
AD\731298FI.doc PE404.724v03-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2007/0247(COD)

26.6.2008

LAUSUNTO
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun 
direktiivin 2002/21/EY, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden 
liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä annetun 
direktiivin 2002/19/EY sekä sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
koskevista valtuutuksista annetun direktiivin 2002/20/EY muuttamisesta
(KOM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

Valmistelija: Marian Zlotea



PE404.724v03-00 2/44 AD\731298FI.doc

FI

PA_Legam



AD\731298FI.doc 3/44 PE404.724v03-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Tällä ehdotuksella muutetaan puitedirektiiviä1, valtuutusdirektiiviä2 ja 
käyttöoikeusdirektiiviä3, joista komissio antoi ehdotukset marraskuussa 2007. Valmistelija on 
tyytyväinen pakettiin, joka sisältää parempaan sääntelyyn pyrkiviä ehdotuksia, ja antaa niille 
yleisesti vankan tukensa, sillä paketti on erittäin tärkeä Euroopan unionin aitojen 
sisämarkkinoiden parantamiseksi televiestinnän alalla. Paketin tarkoituksena on lisätä 
sähköisen viestinnän investointeja, innovaatioita ja kuluttajahyötyjä, toisin sanoen on tuettava 
ja kehitettävä edelleen sellaista digitaalitalouden sääntelyjärjestelmää, joka kestää kauas 
tulevaisuuteen, perustuu markkinavetoisuuteen ja hyödyntää sisämarkkinoiden toteutumisen 
tuomia etuja, mitä myös valmistelija kannattaa vankasti.

Valmistelija panee tyytyväisenä merkille sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen 
yhteisestä sääntelyjärjestelmästä, sähköisten viestintäverkkojen käyttöoikeuksista ja 
yhteenliittämisestä sekä valtuutuksista annetun ehdotuksen, mutta hän katsoo, että siihen 
voidaan tehdä parannuksia.

Taajuuksien hallinnointi

Euroopan unionin on nopeasti siirryttävä taajuuksien hallinnoinnissa parempiin järjestelyihin, 
joissa yhdistyvät avoimuus, joustavuus ja yhdenmukaistaminen. Taajuuksien käytössä 
tarvitaan selvästi joustoa ja maksimoitua tehokkuutta.

Yhdenmukaistettu taajuuksien hallinnointi, jolla yhtenäistettäisiin 27 jäsenvaltion kansalliset 
taajuuksien hallinnointijärjestelmät, olisi hyödyllistä yleiseurooppalaisten ja rajat ylittävien 
palvelujen parantamiseksi. Yksi ainoa taajuusjärjestelmä tarjoaa teknisiä etuja ja palveluetuja 
käyttäjille ja näin ollen myös taloudellisia ja sosiaalisia etuja (esimerkiksi vakiolaitteiden 
massatuotanto, hintojen aleneminen ja uusien käyttäjien liittymiskynnyksen alentaminen). 
Tässä suhteessa olisi kiinnitettävä huomiota taajuuksien hallinnointiin ja verkkosuunnitteluun 
häiriöiden välttämiseksi mahdollisimman pitkälle, sillä teknologiariippumaattomuuden 
mukaisesti toteutetun yhdenmukaistamisen avulla ei pystytä ratkaisemaan häiriöihin liittyviä 
ongelmia. 

Valmistelija panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen joustosta myönnettäessä 
taajuuksia tietylle tekniikalle tai palveluille. Joustavamman käytön salliminen johtaa 
useampiin innovointeihin ja kuluttajien saamiin hyötyihin. Jotkin taajuudet täytyy kuitenkin 
mahdollisesti varata Euroopan unionin laajuiselle sovellukselle (esimerkiksi hätäpalveluille), 
joten varovaisuus on välttämätöntä teknologia- ja palveluriippumattomuuden yhteydessä.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (EYVL L 108, 24.4.2002).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/20/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista (EYVL L 108, 24.4.2002).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/19/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten 
viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (EYVL L 108, 
24.4.2002).
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Tästä syystä asteittainen lähestymistapa vaikuttaa suotavammalta kuin mullistava uudistus. 
Samalla kun teknologiariippumattomuus johtaa innovaatioihin ja tekniikan kehitykseen 
kuluttajan eduksi, tätä olisi täydennettävä kaupankäynnillä kilpailun varmistamiseksi.

Komissio pyrkii lisäämään perinteiseen menetelmään markkinaperusteisen taajuuskaupan
toissijaisen kaupan ja huutokauppojen kanssa. Taajuuskauppa ei itsessään välttämättä paranna 
taajuuksien käytön joustavuutta. Tämän pitäisi kuitenkin helpottaa taajuuksien 
käyttöoikeuksien saamista ja johtaa intensiivisempään (ja siten arvokkaampaan) taajuuksien 
käyttöön. Tästä syystä valmistelija tukee valittujen taajuuksien käyttöoikeuksien 
kaupattavuuden sallimista kaikkialla Euroopan unionissa, kunhan yksittäiset käyttöoikeudet 
on myönnetty.

Uusi koordinointi- ja sääntelyvalta

Komission ehdotuksen mukaan kansallisille sääntelyviranomaisille olisi annettava toimivalta 
velvoittaa määräävässä asemassa olevia toimijoita eriyttämään toimintojaan silloin, kun tämä 
auttaisi lisäämään kilpailua kuluttajien kannalta ja tarjoamaan toimijoille tasapuoliset 
toimintaolosuhteet. Valmistelija tukee komission ehdotusta kaikilta osin ja katsoo, että 
kyseinen korjaava toimi ei ehkä ole sopiva kaikille jäsenvaltioille, mutta kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla olisi oltava se käytettävissään. 

Komission toimivaltaa on lisätty käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa. Komissiolla on 
toimivalta käyttää veto-oikeutta, kun on kyse kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltaan 
kuuluvista nimeämisistä, sekä antaa suosituksia kaikista asioista ja tehdä päätöksiä luvuista. 
Valmistelija vastustaa ehdotuksia, jotka antaisivat komissiolle tällaisen veto-oikeuden. 

Käyttöoikeuksien saamisen helpottaminen

Voimassa olevassa sääntelykehyksessä ennakoidaan jo kaikkein vähiten kuormittavan 
sääntelyjärjestelmän määräämistä, toisin sanoen yleisvaltuutusta pidetään suotavimpana 
lähestymistapana. Käytännössä taajuuksien käyttöoikeudet myönnetään usein kuitenkin 
yksittäisinä käyttöoikeuksina. Ehdotuksissa kannatetaan yleisvaltuutusta puoltavaa 
lähestymistapaa, ja se vahvistetaan oletusarvoiseksi menetelmäksi. Tämän seurauksena 
ehdotuksissa otetaan käyttöön velvoite perustella tapaukset, joissa on myönnettävä yksittäiset 
käyttöoikeudet. Perusteluina voi olla tarve estää häiriöitä tai täyttää yleisen edun mukaisia 
tavoitteita. Ehdotuksen pohjimmainen perusta on kahtalainen: (i) sen avulla estetään 
yksittäisten toimilupien myöntäminen silloin, kun se ei ole tarpeellista, ja näin vähennetään 
yleisesti ottaen taajuuksien käyttöoikeuksien saantiin liittyviä vaikeuksia; (ii) tekninen edistys 
sallii yhä enenevässä määrin taajuuksien yhteiskäytön. 

Valmistelija on vakuuttunut siitä, että kuluttajien suojeleminen edellyttää vahvempia 
toimenpiteitä. Tämän takia hän ehdottaa tarkistuksia, joilla parannetaan näitä kuluttajansuojaa 
koskevia näkökohtia. Kansallisten sääntelyviranomaisten velvollisuuksien ja toimivallan 
osalta ehdotuksessa esitetään uusia kuluttajansuojaa koskevia toimenpiteitä. Valmistelija 
pyrkii vahvistamaan ja selventämään viranomaisten asemaa, jotta näitä kuluttajansuojaa 
koskevia näkökohtia voitaisiin parantaa.



