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LYHYT PERUSTELU

Televiestintä muuttuu ja kehittyy nyky-yhteiskunnassa päivittäin. Vanhojen viestintämuotojen
hiipuessa uudenlainen viestintä synnyttää uusia elämäntapoja ja muuttaa sosiaalista 
käyttäytymistä. Prosessi on yhtä lailla teknologinen ja taloudellinen kuin sosiaalinen ja 
kulttuurinenkin. Valmistelija haluaa korostaa kahta poliittista aspektia. Televiestintäpalvelujen 
olisi ensinnäkin oltava yleisesti ja demokraattisesti saatavilla, jokaisella olisi siis oltava oikeus 
käyttää näitä palveluja. Toisekseen nykyaikainen televiestintä synnyttää uudenlaisia sisältöjä, 
emmekä voi palata ns. Gutenbergin galaksiin. Ihmiskunnan kulttuuri- ja sivistysperintö olisi 
kuitenkin säilytettävä ja sitä olisi siirrettävä eteenpäin uusien sähköisten viestintämuotojen 
välityksellä. Valiokuntamme pyrkii parhaansa mukaan säilyttämään modernin teknologian ja 
perinteisten kulttuuriarvojen välisen tasapainon, ja kehotamme myös parlamenttia 
kokonaisuudessaan tekemään samoin.

Komissio ehdottaa, että perustetaan uusi viranomainen (Euroopan sähköisen viestinnän 
markkinaviranomainen, EECMA), joka toimii tiiviissä yhteistyössä kansallisten
sääntelyviranomaisten kanssa sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden esteiden poistamiseksi. 
Uuden elimen on määrä korvata komission vuonna 2004 perustama eurooppalainen 
sääntelyviranomaisten ryhmä (ERG). Se tulee hoitamaan erilaisia neuvonta- ja 
valvontatehtäviä, verkko- ja tietoturvakysymykset mukaan lukien. Euroopan parlamentissa 
käytyjen keskustelujen seurauksena markkinaviranomaisen sijasta on ehdotettu perustettavaksi 
televiestinnän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten elin (BERT), jonka tehtävät olisivat 
verkko- ja tietoturvakysymyksiä lukuun ottamatta pitkälti samat kuin EECMA:n.

Valmistelija keskittyy kuitenkin vain niihin näkökohtiin, joista kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 
on vastuussa haluamatta ylittää valiokunnan toimivaltuuksia. Lausunnossa ei näin ollen 
käsitellä EECMA:n ja BERT:n välistä valintaa.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(16) Markkinaviranomaisen työn tulisi 
perustua kansallisiin ja yhteisön toimiin, ja 
tämän vuoksi sen olisi toteutettava 
tehtävänsä tiiviissä yhteistyössä kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja komission kanssa 
ja oltava valmis luomaan yhteyksiä 
teollisuuteen, kuluttajaryhmiin ja muihin 
sidosryhmiin.

.

(16) Markkinaviranomaisen työn tulisi 
perustua kansallisiin ja yhteisön toimiin, ja 
tämän vuoksi sen olisi toteutettava 
tehtävänsä tiiviissä yhteistyössä kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja komission kanssa 
ja oltava valmis luomaan yhteyksiä 
teollisuuteen, kuluttajaryhmiin, 
kulttuurialan ryhmiin ja muihin 
sidosryhmiin.

Perustelu

Avoimuuteen kuuluu myös yhteyksien luominen erilaisiin kulttuurialan sidosryhmiin, sillä ne 
voivat antaa yleiseurooppalaisten palvelujen lupamenettelyn yhteydessä ajantasaista tietoa 
muun muassa kulttuurista monimuotoisuutta koskevista kysymyksistä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(21) Komissio voi Euroopan yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 
7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 676/2002/EY 
(radiotaajuuspäätös) tavoitteiden 
saavuttamiseksi pyytää 
markkinaviranomaiselta riippumatonta 
asiantuntija-apua liittyen radiotaajuuksien 
käyttöön yhteisössä. Tähän avunantoon voi 
sisältyä erityisiä teknisiä selvityksiä sekä 
taloudellisten tai sosiaalisten vaikutusten 
arviointeja ja analyysejä taajuuspolitiikkaan 
liittyvistä toimenpiteistä. Se voi myös 
koskea päätöksen N:o 676/2002/EY 4 
artiklan täytäntöönpanoon liittyviä 
kysymyksiä, jolloin markkinaviranomaista 
voidaan pyytää antamaan komissiolle 
neuvoja tuloksista, joita on saavutettu 
komission Euroopan radio-, tele- ja 
postihallintojen yhteistyökonferenssille 
(CEPT) antamien valtuutusten nojalla.

