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LYHYET PERUSTELUT

Mikäli EU mielii lisätä sähköisen viestinnän investointeja, innovaatioita ja kuluttajahyötyjä, 
sen on luotava johdonmukainen sääntelyjärjestelmä, jossa otetaan huomioon EU:n laajuisen 
yhteistyön tarve ja jäsenvaltioiden televiestintämarkkinoiden erilaisuus.

Kansalliset sääntelyviranomaiset hyötyisivät keskinäisen yhteistyön tehostamisesta sekä siitä, 
että ne voisivat kansallisten markkinakysymysten arvioinnissa ja korjaamisessa säilyttää 
merkittävän osan itsemääräämisoikeuttaan komissioon ja kansallisiin hallituksiin nähden. 
Koska jäsenvaltioiden sisäiset ja väliset vaikeat ongelmat edellyttävät tarkkaa harkintaa ja 
avointa vuoropuhelua, kuulemiseen ja koordinointiin perustuva mekanismi osoittautuu 
tehokkaammaksi kuin toimivaltuuksiin ja veto-oikeuksiin perustuva mekanismi. Komission 
pitäisi voida suositella kansallisille sääntelyviranomaisille, että ne hyväksyisivät tai peruisivat 
tiettyjä toimenpide-ehdotuksia. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat tarkistaa tai perua 
toimenpide-ehdotuksia kolmen kuukauden ajanjakson aikana. 

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla pitäisi olla käytössään välineet markkinakilpailun 
tehostamiseksi. Vaikka tietyt kansalliset markkinat edellyttävätkin erilaisia ratkaisuja, 
kansallisten sääntelyviranomaisten pitäisi tarvittaessa voida turvautua toimintojen 
eriyttämiseen sääntelyssä esiintyvien pullonkaulojen ratkaisemiseksi.

Jäsenvaltioiden erityistarpeiden ja markkinaehtojen noudattamisessa taajuuksien hallinto ja 
yhdenmukaistaminen tapahtuu tehokkaimmin ja asianmukaisimmin kansallisten 
sääntelyviranomaisten toimesta komissiota kuullen. Taajuuksien jakamista koskevat päätökset 
olisivat ihannetapauksissa neutraaleja teknologian suhteen, mutta niissä otettaisiin huomioon 
radiotaajuuksien jakamista koskevien kansainvälisten järjestöjen päätökset. 

Turvallisuuden ja koskemattomuuden parantaminen ovat elintärkeitä Euroopan laajeneville 
sähköisen viestinnän verkostoille. Vaikka sähköiset verkostot ja palvelut lähentävät 
Eurooppaa, turvallisuusuhkien mukanaan tuomat riskit lisäävät mahdollisuuksia vahinkoihin. 
Varotoimien olisi oltava suhteessa arvioituihin riskeihin, mutta myös olosuhteisiin soveltuvia, 
joten komissiolla olisi oltava valtuudet hyväksyä teknisiä täytäntöönpanotoimia kansallisten 
sääntelyviranomaisten suostumuksella. Yritysten olisi ilmoitettava kyseisille viranomaisille 
vakavista turvallisuusrikkeistä, joiden määrittelyn pitäisi olla tietyn kansallisen 
sääntelyviranomaisen vastuulla. 

Komissio on ehdottanut, että kun kilpailu markkinoilla kiihtyy, sääntely olisi jätettävä 
kilpailupolitiikan huoleksi. Tätä olisi vietävä pitemmälle tarjoamalla raukeamislausekkeita, 
joiden avulla voidaan tarjota määräaikoja, joita kohti voidaan pyrkiä.

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tähän kehykseen kuuluvassa
markkinoiden alakohtaisessa
ennakkosääntelyssä edellytetään 
siirtymistä sähköisen viestinnän 
verkostojen ja palvelujen aiemmista 
monopoleista kohti markkinakilpailua. 
Ennakkosääntely olisi lopetettava heti
kun markkinoiden kilpailu on toteutunut, 
jolloin olisi sovellettava ainoastaan 
yhteisön kilpailulainsäädäntöä ja 
kansallista kilpailulainsäädäntöä. Koska 
Euroopan sähköisen viestinnän 
kilpailudynamiikka kasvaa koko ajan, 
hintojen ja markkinoille pääsyn 
alakohtaisen ennakkosääntelyn tuomat 
mahdolliset edut vähenevät merkittävästi 
ajan kuluessa. Sähköisen viestinnän 
markkinat ovat viime vuosina osoittaneet 
voimakasta kilpailudynamiikkaa, ja 
kilpailu todennäköisesti lisääntyy tulevina 
vuosina.  Jotta varmistetaan 
ajanmukainen siirtyminen yhteisön 
kilpailulainsäädännön ja kansallisen 
kilpailulainsäädännön ainoaan 
soveltamistapaan, tämän direktiivin
alakohtaista ennakkosääntelyä koskevien 
määräysten voimassaolon olisi päätyttävä 
määrättynä päivänä, ellei komissio osoita, 
että ennakkosääntelyn jatkaminen olisi 
yhä perusteltua kyseisen päivämäärän 
jälkeen.  

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale



AD\724548FI.doc 5/39 PE404.823v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(2) Tältä osin komissio esitteli alustavat 
tuloksensa neuvostolle, Euroopan 
parlamentille, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
antamassaan tiedonannossa sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja koskevan 
EU:n sääntelyjärjestelmän 
uudelleentarkastelusta. Näiden alustavien 
tulosten pohjalta järjestettiin julkinen 
kuuleminen, jossa sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden jatkuva 
toteutumattomuus yksilöitiin tärkeimmäksi 
ratkaisua vaativaksi kysymykseksi.
Erityisesti todettiin, että sääntelyn 
hajanaisuus ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten toimien 
epäyhtenäisyys saattavat vaarantaa paitsi 
alan kilpailukyvyn myös ne huomattavat 
kuluttajahyödyt, joita valtioiden rajat 
ylittävä kilpailu voisi tuoda.

(2) Tältä osin komissio esitteli alustavat 
tuloksensa neuvostolle, Euroopan 
parlamentille, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
antamassaan tiedonannossa sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja koskevan 
EU:n sääntelyjärjestelmän 
uudelleentarkastelusta. Näiden alustavien 
tulosten pohjalta järjestettiin julkinen 
kuuleminen, jossa ilmeni kannatusta 
nykyiselle kehysmuodolle. Nykyisessä 
kehyksessä otetaan käyttöön väliaikaisia 
teknisiä muutoksia, joilla varmistetaan 
täysimääräinen siirtymä 
kilpailulainsäädännön tullessa voimaan. 
Kehyksen luonne on väliaikainen ja sitä 
pitäisi tarkastella uudelleen viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013, jolloin 
tämän direktiivin määräysten voimassaolo 
lakkaa, jos täysin kilpailukykyiset 
televiestintämarkkinat ovat siihen 
mennessä kehittyneet. 

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Sähköisiä viestintäverkkoja ja -
palveluja koskevaa EU:n 
sääntelyjärjestelmää olisi sen vuoksi 
uudistettava, jotta saatettaisiin valmiiksi 
sähköisen viestinnän sisämarkkinat, 
lujittamalla yhteisön mekanismia 
huomattavan markkinavoiman 
operaattoreiden sääntelemiseksi keskeisillä 
markkinoilla. Tätä täydennetään 
perustamalla Euroopan sähköisen 
viestinnän markkinaviranomainen, 
jäljempänä ’markkinaviranomainen’, 
[päivämäärä] annetulla Euroopan 

(3) Sähköisiä viestintäverkkoja ja -
palveluja koskevaa EU:n 
sääntelyjärjestelmää olisi sen vuoksi 
uudistettava, jotta saatettaisiin valmiiksi 
sähköisen viestinnän sisämarkkinat, 
lujittamalla yhteisön mekanismia 
huomattavan markkinavoiman 
operaattoreiden sääntelemiseksi keskeisillä 
markkinoilla. Uudistukseen sisältyy myös 
tehokkaan ja koordinoidun 
taajuushallintostrategian määrittely 
yhtenäisen eurooppalaisen tietoalueen 
toteuttamiseksi ja vammaisia käyttäjiä 
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parlamentin ja neuvoston asetuksella 
[…/…./EY ]. Uudistukseen sisältyy myös 
tehokkaan taajuushallintostrategian 
määrittely yhtenäisen eurooppalaisen 
tietoalueen toteuttamiseksi ja vammaisia 
käyttäjiä koskevien säännösten 
tehostaminen osallistavan 
tietoyhteiskunnan toteuttamiseksi. 

koskevien säännösten tehostaminen 
osallistavan tietoyhteiskunnan 
toteuttamiseksi.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
riippumattomuutta olisi lujitettava 
sääntelyjärjestelmän tehokkaamman 
soveltamisen varmistamiseksi, 
viranomaisten määräysvallan lisäämiseksi 
ja viranomaisten tekemien päätösten 
ennakoitavuuden parantamiseksi. Tätä 
varten kansallisessa lainsäädännössä olisi 
nimenomaisesti varmistettava, että 
kansallinen sääntelyviranomainen on 
tehtäviään suorittaessaan suojattu 
ulkopuoliselta väliintulolta tai poliittiselta 
painostukselta, joka todennäköisesti 
vaarantaa sen käsiteltäväksi tulevien 
asioiden riippumattoman arvioinnin.
Tällainen ulkopuolinen vaikuttaminen 
tekee kansallisesta lainsäädäntöelimestä 
soveltumattoman toimimaan kansallisena 
sääntelyviranomaisena 
sääntelyjärjestelmän mukaisesti. Tätä 
varten olisi säädettävä etukäteen 
säännöistä, jotka koskevat kansallisen 
sääntelyviranomaisen johtajan erottamisen 
perusteita, jotta ei olisi mitään syytä epäillä 
kyseisen elimen puolueettomuutta ja sen 
taipumattomuutta ulkoisten tekijöiden 
edessä. On tärkeää, että kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla olisi oma budjetti 
erityisesti sen vuoksi, että ne pystyisivät 
palkkaamaan riittävästi pätevää 
henkilöstöä. Budjetti olisi julkaistava 