AD\731298FI.doc 5/44 PE404.724v03-00

FI

Lisäksi on huomautettava komission tavoin, että täysin toimivia EU:n vähittäismarkkinoita ei 
ole vielä saatu luotua. Tämän takia on esitettävä uusia konkreettisia ehdotuksia aitojen 
sisämarkkinoiden luomiseksi.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) EU:n sähköistä viestintää koskevan 
sääntelykehyksen tavoitteena on luoda 
tarjontaan ja kysyntään perustuva kestävä 
sähköisen viestinnän ekosysteemi: ensin 
mainittu saadaan aikaan tehokkaasti 
kilpailukykyisten tuotteiden tai 
palveluiden markkinoilla, viimeksi 
mainittu lisäämällä tietoyhteiskunnan 
kehittämistä.

Perustelu

Televiestintäalan kilpailun ja sijoitusten kestävä ympäristö tukeutuu sekä tarjontaan että 
kysyntään. Talouden sääntely tukeutuu tavallisesti tuntuvammin tarjontaan, mutta 
kysyntääkään ei pidä unohtaa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Seuraavan sukupolven verkot voivat 
tarjota valtavaa hyötyä liike-elämälle ja 
kuluttajille kaikkialla Euroopan 
unionissa. Siksi on erittäin tärkeää 
varmistaa, että sääntelyn selkeyden puute 
ei estä näiden uusien verkkojen 
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kehittämiseen tehtäviä kestäviä 
investointeja, samalla kun lisätään 
kilpailua ja kuluttajien 
valinnanmahdollisuuksia.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Komissio myönsi 20. maaliskuuta 
2006 antamassaan tiedonannossa 
"Laajakaistan levinneisyyserojen umpeen 
kurominen", että Euroopan nopeiden 
laajakaistayhteyspalvelujen 
saatavuudessa on alueellisia eroja. 
Vaikka laajakaista onkin ylipäätään 
yleistynyt, eri alueiden 
liityntämahdollisuudet ovat vähäisemmät, 
koska kustannukset ovat alhaisen 
asukastiheyden ja pitkien välimatkojen 
vuoksi korkeat. Usein osoittautuu, että 
näillä alueilla ei ole riittävästi kaupallisia 
kannustimia laajakaistan kehittämiseen. 
Myönteistä on, että tekniset innovoinnit 
alentavat työllistämiskustannuksia. 
Televiestinnän sääntelyn on oltava 
johdonmukaista muihin poliittisiin 
toimiin, kuten valtiontukipolitiikkaan, 
rakennerahastoihin tai laajempiin 
poliittisiin tavoitteisiin nähden, jotta 
alikehittyneillä alueilla tehtäisiin 
investointeja uuteen tekniikkaan.

Perustelu

Sääntelykehyksessä olisi lisäksi otettava huomioon alueellisten kehityserojen umpeen 
kurominen. olisi syytä korostaa laajakaistan käyttöönoton erityistä merkitystä.
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Tämän direktiivin taajuushallintoa 
koskevien säännösten olisi oltava 
yhdenmukaisia radiotaajuushallintoalan 
kansainvälisten ja alueellisten 
organisaatioiden, kuten Kansainvälisen 
televiestintäliiton (ITU) ja Euroopan 
posti- ja telehallintojen konferenssin 
(CEPT), tekemän työn kanssa, jotta 
varmistetaan taajuuksien käytön tehokas 
hallinnointi ja yhdenmukaistaminen koko 
yhteisön alueella sekä 
maailmanlaajuisesti.

Perustelu

Jotta taajuushallinto olisi tehokasta, se on sovitettava yhteen ITU:n ja CEPT:n harjoittaman 
laajemman kansainvälisen yhdenmukaistamistoiminnan kanssa.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Vaikka taajuushallinto kuuluu 
edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan, 
vain yhteisön tasolla tapahtuvalla 
koordinoinnilla ja tarvittaessa 
yhdenmukaistamisella voidaan varmistaa, 
että taajuuksien käyttäjät hyötyvät 
täysimittaisesti sisämarkkinoista ja että 
EU:n etuja voidaan tehokkaasti puolustaa 
koko maailmassa.

Perustelu

Jotta taajuushallinto olisi tehokasta, se on sovitettava yhteen ITU:n ja CEPT:n harjoittaman 
laajemman kansainvälisen yhdenmukaistamistoiminnan kanssa.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. 
Poikkeukset tästä 
palveluriippumattomuuden periaatteesta 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten ihmishengen turvaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja niitä pitäisi sallia silloin 
kun se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin pitäisi sisältyä kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen kansallisessa lainsäädännössä 
määritellyllä tavalla yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Lukuun ottamatta sellaisia 
tilanteita, joissa on turvattava ihmishenki, 
poikkeukset eivät saisi johtaa 
yksinoikeuteen tiettyjen palvelujen käytön 
osalta vaan niillä pitäisi pikemminkin antaa 
etusija siten, että muutkin palvelut tai 
teknologiat voivat toimia samalla 
taajuusalueella sikäli kuin se on 
mahdollista. Jotta valtuutuksen haltija 
voisi vapaasti valita tehokkaimman 
keinon siirtää taajuuksien kautta 
tarjottavien palvelujen sisältöä, sisältöä ei 
pitäisi säännellä taajuuksien 
käyttövaltuutuksissa.

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. 
Poikkeukset tästä 
palveluriippumattomuuden periaatteesta 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten ihmishengen turvaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja niitä pitäisi sallia silloin 
kun se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin pitäisi sisältyä kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen kansallisessa lainsäädännössä 
määritellyllä tavalla yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Lukuun ottamatta sellaisia 
tilanteita, joissa on turvattava ihmishenki, 
poikkeukset eivät saisi johtaa 
yksinoikeuteen tiettyjen palvelujen käytön 
osalta vaan niillä pitäisi pikemminkin antaa 
etusija siten, että muutkin palvelut tai 
teknologiat voivat toimia samalla 
taajuusalueella sikäli kuin se on 
mahdollista.

Perustelu

Kuten todetaan puitedirektiivin johdanto-osan 5. kappaleessa, viestinnän välittämistä ja 
viestinnän sisältöä koskevien säännösten erottaminen toisistaan ei saa estää ottamasta 
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huomioon näiden kahden osa-alueen välisiä yhteyksiä, erityisesti silloin, kun tavoitteena on 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus, kulttuurinen monimuotoisuus ja kuluttajansuoja. 
Jäsenvaltioiden on siis säilytettävä mahdollisuus liittää yksittäisten käyttömahdollisuuksien 
myöntäminen erityispalvelujen sisällön tarjoamista koskeviin sitoumuksiin.

Tarkistus 7

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 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 sekä käyttöön otettava 
yhtenäinen eurooppalainen 
puhelinnumero, jolla varmistetaan näiden 
palvelujen käyttäjäystävällinen saatavuus.

Tarkistus 8

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 

(31) On tarpeen lujittaa jäsenvaltioiden 
valtuuksia suhteessa asennusoikeuksien 
haltijoihin, jotta varmistetaan uuden verkon 
käyttöönotto ympäristön kannalta 
vastuullisella tavalla ja riippumatta siitä, 
onko huomattavan markkinavoiman 
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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.

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. Kaapelien kulkureittien 
yhteiskäyttöä olisi laajennettava 
koskemaan kaikkea julkista 
infrastruktuuria (vesi-, viemäri- ja 
kaasuputket ja sähkön johtokanavat), 
joiden avulla sähköisen viestinnän 
infrastruktuuria voidaan ottaa käyttöön 
yhdenvertaisten lähtökohtien luomiseksi 
ja vaihtoehtoisen infrastruktuurin 
käyttöön ottamismahdollisuuksien 
parantamiseksi.

Perustelu

Uuden sukupolven palveluja ei tarjota nykyisten kuparijohtojen avulla; käyttöön otetaan 
täysin uusi infrastruktuuri, jonka pullonkaulana ovat fyysiset kanavat, joiden kautta yhteydet 
luodaan. Putkien ja kanavien todellinen yhteiskäyttö – eli ei siis pelkästään televiestinnän 
kaapelien kulkureittien vaan myös kaikkien julkisen infrastruktuurin kanavien (sähkön 
johtokanavat, kaasu- ja viemäriputket) – mahdollistaa sen, että useampi kuin yksi toimija 
pääsee infrastruktuuriin tarjotakseen palvelujaan.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi yhtäkään taajuuden 
käyttäjää ei saisi vapauttaa velvoitteesta 
suorittaa taajuuden käytöstä määrättyä 
tavanomaista maksua.

