jotakin menettelyn 
osapuolta tai jos hän on osallistunut sen 
päätöksen tekemiseen, jota valitus koskee.
Jos valituslautakunnan jäsen jostain 
ensimmäisessä alakohdassa mainitusta tai
muusta syystä katsoo, ettei jokin 
valituslautakunnan jäsen voi osallistua
valituskäsittelyyn, hänen on ilmoitettava 
asiasta valituslautakunnalle.
Valituskäsittelyn osapuoli voi jäävätä 
valituslautakunnan jäsenen 
ensimmäisessä alakohdassa mainituista 
syistä tai jos tätä epäillään 
puolueellisuudesta. Jääväysperusteena ei 
voi olla jäsenen kansallisuus eikä 
jääväystä voida hyväksyä, jos menettelyn 
osapuoli on jo toteuttanut menettelyyn 
liittyvän toimen, vaikka jääväysperuste on 
ollut hänen tiedossaan.
5. Valituslautakunta päättää ilman 
asianomaista jäsentä, miten 4 kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa on meneteltävä. 
Valituslautakuntaan otetaan kyseisen 
jäsenen tilalle tämän ratkaisun tekoa 
varten hänen sijaisensa, jollei sijainen ole 
samalla tavoin esteellinen. Jos näin on, 
puheenjohtaja nimeää sijaisen muista 
varajäsenistä.

Perustelu

Markkinaviranomaisella ei tule olla numeroiden käyttöoikeutta koskevaa toimivaltaa. 
Valituslautakunta on tämän vuoksi tarpeeton.
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

34 artikla Poistetaan.
Muutoksenhaku

1. Valituslautakunta tekee päätöksen 
valituksista, joilla haetaan muutosta 
markkinaviranomaisen tekemiin 
päätöksiin tai toteuttamiin toimenpiteisiin 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
aloilla.
2. Valituslautakunta tekee päätöksensä 
määräenemmistöllä, jonka muodostavat 
vähintään neljä sen kuudesta jäsenestä. 
Valituslautakunta kutsutaan koolle 
tarpeen mukaan.
3. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
tehdyllä valituksella ei ole lykkäävää 
vaikutusta. Valituslautakunta voi 
kuitenkin tilanteen arvioituaan päättää 
lykätä riitautetun päätöksen soveltamista.
4. Valitus ja sen perusteet on toimitettava 
markkinaviranomaiselle kirjallisesti 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
päätös tai toimenpide on annettu tiedoksi 
kyseiselle yritykselle, tai jos tällaista 
tiedoksiantoa ei ole suoritettu, kahden 
kuukauden kuluessa päivästä, jona 
virasto on julkaissut päätöksen tai 
toimenpiteen. Valituslautakunta ratkaisee 
asian kahden kuukauden kuluessa 
valituksen tekemisestä.
5. Jos valitus voidaan ottaa käsiteltäväksi, 
valituslautakunta tutkii, onko sille 
perusteita. Se kehottaa valituskäsittelyn 
osapuolia aina tarvittaessa esittämään 
tietyssä määräajassa huomautuksensa 
valituslautakunnalta tai muilta 
valituskäsittelyn osapuolilta 
vastaanotetuista tiedoksiannoista. 
Valituskäsittelyn osapuolilla on oikeus 
esittää huomautuksensa suullisesti.
6. Valituslautakunta voi joko käyttää 
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markkinaviranomaisen toimivaltaa tämän 
artiklan mukaisin ehdoin tai siirtää asian 
markkinaviranomaisen toimivaltaisen 
elimen hoidettavaksi. Valituslautakunnan 
tekemä päätös on mainittua elintä sitova.
7. Valituslautakunta vahvistaa 
työjärjestyksensä.

Perustelu

Markkinaviranomaisella ei tule olla numeroiden käyttöoikeutta koskevaa toimivaltaa. 
Valituslautakunta on tämän vuoksi tarpeeton.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

35 artikla Poistetaan.
Asian saattaminen yhteisöjen 
ensimmäisen asteen tuomioistuimen ja 
yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi
1. Valituslautakunnan tai, jos 
valituslautakunta ei ole toimivaltainen, 
markkinaviranomaisen tekemästä 
päätöksestä voi valittaa yhteisöjen 
ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimeen tai yhteisöjen 
tuomioistuimeen perustamissopimuksen 
230 artiklan mukaisesti.
2. Jos markkinaviranomainen laiminlyö 
päätöksen tekemisen, laiminlyöntiä 
koskeva kanne voidaan panna vireille 
yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimessa tai yhteisöjen 
tuomioistuimessa perustamissopimuksen 
232 artiklan mukaisesti.
3. Markkinaviranomaisen on toteutettava 
toimenpiteet, joita yhteisöjen ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuimen tai 
yhteisöjen tuomioistuimen tuomion 
täytäntöönpano edellyttää.
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Perustelu