(6) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
riippumattomuutta olisi lujitettava 
sääntelyjärjestelmän tehokkaamman 
soveltamisen varmistamiseksi, 
viranomaisten määräysvallan lisäämiseksi 
ja viranomaisten tekemien päätösten 
ennakoitavuuden parantamiseksi. Tätä 
varten kansallisessa lainsäädännössä olisi 
nimenomaisesti varmistettava, että 
kansallinen sääntelyviranomainen on 
tehtäviään suorittaessaan suojattu 
ulkopuoliselta väliintulolta tai poliittiselta 
painostukselta, joka todennäköisesti 
vaarantaa sen käsiteltäväksi tulevien 
asioiden riippumattoman arvioinnin. 
Tällainen ulkopuolinen vaikuttaminen 
tekee kansallisesta lainsäädäntöelimestä 
soveltumattoman toimimaan kansallisena 
sääntelyviranomaisena 
sääntelyjärjestelmän mukaisesti. Tätä 
varten olisi säädettävä etukäteen 
säännöistä, jotka koskevat kansallisen 
sääntelyviranomaisen johtajan erottamisen 
perusteita, jotta ei olisi mitään syytä epäillä 
kyseisen elimen puolueettomuutta ja sen 
taipumattomuutta ulkoisten tekijöiden 
edessä. Jokaisen tällaisen erottamisen 
syyt, paitsi ne jotka saatavat vaikuttaa 
toimielimen imagoon, on julkistettava. On 
tärkeää, että kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla olisi oma budjetti 
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vuosittain läpinäkyvyyden 
varmistamiseksi.

erityisesti sen vuoksi, että ne pystyisivät 
palkkaamaan riittävästi pätevää 
henkilöstöä. Budjetti olisi julkaistava 
vuosittain läpinäkyvyyden 
varmistamiseksi.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yhteisön mekanismi, jonka myötä 
komissio voi vaatia kansallisia 
sääntelyviranomaisia perumaan 
markkinoiden määrittelyä ja huomattavan 
markkinavoiman operaattoreita varten 
suunniteltuja toimia, on yhdenmukaistanut 
huomattavasti lähestymistapaa niiden 
olosuhteiden yksilöimiseen, joissa voidaan 
soveltaa ennakkosääntelyä ja joissa 
operaattorit ovat tällaisen sääntelyn 
kohteena. Korjaavia toimia varten ei 
kuitenkaan ole vastaavaa mekanismia. 
Komission kokemukset markkinoiden 
valvonnasta ja erityisesti puitedirektiivin 7 
artiklan menettelystä saadut kokemukset 
ovat osoittaneet, että 
epäjohdonmukaisuudet kansallisten 
sääntelyviranomaisten korjaavien toimien 
soveltamistavoissa jopa samankaltaisissa 
markkinaolosuhteissa heikentävät 
sähköisen viestinnän sisämarkkinoita, eivät 
takaa tasapuolisia toimintaolosuhteita eri 
jäsenvaltioissa toimiville operaattoreille ja 
estävät valtioiden rajat ylittävästä 
kilpailusta ja palveluntarjonnasta syntyvien 
kuluttajahyötyjen toteutumisen. 
Komissiolle pitäisi antaa valtuudet vaatia 
kansallisia sääntelyviranomaisia 
perumaan niiden valitsemia korjaavia 
toimia koskevat ehdotukset. Jotta 
varmistettaisiin sääntelyjärjestelmän 
yhdenmukainen soveltaminen yhteisössä, 
komission pitäisi kuulla 

(11) Yhteisön mekanismi, jonka myötä 
komissio voi vaatia kansallisia 
sääntelyviranomaisia perumaan 
markkinoiden määrittelyä ja huomattavan 
markkinavoiman operaattoreita varten 
suunniteltuja toimia, on yhdenmukaistanut 
huomattavasti lähestymistapaa niiden 
olosuhteiden yksilöimiseen, joissa voidaan 
soveltaa ennakkosääntelyä ja joissa 
operaattorit ovat tällaisen sääntelyn 
kohteena. Korjaavia toimia varten ei 
kuitenkaan ole vastaavaa mekanismia. 
Komission kokemukset markkinoiden 
valvonnasta ja erityisesti puitedirektiivin 7 
artiklan menettelystä saadut kokemukset 
ovat osoittaneet, että 
epäjohdonmukaisuudet kansallisten 
sääntelyviranomaisten korjaavien toimien 
soveltamistavoissa jopa samankaltaisissa 
markkinaolosuhteissa heikentävät 
sähköisen viestinnän sisämarkkinoita, eivät 
takaa tasapuolisia toimintaolosuhteita eri 
jäsenvaltioissa toimiville operaattoreille ja 
estävät valtioiden rajat ylittävästä 
kilpailusta ja palveluntarjonnasta syntyvien 
kuluttajahyötyjen toteutumisen. 
Komissiolle voidaan antaa valtuudet 
neuvotella kansallisten 
sääntelyviranomaisten kanssa niiden 
valitsemia korjaavia toimia koskevien 
ehdotusten perumisesta. Jotta 
varmistettaisiin sääntelyjärjestelmän 
yhdenmukainen soveltaminen yhteisössä, 



PE404.823v02-00 8/39 AD\724548FI.doc

FI

markkinaviranomaista ennen päätöksen 
tekemistä.

komission pitäisi kuulla 
markkinaviranomaista ennen neuvottelujen 
käynnistämistä.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Samoin tilanteessa, jossa uudelleen 
ilmoitettu toimenpide-ehdotus muodostaisi 
edelleen esteen sisämarkkinoille tai se olisi 
yhteensopimaton yhteisön oikeuden 
kanssa, komission pitäisi voida, 
markkinaviranomaista ensin kuultuaan, 
vaatia kansallista sääntelyviranomaista 
määräämään tietyn korjaavan toimen 
tietyssä ajassa, jotta vältettäisiin 
sääntelytyhjiö tällä tyypillisesti 
nopealiikkeisellä alalla.

(13) Samoin tilanteessa, jossa uudelleen 
ilmoitettu toimenpide-ehdotus muodostaisi 
edelleen esteen sisämarkkinoille tai se olisi 
yhteensopimaton yhteisön oikeuden 
kanssa, komission pitäisi voida, 
markkinaviranomaista ensin kuultuaan, 
suositella kansallista sääntelyviranomaista 
määräämään tietyn korjaavan toimen 
tietyssä ajassa, jotta vältettäisiin 
sääntelytyhjiö tällä tyypillisesti 
nopealiikkeisellä alalla. Jos kansallinen 
sääntelyviranomainen ei hyväksy 
suositusta, sen olisi julkaistava 
perustelunsa selkeästi ja avoimesti.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kun otetaan huomioon yhteisön 
kuulemismekanismin lyhyet määräajat, 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
niiden menettelyjen yksinkertaistamiseksi, 
joilla vaihdetaan tietoja komission ja 
kansallisten sääntelyviranomaisten välillä –
esimerkiksi tapauksissa, jotka koskevat 
vakaita markkinoita tai vähäisiä muutoksia 
aiemmin ilmoitettuihin ehdotuksiin – tai 
jotta komissio voisi ottaa käyttöön 

(14) Kun otetaan huomioon yhteisön 
kuulemismekanismin lyhyet määräajat, 
komissio voi kansallisia 
sääntelyviranomaisia kuultuaan hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä niiden 
menettelyjen yksinkertaistamiseksi, joilla 
vaihdetaan tietoja komission ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten välillä – esimerkiksi 
tapauksissa, jotka koskevat vakaita 
markkinoita tai vähäisiä muutoksia 
aiemmin ilmoitettuihin ehdotuksiin – tai 
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ilmoitusta koskevan vapautuksen 
menettelyjen yksinkertaistamiseksi 
tietyissä tapauksissa.

jotta komissio voisi ottaa käyttöön 
ilmoitusta koskevan vapautuksen 
menettelyjen yksinkertaistamiseksi 
tietyissä tapauksissa.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Perusoikeuksia koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan ja vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen tavoitteiden mukaisesti 
sääntelyjärjestelmän pitäisi varmistaa, että 
kaikki käyttäjät, mukaan luettuina 
vammaiset loppukäyttäjät, vanhukset ja 
sosiaalisia erityistarpeita omaavat henkilöt, 
saavat helposti käyttöönsä edullisia ja 
laadukkaita palveluja. Amsterdamin 
sopimuksen päätösasiakirjaan liitetyssä 
julistuksessa 22 määrätään, että yhteisön 
toimielimet ottavat huomioon vammaisten 
tarpeet suunnitellessaan Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 95 artiklan 
mukaisia toimenpiteitä.