Poistetaan.
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Valtuutuksiin liitettäviin ehtoihin 
pitäisi sisältyä erityisehtoja, jotka koskevat 
esteettömyyttä vammaisille käyttäjille ja 
viranomaisten tarvetta tiedottaa yleisölle 
ennen suuronnettomuuksia, niiden aikana 
ja jälkeen. Lisäksi, teknisten 
innovaatioiden merkitys huomioon ottaen, 
jäsenvaltioiden pitäisi voida antaa 
taajuuksien käyttövaltuutuksia 
koetarkoituksiin erityisin rajoituksin ja 
ehdoin, jotka on tiukasti perusteltu 
tällaisten oikeuksien kokeellisella 
luonteella.

(57) Valtuutuksiin liitettäviin ehtoihin 
pitäisi sisältyä erityisehtoja, jotka koskevat 
esteettömyyttä vammaisille käyttäjille ja 
viranomaisten ja hätäpalvelujen tarvetta 
tiedottaa toisilleen ja yleisölle ennen 
suuronnettomuuksia, niiden aikana ja 
jälkeen. Lisäksi, teknisten innovaatioiden 
merkitys huomioon ottaen, jäsenvaltioiden 
pitäisi voida antaa taajuuksien 
käyttövaltuutuksia koetarkoituksiin 
erityisin rajoituksin ja ehdoin, jotka on 
tiukasti perusteltu tällaisten oikeuksien 
kokeellisella luonteella.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka liittyvät 
puitedirektiivin 7 artiklan mukaisiin 
ilmoituksiin; yhdenmukaistamiseen 
taajuuksien ja numeroinnin alalla sekä 
verkkojen ja palvelujen turvallisuuteen 
liittyvissä asioissa; valtioiden rajat 
ylittävien markkinoiden yksilöintiin; 
standardien täytäntöönpanoon sekä 
sääntelyjärjestelmän säännösten 
yhdenmukaiseen soveltamiseen. Sille olisi 
myös siirrettävä toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
käyttöoikeusdirektiivin liitteiden I ja II 
päivittämiseksi markkinoiden ja 
teknologian kehityksen mukaisesti ja 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 

(60) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka liittyvät 
puitedirektiivin 7 artiklan mukaisiin 
ilmoituksiin; yhdenmukaistamiseen 
taajuuksien ja numeroinnin alalla sekä 
verkkojen ja palvelujen turvallisuuteen 
liittyvissä asioissa; valtioiden rajat 
ylittävien markkinoiden yksilöintiin; 
standardien täytäntöönpanoon sekä 
sääntelyjärjestelmän säännösten 
yhdenmukaiseen soveltamiseen. 
Komissiolle olisi myös siirrettävä 
puitedirektiivillä ja valtuutusdirektiivillä 
toimivalta yhdenmukaistaa 
yleiseurooppalaisten palvelujen, kuten 
maailmanlaajuisten 
televiestintäpalvelujen, sääntelyä.
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koskevien valtuutussääntöjen, 
-menettelyjen ja -ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on täydentää näitä 
direktiivejä lisäämällä niihin uusia muita 
kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. Jos 
tämän menettelyn edellyttämiä 
määräaikoja ei voida noudattaa 
pakottavista kiireellisyyssyistä, komission 
olisi voitava soveltaa päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettua kiireellistä menettelyä,

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 60 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(60 a) Jäsenvaltioiden tehtävänä on 
rohkaista yhteistyöjärjestelyjä 
sidosryhmien välillä, jotta parannettaisiin 
sähköisten palvelujen toimivuutta ja 
lisättäisiin käyttäjien luottamuksen tasoa. 
Erityisesti on syytä kannustaa sähköisiä 
viestintäverkkoja ja/tai -palveluja 
tuottavia yrityksiä ja muita sidosryhmiä 
tekemään yhteistyötä sähköisesti 
saatavissa olevan laillisen sisällön ja 
sisällön suojaamisen parantamiseksi. 
Yhteistyö voi olla esimerkiksi neuvottelun 
tuloksena ja sidosryhmien kesken 
hyväksyttyjen käytännesääntöjen 
laatimista laajemmalla tasolla ilman, että 
tällä olisi kielteisiä vaikutuksia 
sääntelyjärjestelmään. Tällaisten 
käytännesääntöjen periaatetta on 
kaavailtu jo monissa yhteisön 
säädöksissä, kuten tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
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näkökohdista ("Direktiivi sähköisestä 
kaupankäynnistä") 8 päivänä kesäkuuta 
2000 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/31/EY1, 
teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisesta 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/48/EY2 ja yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 95/46/EY3. Sidosryhmien 
välinen yhteistyö on hyvin tärkeää 
sähköisesti saatavissa olevan sisällön, 
erityisesti eurooppalaisen 
kulttuurisisällön, parantamiseksi, ja 
tietoyhteiskunnan potentiaalin 
vapauttamiseksi.
_________________________________________

1 ΕYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
2 ΕUVL L 157, 30.4.2004, s. 45; oikaisu 
EUVL L 195, 2.6.2004, s. 16.
3 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiivi 
sellaisena kuin se on muutettuna 
asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 
284, 31.10.2003, s. 1).

Perustelu

Tässä johdanto-osan kappaleessa korostetaan, miten tärkeää on tukea sidosryhmien välistä 
hyvää yhteistyötä sähköisesti saatavissa olevan sisällön parantamiseksi ja tietoyhteiskunnan 
potentiaalin vapauttamiseksi.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
1 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä perustetaan 1. Tällä direktiivillä perustetaan 
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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.

yhdenmukaistettu järjestelmä sähköisten 
viestintäpalvelujen, sähköisten 
viestintäverkkojen, niiden 
liitännäistoimintojen ja -palvelujen sekä 
päätelaitteiden tiettyjen, vammaisten 
loppukäyttäjien esteettömiä 
käyttömahdollisuuksia koskevien
näkökohtien sääntelylle. Siinä säädetään 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
tehtävistä ja määritellään joukko 
menettelyjä, joilla varmistetaan, että
sääntelyjärjestelmää sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä.

Perustelu

On syytä selventää, että päätelaitteita koskevat näkökohdat liittyvät niiden käytön 
esteettömyyteen.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 
toimivaltuuksiaan riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset eivät saa pyytää tai 
ottaa vastaan miltään muulta elimeltä 
ohjeita sellaisten tehtävien päivittäisessä 
hoitamisessa, jotka niille on annettu 
yhteisön lainsäädännön täytäntöön 
panemiseksi annetun kansallisen 
lainsäädännön nojalla. Ainoastaan 
4 artiklan mukaisesti perustetuilla 
muutoksenhakuelimillä tai kansallisilla 
tuomioistuimilla on valtuudet peruuttaa 
tilapäisesti tai kumota kansallisten 
sääntelyviranomaisten tekemät päätökset. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 
toimivaltuuksiaan riippumattomasti, 
puolueettomasti, avoimesti ja oikeaan 
aikaan. Kansalliset sääntelyviranomaiset 
eivät saa pyytää tai ottaa vastaan miltään 
muulta elimeltä ohjeita sellaisten tehtävien 
päivittäisessä hoitamisessa, jotka niille on 
annettu yhteisön lainsäädännön täytäntöön 
panemiseksi annetun kansallisen 
lainsäädännön nojalla. Ainoastaan 
4 artiklan mukaisesti perustetuilla 
muutoksenhakuelimillä tai kansallisilla 
tuomioistuimilla on valtuudet peruuttaa 
tilapäisesti tai kumota kansallisten 
sääntelyviranomaisten tekemät päätökset. 
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Perustelu