Jos olennaiset tarkistukset hyväksytään, numeroiden käyttöä koskeva toimivalta ei jää 
markkinaviranomaiselle, jolloin valituslautakunnalle ei ole tarvetta. Jos tarkistuksia ei 
hyväksytä, näiden menettelyjen tulee säilyä ennallaan.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) osuudesta hakijoiden 17 artiklan 
mukaisesti maksamista käyttömaksuista;

Poistetaan.

Perustelu

Markkinaviranomaisella ei tule olla oikeutta kerätä käyttömaksuja. Artiklan a alakohta on 
mahdollisesti poistettava, jollei luoda muita palveluita, jotka edellyttävät maksuja.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomaisen menot kattavat 
henkilöstö-, hallinto-, infrastruktuuri- ja
toimintamenot.

2. Markkinaviranomaisen menot kattavat 
henkilöstö-, hallinto-, infrastruktuuri- ja
toimintamenot sekä itsenäisen sihteeristön 
perustamiseen liittyvät menot.

Perustelu

Markkinaviranomaisella on oltava sihteeristö, joka täyttää kaikki sen toimintaan liittyvät 
hallinnolliset tarpeet.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtaja laatii kunkin vuoden helmikuun 
15 päivään mennessä alustavan 

1. Johtaja laatii kunkin vuoden helmikuun 
15 päivään mennessä alustavan
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talousarvioesityksen, joka käsittää 
seuraavan varainhoitovuoden suunnitellut 
toimintakulut ja työohjelman ja toimittaa 
sen sekä alustavan henkilöstötaulukon 
johtokunnalle. Johtokunta laatii vuosittain 
johtajan laatimaan luonnokseen perustuvan 
ennakkoarvion markkinaviranomaisen 
tuloista ja menoista seuraavaa 
varainhoitovuotta varten. Johtokunta
toimittaa kyseisen ennakkoarvion, joka 
sisältää alustavan henkilöstötaulukon, 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta. Johtajan laatima luonnos on 
ennen ennakkoarvion vahvistamista 
toimitettava sääntelyneuvostolle, joka voi 
antaa siitä lausunnon.

talousarvioesityksen, joka käsittää 
seuraavan varainhoitovuoden suunnitellut
toimintakulut ja työohjelman ja toimittaa 
sen sekä alustavan henkilöstötaulukon
sääntelyneuvostolle. Sääntelyneuvosto
laatii vuosittain johtajan laatimaan 
luonnokseen perustuvan ennakkoarvion 
markkinaviranomaisen tuloista ja menoista 
seuraavaa varainhoitovuotta varten. 
Sääntelyneuvosto toimittaa kyseisen
ennakkoarvion, joka sisältää alustavan 
henkilöstötaulukon, komissiolle 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.

Perustelu

Sääntelyneuvostolle tulisi antaa enemmän valtaa talousarvion osalta, jotta voitaisiin 
varmistaa riippumattomuus komissiosta.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Johtokunta laatii markkinaviranomaisen 
talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun 
Euroopan yhteisöjen yleinen talousarvio on 
lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan 
tarvittaessa.

5. Sääntelyneuvosto laatii 
markkinaviranomaisen talousarvion. Siitä 
tulee lopullinen, kun Euroopan yhteisöjen 
yleinen talousarvio on lopullisesti 
vahvistettu ja kun jäsenvaltioiden 
myöntämä tuki, joka muodostaa kaksi
kolmasosaa viranomaisen talousarviosta, 
on hyväksytty. Sitä mukautetaan 
tarvittaessa.