(21) Komissio voi Euroopan yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 
7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 676/2002/EY 
(radiotaajuuspäätös) tavoitteiden 
saavuttamiseksi pyytää 
markkinaviranomaiselta riippumatonta 
asiantuntija-apua liittyen radiotaajuuksien 
käyttöön yhteisössä. Tähän avunantoon voi 
sisältyä erityisiä teknisiä selvityksiä sekä 
taloudellisten tai sosiaalisten vaikutusten 
arviointeja, erityisesti kulttuuriin ja 
koulutukseen kohdistuvista vaikutuksista,
ja analyysejä taajuuspolitiikkaan liittyvistä 
toimenpiteistä. Se voi myös koskea 
päätöksen N:o 676/2002/EY 4 artiklan 
täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä, 
jolloin markkinaviranomaista voidaan 
pyytää antamaan komissiolle neuvoja 
tuloksista, joita on saavutettu komission 
Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen 
yhteistyökonferenssille (CEPT) antamien 
valtuutusten nojalla.

Perustelu

Vaikutustenarviointia koskevan komission tiedonannon (KOM(2002)0276) mukaisesti 
taajuuksien hallinnan sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota kulttuuriin ja koulutukseen kohdistuviin vaikutuksiin.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(27) Markkinaviranomaisen olisi edistettävä 
parhaiden sääntelykäytäntöjen kehittämistä 
ja sääntelyn yhdenmukaista soveltamista 
sähköisen viestinnän alalla tukemalla 
tietojenvaihtoa kansallisten viranomaisten 
välillä ja saattamalla asianmukaisia tietoja 
yleisön saataville helposti saatavilla 
olevassa muodossa. Markkinaviranomaisen 
olisi voitava käsitellä taloudellisia ja teknisiä 
kysymyksiä ja saada käyttöönsä 
viimeisimmät saatavilla olevat tiedot, jotta 
se voisi vastata kehittyvän 
tietoyhteiskunnan asettamiin taloudellisiin ja 
teknisiin haasteisiin esimerkiksi verkko- ja 
tietoturvan ja radiotaajuisten 
etätunnistuslaitteiden aloilla..

(27) Markkinaviranomaisen olisi edistettävä 
parhaiden sääntelykäytäntöjen kehittämistä 
ja sääntelyn yhdenmukaista soveltamista 
sähköisen viestinnän alalla tukemalla 
tietojenvaihtoa kansallisten viranomaisten 
välillä ja saattamalla asianmukaisia tietoja 
yleisön saataville helposti saatavilla 
olevassa ja selkeässä muodossa. 
Markkinaviranomaisen olisi voitava 
käsitellä taloudellisia ja teknisiä kysymyksiä 
ja saada käyttöönsä viimeisimmät saatavilla 
olevat tiedot, jotta se voisi vastata 
kehittyvän tietoyhteiskunnan asettamiin 
taloudellisiin ja teknisiin haasteisiin 
esimerkiksi verkko- ja tietoturvan ja 
radiotaajuisten etätunnistuslaitteiden aloilla.

Perustelu

Sähköisen viestinnän alan sääntelykehyksen monimutkaisuuden huomioon ottaen yleisölle 
annettavan tiedon olisi oltava riittävän täsmällistä ja selkeää, jotta sitä voisivat ymmärtää 
myös erityisiä taustatietoja omaamattomat henkilöt. Täten voitaisiin myös lisätä Euroopan 
kansalaisten tietoisuutta näistä kysymyksistä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(49 a) Muistuttaa komissiota siitä, että 
toteuttaessaan aloitteita, joiden 
tarkoituksena on Euroopan 
telemarkkinaviranomaisen perustaminen, 
se varmistaa toissijaisuusperiaatteen 
noudattamisen.

Perustelu

Kansalliset sääntelyviranomaiset ovat lähellä ongelmia, ja siksi niillä on paremmat 
mahdollisuudet päättää, mitä ratkaisuja sovelletaan kussakin olosuhteessa. Lisäksi 
taloudelliset ratkaisut perustuvat yleensä taloudellisiin malleihin, jotka ovat toisinaan 
epätäydellisiä ja vaihteluille alttiita. Tämän vuoksi on tarpeen antaa markkinoita lähinnä 
olevien kansallisten viranomaisten soveltaa kyseisiä ratkaisuja.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle neuvoja ja tehtävä 
selvityksiä ja katsauksia radiotaajuuksien 
käytöstä sähköisessä viestinnässä yhteisössä 
ja erityisesti tähän liittyvistä teknisistä ja 
taloudellisista näkökohdista. .

1. Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle neuvoja ja tehtävä 
selvityksiä ja katsauksia radiotaajuuksien 
käytöstä sähköisessä viestinnässä yhteisössä 
ja erityisesti tähän liittyvistä teknisistä ja 
taloudellisista näkökohdista ja 
vaikutuksista kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen ja koulutukseen.

Perustelu

Vaikutustenarviointia koskevan komission tiedonannon (KOM(2002)0276) mukaisesti 
taajuuksien hallinnan sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota kulttuuriin ja koulutukseen kohdistuviin vaikutuksiin.
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