Jotta voitaisiin varmistaa kilpailukyky ja innovaatiot markkinoilla, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on toimittava oikeaan aikaan, kun esimerkiksi on kyse 
markkinakatsauksista.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
4 artikla − 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on käytössä tehokkaita 
järjestelmiä, joiden avulla jokainen käyttäjä 
tai sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -
palveluja tarjoava yritys, johon kansallisen 
sääntelyviranomaisen tekemä päätös 
vaikuttaa, voi hakea muutosta päätökseen 
muutoksenhakuelimeltä, joka on 
riippumaton asianomaisista osapuolista. 
Tällä elimellä, joka voi olla tuomioistuin, 
on oltava tehtäviensä hoitamisen
edellyttämä asiantuntemus. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että tapaukseen liittyvät 
tosiseikat otetaan asianmukaisesti 
huomioon ja että käytettävissä on toimiva 
muutoksenhakumekanismi.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on käytössä tehokkaita 
järjestelmiä, joiden avulla jokainen käyttäjä 
tai sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -
palveluja tarjoava yritys, johon kansallisen 
sääntelyviranomaisen tekemä päätös 
vaikuttaa, voi hakea muutosta päätökseen 
muutoksenhakuelimeltä, joka on 
riippumaton asianomaisista osapuolista. 
Tällä elimellä, joka voi olla tuomioistuin, 
on oltava tehtäviensä tehokkaan
hoitamisen edellyttämä asiantuntemus. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tapaukseen liittyvät tosiseikat otetaan 
asianmukaisesti huomioon, että 
käytettävissä on toimiva 
muutoksenhakumekanismi ja että 
muutoksenhakuelimen menettelyt eivät 
ole kohtuuttoman pitkiä.

Perustelu

Tehokkuus ja kohtuullinen kesto ovat muutoksenhakumekanismien keskeisiä näkökohtia. 
Muutoksenhakuelinten asiantuntemuksen tulee olla sisäistä eikä vain niiden käytettävissä.
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Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on asetettava määräajat 
tällaisten muutostenhakupyyntöjen 
käsittelylle.

Perustelu

 Tällä hetkellä muutoksenhakuprosessit saattavat kestää peräti monta vuotta, ja tämän 
jälkeen saattaa olla myöhäistä puuttua alkuperäiseen ongelmaan. Tästä syystä on asetettava 
määräaika.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 5 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
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 
edellyttämän aikataulun mukaisesti että sen 
vaatimalla tarkkuudella. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen 

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 
edellyttämän aikataulun mukaisesti että sen 
vaatimalla tarkkuudella. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen 
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on oltava oikeasuhteisia tehtävien 
suorittamiseen nähden. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on esitettävä
perustelut tietojen antamista koskevalla
pyynnölleen."

on oltava oikeasuhteisia tehtävien 
suorittamiseen nähden. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on esitettävä 
perustelut tietojen antamista koskevalle
pyynnölleen ja varmistettava samalla 
liike-elämän tietojen luottamuksellisuus 
yhteisön lainsäädännön ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti."

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Menettely korjaavien toimien 

johdonmukaiseksi soveltamiseksi
1. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
asetetaan, muutetaan tai poistetaan 
operaattoria koskeva velvoite, joka 
perustuu 16 artiklaan yhdessä 5 ja 9–
13 artiklan kanssa, direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 13 a ja 
13 b artiklaan tai direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklaan, 
komissio ja muiden jäsenvaltioiden 
kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
antaa lausuntoja kyseiselle 
sääntelyviranomaiselle yhden kuukauden 
kuluessa toimenpide-ehdotuksen 
ilmoittamisesta.
2. Jos toimenpide-ehdotus koskee muiden 
kuin direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 13 a ja 
13 b artiklassa säädettyjen velvoitteiden 
asettamista, muuttamista tai poistamista, 
komissio voi saman määräajan kuluessa 
ilmoittaa kyseiselle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja televiestinnän 
eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 
elimelle (Body of European Relugators in 
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Telecommunications – BERT) syistä, 
joiden vuoksi se katsoo toimenpide-
ehdotuksen muodostavan esteen 
sisämarkkinoille, tai että se epäilee 
vakavasti ehdotuksen yhteensopivuutta 
yhteisön oikeuden kanssa. Tällaisessa 
tapauksessa toimenpiteen hyväksymistä 
on lykättävä vielä kahdella kuukaudella
kyseisestä ilmoituksesta.
Jos tällaista ilmoitusta ei tehdä, kyseinen 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
hyväksyä toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission tai jonkin muun kansallisen 
sääntelyviranomaisen antamat lausunnot.
3. Kohdassa 2 tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio, 
BERT ja kansallinen 
sääntelyviranomainen tekevät läheistä 
yhteistyötä yksilöidäkseen 8 artiklassa
määritettyjen tavoitteiden kannalta 
asianmukaisimman ja tehokkaimman 
toimenpiteen ottaen huomioon 
markkinatoimijoiden näkemykset sekä 
tarpeen kehittää johdonmukaista 
sääntelykäytäntöä.
Saman määräajan kuluessa BERT antaa 
yksinkertaisella enemmistöllä 
hyväksyttävän perustellun lausunnon, 
jossa vahvistetaan ehdotetun toimenpiteen 
asianmukaisuus ja tehokkuus tai 
todetaan, että toimenpide-ehdotusta olisi 
muutettava, sekä siinä tapauksessa 
tehdään yksityiskohtaisia ehdotuksia 
toimenpide-ehdotuksen muuttamiseksi. 
Lausunto julkistetaan.
Jos BERT:n perustellussa lausunnossa 
todetaan, että toimenpide-ehdotusta olisi 
muutettava, komissio voi, ottaen tämän 
lausunnon mahdollisimman tarkasti 
huomioon, antaa perustellun päätöksen, 
jolla vaaditaan kyseistä kansallista 
sääntelyviranomaista muuttamaan 
toimenpide-ehdotusta ja tekemään tätä 
koskevia yksityiskohtaisia ehdotuksia.
Jos BERT:n perustellussa lausunnossa 
vahvistetaan ehdotetun toimenpiteen 
asianmukaisuus ja tehokkuus, 
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kansallinen sääntelyviranomainen voi 
hyväksyä toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission ja BERT:n esittämät 
suositukset.
4. Jos toimenpide-ehdotus koskee 
direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 13 a ja 
13 b artiklassa säädettyjen velvoitteiden 
asettamista, muuttamista tai poistamista, 
toimenpide-ehdotuksen hyväksymistä on 
lykättävä vielä kahdella kuukaudella 
7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
määräajan päättymisestä.
Tämän kahden kuukauden määräajan 
kuluessa komissio BERT ja kansallinen 
sääntelyviranomainen tekevät läheistä 
yhteistyötä yksilöidäkseen 8 artiklassa 
määritettyjen tavoitteiden kannalta 
asianmukaisimman ja tehokkaimman 
toimenpiteen ottaen samalla huomioon 
markkinatoimijoiden näkemykset sekä 
tarpeen kehittää johdonmukaista 
sääntelykäytäntöä.
Saman määräajan kuluessa BERT antaa 
yksinkertaisella enemmistöllä 
hyväksyttävän perustellun lausunnon, 
jossa vahvistetaan ehdotetun toimenpiteen 
asianmukaisuus ja tehokkuus tai 
todetaan, että ehdotettua toimenpidettä ei 
pitäisi soveltaa. Lausunto julkistetaan.
Kun komissio ja BERT ovat vahvistaneet
ehdotetun toimenpiteen 
asianmukaisuuden ja tehokkuuden, 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
hyväksyä toimenpiteen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission ja BERT:n esittämät 
suositukset.
5. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
muutettava toimenpide-ehdotusta tai 
peruttava se kolmen kuukauden kuluessa 
komission 3 kohdan mukaisesti tekemästä 
perustellusta päätöksestä, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
muuttamaan ehdotettua toimenpidettä. 
Jos toimenpide-ehdotusta muutetaan, 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
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järjestettävä julkinen kuuleminen 
6 artiklan mukaisesti ja tehtävä uusi 
ilmoitus muutetusta toimenpide-
ehdotuksesta komissiolle 7 artiklan 
säännösten mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan uutta "yhteissääntelymenettelyä", jossa komissio, BERT ja 
kansallinen sääntelyviranomainen tekevät läheistä yhteistyötä. Ehdotetulla menettelyllä on 
tarkoitus löytää ratkaisu vertaisarvioinnin pikemmin kuin ylhäältä päin asetetun "seuraamus-
veton" avulla. Komission ja BERT:n (joka hyväksyy lausuntonsa enemmistöpäätöksellä) on 
oltava yhtä mieltä tarpeesta muuttaa kansallisen sääntelyviranomaisen ehdottamaa 
toimenpidettä, jotta komissio voi antaa tätä koskevan päätöksen. Muussa tapauksessa 
kansallinen sääntelyviranomainen ottaa komission ja BERT:n lausunnot mahdollisimman 
tarkoin huomioon.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myötävaikutettava sisämarkkinoiden 
kehittymiseen toimimalla yhteistyössä 
komission ja markkinaviranomaisen 
kanssa, jotta varmistetaan tämän direktiivin 
ja erityisdirektiivien säännösten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tätä varten niiden on 
erityisesti toimittava yhteistyössä 
komission ja markkinaviranomaisen 
kanssa, jotta löydettäisiin välineitä ja 
keinoja, jotka soveltuvat parhaiten 
tietyntyyppisten markkinatilanteiden 
hoitoon.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myötävaikutettava sisämarkkinoiden 
kehittymiseen toimimalla avoimesti 
yhteistyössä komission ja 
markkinaviranomaisen kanssa, jotta 
varmistetaan tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännösten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tätä varten niiden on 
erityisesti toimittava yhteistyössä 
komission ja markkinaviranomaisen 
kanssa, jotta löydettäisiin välineitä ja 
keinoja, jotka soveltuvat parhaiten 
tietyntyyppisten markkinatilanteiden 
hoitoon.
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c. asettamaan, muuttamaan tai 
poistamaan operaattoria koskeva velvoite 
soveltaen 16 artiklaa yhdessä 
direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 5 ja 9–13 artiklan 
ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan kanssa,