Perustelu

Sääntelyneuvostolle tulisi antaa enemmän valtaa talousarvion osalta, jotta voitaisiin 
varmistaa riippumattomuus komissiosta. Koska markkinaviranomaisen talousarviosta
kolmasosa saadaan Euroopan yhteisöjen talousarviosta myönnetystä tuesta ja kaksi
kolmasosaa kansallisten sääntelyviranomaisten tuesta, vuosittaisen talousarvion laatimisessa
on otettava huomioon asianmukainen suunnittelu.
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Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Johtokunta ilmoittaa budjettivallan 
käyttäjälle viipymättä aikomuksestaan 
toteuttaa hankkeita, joilla voi olla 
huomattavaa taloudellista vaikutusta 
talousarvion rahoittamiseen, erityisesti 
kiinteistöihin liittyviä hankkeita kuten 
kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. 
Johtokunta ilmoittaa asiasta komissiolle. 
Jos jompikumpi budjettivallan käyttäjä 
aikoo antaa lausunnon, se ilmoittaa 
markkinaviranomaiselle tästä 
aikomuksestaan kahden viikon kuluessa 
siitä, kun se on saanut tiedon hankkeesta. 
Jos se ei tee tällaista ilmoitusta, 
markkinaviranomainen voi käynnistää 
suunnitellun hankkeen.

6. Sääntelyneuvosto ilmoittaa 
budjettivallan käyttäjälle viipymättä 
aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla 
voi olla huomattavaa taloudellista 
vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, 
erityisesti kiinteistöihin liittyviä hankkeita 
kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. 
Johtokunta ilmoittaa asiasta komissiolle. 
Jos jompikumpi budjettivallan käyttäjä 
aikoo antaa lausunnon, se ilmoittaa 
markkinaviranomaiselle tästä 
aikomuksestaan kahden viikon kuluessa 
siitä, kun se on saanut tiedon hankkeesta. 
Jos se ei tee tällaista ilmoitusta, 
markkinaviranomainen voi käynnistää
suunnitellun hankkeen.

Perustelu

Sääntelyneuvostolle tulisi antaa enemmän valtaa talousarvion osalta, jotta voitaisiin 
varmistaa riippumattomuus komissiosta.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Saatuaan markkinaviranomaisen 
alustavaa tilinpäätöstä koskevat 
huomautukset, jotka 
tilintarkastustuomioistuin on laatinut 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 129 artiklan mukaisesti, johtaja 
vahvistaa markkinaviranomaisen lopullisen 
tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja 
toimittaa sen johtokunnalle lausuntoa 
varten.

4. Saatuaan markkinaviranomaisen 
alustavaa tilinpäätöstä koskevat 
huomautukset, jotka 
tilintarkastustuomioistuin on laatinut 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 129 artiklan mukaisesti, johtaja 
vahvistaa markkinaviranomaisen lopullisen 
tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja 
toimittaa sen sääntelyneuvostolle
lausuntoa varten.
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Perustelu

Sääntelyneuvostolle tulisi antaa enemmän valtaa talousarvion ja sitä koskevan raportoinnin 
osalta, mikä mahdollistaisi pidemmälle menevän riippumattomuuden komissiosta.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Johtokunta antaa lausunnon 
markkinaviranomaisen lopullisesta 
tilinpäätöksestä.

5. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
markkinaviranomaisen lopullisesta 
tilinpäätöksestä.

Perustelu

Sääntelyneuvostolle tulisi antaa enemmän valtaa talousarvion ja sitä koskevan raportoinnin 
osalta, mikä mahdollistaisi pidemmälle menevän riippumattomuuden komissiosta.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Johtaja toimittaa lopullisen 
tilinpäätöksen ja johtokunnan lausunnon 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
heinäkuun 1 päivään mennessä.

6. Johtaja toimittaa lopullisen 
tilinpäätöksen ja sääntelyneuvoston
lausunnon Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
heinäkuun 1 päivään mennessä.

Perustelu

Sääntelyneuvostolle tulisi antaa enemmän valtaa talousarvion ja sitä koskevan raportoinnin 
osalta, mikä mahdollistaisi pidemmälle menevän riippumattomuuden komissiosta.
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Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Johtaja toimittaa 15 päivään lokakuuta 
mennessä tilintarkastustuomioistuimelle 
vastineensa sen huomautuksiin. Johtaja 
toimittaa tämän vastineen myös 
johtokunnalle, Euroopan parlamentille ja 
komissiolle.

8. Johtaja toimittaa 15 päivään lokakuuta 
mennessä tilintarkastustuomioistuimelle 
vastineensa sen huomautuksiin. Johtaja 
toimittaa tämän vastineen myös 
sääntelyneuvostolle, Euroopan 
parlamentille ja komissiolle.