(15) Perusoikeuksia koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan ja vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen tavoitteiden mukaisesti 
sääntelyjärjestelmän pitäisi varmistaa, että 
kaikki käyttäjät, mukaan luettuina 
vammaiset loppukäyttäjät, vanhukset ja 
sosiaalisia erityistarpeita omaavat henkilöt, 
saavat helposti käyttöönsä sähköisiä 
viestintäpalveluja. Amsterdamin 
sopimuksen päätösasiakirjaan liitetyssä 
julistuksessa 22 määrätään, että yhteisön 
toimielimet ottavat huomioon vammaisten 
tarpeet suunnitellessaan Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 95 artiklan 
mukaisia toimenpiteitä.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kansallisilla rajoilla on entistä 
vähemmän merkitystä määriteltäessä 
optimaalista taajuuksien käyttöä. 
Taajuusoikeuksien myöntämisen 
hajanainen hallinnointi jarruttaa 
investointeja ja innovaatioita eikä anna 
operaattoreille ja laitevalmistajille 
mahdollisuutta mittakaavaetuihin, mikä 

(19) Kansallisilla rajoilla on entistä 
vähemmän merkitystä määriteltäessä 
optimaalista taajuuksien käyttöä. 
Taajuusoikeuksien myöntämisen 
hajanainen hallinnointi jarruttaa 
investointeja ja innovaatioita eikä ehkä 
anna operaattoreille ja laitevalmistajille 
mahdollisuutta mittakaavaetuihin, mikä 
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hidastaa taajuuksia käyttävien sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
sisämarkkinoiden kehittämistä.

hidastaa taajuuksia käyttävien sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
sisämarkkinoiden kehittämistä.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioilla on toimivalta määritellä 
oman kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti kaikkien sellaisten poikkeusten 
soveltamisala ja luonne, jotka liittyvät 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistämiseen.

(23) Jäsenvaltioilla on toimivalta määritellä 
oman kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti kaikkien sellaisten poikkeusten 
soveltamisala ja luonne, jotka liittyvät 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistämiseen, kunhan 
tämä ei heikennä alkuperämaata 
koskevaa periaatetta.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Kun otetaan huomioon teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden periaatteista 
poikkeamisen vaikutukset sähköisten 
viestintäpalvelujen sisämarkkinoiden 
kehittymiseen, komission pitäisi kyetä
yhdenmukaistamaan teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden periaatteista 
poikkeamisen soveltamisala ja luonne, 
lukuun ottamatta niitä poikkeuksia, joiden 
tarkoituksena on varmistaa kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen, ottaen huomioon taajuuksien 
saatavuuden ja tehokkaan käytön 
yhdenmukaistetut tekniset ehdot Euroopan 
yhteisön radiotaajuuspolitiikan 

(26) Kun otetaan huomioon teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden periaatteista 
poikkeamisen vaikutukset sähköisten 
viestintäpalvelujen sisämarkkinoiden 
kehittymiseen, komissio voi kansallisia 
sääntelyviranomaisia kuultuaan kyetä
yhdenmukaistamaan teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden periaatteista 
poikkeamisen soveltamisala ja luonne, 
lukuun ottamatta niitä poikkeuksia, joiden 
tarkoituksena on varmistaa kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen, ottaen huomioon taajuuksien 
saatavuuden ja tehokkaan käytön 
yhdenmukaistetut tekniset ehdot Euroopan 
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sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä 
maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
676/2002/EY (radiotaajuuspäätös) 
mukaisesti.

yhteisön radiotaajuuspolitiikan 
sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä 
maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
676/2002/EY (radiotaajuuspäätös) 
mukaisesti.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Sisämarkkinoiden toiminnan 
edistämiseksi ja valtioiden rajat ylittävien 
palvelujen kehittämisen tukemiseksi 
komissiolle pitäisi antaa valtuudet osoittaa 
markkinaviranomaiselle erityisvastuita 
numeroinnin alalla. Lisäksi jotta 
jäsenvaltioiden kansalaiset, mukaan 
luettuina matkailijat ja vammaiset 
käyttäjät, voisivat saada yhteyden tiettyihin 
palveluihin käyttämällä samoja 
tunnistettavia numeroita kaikissa 
jäsenvaltioissa, teknisten 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
hyväksymistä koskevien komission 
valtuuksien pitäisi tarpeen mukaan kattaa 
myös sovellettava hintaperiaate tai -
mekanismi.

(29) Sisämarkkinoiden toiminnan 
edistämiseksi ja valtioiden rajat ylittävien 
palvelujen kehittämisen tukemiseksi 
komissiolle voidaan kansallisten 
sääntelyviranomaisten kuulemisen 
jälkeen antaa valtuudet osoittaa 
markkinaviranomaiselle erityisvastuita 
numeroinnin alalla. Lisäksi jotta 
jäsenvaltioiden kansalaiset, mukaan 
luettuina matkailijat ja vammaiset 
käyttäjät, voisivat saada yhteyden tiettyihin 
palveluihin käyttämällä samoja 
tunnistettavia numeroita kaikissa 
jäsenvaltioissa, teknisten 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
hyväksymistä koskevien komission 
valtuuksien pitäisi tarpeen mukaan kattaa 
myös sovellettava hintaperiaate tai -
mekanismi.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) On tarpeen lujittaa jäsenvaltioiden 
valtuuksia suhteessa asennusoikeuksien 
haltijoihin, jotta varmistetaan uuden verkon 
käyttöönotto ympäristön kannalta 

(31) On tarpeen lujittaa jäsenvaltioiden 
valtuuksia suhteessa asennusoikeuksien 
haltijoihin, jotta varmistetaan uuden verkon 
käyttöönotto ympäristön kannalta 
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vastuullisella tavalla ja riippumatta siitä, 
onko huomattavan markkinavoiman 
operaattorilla velvoitetta myöntää oman 
sähköisen viestintäverkkonsa 
käyttöoikeutta. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi pystyä 
määräämään tapauskohtaisesti 
kaapelikanavien, mastojen ja antennien 
yhteiskäytöstä, rakennusten sisääntuloista 
ja yhdyskuntarakentamisen paremmasta 
koordinoinnista. Järjestelmien yhteiskäytön 
parantaminen voi merkittävästi parantaa 
kilpailua ja alentaa yleisiä taloudellisia ja 
ympäristökustannuksia, joita yrityksille 
koituu sähköisen viestintäinfrastruktuurin 
käyttöönotosta.

vastuullisella tavalla ja riippumatta siitä, 
onko huomattavan markkinavoiman 
operaattorilla velvoitetta myöntää oman 
sähköisen viestintäverkkonsa 
käyttöoikeutta. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi pystyä 
määräämään tapauskohtaisesti 
kaapelikanavien, mastojen ja antennien 
yhteiskäytöstä, rakennusten sisääntuloista 
ja yhdyskuntarakentamisen paremmasta 
koordinoinnista, jos infrastruktuurien 
välillä ei ole kilpailua. Järjestelmien 
yhteiskäytön parantaminen voi 
merkittävästi parantaa kilpailua ja alentaa 
yleisiä taloudellisia ja 
ympäristökustannuksia, joita yrityksille 
koituu sähköisen viestintäinfrastruktuurin 
käyttöönotosta.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) On tarpeen lujittaa jäsenvaltioiden 
valtuuksia suhteessa asennusoikeuksien 
haltijoihin, jotta varmistetaan uuden verkon 
käyttöönotto ympäristön kannalta 
vastuullisella tavalla ja riippumatta siitä, 
onko huomattavan markkinavoiman 
operaattorilla velvoitetta myöntää oman 
sähköisen viestintäverkkonsa 
käyttöoikeutta. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi pystyä 
määräämään tapauskohtaisesti 
kaapelikanavien, mastojen ja antennien 
yhteiskäytöstä, rakennusten sisääntuloista 
ja yhdyskuntarakentamisen paremmasta 
koordinoinnista. Järjestelmien yhteiskäytön 
parantaminen voi merkittävästi parantaa 
kilpailua ja alentaa yleisiä taloudellisia ja 
ympäristökustannuksia, joita yrityksille 
koituu sähköisen viestintäinfrastruktuurin 
käyttöönotosta.