Poistetaan.

Perustelu

Korjaavia toimia koskeva veto-oikeus korvataan 6 a artiklassa (uusi) esitetyllä mekanismilla.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
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.

Poistetaan.



PE404.724v03-00 22/44 AD\731298FI.doc

FI

Perustelu

Korjaavia toimia koskeva veto-oikeus korvataan 6 a artiklassa (uusi) esitetyllä mekanismilla.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
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. 

Poistetaan.

Näin toimiessaan komission on pyrittävä 
samoihin 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.

Perustelu

Komissiolla olisi ennemminkin oltava välimiehen kuin tuomarin rooli, jotta voitaisiin 
parantaa johdonmukaisuutta muuttamatta herkkää toimielinten valtatasapainoa tai 
vesittämättä asetuksen sisältämiä toissijaisuussäännöksiä.



AD\731298FI.doc 23/44 PE404.724v03-00

FI

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle kaikki lopulliset 
toimenpiteet, jotka täyttävät 7 artiklan 
3 kohdan a ja b alakohdan ehdot.

9. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle kaikki lopulliset 
toimenpiteet, jotka täyttävät 7 artiklan 
3 kohdan ehdot.

Perustelu

Korjaavia toimia koskeva veto-oikeus korvataan -7a artiklassa (uusi) esitetyllä mekanismilla.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla − 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen 
viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta, 
erityisesti sisällön toimittamisen osalta;

b) varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen 
viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta,
valtiontukia koskevat säännökset mukaan 
luettuina, erityisesti sisällön toimittamisen 
osalta;

Perustelu

Ehdotettu kansallisen sääntelyviranomaisen toimivallan laajentaminen kilpailun edistämiseen 
"erityisesti sisällön toimittamisen osalta" olisi hylättävä. Sisällön toimittamisen markkinat 
ovat jo nyt kilpailukykyiset. Niinpä lähetyksen siirtoa koskevien palveluiden markkinat on jo 
poistettu ennakkosääntelyn piiriin suositeltujen markkinoiden luettelosta. Muutoksen syyt 
jäävät epäselviksi. Lisäys heikentää myös kilpailun yhdenvertaisia lähtökohtia, kun tietyn 
alan kilpailua pidetään tärkeämpänä kuin muiden alojen kilpailua.



PE404.724v03-00 24/44 AD\731298FI.doc

FI

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b a) Korvataan 2 kohdan c alakohta 
seuraavasti:
"(c) edistämällä ja helpottamalla 
tehokkaita, markkinalähtöisiä 
investointeja perusrakenteisiin ja 
tukemalla innovointia; ja"

Perustelu

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

(g a) varmistamalla yhteistyön sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoavien 
yritysten välillä sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen laillisen 
sisällön suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisissä viestintäpalveluissa niiden 
alueella käytettäviä radiotaajuuksia 
hallinnoidaan tehokkaasti 8 artiklan 

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

mukaisesti. Niiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset 
noudattavat tällaisia radiotaajuuksia 
varatessaan ja tiettyyn käyttöön 
osoittaessaan puolueettomia, selkeitä, 
syrjimättömiä ja oikeasuhteisia perusteita 
ja välttävät kilpailun vääristymistä.

Perustelu

Sähköisten viestintäpalvelujen radiotaajuuksien tehokas hallinnointi edellyttää, että 
toimivaltaiset viranomaiset ottavat kilpailunäkökohdat huomioon varatessaan ja ottaessaan 
käyttöön radiotaajuuksia ja välttävät kilpailun vääristymistä. Ehdotettu sanamuoto 
noudattelee komission puitedirektiiviehdotuksen johdanto-osan 28 kappaleen sanamuotoa.

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) kilpailun vääristymisen 
välttämiseksi,

Perustelu

Sähköisten viestintäpalvelujen radiotaajuuksien tehokas hallinnointi edellyttää, että 
toimivaltaiset viranomaiset ottavat kilpailunäkökohdat huomioon varatessaan ja ottaessaan 
käyttöön radiotaajuuksia ja välttävät kilpailun vääristymistä. Ehdotettu sanamuoto 
noudattelee komission puitedirektiiviehdotuksen johdanto-osan 28 kappaleen sanamuotoa.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c artiklan 
mukaisesti hyväksytyissä toimenpiteissä 
toisin säädetä, jäsenvaltioiden on 

Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c artiklan 
mukaisesti hyväksytyissä toimenpiteissä 
toisin säädetä, jäsenvaltioiden on 



PE404.724v03-00 26/44 AD\731298FI.doc

FI

varmistettava, että sähköisille 
viestintäpalveluille avoimilla
taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppisiä sähköisiä viestintäpalveluja. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia. Jäsenvaltiot 
voivat kuitenkin määrätä tarjottavien 
sähköisten viestintäpalvelujen tyyppejä 
koskevia oikeasuhteisia ja syrjimättömiä 
rajoituksia.

varmistettava, että sähköisten 
viestintäpalvelujen käytettävissä olevilla, 
kansallisissa radiotaajuuksien 
varaamistaulukoissa sekä ITU:n radio-
ohjesäännöissä yksilöidyillä
taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppisiä sähköisiä viestintäpalveluja. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia.

Perustelu

Palveluriippumattomuus olisi rajoitettava ITU:n radio-ohjesääntöjen tarjoamiin 
mahdollisuuksiin. Ohjesäännöissä määritellään, mitkä palvelut voivat toimia samalla 
taajuusalueella.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla − 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoitukset, jotka edellyttävät palvelun
tarjoamista tietyllä taajuusalueella, on 
perusteltava, jotta voidaan varmistaa 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttaminen yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Tällaisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
taajuuksien tehottoman käytön torjuminen 
tai kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen, siten kuin 
se määritelty kansallisessa 
lainsäädännössä yhteisön oikeuden 
mukaisesti.