Perustelu

Sääntelyneuvostolle tulisi antaa enemmän valtaa talousarvion ja sitä koskevan raportoinnin 
osalta, mikä mahdollistaisi pidemmälle menevän riippumattomuuden komissiosta.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

Johtokunta vahvistaa 
markkinaviranomaiseen sovellettavat 
varainhoitosäännöt komissiota kuultuaan. 
Säännöt saavat poiketa komission 
asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 
ainoastaan, mikäli se on välttämätöntä 
markkinaviranomaisen toiminnasta 
johtuvien erityisvaatimusten vuoksi ja 
komissio antaa tähän suostumuksen 
etukäteen.

Johtaja vahvistaa markkinaviranomaiseen 
sovellettavat varainhoitosäännöt 
sääntelyneuvostoa ja komissiota
kuultuaan. Säännöt saavat poiketa 
komission asetuksesta (EY, Euratom) N:o 
2343/2002 ainoastaan, mikäli se on 
välttämätöntä markkinaviranomaisen 
toiminnasta johtuvien erityisvaatimusten 
vuoksi ja komissio antaa tähän 
suostumuksen etukäteen.

Perustelu

Johtajalle ja sääntelyneuvostolle tulisi antaa enemmän toimivaltaa markkinointiviranomaisen 
talousarvion osalta, mikä mahdollistaisi pidemmälle menevän riippumattomuuden 
komissiosta.
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Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tarvittaessa taataan tämän artiklan
mukaisesti esitettyjen tietojen 
luottamuksellisuus. Asiassa noudatetaan 
46 artiklaa.

Perustelu

Tietojen luottamuksellisuus on varmistettava.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomaisen henkilöstön, 
mukaan luettuina johtaja, verkkoturva-
asiamies ja toimihenkilöt, jotka on otettu 
palvelukseen jäsenvaltioiden väliaikaisesti 
lähettäminä virkamiehinä, on tehtävä 
sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan 
ilmoitus, jossa he toteavat, ettei heidän 
riippumattomuuttaan mahdollisesti 
vaarantavia välittömiä tai välillisiä 
etunäkökohtia ole. Tämä ilmoitus on 
tehtävä kirjallisesti.

Markkinaviranomaisen henkilöstön, 
mukaan luettuina johtaja ja toimihenkilöt, 
jotka on otettu palvelukseen 
jäsenvaltioiden väliaikaisesti lähettäminä 
virkamiehinä, on tehtävä sitoumuksistaan 
ja etunäkökohdistaan ilmoitus, jossa he 
toteavat, ettei heidän riippumattomuuttaan 
mahdollisesti vaarantavia välittömiä tai 
välillisiä etunäkökohtia ole. Tämä ilmoitus 
on tehtävä kirjallisesti.

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) käsittelee jo tehokkaasti 
turvallisuuskysymyksiä. Verkkoturva-asiamiehen virka tulisi poistaa. 

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomaisen johtokunnan 2. Sääntelyneuvoston jäsenet, johtaja, 
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jäsenet, johtaja, ulkopuoliset asiantuntijat 
sekä markkinaviranomaisen henkilöstö, 
mukaan luettuina toimihenkilöt, jotka on 
otettu palvelukseen jäsenvaltioiden 
väliaikaisesti lähettäminä virkamiehinä, 
ovat perustamissopimuksen 287 artiklan 
mukaisten salassapitovelvollisuutta 
koskevien vaatimusten alaisia myös 
tehtäviensä päätyttyä.

ulkopuoliset asiantuntijat sekä 
markkinaviranomaisen henkilöstö, mukaan 
luettuina toimihenkilöt, jotka on otettu 
palvelukseen jäsenvaltioiden väliaikaisesti 
lähettäminä virkamiehinä, ovat 
perustamissopimuksen 287 artiklan 
mukaisten salassapitovelvollisuutta 
koskevien vaatimusten alaisia myös 
tehtäviensä päätyttyä.

Perustelu

Johtokunnan osallistuminen on poistettava.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunnan on hyväksyttävä asetuksen 
(EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanoa 
koskevat käytännön järjestelyt kuuden 
kuukauden kuluessa 
markkinaviranomaisen toiminnan 
tosiasiallisesta aloittamisesta.

2. Sääntelyneuvoston on hyväksyttävä 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
täytäntöönpanoa koskevat käytännön 
järjestelyt kuuden kuukauden kuluessa 
markkinaviranomaisen toiminnan 
tosiasiallisesta aloittamisesta.

Perustelu

Johtokunnan osallistuminen on poistettava.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta antaa yhteisymmärryksessä 
komission kanssa tarvittavat 
soveltamissäännöt Euroopan yhteisöjen 
virkamiehiin sovellettavien 
henkilöstösääntöjen 110 artiklan 
säännösten mukaisesti.