(31) On tarpeen lujittaa jäsenvaltioiden 
valtuuksia suhteessa asennusoikeuksien 
haltijoihin, jotta varmistetaan uuden verkon 
käyttöönotto ympäristön kannalta 
vastuullisella tavalla ja riippumatta siitä, 
onko huomattavan markkinavoiman 
operaattorilla velvoitetta myöntää oman 
sähköisen viestintäverkkonsa 
käyttöoikeutta. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi pystyä 
määräämään tapauskohtaisesti 
kaapelikanavien, mastojen ja antennien 
yhteiskäytöstä, rakennusten sisääntuloista 
ja yhdyskuntarakentamisen paremmasta 
koordinoinnista, jos sääntelyssä on 
pullonkauloja infrastruktuurikilpailun 
suhteen. Järjestelmien yhteiskäytön 
parantaminen voi merkittävästi parantaa 
kilpailua ja alentaa yleisiä taloudellisia ja 
ympäristökustannuksia, joita yrityksille 
koituu sähköisen viestintäinfrastruktuurin 
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käyttöönotosta.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Luotettava ja turvallinen tiedonvälitys 
sähköisten viestintäverkkojen kautta on 
yhä keskeisemmässä asemassa koko 
talouden ja yhteiskunnan kannalta yleensä. 
Järjestelmän monimutkaisuudella, 
teknisellä häiriöllä, inhimillisellä virheellä, 
onnettomuuksilla tai hyökkäyksillä voi olla 
vaikutuksia sellaisten fyysisten 
infrastruktuurien toimintaan ja 
saatavuuteen, joilla toimitetaan EU:n 
kansalaisille tärkeitä palveluja, kuten 
sähköisen hallinnon palveluja. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi sen vuoksi 
varmistaa yleisten viestintäverkkojen eheys 
ja turvallisuus. Markkinaviranomaisen 
pitäisi myötävaikuttaa sähköisen viestinnän 
turvallisuustason kohottamiseen muun 
muassa tarjoamalla asiantuntemusta ja 
neuvontaa ja edistämällä parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista. Sekä 
markkinaviranomaisella että kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla pitäisi olla 
tarvittavat välineet tehtäviensä 
suorittamiseen, kuten valtuudet saada 
riittävästi sellaista tietoa, jonka avulla ne 
pystyvät arvioimaan verkkojen tai 
palvelujen turvallisuustasoa, sekä 
seikkaperäistä ja luotettavaa tietoa 
varsinaisista turvallisuuden 
vaarantumistilanteista, joilla on ollut 
huomattavia vaikutuksia verkkojen tai 
palvelujen toimintaan. Kun pidetään 
mielessä, että riittävän turvallisuuden 
onnistunut ylläpitäminen ei ole 
kertatapahtuma vaan jatkuva toteuttamis-, 
uudelleentarkastelu- ja 
ajantasaistamisprosessi, sähköisten 

(32) Luotettava ja turvallinen tiedonvälitys 
sähköisten viestintäverkkojen kautta on 
yhä keskeisemmässä asemassa koko 
talouden ja yhteiskunnan kannalta yleensä. 
Järjestelmän monimutkaisuudella, 
teknisellä häiriöllä, inhimillisellä virheellä, 
onnettomuuksilla tai hyökkäyksillä voi olla 
vaikutuksia sellaisten fyysisten 
infrastruktuurien toimintaan ja 
saatavuuteen, joilla toimitetaan EU:n 
kansalaisille tärkeitä palveluja, kuten 
sähköisen hallinnon palveluja. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi sen vuoksi 
varmistaa yleisten viestintäverkkojen eheys 
ja turvallisuus. Markkinaviranomaisen 
pitäisi myötävaikuttaa sähköisen viestinnän 
turvallisuustason kohottamiseen muun 
muassa tarjoamalla asiantuntemusta ja 
neuvontaa ja edistämällä parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista. Sekä 
markkinaviranomaisella että kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla pitäisi olla 
tarvittavat välineet tehtäviensä 
suorittamiseen, kuten valtuudet saada 
riittävästi sellaista tietoa, jonka avulla ne 
pystyvät arvioimaan verkkojen tai 
palvelujen turvallisuustasoa, sekä 
seikkaperäistä ja luotettavaa tietoa 
varsinaisista turvallisuuden 
vaarantumistilanteista, joilla on ollut 
huomattavia vaikutuksia verkkojen tai 
palvelujen toimintaan. Kun pidetään 
mielessä, että riittävän turvallisuuden 
onnistunut ylläpitäminen ei ole 
kertatapahtuma vaan jatkuva toteuttamis-, 
uudelleentarkastelu- ja 
ajantasaistamisprosessi, sähköisten 
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viestintäverkkojen ja -palvelujen tuottajia 
pitäisi vaatia toteuttamaan toimenpiteitä 
verkkojen ja palvelujen eheyden ja 
turvallisuuden takaamiseksi arvioitujen 
riskien varalta, ottaen huomioon tällaisten 
toimenpiteiden uusimman kehitystason.

viestintäverkkojen ja -palvelujen tuottajia 
pitäisi vaatia toteuttamaan toimenpiteitä 
verkkojen ja palvelujen eheyden ja 
turvallisuuden takaamiseksi arvioitujen 
riskien suhteen, ottaen huomioon tällaisten 
toimenpiteiden uusimman kehitystason.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Siltä osin kuin on tarpeen sopia 
yhteisistä turvallisuusvaatimuksista, 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä riittävän 
turvallisuustason saavuttamiseksi 
sähköisen viestinnän verkoissa ja 
palveluissa sisämarkkinoilla.
Markkinaviranomaisen pitäisi osallistua 
soveltuvien teknisten ja organisatoristen 
turvallisuustoimenpiteiden 
yhdenmukaistamiseen tarjoamalla 
asiantuntija-apua. Kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla pitäisi olla valtuudet 
antaa sitovia ohjeita puitedirektiivin nojalla 
vahvistettuihin teknisiin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin liittyen.
Jotta ne pystyisivät hoitamaan tehtävänsä, 
niillä pitäisi olla valtuudet tutkia ohjeiden 
noudattamista ja määrätä seuraamuksia 
noudattamatta jättämisestä.

(33) Siltä osin kuin on tarpeen sopia 
yhteisistä turvallisuusvaatimuksista, 
komissiolle voidaan kansallisten 
sääntelyviranomaisten kuulemisen 
jälkeen siirtää toimivalta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi 
sähköisen viestinnän verkoissa ja 
palveluissa sisämarkkinoilla, mikäli 
teollisuusvetoisilla itsesääntelyaloitteilla 
ei ole saavutettu riittävää 
turvallisuustasoa sisämarkkinoilla taikka 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa.
Kansallisella tasolla olisi edellytettävä 
kustannusten korvausjärjestelmää, kun 
teknisiä täytäntöönpanotoimia pidetään 
tarpeellisina. Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston (ENISA) pitäisi 
osallistua soveltuvien teknisten ja 
organisatoristen turvallisuustoimenpiteiden 
yhdenmukaistamiseen tarjoamalla 
asiantuntija-apua. Kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla pitäisi olla valtuudet 
antaa sitovia ohjeita puitedirektiivin nojalla 
vahvistettuihin teknisiin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin liittyen.
Jotta ne pystyisivät hoitamaan tehtävänsä, 
niillä pitäisi olla valtuudet tutkia ohjeiden 
noudattamista ja määrätä seuraamuksia 
noudattamatta jättämisestä.
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jotta markkinatoimijoille voitaisiin 
tarjota varmuus sääntelyolojen suhteen, 
markkinakatsauksille on tarpeen asettaa 
määräaika. On tärkeää suorittaa markkina-
analyysi säännöllisesti ja kohtuullisen ja 
asianmukaisen aikataulun puitteissa. 
Aikataulussa olisi otettava huomioon, onko 
kyseinen markkina ollut aiemmin 
markkina-analyysin kohteena ja onko siitä 
tehty asianmukainen ilmoitus. Jos 
kansalliset sääntelyviranomaiset eivät 
onnistu analysoimaan markkinaa 
määräajassa, sisämarkkinat voivat 
vaarantua eivätkä tavanomaiset 
velvoitteiden noudattamatta jättämistä 
koskevat menettelyt välttämättä tuota 
toivottua vaikutusta ajoissa. Komission 
pitäisi tämän vuoksi voida pyytää 
markkinaviranomaista avustamaan kyseistä 
kansallista sääntelyviranomaista tämän 
tehtävien suorittamisessa ja erityisesti 
antamaan lausunto, johon sisältyy 
toimenpide-ehdotus, merkityksellisten 
markkinoiden analyysi sekä asianmukaiset 
velvoitteet, jotka komissio voisi sitten 
asettaa.

(36) Jotta markkinatoimijoille voitaisiin 
tarjota varmuus sääntelyolojen suhteen, 
markkinakatsauksille on tarpeen asettaa 
määräaika. On tärkeää suorittaa markkina-
analyysi säännöllisesti ja kohtuullisen ja 
asianmukaisen aikataulun puitteissa. 
Aikataulussa olisi otettava huomioon, onko 
kyseinen markkina ollut aiemmin 
markkina-analyysin kohteena ja onko siitä 
tehty asianmukainen ilmoitus. Jos 
kansalliset sääntelyviranomaiset eivät 
onnistu analysoimaan markkinaa 
määräajassa, sisämarkkinat voivat 
vaarantua eivätkä tavanomaiset 
velvoitteiden noudattamatta jättämistä 
koskevat menettelyt välttämättä tuota 
toivottua vaikutusta ajoissa. Komissio voi 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
kuulemisen jälkeen pyytää 
markkinaviranomaista avustamaan kyseistä 
kansallista sääntelyviranomaista tämän 
tehtävien suorittamisessa ja erityisesti 
antamaan lausunto, johon sisältyy 
toimenpide-ehdotus, merkityksellisten 
markkinoiden analyysi sekä asianmukaiset 
velvoitteet, jotka komissio voisi sitten 
asettaa.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Poistettaessa oikeudellisia ja 
hallinnollisia esteitä eurooppalaista 
ulottuvuutta omaavien taajuuksien tai 