Rajoitukset, jotka edellyttävät jonkun 
tietyn sähköisen viestintäpalvelun
tarjoamista tietyllä taajuusalueella, on 
perusteltava, jotta voidaan varmistaa
kansallisessa lainsäädännössä 
määritellyn yleisen edun mukaisen 
tavoitteen saavuttaminen yhteisön 
oikeuden mukaisesti. Tällaisia tavoitteita 
ovat esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
taajuuksien tehottoman käytön torjuminen,
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen ja radio- ja 
televisiolähetyspalvelujen tarjoaminen.
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Perustelu

On tärkeää, että kulttuuri- ja tiedotusvälinepolitiikan määrittely kuuluu edelleen 
jäsenvaltioille, ja että asiassa taataan oikeudelliset takuut ja kansallisen tason joustavuus.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla − 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoitus, jolla kielletään minkään muun 
palvelun tarjoaminen tietyllä 
taajuusalueella, voidaan säätää ainoastaan 
silloin kun se on perusteltavissa tarpeella 
suojata ihmishengen turvaamiseen liittyviä 
palveluja.

Rajoitus, jolla kielletään minkään muun 
sähköisen viestintäpalvelun tarjoaminen 
tietyllä taajuusalueella, voidaan säätää 
ainoastaan silloin kun se on perusteltavissa 
tarpeella suojata ihmishengen turvaamiseen 
liittyviä palveluja tai varmistaa yhteisön
oikeuden mukaisesti kansallisessa 
lainsäädännössä määritellyn yleisen
edun, kuten kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen, 
toteutuminen.

Perustelu

On tärkeää, että kulttuuri- ja tiedotusvälinepolitiikan määrittely kuuluu edelleen 
jäsenvaltioille, ja että asiassa taataan oikeudelliset takuut ja kansallisen tason joustavuus.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla − 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen rajoitusten tarpeellisuutta.

5. Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen rajoitusten tarpeellisuutta. 
Mahdollisten poikkeusten soveltamisalan 
ja luonteen määritteleminen kuuluu 
jäsenvaltioiden toimivaltaan.
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Perustelu

On tärkeää, että kulttuuri- ja tiedotusvälinepolitiikan määrittely kuuluu edelleen 
jäsenvaltioille, ja että asiassa taataan oikeudelliset takuut ja kansallisen tason joustavuus.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on [1 päivästä 
tammikuuta 2010] alkaen varmistettava
viiden vuoden ajan, että ne oikeuksien 
haltijat, joille on myönnetty taajuuksien 
käyttöoikeuksia ennen tätä ajankohtaa, 
voivat toimittaa toimivaltaiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
hakemuksen, jotta niiden oikeuksiin 
9 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti 
sovellettavia rajoituksia arvioitaisiin 
uudelleen.

1. Jäsenvaltiot voivat [päivästä, jona
direktiivin on oltava saatettuna osaksi 
kansallista lainsäädäntöä] alkaen 
varmistaa viiden vuoden ajan, että ne 
oikeuksien haltijat, joille on myönnetty 
taajuuksien käyttöoikeuksia ennen tätä 
ajankohtaa vähintään viiden vuoden 
ajaksi, voivat toimittaa toimivaltaiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
hakemuksen, jotta niiden oikeuksiin 
9 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti 
sovellettavia rajoituksia arvioitaisiin 
uudelleen.

Perustelu

Oikeuksia, joiden voimassaolo päättyy ennen viiden vuoden siirtymäkauden loppua, ei 
tarvitsisi arvioida uudelleen.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa mainittu oikeudenhaltija 
on radio- tai televisio-ohjelmien 
sisältöpalvelujen tarjoaja ja taajuuksien 
käyttöoikeus on myönnetty erityisen 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi, uudelleenarviointia 

2. Jos 1 kohdassa mainittu oikeudenhaltija 
on radio- tai televisio-ohjelmien 
sisältöpalvelujen tarjoaja ja taajuuksien 
käyttöoikeus on myönnetty erityisen 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi, radio- ja televisiotoiminta 
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koskeva hakemus voidaan tehdä vain sitä 
taajuuksien osaa koskien, joka on tarpeen 
tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Siihen 
taajuuksien osaan, joka tulee 
tarpeettomaksi kyseisen tavoitteen 
saavuttamisen kannalta 9 artiklan 3 ja 
4 kohdan soveltamisen seurauksena, on 
sovellettava uutta myöntämismenettelyä 
valtuutusdirektiivin 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

mukaan luettuna, oikeus käyttää sitä 
taajuuksien osaa, joka on tarpeen tällaisen 
tavoitteen saavuttamiseksi, säilyy 
muuttumattomana voimassaolokautensa 
loppuun asti. Siihen taajuuksien osaan, 
joka tulee tarpeettomaksi kyseisen 
tavoitteen saavuttamisen kannalta, on 
sovellettava uutta myöntämismenettelyä 
tämän direktiivin 9 artiklan 3 ja 4 kohdan 
ja direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Perustelu

Radio- ja televisiotoiminnan harjoittajien tulee voida jatkaa lähetystoimintansa harjoittamista 
ja kehittämistä (esim. HDTV) digitaalilähetyksiin siirtymisen jälkeen. Se osa 
taajuusylijäämästä, jota ei käytetä radio- ja televisiotoimintaan, olisi myönnettävä uudelleen 
muihin tarkoituksiin uusien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 c artiklan
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, edellyttäen, että 
tällainen siirto tai vuokraus on 
kansallisten menettelyjen mukainen eikä 
aiheuta muutoksia kyseisillä 
taajuusalueilla toimitettavissa palveluissa.

Perustelu

Kaupattavuus ei saisi horjuttaa palvelujen monimuotoisuuden tasapainoa eikä johtaa 
keinotteluun. Kansallisia menettelyjä ei myöskään tule unohtaa, sillä taajuushallinto kuuluu 
edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan.
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Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä ja rajoittamatta 
8 a artiklan säännösten soveltamista
komissio voi tämän artiklan 
periaatteiden saavuttamiseksi 
hyväksyä asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä:

-a) radiotaajuuksien saatavuutta ja 
tehokasta käyttöä koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistamiseksi 
liitteessä II a vahvistetun menettelyn 
mukaisesti;

-a a) radiotaajuuksien varaamista, 
käytettävissä olemista ja käyttöä 
koskevien tietojen yhteen sovitetun ja 
oikea-aikaisen toimittamisen 
varmistamiseksi liitteessä II a 
vahvistetun menettely mukaisesti;

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

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimiseksi, 
joiden käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai 
vuokrata yritysten kesken, lukuun 
ottamatta kansallisessa suunnitelmassa 
yleisradiotoimintaan varattuja tai 
kaavailtuja taajuuksia;

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;

c) niiden erityistoimien 
yhdenmukaistamiseksi, joilla 
varmistetaan terve kilpailu yksittäisiä 

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

Nämä täytäntöönpanotoimenpiteet eivät 
vaikuta yhteisön lainsäädännön 
mukaisiin yhteisön tai kansallisen tason 
toimiin, joilla pyritään yleisen edun 
mukaisiin tavoitteisiin, eivätkä etenkään 
niihin toimiin, jotka koskevat kulttuurisen 
ja kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistämistä.

Kyseisistä 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. Komissiota 
voi tämän kohdan säännösten 
täytäntöönpanossa avustaa 
markkinaviranomainen asetuksen 
[……/EY] 10 artiklan mukaisesti.

Edellä ensimmäisen kohdan a–
c alakohdan mukaisista toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 22 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Komissiota voi tämän kohdan säännösten 
täytäntöönpanossa avustaa
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea (RSCP).

Perustelu

Komission radiotaajuuspäätöstä koskevien täytäntöönpanovaltuuksien saattaminen 
puitedirektiivin mukaiseksi edellyttää, että direktiiviin sisällytetään radiotaajuuksia koskevan 
päätöksen 1 artiklan 4 kohtaa vastaava lauseke. Komission ei pitäisi yksilöidä 
lähetystaajuusalueita alueiksi, joiden käyttöoikeudet voidaan siirtää tai vuokrata, kun otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta kulttuuri- ja tiedotusvälinepolitiikan saralla. Yksittäisten 
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oikeuksien siirtäminen tai vuokraaminen kuuluu 9 b artiklan nojalla kansallisten menettelyjen 
piiriin, joten komission ei pitäisi yhdenmukaistaa näitä menettelyjä.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla − 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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 sekä yhtenäisen 
eurooppalaisen numeropalvelun käyttöön 
ottaminen, jolla varmistetaan palvelujen 
käyttäjäystävällinen saatavuus. 
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa markkinaviranomaiselle vastuita 
näiden toimenpiteiden soveltamisessa.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
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, oikeasuhteisia ja syrjimättömiä.
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Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla − 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Varmistaakseen, että 1 kohdan 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat 
oikeasuhteisia, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on tutkittava 
kaikkien sellaisten kaapelien 
kulkureittien, televiestintäoperaattoreiden, 
energiantoimittajien ja paikallisyhteisöjen 
kaapelien kulkureitit ja viemäriputket 
mukaan lukien, saatavuutta, joita voidaan 
hyödyntää televiestinnässä alueella, jossa 
televiestintään pääsyä pyydetään.