2. Sääntelyneuvosto antaa 
yhteisymmärryksessä komission kanssa 
tarvittavat soveltamissäännöt Euroopan 
yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien
henkilöstösääntöjen 110 artiklan 
säännösten mukaisesti.
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Perustelu

Johtokunnan osallistuminen on poistettava.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta voi antaa säännöksiä, joilla 
sallitaan kansallisten asiantuntijoiden siirto 
jäsenvaltioista markkinaviranomaisen 
määräaikaiseen palvelukseen.

4. Sääntelyneuvosto voi antaa säännöksiä, 
joilla sallitaan kansallisten asiantuntijoiden 
siirto jäsenvaltioista markkinaviranomaisen 
määräaikaiseen palvelukseen.

Perustelu

Johtokunnan osallistuminen on poistettava.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
55 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee viiden vuoden kuluessa 
markkinaviranomaisen toiminnan 
tosiasiallisesta alkamisesta ja tämän 
jälkeen viiden vuoden välein
yleiskertomuksen markkinaviranomaisen 
toiminnan ja tässä asetuksessa säädettyjen 
menettelyjen tuloksena saaduista 
kokemuksista. Arviointi kattaa 
markkinaviranomaisen saavuttamat 
tulokset ja sen työmenetelmät suhteessa 
sen tavoitteeseen, toimeksiantoon ja 
tehtäviin, jotka määritellään tässä 
asetuksessa ja markkinaviranomaisen 
vuotuisissa työohjelmissa. Arvioinnissa 
otetaan huomioon sidosryhmien 
näkemykset sekä yhteisön että 
jäsenvaltioiden tasolla. Kertomus ja siihen 
mahdollisesti liittyvät ehdotukset 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Komissio julkaisee kolmen vuoden
kuluessa markkinaviranomaisen toiminnan 
tosiasiallisesta alkamisesta 
yleiskertomuksen markkinaviranomaisen
toiminnan ja tässä asetuksessa säädettyjen 
menettelyjen tuloksena saaduista 
kokemuksista. Arviointi kattaa 
markkinaviranomaisen saavuttamat 
tulokset ja sen työmenetelmät suhteessa
sen tavoitteeseen, toimeksiantoon ja 
tehtäviin, jotka määritellään tässä 
asetuksessa ja markkinaviranomaisen
vuotuisissa työohjelmissa. Arvioinnissa 
otetaan huomioon sidosryhmien 
näkemykset sekä yhteisön että 
jäsenvaltioiden tasolla. Kertomus ja siihen
mahdollisesti liittyvät ehdotukset 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.
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Tämä säädös raukeaa viisi vuotta 
voimaan tulonsa jälkeen, jollei komissio 
ehdota sen jatkamista toiseksi viiden 
vuoden jaksoksi kunnes se on tehnyt 
tutkimuksen, joka perustuu 
ensimmäisessä kohdassa mainittuun 
arviointiin ja yhtenäisten Euroopan 
sähköisen viestinnän markkinoiden 
saavuttamisen suhteen tehtyyn 
edistykseen.

Perustelu

Kyseessä on nopeasti kehittyvä tekniikan ala, jota on toivottavaa valvoa useammin kuin 
kerran sen toimikauden aikana. Lisäksi Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) 
vastuualueeseen liittyvät kehitykset ja sen laajennettu toimivalta on otettava huomioon, jos 
turvallisuuskysymyksien sääntelyä koskevat säännöt arvioitava uudelleen. Mikäli meneillään 
olevat toimenpiteet eivät johda yhtenäisten sähköisen viestinnän markkinoiden luomiseen, 
eurooppalaisten sääntelijöiden on kyettävä jatkamaan työtään.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

56 artikla Poistetaan.
Siirtymäsäännökset

1. Markkinaviranomainen ottaa 
viimeistään 14 päivänä maaliskuuta 2011 
vastuun kaikista tämän asetuksen 
soveltamisala an kuuluvista toiminnoista, 
joista Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirasto on huolehtinut ennen 
mainittua ajankohtaa.
2. Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston 
hallinnassa 1 kohdassa mainittuna 
ajankohtana olevan irtaimen omaisuuden 
omistusoikeus siirtyy 
markkinaviranomaiselle kyseisestä 
päivästä alkaen.

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) käsittelee jo tehokkaasti 
turvallisuuskysymyksiä, eikä niiden tule kuulua markkinaviranomaisen toimivaltaan.
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