(53) Poistettaessa oikeudellisia ja 
hallinnollisia esteitä eurooppalaista 
ulottuvuutta omaavien taajuuksien tai 
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numeroiden yleisvaltuutuksilta tai 
käyttöoikeuksilta olisi asetettava etusijalle 
teknologian ja palvelujen kehittäminen ja 
myötävaikutettava kilpailun lisäämiseen. 
Vaikka taajuuksien saatavuuden ja 
tehokkaan käytön teknisten ehtojen 
koordinointi on järjestetty 
radiotaajuuspäätöksen  nojalla, voi 
sisämarkkinatavoitteiden saavuttamiseksi 
olla tarpeen myös koordinoida tai 
yhdenmukaistaa valintamenettelyjä ja 
ehtoja, joita sovelletaan oikeuksiin ja 
valtuutuksiin tietyillä taajuusalueilla, 
numeroiden käyttöoikeuksiin ja 
yleisvaltuutuksiin. Tämä koskee erityisesti 
niitä sähköisiä viestintäpalveluja, joilla on 
luonteensa vuoksi 
sisämarkkinaulottuvuutta tai rajat ylittävää 
potentiaalia, kuten satelliittipalveluja, 
joiden kehittämistä jäsenvaltioiden väliset 
erot taajuuksien myöntämisessä 
haittaisivat. Komission pitäisi sen vuoksi 
voida hyväksyä, viestintäkomitean 
avustuksella ja ottaen 
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, 
teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
tällaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Komission hyväksymissä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä saatetaan 
vaatia jäsenvaltioita asettamaan taajuuksien 
ja/tai numeroiden käyttöoikeuksia 
saataville koko alueellaan ja tarpeen 
mukaan peruuttamaan kaikki muut 
kansalliset käyttöoikeudet. Tällaisissa 
tapauksissa jäsenvaltioiden ei pitäisi 
myöntää uutta käyttöoikeutta kyseiseen 
taajuusalueeseen tai numerointialueeseen 
kansallisilla menettelyillä.

numeroiden yleisvaltuutuksilta tai 
käyttöoikeuksilta olisi asetettava etusijalle 
teknologian ja palvelujen kehittäminen ja 
myötävaikutettava kilpailun lisäämiseen. 
Vaikka taajuuksien saatavuuden ja 
tehokkaan käytön teknisten ehtojen 
koordinointi on järjestetty 
radiotaajuuspäätöksen nojalla, voi 
sisämarkkinatavoitteiden saavuttamiseksi 
olla tarpeen myös koordinoida tai 
yhdenmukaistaa valintamenettelyjä ja 
ehtoja, joita sovelletaan oikeuksiin ja 
valtuutuksiin tietyillä taajuusalueilla, 
numeroiden käyttöoikeuksiin ja 
yleisvaltuutuksiin. Tämä koskee erityisesti 
niitä sähköisiä viestintäpalveluja, joilla on 
luonteensa vuoksi 
sisämarkkinaulottuvuutta tai rajat ylittävää 
potentiaalia, kuten satelliittipalveluja, 
joiden kehittämistä jäsenvaltioiden väliset 
sekä EU:n ja kolmansien maiden väliset 
erot taajuuksien myöntämisessä 
haittaisivat, ottaen huomioon 
radiotaajuuksien jakamista käsittelevien 
kansainvälisten järjestöjen, kuten 
Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) ja 
Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen 
yhteistyökonferenssin (CEPT), tekemät 
päätökset. Komission pitäisi sen vuoksi 
voida hyväksyä, viestintäkomitean 
avustuksella ja ottaen 
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, 
teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
tällaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Komission hyväksymissä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä saatetaan 
vaatia jäsenvaltioita asettamaan taajuuksien 
ja/tai numeroiden käyttöoikeuksia 
saataville koko alueellaan ja tarpeen 
mukaan peruuttamaan kaikki muut 
kansalliset käyttöoikeudet. Tällaisissa 
tapauksissa jäsenvaltioiden ei pitäisi 
myöntää uutta käyttöoikeutta kyseiseen 
taajuusalueeseen tai numerointialueeseen 
kansallisilla menettelyillä.
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”1. Tällä direktiivillä perustetaan 
yhdenmukaistettu järjestelmä sähköisten 
viestintäpalvelujen, sähköisten 
viestintäverkkojen, niiden 
liitännäistoimintojen ja -palvelujen sekä 
päätelaitteiden tiettyjen näkökohtien 
sääntelylle. Siinä säädetään kansallisten 
sääntelyviranomaisten tehtävistä ja 
määritellään joukko menettelyjä, joilla 
varmistetaan, että sääntelyjärjestelmää 
sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla 
yhteisössä.”

1. Tällä direktiivillä perustetaan 
yhdenmukaistettu järjestelmä sähköisten 
viestintäpalvelujen, sähköisten 
viestintäverkkojen sekä niiden 
liitännäistoimintojen ja -palvelujen 
sääntelylle. Siinä säädetään kansallisten 
sääntelyviranomaisten tehtävistä ja 
määritellään joukko menettelyjä, joilla 
varmistetaan, että sääntelyjärjestelmää 
sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla 
yhteisössä.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 alakohta – e alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
2 artikla – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

s) ’haitallisella häiriöllä’ häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan tai joka 
muutoin vakavasti heikentää sellaista 
radioviestintäpalvelua, joka toimii 
sovellettavien yhteisön tai kansallisten 
säännösten mukaisesti, tai estää tai 
toistuvasti keskeyttää tällaisen palvelun 
toiminnan.”

s) ’haitallisella häiriöllä’ häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan tai joka 
muutoin vakavasti heikentää sellaista 
radioviestintäpalvelua, joka toimii 
sovellettavien kansainvälisten määräysten 
taikka yhteisön tai kansallisten säännösten 
mukaisesti, tai estää tai toistuvasti 
keskeyttää tällaisen palvelun toiminnan.”

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 2 kohta - e alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
2 artikla - s alakohta
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Komission teksti Tarkistus

s) ’haitallisella häiriöllä’ häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan tai joka 
muutoin vakavasti heikentää sellaista 
radioviestintäpalvelua, joka toimii 
sovellettavien yhteisön tai kansallisten 
säännösten mukaisesti, tai estää tai 
toistuvasti keskeyttää tällaisen palvelun 
toiminnan."

s) ’haitallisella häiriöllä’ häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan tai joka 
muutoin vakavasti heikentää sellaista 
radioviestintäpalvelua, joka toimii 
sovellettavien yhteisön tai kansallisten 
säännösten ja kansainvälisten 
radiotaajuussuunnitelmien mukaisesti, tai 
estää tai toistuvasti keskeyttää tällaisen 
palvelun toiminnan."

Perustelu

Koska häiriöt ovat vakava ongelma lähetyspalveluissa ja kaksisuuntaisissa (vastaanotto ja 
lähetys) palveluissa, on äärimmäisen tärkeää, että digitaalilähetyspalveluja suojataan 
haitallisilta häiriöiltä kansainvälisten taajuussuunnitelmien ja erityisesti ITU:n Geneven 
suunnitelman (GE-06) mukaisesti. Haitallisen häiriön määritelmä olisi niin ikään 
tarkistettava.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisiä viestintäverkkoja ja palveluja 
tarjoavat yritykset toimittavat kaikki 
tarvittavat tiedot, taloudelliset tiedot 
mukaan lukien, jotta kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat varmistua 
siitä, että tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännöksiä tai niiden 
mukaisesti tehtyjä päätöksiä noudatetaan. 
Näiden yritysten on myös toimitettava 
tiedot sellaisista tulevista verkkojen tai 
palvelujen uudistuksista, joilla voi olla 
vaikutuksia kilpailijoille tarjottaviin 
tukkutason palveluihin. Näiden yritysten 
on pyynnöstä toimitettava tiedot viipymättä 
sekä kansallisen sääntelyviranomaisen 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
tarjoavat yritykset toimittavat kaikki 
tarvittavat tiedot, taloudelliset tiedot 
mukaan lukien, jotta kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat varmistua 
siitä, että tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännöksiä tai niiden 
mukaisesti tehtyjä päätöksiä noudatetaan. 
Näiden yritysten on pyynnöstä toimitettava 
tiedot viipymättä sekä kansallisen 
sääntelyviranomaisen edellyttämän 
aikataulun mukaisesti että sen vaatimalla 
tarkkuudella. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen 
on oltava oikeasuhteisia tehtävien 
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edellyttämän aikataulun mukaisesti että sen 
vaatimalla tarkkuudella. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen 
on oltava oikeasuhteisia tehtävien 
suorittamiseen nähden. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on esitettävä 
perustelut tietojen antamista koskevalla 
pyynnölleen.”

suorittamiseen nähden. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen on perusteltava 
tietojen antamista koskeva pyyntönsä ja 
noudatettava yhteisön ja kansallista 
lainsäädäntöä liike-elämän tietojen 
luottamuksellisuudesta.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa ehtoja 
toisesta jäsenvaltiosta tarjottaville 
sähköisille viestintäpalveluille

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio 
voi tehdä päätöksen, jolla asianomaiselta 
kansalliselta sääntelyviranomaiselta 
edellytetään toimenpide-ehdotuksen 
perumista. Komission on ennen päätöksen 
tekemistä otettava mahdollisimman tarkasti 
huomioon asetuksen [……/EY] 5 artiklan 
mukaisesti annettu markkinaviranomaisen 
lausunto. Päätökseen on liitettävä 
yksityiskohtainen ja objektiivinen selvitys 
siitä, miksi komissio katsoo, että 
toimenpide-ehdotusta ei pidä hyväksyä, 
sekä yksityiskohtaiset ehdotukset 

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio 
voi antaa suosituksen, jolla asianomaiselta 
kansalliselta sääntelyviranomaiselta 
edellytetään toimenpide-ehdotuksen 
perumista. Komission on ennen päätöksen 
tekemistä otettava mahdollisimman tarkasti 
huomioon asetuksen […/EY] 5 artiklan 
mukaisesti annettu markkinaviranomaisen 
lausunto. Suositukseen on liitettävä 
yksityiskohtainen ja objektiivinen selvitys 
siitä, miksi komissio katsoo, että 
toimenpide-ehdotusta ei pidä hyväksyä, 
sekä yksityiskohtaiset ehdotukset 
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toimenpide-ehdotuksen muuttamiseksi. toimenpide-ehdotuksen muuttamiseksi.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
muutettava toimenpide-ehdotusta tai 
peruttava se kolmen kuukauden kuluessa 
komission 5 kohdan mukaisesti tekemästä 
päätöksestä, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan perumaan 
suunniteltu toimenpide. Jos toimenpide-
ehdotusta muutetaan, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on järjestettävä 
julkinen kuuleminen 6 artiklassa 
tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti ja 
tehtävä uusi ilmoitus muutetusta 
toimenpide-ehdotuksesta komissiolle 3 
kohdan säännösten mukaisesti.

6. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
muutettava toimenpide-ehdotusta tai 
peruttava se kolmen kuukauden kuluessa 
komission 5 kohdan mukaisesti antamasta 
suosituksesta, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan perumaan 
suunniteltu toimenpide. Jos toimenpide-
ehdotusta muutetaan, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on järjestettävä 
julkinen kuuleminen 6 artiklassa 
tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti ja 
tehtävä uusi ilmoitus muutetusta 
toimenpide-ehdotuksesta komissiolle 3 
kohdan säännösten mukaisesti.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kun toimenpide-ehdotusta on muutettu 
6 kohdan mukaisesti, komissio voi tehdä 
päätöksen, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
asettamaan direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 9–13 a artiklan ja 
direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisesti erityisvelvoitteita annetun 
määräajan puitteissa. Näin toimiessaan 
komission on pyrittävä samoihin 

Poistetaan.
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poliittisiin tavoitteisiin kuin kansallisille 
sääntelyviranomaisille on asetettu 8 
artiklassa. Komission on otettava 
asetuksen […/EY] 6 artiklan mukaisesti 
annettu markkinaviranomaisen lausunto 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
erityisesti asetettavien velvoitteiden 
yksityiskohtien täsmentämisessä.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
7 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 22 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. 
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio 
voi soveltaa 22 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

Poistetaan.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 8 kohta - e alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
8 artikla - 4 kohta - g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) varmistamalla sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoavien 
yritysten yhteistyön asiaankuuluvien 
alojen kanssa viestintäverkkojen ja 
-palvelujen laillisen sisällön edistämiseksi 
ja suojelemiseksi."
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Perustelu

On suositeltavaa antaa koordinointitehtävä Euroopan sähköisen viestinnän 
markkinaviranomaiselle tai koordinointielimelle, jonka tarkoituksena on varmistaa sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavien yritysten yhteistyö kohtuuttomasti lisääntyvien 
tekijänoikeusloukkauksen torjunnassa. 

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisissä viestintäpalveluissa niiden 
alueella käytettäviä radiotaajuuksia 
hallinnoidaan tehokkaasti 8 artiklan 
mukaisesti. Niiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset 
noudattavat tällaisia radiotaajuuksia 
varatessaan ja myöntäessään 
puolueettomia, selkeitä, syrjimättömiä ja 
oikeasuhteisia perusteita.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisissä viestintäpalveluissa niiden 
alueella käytettäviä radiotaajuuksia 
hallinnoidaan tehokkaasti 8 artiklan 
mukaisesti. Niiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset 
noudattavat tällaisia radiotaajuuksia 
varatessaan ja myöntäessään 
puolueettomia, selkeitä, syrjimättömiä ja 
oikeasuhteisia perusteita ja että 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
radiotaajuuksia varatessaan ja jakaessaan 
varmistettava tehokas kilpailu, ottaen 
huomioon kansalliset 
radiotaajuussuunnitelmat ja 
kansainvälisten järjestöjen aiemmin 
tekemät päätökset radiotaajuuksien 
hallinnoinnista.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla –9 alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
radiotaajuuksien käytön 

2. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien 
mukaan edistettävä radiotaajuuksien 
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yhdenmukaistamista yhteisössä ja otettava 
samalla huomioon tarve varmistaa niiden 
tehokas käyttö sekä toimittava päätöksen 
2002/676/EY (radiotaajuuspäätös) 
mukaisesti.

käytön yhdenmukaistamista yhteisössä ja 
otettava samalla huomioon tarve varmistaa 
niiden tehokas käyttö sekä toimittava 
päätöksen 2002/676/EY 
(radiotaajuuspäätös) mukaisesti ottaen 
huomioon kansalliset 
radiotaajuussuunnitelmat ja 
kansainvälisten järjestöjen aiemmin 
tekemät päätökset radiotaajuuksien 
hallinnoinnista.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
9 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) estää kilpailun vääristyminen

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
9 artikla - 3 kohta - 2 alakohta - d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rajoituksen noudattamiseksi seuraavan 
4 kohdan mukaisesti.

d) rajoituksen noudattamiseksi seuraavan 
4 kohdan mukaisesti, mukaan luettuina 
rajoitukset, joilla varmistetaan 
kulttuuripolitiikan ja tiedotusvälineiden 
tavoitteiden, kuten kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, 
edistäminen.

Tarkistus 33
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
9 artikla - 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioilla on toimivalta 
määritellä oman kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti kaikkien 
sellaisten rajoitusten soveltamisala, 
luonne ja kesto, joilla edistetään 
kulttuuripolitiikan ja tiedotusvälineiden 
tavoitteita, kuten kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
9 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, ilman kansallisen 
sääntelyviranomaisen 
ennakkosuostumusta. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, kansallisen 
sääntelyviranomaisen
ennakkosuostumuksella.

Myös muilla taajuusalueilla jäsenvaltiot 
voivat antaa yrityksille mahdollisuuden 
siirtää tai vuokrata radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksia muille yrityksille.

Myös muilla taajuusalueilla jäsenvaltiot 
voivat antaa yrityksille mahdollisuuden 
siirtää tai vuokrata radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksia muille yrityksille, 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
ennakkosuostumuksella.
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Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
9 c artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä komissio voi tämän artiklan 
periaatteiden saavuttamiseksi hyväksyä
asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä: 

Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä komissio voi kansallisten 
sääntelyviranomaisten suostumuksella 
tämän artiklan periaatteiden 
saavuttamiseksi suositella asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä:

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimisen 
yhdenmukaistamiseksi, joiden 
käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai vuokrata 
yritysten kesken;

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimisen 
yhdenmukaistamiseksi, joiden 
käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai vuokrata 
yritysten kesken;

b) tällaisiin oikeuksiin liitettyjen ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi ja tällaisiin 
siirtoihin tai vuokrauksiin sovellettavien 
ehtojen, menettelyjen, rajoitusten, 
peruutusten ja siirtymäkauden sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi;

b) tällaisiin oikeuksiin liitettyjen ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi ja tällaisiin 
siirtoihin tai vuokrauksiin sovellettavien 
ehtojen, menettelyjen, rajoitusten, 
peruutusten ja siirtymäkauden sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi;

c) niiden erityistoimien 
yhdenmukaistamiseksi, joilla varmistetaan 
terve kilpailu yksittäisiä oikeuksia 
siirrettäessä;

c) niiden erityistoimien 
yhdenmukaistamiseksi, joilla varmistetaan 
terve kilpailu yksittäisiä oikeuksia 
siirrettäessä;

d) palvelu- tai 
teknologiariippumattomuutta koskevan 
poikkeuksen luomiseksi ja näiden 
poikkeusten soveltamisalan ja luonteen 
yhdenmukaistamiseksi 9 artiklan 3 ja 4 
kohdan mukaisesti lukuun ottamatta niitä 
poikkeuksia, joiden tarkoituksena on 
varmistaa kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen.

d) palvelu- tai 
teknologiariippumattomuutta koskevan 
poikkeuksen luomiseksi ja näiden 
poikkeusten soveltamisalan ja luonteen 
yhdenmukaistamiseksi. Kaikki 
poikkeukset tehdään 9 artiklan 3 ja 4 
kohdan mukaisesti."

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä. Komissio voi tältä osin 
toteuttaa asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joihin voi 
sisältyä erityisnumeroiden tai -
numeroalueiden hinnoitteluperiaatteiden 
vahvistaminen.
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa markkinaviranomaiselle vastuita 
näiden toimenpiteiden soveltamisessa.

2. Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä. Komissio voi toteuttaa 
asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä kansallisten 
sääntelyviranomaisten suostumuksella.

Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 22 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio 
voi soveltaa 22 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos sähköisiä viestintäverkkoja 
tarjoavalla yrityksellä on kansallisen 
lainsäädännön nojalla oikeus asentaa 
järjestelmiä julkisessa tai yksityisessä 
omistuksessa olevan omaisuuden yhteyteen 
tai mahdollisuus käyttää omaisuuden 
pakkolunastus- tai käyttöönottomenettelyä, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
voitava määrätä tällaisten järjestelmien tai 
tällaisen omaisuuden yhteiskäytöstä, 
mukaan luettuina rakennusten sisääntulot, 
mastot, antennit, kaapelikanavat, 

1. Jos sähköisiä viestintäverkkoja 
tarjoavalla yrityksellä on kansallisen 
lainsäädännön nojalla oikeus asentaa 
järjestelmiä julkisessa tai yksityisessä 
omistuksessa olevan omaisuuden yhteyteen 
tai mahdollisuus käyttää omaisuuden 
pakkolunastus- tai käyttöönottomenettelyä, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
voitava määrätä tällaisten järjestelmien tai 
tällaisen omaisuuden yhteiskäytöstä, 
mukaan luettuina rakennusten sisääntulot, 
mastot, antennit, kaapelikanavat, 
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kaapelikaivot ja katujakokaapit. kaapelikaivot ja katujakokaapit edellyttäen, 
että kyseisten oikeuksien omistajille 
maksetaan oikeudenmukaiseen 
markkinahintaan asianmukainen ja 
suhteellinen korvaus.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 13 kohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
12 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisen sääntelyviranomaisen 
1 kohdan mukaisesti toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava puolueettomia, 
selkeitä ja oikeasuhteisia."

3. Kansallisen sääntelyviranomaisen 
1 kohdan mukaisesti toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava puolueettomia, 
selkeitä, syrjimättömiä ja oikeasuhteisia ja 
niitä on sovellettava 7 a artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti."

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
13 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisiä viestintäverkkoja tarjoavat yritykset 
toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen verkkojensa eheyden ja 
turvatakseen siten näiden verkkojen kautta 
tarjottavien palvelujen jatkuvuuden.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisiä viestintäverkkoja tarjoavat yritykset 
toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet 
varmistaakseen verkkojensa eheyden ja 
turvatakseen siten näiden verkkojen kautta 
tarjottavien palvelujen jatkuvuuden.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset kuulevat 
säännöllisesti yrityksiä sen takaamiseksi, 
että asianmukaiset toimenpiteet on tehty 
turvallisuuden tai eheyden 
varmistamiseksi.
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Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
13 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi, ottaen asetuksen 
[……/EY] 4 artiklan 3 kohdan b 
alakohdan mukaisesti annetun 
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, 
hyväksyä asianmukaisia
täytäntöönpanotoimenpiteitä 1, 2 ja 3 
kohdissa tarkoitettujen toimenpiteiden 
yhdenmukaistamiseksi, mukaan luettuna 
toimenpiteet, joilla määritellään 
ilmoitusvelvollisuuksiin liittyvät 
olosuhteet, ilmoitusten muoto ja niihin 
sovellettavat menettelyt.

Poistetaan.

Näistä täytäntöönpanotoimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 22 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Pakottavista 
kiireellisyyssyistä komissio voi soveltaa 22 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
13 b artikla – 2 kohta - johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella sääntelyviranomaisella on 
valtuudet vaatia yleisiä viestintäverkkoja 
tai yleisesti saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavia yrityksiä:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella sääntelyviranomaisella on 
tarvittaessa valtuudet vaatia yleisiä 
viestintäverkkoja tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavia 
yrityksiä:
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Perustelu

Ehdotetut lainvalvontavaltuudet kansallisia sääntelyviranomaisia sitovien ohjeiden, 
turvallisuustarkastusten ja mahdollisuuden muodossa pyytää tietoja verkko-operaattoreista 
ovat lisärasite ja niitä olisi vähennettävä niin, että pitkällä aikavälillä ne eivät häiritse uusien 
teknologioiden kehittämistä markkinoita varten.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
13 b artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kustannusten korvausjärjestelmä on 
yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 
saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavien yritysten 
käytettävissä, mikäli komissio hyväksyy 
13 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanotoimet.

Perustelu

Ehdotetut lainvalvontavaltuudet kansallisia sääntelyviranomaisia sitovien ohjeiden, 
turvallisuustarkastusten ja mahdollisuuden muodossa pyytää tietoja verkko-operaattoreista 
ovat lisärasite ja niitä olisi vähennettävä niin, että pitkällä aikavälillä ne eivät häiritse uusien 
teknologioiden kehittämistä markkinoita varten.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi, ottaen asetuksen […/EY] 
7 artiklan mukaisesti annetun 
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, tehdä 
päätöksen, jolla yksilöidään valtioiden rajat 

4. Komissio voi kansallisia 
sääntelyviranomaisia kuultuaan tehdä 
päätöksen, jolla yksilöidään valtioiden rajat 
ylittävät markkinat.
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ylittävät markkinat.
Tämä päätös, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, tehdään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä 
komissio voi soveltaa 22 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

Tämä päätös, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, tehdään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
16 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi, ottaen asetuksen [……/EY] 
6 artiklan mukaisesti annetun 
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, tehdä 
päätöksen, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan nimeämään 
tiettyjä yrityksiä huomattavan 
markkinavoiman yrityksiksi ja asettamaan 
näin nimetyille yrityksille direktiivin 
2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 8 ja 
9–13 a artiklan ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisia erityisvelvoitteita. Näin 
toimiessaan komission on pyrittävä 
samoihin poliittisiin tavoitteisiin kuin 
kansallisille sääntelyviranomaisille on 
asetettu 8 artiklassa.”

Komissio voi, ottaen asetuksen […/EY] 6 
artiklan mukaisesti annetun 
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, antaa 
suosituksen, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan nimeämään 
tiettyjä yrityksiä huomattavan 
markkinavoiman yrityksiksi ja asettamaan 
näin nimetyille yrityksille direktiivin 
2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 8 ja 
9–13 a artiklan ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisia erityisvelvoitteita. Näin 
toimiessaan komission on pyrittävä 
samoihin poliittisiin tavoitteisiin kuin 
kansallisille sääntelyviranomaisille on 
asetettu 8 artiklassa.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
19 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio toteaa, että eroavaisuudet 
kansallisten sääntelyviranomaisten tavoissa 
panna täytäntöön tässä direktiivissä ja 
erityisdirektiiveissä määritettyjä 
sääntelytehtäviä voivat luoda esteen 
sisämarkkinoille, komissio voi, 
markkinaviranomaisen mahdollisen 
lausunnon mahdollisimman tarkasti 
huomioon ottaen, antaa suosituksen tai 
tehdä päätöksen tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännösten soveltamisen 
yhdenmukaistamisesta 8 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
direktiivin 9 artiklan ja direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 6 ja 8 
artiklan soveltamista.

1. Jos komissio toteaa, että eroavaisuudet 
kansallisten sääntelyviranomaisten tavoissa 
panna täytäntöön tässä direktiivissä ja 
erityisdirektiiveissä määritettyjä 
sääntelytehtäviä voivat luoda esteen 
sisämarkkinoille, komissio voi, 
markkinaviranomaisen mahdollisen 
lausunnon mahdollisimman tarkasti 
huomioon ottaen, antaa suosituksen tämän 
direktiivin ja erityisdirektiivien säännösten 
soveltamisen yhdenmukaistamisesta 8 
artiklassa vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän direktiivin 9 artiklan ja 
direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 ja 8 artiklan 
soveltamista.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa mainittu päätös, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, tehdään 22 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio 
voi soveltaa 22 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

Poistetaan.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 alakohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
19 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyihin toimenpiteisiin voi sisältyä 
yhdenmukaistetun tai koordinoidun 
lähestymistavan yksilöinti seuraavien 
aiheiden käsittelemiseen:

Poistetaan.

a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna uusien 
palvelujen sääntely;
(b) Numerointiin, nimeämiseen ja 
osoitteiden antamiseen liittyvät 
kysymykset, mukaan luettuina 
numeroalueet, numeroiden ja 
tunnisteiden siirrettävyys, numeron- tai 
osoitteenmuunnosjärjestelmät sekä 112-
hätäpalvelujen käyttömahdollisuus;
(c) Kuluttajakysymykset, mukaan luettuna 
sähköisten viestintäpalvelujen ja -
laitteiden esteettömyys vammaisille 
loppukäyttäjille;
(d) Kirjanpidon sääntely.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 23 kohta
Direktiivi 2002/21/EY (Puitedirektiivi)
21 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamuksista, joita sovelletaan tämän 
direktiivin ja erityisdirektiivien 
täytäntöönpanemiseksi annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen, ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
niiden soveltamisen varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
<muutossäädöksen 
täytäntöönpanoajankohta> mennessä sekä 

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamuksista, joita sovelletaan tämän 
direktiivin ja erityisdirektiivien 
täytäntöönpanemiseksi annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen, ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
niiden soveltamisen varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava asianmukaisia, 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
<muutossäädöksen 
täytäntöönpanoajankohta> mennessä sekä 
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ilmoitettava viipymättä kaikista niihin 
vaikuttavista muutoksista."

ilmoitettava viipymättä kaikista niihin 
vaikuttavista muutoksista."

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 alakohta
Direktiivi 2002/19/EY (Käyttöoikeusdirektiivi)
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleisten viestintäverkkojen 
operaattoreilla on oikeus ja, direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 4 artiklan 
mukaisesti valtuutetun toisen yrityksen sitä 
pyytäessä, velvollisuus neuvotella 
keskenään yhteenliittämisestä yleisesti 
saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoamiseksi, jotta 
varmistetaan palvelujen tarjonta ja 
yhteentoimivuus koko yhteisössä. 
Operaattoreiden on tarjottava 
käyttöoikeutta ja yhteenliittämistä muille 
yrityksille ehdoilla, jotka eivät ole 
ristiriidassa kansallisen 
sääntelyviranomaisen 5, 6, 7 ja 8 artiklan 
nojalla asettamien velvollisuuksien 
kanssa.”