Perustelu

Infrastruktuurin edistämiseksi kaapelien kulkureiteille pääsyä ei pidä rajata keinotekoisesti 
televiestintäoperaattoreiden kaapeleiden kulkureitteihin, vaan sen olisi katettava kaikki 
saatavilla olevat kaapeleiden kulkureitit. Mitä useampia kaapeleiden kulkureittejä on tarjolla, 
sitä paremmat mahdollisuudet tarjoutuvat kolmansien osapuolien harjoittamaan kestävään 
kilpailuun.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla − 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla − 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 
saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavat yritykset 
ilmoittavat kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle kaikki sellaiset
turvallisuuden tai eheyden loukkaukset, 
joilla on ollut huomattava vaikutus 
verkkojen tai palvelujen toimintaan.

3. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
varmistettava, että yleisiä viestintäverkkoja 
tai yleisesti saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavat yritykset 
ilmoittavat kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle vakavat 
turvallisuuden tai eheyden vakavat 
loukkaukset, joilla on ollut huomattava 
vaikutus verkkojen tai palvelujen 
toimintaan.
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Tarkistus 41
Bill Newton Dunn

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla − 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla − 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisen kansallisen sääntelyviranomaisen 
on tarvittaessa ilmoitettava asiasta muiden 
jäsenvaltioiden kansallisille 
sääntelyviranomaisille ja 
markkinaviranomaiselle. Jos loukkauksen 
julkistaminen on yleisen edun mukaista, 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
tiedottaa asiasta yleisölle.

Kyseisen kansallisen sääntelyviranomaisen 
on tarvittaessa ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta muiden 
jäsenvaltioiden kansallisille 
sääntelyviranomaisille ja 
markkinaviranomaiselle.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla − 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla − 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
kolmen kuukauden välein toimitettava 
komissiolle tiivistelmäraportti 
vastaanotetuista ilmoituksista ja tämän 
kohdan mukaisesti toteutetuista toimista.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
vuosittain toimitettava komissiolle 
tiivistelmäkertomuksen vastaanotetuista 
ilmoituksista ja tämän kohdan mukaisesti 
toteutetuista toimista.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 artikla − 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi, ottaen asetuksen 4. Komissio voi edistää parhaiden 
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[……/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.

käytäntöjen levitystä ja vaihtoa yritysten 
ja toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten keskuudessa ja 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.

Perustelu

Komissiolla voi olla myönteinen vaikutus parhaiden käytäntöjen jakamisen koordinointiin ja 
edistämiseen ilman, että sen välttämättä tarvitsee asettaa sitovia velvoitteita.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla − 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla − 4 kohta − 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Näistä täytäntöönpanotoimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 22 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen, kun alan tekemät 
itsesääntelyaloitteet eivät ole johtaneet 
sisämarkkinoiden asianmukaiseen 
turvallisuustasoon yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa. Pakottavista 
kiireellisyyssyistä komissio voi soveltaa 
22 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.
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Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi, markkinaviranomaisen 
lausunnon mahdollisimman tarkasti 
huomioon ottaen, tehdä päätöksen yhden 
tai useamman yrityksen nimeämisestä 
huomattavan markkinavoiman yritykseksi 
kyseisillä markkinoilla ja direktiivin 
2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 9–
13 a artiklan ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisen yhden tai useamman 
erityisvelvoitteen asettamisesta. Näin 
toimiessaan komission on pyrittävä 
8 artiklassa asetettuihin poliittisiin 
tavoitteisiin.

Poistetaan.

Perustelu

Komissiolla olisi ennemminkin oltava välimiehen kuin tuomarin rooli, jotta voitaisiin 
parantaa johdonmukaisuutta muuttamatta herkkää toimielinten valtatasapainoa tai 
vesittämättä asetuksen sisältämiä toissijaisuussäännöksiä. 

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna uusien 
palvelujen sääntely;

a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna 
yleiseurooppalaisten palvelujen, kuten 
maailmanlaajuisten 
televiestintäpalvelujen, ja uusien 
palvelujen sääntely;
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Perustelu

Useissa Euroopan maissa toimipaikkojaan pitäville monikansallisille yhtiöille tarjottavat 
yleiseurooppalaiset televiestintäpalvelut – joiden pääesimerkkinä ovat maailmanlaajuiset 
televiestintäpalvelut – ovat yksi niistä aloista, joilla komission olisi voitava varmistaa 
yhdenmukainen sääntelytapa koko EU:ssa.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla − 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Kuluttajakysymykset, mukaan luettuna
sähköisten viestintäpalvelujen ja -laitteiden 
esteettömyys vammaisille loppukäyttäjille;

c) Kuluttajakysymykset, jotka eivät sisälly 
direktiiviin 2002/22/EY, erityisesti
sähköisten viestintäpalvelujen ja -laitteiden 
esteettömyys vammaisille loppukäyttäjille;

Perustelu

Tämän artiklan nojalla tulisi säännellä vain sellaisia kuluttajakysymyksiä, joita ei käsitellä 
yleispalveludirektiivissä.

Tarkistus 48

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

Komission teksti Tarkistus

a) kilpailevien toimintojen käytön tai 
asentamisen tekninen ja taloudellinen 
kannattavuus markkinoiden kehitysasteen 
ja kuluttajahyötyjen kannalta katsottuna 
ja ottaen huomioon kyseessä olevan 
yhteenliittämisen ja käyttöoikeuden 
luonteen ja laadun, muiden 
liityntävaihtoehtojen kannattavuus 
mukaan luettuna;
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Perustelu

Vaikka perusrakenteiden välinen kilpailu onkin tämän sääntelyn ensisijainen tavoite, sitä on 
arvioitava myös kuluttajahyötyjen kannalta. Kilpailua tulisi edistää mahdollisimman laajalti 
koko arvoketjussa.

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

a) todisteet siitä, että 9–13 artiklassa 
yksilöityihin velvollisuuksiin kuuluvien 
asianmukaisten velvollisuuksien 
asettaminen todellisen kilpailun 
saavuttamiseksi, sen jälkeen kun 
merkityksellisistä markkinoista on tehty 
koordinoidu analyysi direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 16 artiklassa 
säädetyn markkina-analyysimenettelyn 
mukaisesti, ei ole johtanut eikä tule 
jatkossakaan johtamaan todellisen kilpailun 
saavuttamiseen, ja että useilla näistä 
tuotemarkkinoista on yksilöity merkittäviä 
ja pysyviä 
kilpailuongelmia/markkinahäiriöitä.

a) todisteet siitä, että 9–13 artiklassa 
yksilöityihin velvollisuuksiin kuuluvien 
asianmukaisten velvollisuuksien 
asettaminen todellisen kilpailun 
saavuttamiseksi, sen jälkeen kun 
merkityksellisistä markkinoista on tehty 
koordinoidu analyysi direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 16 artiklassa 
säädetyn markkina-analyysimenettelyn 
mukaisesti, ei ole johtanut eikä tule 
jatkossakaan johtamaan todellisen kilpailun 
saavuttamiseen, ja että useilla näistä 
tuotemarkkinoista on yksilöity merkittäviä 
ja pysyviä 
kilpailuongelmia/markkinahäiriöitä ja että 
tämä toimi on vaikuttavin ja tehokkain 
keino, jolla pyritään hoitamaan tällaisia 
häiriöitä.