1. Yleisten viestintäverkkojen 
operaattoreilla on oikeus ja, direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 4 artiklan 
mukaisesti valtuutetun toisen yrityksen sitä 
pyytäessä, velvollisuus neuvotella 
keskenään yhteenliittämisestä yleisesti 
saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoamiseksi, jotta 
varmistetaan palvelujen tarjonta ja 
yhteentoimivuus koko yhteisössä. 
Operaattoreiden on tarjottava 
käyttöoikeutta ja yhteenliittämistä muille 
yrityksille ehdoilla, jotka eivät ole 
ristiriidassa kansallisen 
sääntelyviranomaisen 5, 6, 7 ja 8 artiklan 
nojalla asettamien velvollisuuksien kanssa. 
Yhteenliittämisen ehdoista ei kuitenkaan 
saa aiheutua perusteettomia esteitä 
yhteentoimivuudelle.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 alakohta
Direktiivi 2002/19/EY (Käyttöoikeusdirektiivi)
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

”2. Markkinoiden ja tekniikan kehityksen 
perusteella komissio voi hyväksyä
täytäntöönpanotoimenpiteitä liitteen I 
muuttamiseksi. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 

2. Markkinoiden ja tekniikan kehityksen 
perusteella komissio voi kansallisia 
sääntelyviranomaisia kuultuaan suositella
täytäntöönpanotoimenpiteitä liitteen I 
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direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. 
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio
voi soveltaa 14 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

muuttamiseksi.

Tässä kohdassa tarkoitettujen säännösten 
valmistelussa komissio voi saada apua 
Euroopan sähköisen viestinnän 
markkinaviranomaiselta, jäljempänä 
’markkinaviranomainen’.”

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 8 alakohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY (Käyttöoikeusdirektiivi)
12 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) Lisätään 1 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
b a) tekemään radion liityntäverkon 
jakamista koskevia sopimuksia kattamaan 
syrjäisiä ja/tai voittoa tuottamattomia 
alueita, jotta jokaisen jäsenvaltion kaikilla 
alueilla olisi valittavana useita palveluja 
kuluttajien ja ympäristön etujen 
mukaisesti. 

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 9 alakohta
Direktiivi 2002/19/EY (Käyttöoikeusdirektiivi)
13 a artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo asettaa toimintojen eriyttämistä 
koskevan velvoitteen, sen on toimitettava 

2. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo asettaa toimintojen eriyttämistä 
koskevan velvoitteen, sen on toimitettava 



AD\724548FI.doc 35/39 PE404.823v02-00

FI

komissiolle pyyntö, johon sisältyy: komissiolle ilmoitus, johon sisältyy:

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 1 alakohta
Direktiivi 2002/20/EY (Valtuutusdirektiivi)
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

'2. Lisäksi sovelletaan seuraavaa 
määritelmää:

‘2. Lisäksi sovelletaan seuraavia 
määritelmiä:

’yleisvaltuutuksella’ tarkoitetaan 
jäsenvaltion vahvistamia 
lainsäädäntöpuitteita, joilla turvataan 
oikeus sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen tarjoamiseen, ja jossa säädetään 
alakohtaisista velvollisuuksista, joita 
voidaan soveltaa kaikkiin tai 
tietyntyyppisiin sähköisiin 
viestintäverkkoihin ja -palveluihin tämän 
direktiivin mukaisesti.”

’yleisvaltuutuksella’ tarkoitetaan 
jäsenvaltion vahvistamia 
lainsäädäntöpuitteita, joilla turvataan 
oikeus sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen tarjoamiseen, ja jossa säädetään 
alakohtaisista velvollisuuksista, joita 
voidaan soveltaa kaikkiin tai 
tietyntyyppisiin sähköisiin 
viestintäverkkoihin ja -palveluihin tämän 
direktiivin mukaisesti.”

"maailmanlaajuisilla 
televiestintäpalveluilla" tarkoitetaan 
liiketoimintatieto- ja puheyhteyspalveluja 
eri maissa ja usein eri maanosissa 
toimiville monikansallisille yrityksille. 
Palvelut ovat luonteeltaan rajatylittäviä ja 
Euroopassa koko Euroopan kattavia."

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 2 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY (Valtuutusdirektiivi)
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 3 artiklaan seuraava kohta:
”3a. Uusien maailmanlaajuisten 
televiestintäpalvelujen suhteen 
sovelletaan enintään sellaista 
yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä, 
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jossa sähköisen viestinnän 
palvelutoiminta rekisteröidään erikseen 
"maailmanlaajuisiksi 
televiestintäpalveluiksi"."

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 alakohta
Direktiivi 2002/20/EY (Valtuutusdirektiivi)
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) haitallisten häiriöiden vakavan riskin 
välttämiseksi, tai

a) haitallisten häiriöiden vakavan riskin tai
kilpailun vääristymisen välttämiseksi, tai

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 alakohta
Direktiivi 2002/20/EY (Valtuutusdirektiivi)
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
jakamismenettelyjen on oltava 
puolueettomia, läpinäkyviä, syrjimättömiä 
ja oikeasuhteisia ja, radiotaajuuksien 
osalta, direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 artiklan säännösten 
mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
niitä erityisperusteita, joita jäsenvaltiot 
ovat etukäteen määritelleet 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myöntämiseksi radio- tai televisio-
ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoajille 
yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Menettelyjen on oltava myös 
avoimia, lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
radiotaajuuksien yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämisen radio- tai 

Radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
jakamismenettelyjen on oltava 
puolueettomia, läpinäkyviä, syrjimättömiä 
ja oikeasuhteisia ja, radiotaajuuksien 
osalta, direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 artiklan säännösten 
mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
niitä erityisperusteita, joita jäsenvaltiot 
ovat etukäteen määritelleet 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myöntämiseksi radio- tai televisio-
ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoajille 
yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Menettelyjen on oltava myös 
avoimia, lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
radiotaajuuksien yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämisen radio- tai 
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televisio-ohjelmien sisältöpalvelujen 
tarjoajille voidaan osoittaa olevan 
olennaista jäsenvaltion sellaisen etukäteen 
määrittelemän erityisvelvoitteen 
noudattamiseksi, joka on tarpeen yleisen 
edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi 
yhteisön oikeuden mukaisesti.

televisio-ohjelmien sisältöpalvelujen 
tarjoajille voidaan osoittaa olevan 
olennaista jäsenvaltion sellaisen etukäteen 
määrittelemän erityisvelvoitteen 
noudattamiseksi, joka on tarpeen yleisen 
edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi 
yhteisön oikeuden mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on julkaistava perusteet 
yksittäisille radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksille.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 alakohta
Direktiivi 2002/20/EY (Valtuutusdirektiivi)
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa 
myönnettävien käyttöoikeuksien määrää, 
ellei tämä ole välttämätöntä 
radiotaajuuksien tehokkaan käytön 
varmistamiseksi 7 artiklan mukaisesti.

5. Jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa 
myönnettävien käyttöoikeuksien määrää, 
ellei tämä ole välttämätöntä 
radiotaajuuksien tehokkaan käytön 
varmistamiseksi 7 artiklan mukaisesti. 
Lisäksi olisi otettava asianmukaisella 
tavalla huomioon aiemmat investoinnit, 
mukaan luettuna tapaukset, joissa 
palveluntarjoaja on perinyt verkkonsa 
entiseltä posti- ja telelaitokselta, sekä 
kilpailun taso.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 alakohta
Direktiivi 2002/20/EY (Valtuutusdirektiivi)
6 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin 1 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja rajoittamatta 5 artiklan 2 kohdan 
soveltamista komissio voi hyväksyä
täytäntöönpanotoimenpiteitä:

1. Tämän direktiivin 1 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja rajoittamatta 5 artiklan 2 kohdan 
soveltamista komissio voi kansallisia 
sääntelyviranomaisia kuultuaan suositella
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täytäntöönpanotoimenpiteitä:

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 alakohta
Direktiivi 2002/20/EY (Valtuutusdirektiivi)
6 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komissio hyväksyy toimenpiteen, jolla 
valitaan ne yritykset, joille on myönnettävä 
radiotaajuuksien tai numeroiden yksittäisiä 
käyttöoikeuksia. Toimenpiteessä asetetaan 
määräaika, jonka kuluessa kansallisten 
sääntelyviranomaisten on myönnettävä 
tällaiset käyttöoikeudet. Näin toimiessaan 
komission on toimittava 14 a artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.”

2. Markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komissio voi kansallisia 
sääntelyviranomaisia kuultuaan suositella 
toimenpidettä, jolla valitaan ne yritykset, 
joille on myönnettävä radiotaajuuksien tai 
numeroiden yksittäisiä käyttöoikeuksia.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
LIITE I – 3 kohta – g alakohta
Direktiivi 2002/20/EY (Valtuutusdirektiivi)
Liite – A osa – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

g) Lisätään 19 kohta seuraavasti:
"19. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/29/EY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/48/EY täytäntöön panemiseksi 
säädettyjen kansallisten toimenpiteiden 
noudattaminen."

Poistetaan.
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