Perustelu

Koska toimintojen eriyttäminen saattaa yksinkertaistaa täytäntöönpanoa 
markkinaviranomaisten ja sääntelyoperaattoreiden kannalta, asetuksessa olisi sallittava 
tämän toimen toteuttaminen ennakoivana eikä vasta sitten, kun täytäntöönpano on 
epäonnistunut jo pidempään, jolloin korjaavat toimet ovat olleet kauan tehottomia (ja siten ei 
ole kehittynyt kilpailua). On tärkeää viitata tehokkaaseen kilpailuun, sillä 
infrastruktuurikilpailua saattaa esiintyä jonkin verran, mutta se ei kuitenkaan riitä 
hillitsemään tehokkaasti määräävässä markkina-asemassa olevaa operaattoria.
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Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
3 artikla – 2 kohta – 1 a ja b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Maailmanlaajuisten 
televiestintäpalvelujen suhteen 
sovelletaan enintään sellaista 
yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä, 
jossa sähköisen viestinnän 
palvelutoiminta rekisteröidään erikseen 
"maailmanlaajuisiksi 
televiestintäpalveluiksi".
Maailmanlaajuiset televiestintäpalvelut 
ovat liiketoimintatieto- ja 
puheyhteyspalveluja eri maissa ja usein 
eri maanosissa toimiville 
monikansallisille yrityksille Ne ovat 
luonteeltaan rajatylittäviä ja Euroopassa 
koko Euroopan kattavia."

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 
radiotaajuuksien käytön ehdoksi 
yksittäisten käyttöoikeuksien 
myöntämistä, vaan tällaisten 
radiotaajuuksien käyttöehdot on 
sisällytettävä yleisvaltuutukseen, paitsi jos 
yksittäisten käyttöoikeuksien 
myöntäminen on perusteltua:

Jäsenvaltioiden on edistettävä 
yleisvaltuutuksen mukaisten 
radiotaajuuksien käyttöä. Jäsenvaltiot 
voivat myöntää yksittäisiä 
käyttöoikeuksia:
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Perustelu

Yleisvaltuutukset voivat olla käyttökelpoinen ratkaisu pitkällä aikavälillä teknologian 
kehittyessä. Yksittäisten käyttöoikeuksien myöntämisen tulisi kuitenkin säilyä normaalina 
radiotaajuuksien myöntämismenettelynä.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muiden yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

b) muiden yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden, kuten lähetyspalvelujen 
tarjoamisen, saavuttamiseksi.

Tarkistus 53

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikkia radiotaajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia, jotka on myönnetty 
vähintään kymmeneksi vuodeksi ja joita ei 
voi siirtää tai vuokrata yritysten kesken 
puitedirektiivin 9 b artiklan sallimalla 
tavalla, on tarkasteltava uudelleen 
1 kohdan perusteiden valossa viiden 
vuoden välein ja ensimmäisen kerran 
viiden vuoden kuluttua oikeuksien 
myöntämisestä. Jos perusteet yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämiseen eivät enää 
ole sovellettavissa, yksittäinen 
käyttöoikeus muutetaan radiotaajuuksien 
käytön yleisvaltuutukseksi, enintään 
viiden vuoden etukäteisilmoituksella
uudelleentarkastelun päättymisestä, tai se 
tehdään vapaasti siirrettäväksi tai 
vuokrattavaksi yritysten kesken.

Kun radiotaajuuksien yksittäiset 
käyttöoikeudet on myönnetty vähintään 
kymmeneksi vuodeksi ja kun niitä ei voi 
siirtää tai vuokrata yritysten kesken 
puitedirektiivin 9 b artiklan sallimalla 
tavalla, kansallisen sääntelyviranomaisen 
on tarkistettava, että sillä on 
käytettävissään keinot, joiden avulla se 
voi varmistaa, että näiden yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämisperusteita
sovelletaan edelleen ja noudatetaan luvan 
voimassaolon ajan. Jos nämä perusteet 
eivät enää ole sovellettavissa, yksittäinen 
käyttöoikeus muutetaan radiotaajuuksien 
käytön yleisvaltuutukseksi 
etukäteisilmoituksella ja kohtuullisen 
määräajan umpeuduttua tai se tehdään 
vapaasti siirrettäväksi tai vuokrattavaksi 
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yritysten kesken. Tällaisen päätöksenteon 
yhteydessä on otettava asianmukaisesti 
huomioon tarve sallia investoinnille 
riittävä kuoletusaika.

Perustelu

On paljon uusia foorumeita ja palveluja, joiden on kuoletettava investointinsa yli kymmenen 
vuoden, tai vähintään viiden vuoden kuluessa. On tavallista, että ensimmäisenä tai toisena 
vuotena toiminnasta aiheutuu huomattavia tappioita. Olisi kohtuutonta vaatia tiukasti, että 
kansallisen sääntelyviranomaisen on viiden vuoden välein suoritettava kaikkien 
radiotaajuuslupien muodollinen tarkastus.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhdenmukaistaakseen radiotaajuuksien 
tai numeroiden käyttöä koskevien 
yleisvaltuutusten tai yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämismenettelyjä;

Poistetaan.

Perustelu

Yleisvaltuutusten myöntäminen on pitkän aikavälin tavoite. Tässä vaiheessa ei tulisi harkita 
yhdenmukaistamistoimia.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 b artikla

Komission teksti Tarkistus

6 b artikla Poistetaan

Yhteinen valintamenettely oikeuksien 
myöntämiseksi

1. Edellä 6 a artiklan 1 kohdan 
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f alakohdassa tarkoitetulla teknisellä 
täytäntöönpanotoimenpiteellä voidaan 
määrätä, että markkinaviranomainen 
tekee ehdotuksia sellaisten yritysten 
valitsemiseksi, joille myönnetään 
radiotaajuuksien tai numeroiden 
yksittäisiä käyttöoikeuksia, asetuksen [..] 
12 artiklan mukaisesti.
Tällaisissa tapauksessa toimenpiteessä on 
asetettava määräaika, jonka kuluessa 
markkinaviranomaisen on saatava 
valmiiksi valintaan sovellettava menettely, 
säännöt ja ehdot, sekä yksityiskohdat 
kaikista radiotaajuuksien ja/tai 
numeroiden käyttöoikeuksien haltijoille 
määrättävistä maksuista taajuuksien tai 
numerointivarojen optimaalisen käytön 
varmistamiseksi. Valintamenettelyn on 
oltava avoin, läpinäkyvä, syrjimätön ja 
puolueeton.
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.

Perustelu

EU:n laajuisista valintamenettelyistä käyttöoikeuksien myöntämistä varten tulisi tehdä 
erillisiä lainsäädäntöehdotuksia. Niiden ei tule olla komiteamenettelyjen alainen asia.
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Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY
Liite – C osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sen palvelun osoittaminen, johon 
numeroa käytetään, mukaan lukien 
kaikki kyseisen palvelun tarjoamista 
koskevat vaatimukset, ja – epäilyjen 
välttämiseksi – hinnoitteluperiaatteet ja 
enimmäishinnat, joita voidaan soveltaa 
erityisiin numeroalueisiin 
kuluttajansuojan varmistamiseksi 
direktiivin 2002/21/EY 8 artiklan 
4 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II – 1 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
Liite II – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) menetelmä radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksiin liittyvien käyttömaksujen 
määrittämiseksi;

d) menetelmä radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksiin liittyvien käyttömaksujen 
määrittämiseksi, rajoittamatta 
jäsenvaltioiden hyväksymiä järjestelmiä, 
joissa velvoite maksaa käyttömaksua on 
korvattu velvoitteella täyttää erityisiä 
yleistä etua koskevia tavoitteita;

Perustelu

Jäsenvaltioilla on edelleen oltava mahdollisuus säilyttää tai ottaa käyttöön järjestelmiä, 
joissa velvoite suorittaa käyttömaksu on korvattu velvoitteella täyttää erityisiä yleistä etua 
koskevia tavoitteita. Kyseiset järjestelmät, jotka ovat tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
tavoitteiden mukaisia, ovat yleisiä, kun on kyse maanpäälliselle yleisradiotoiminnalle 
myönnetyistä taajuuksista.
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