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Tarkistus 13
Piia-Noora Kauppi

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-, 

(32) Sähköisten viestintäpalveluiden 
saatavuus on olennaisen tärkeää 
hätätilanteissa. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi sen vuoksi 
varmistaa, että verkon käytettävyyden 
vähimmäisnormeista pidetään kiinni 
keskeisten viestintävalmiuksien 
tukemiseksi hätätilanteissa. 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 
viestintäverkkojen ja -palvelujen tuottajien
pitäisi toteuttaa toimenpiteitä verkkojen 
keskeisen käytettävyyden takaamiseksi 
arvioitujen riskien varalta.
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uudelleentarkastelu- ja 
ajantasaistamisprosessi, sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen tuottajia
pitäisi vaatia toteuttamaan toimenpiteitä 
verkkojen ja palvelujen eheyden ja 
turvallisuuden takaamiseksi arvioitujen 
riskien varalta, ottaen huomioon tällaisten 
toimenpiteiden uusimman kehitystason.

Or. en

Perustelu

On perusteltua pyrkiä vaikuttamaan sääntelyn keinoin viestintäverkkojen saatavuuden 
varmistamiseksi hätätilanteessa tarvittavaa olennaista viestintää varten, mutta tavanomaisen 
viestinnän suojelemiseksi normaalioloissa tarjottavan turvallisuustason määrittämisen olisi 
perustuttava säännösten ja määräysten sijaan asiakkaista lähtevään kysyntään ja 
markkinakilpailuun.

Tarkistus 14
Piia-Noora Kauppi

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, 

(33) Kilpaillut markkinat tarjoavat 
yleensä parhaat mahdollisuudet sen 
varmistamiseksi, että turvallisuustason ja 
sen saavuttamisen aiheuttamien 
kustannusten sekä 
turvallisuusvaatimusten edellyttämien 
rajoitusten ja vapauden kehittää 
innovatiivisia palveluita välille löydetään 
asianmukainen tasapaino. Aika ajoin on 
tarpeen sopia yhteisistä 
turvallisuusvaatimuksista, jotta voidaan 
suojautua verkkojen laajan ja 
katastrofaalisen pettämisen varalta ja sen 
varalta, että yhden verkon ongelmat 
vaikuttavat ketjureaktion tavoin toiseen 
verkkoon, ja jotta voidaan varmistaa 
olennaisten palveluiden saatavuus 
hätätilanteessa. Kansallisten 
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niillä pitäisi olla valtuudet tutkia ohjeiden 
noudattamista ja määrätä seuraamuksia 
noudattamatta jättämisestä.

sääntelyviranomaisten toimivaltuudet olisi 
tarpeellisuuden ja suhteellisuuden 
periaatteiden mukaisesti rajoitettava 
tiukasti niihin, jotka ovat tarpeen näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 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.

Or. en

Perustelu

Determining appropriate security measures standards often involves a trade-off between 
legitimate and valuable competing objectives. The appropriate balance between these 
objectives will vary according to the different circumstances of different classes of network 
user. Customer demand and market competition is usually the best means of ensuring each 
user of communications networks can obtain services that hold to a balance appropriate to 
their own situation. Regulatory intervention remains justified to ensure a minimum level of 
protection against catastrophe, to ensure that communications networks can provide support 
in cases of emergency, and to protect against “externality” effects in cases where one 
provider’s choices would adversely impact upon another.

Tarkistus 15
Piia-Noora Kauppi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Puhelinverkkojen ja -palveluiden 
hallinnalle on perinteisesti ollut 
luonteenomaista tiivis kansainvälinen 
yhteistyö, jolla on pyritty varmistamaan 
teknisten standardien yhdenmukaisuus ja 
edistämään yhteentoimivuutta. Internetin 
yhteentoimivuus on toteutettu verkkojen 
välisen reitityksen avointen 
maailmanlaajuisten standardien avulla, 
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kun taas Internetiä käyttävien palveluiden 
kehityksen edellytyksenä on ollut vapaus 
luoda uusia teknisiä standardeja ja 
protokollia ilman, että sääntelyllä olisi 
puututtu prosessiin; tämä vapaus on 
tehnyt mahdolliseksi ennennäkemättömän 
innovoinnin tietoyhteiskunnan 
palveluiden ja muiden, ei-kaupallisten 
palveluiden luomisessa ja siten tuottanut 
valtavasti taloudellisia ja sosiaalisia etuja 
Euroopan kansoille. Kukin teknisten 
standardien kehittämistä ja koordinointia 
koskeva käytäntö on hyödyttänyt 
yhteiskuntaa omalla vaikutusalallaan. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
tunnustettava innovoinnin ja Internet-
protokollien ja -palveluiden 
moninaisuuden merkitys sekä sääntelyn 
sallivuuden tärkeys kyseisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta.

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten ei pitäisi käyttää toimivaltuuksiaan sähköisten 
viestintäverkkojen yhdenmukaistamisen edistämiseksi tavalla, joka haittaa innovoinnin 
kehittymistä Internetissä.

Tarkistus 16
Piia-Noora Kauppi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 b) Sähköisen viestinnän 
turvallisuuden suojelemisessa on kyse 
jaetusta vastuusta, jossa velvollisuudet on 
osoitettu kalusto- ja 
ohjelmistotoimittajien, sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palveluiden 
toimittajien, tietoyhteiskuntapalveluiden 
ja muiden Internetiä käyttävien 
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palveluiden toimittajien hoitamien 
tehtävien mukaisesti. Kyseiset 
velvollisuudet perustuvat kuluttajien 
odotuksiin ja markkinoilla vallitsevaan 
kysyntään, kansallisiin toimenpiteisiin, 
tähän direktiiviin, yksityisyyttä ja 
sähköistä viestintää koskevaan 
direktiiviin, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin 2000/31/EY, 
annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä 
oikeudellisista näkökohdista ("Direktiivi 
sähköisestä kaupankäynnistä")1, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 95/46/EY annettu 24 päivänä 
lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta2, ja 
muihin toimenpiteisiin. Tällä direktiivillä 
ei anneta valtuuksia 
sääntelyviranomaisille tietoyhteiskunnan 
palveluiden tai vastaavien, muusta syystä 
kuin rahallisen korvauksen saamiseksi 
tarjottujen palveluiden sääntelemiseksi. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten ei 
pitäisi käyttää niille tässä direktiivissä 
annettuja toimivaltuuksia sellaisten 
velvollisuuksien määräämiseksi 
sähköisten viestintäverkkojen tarjoajille, 
jotka koskevat näiden tehtävien 
ulkopuolisia turvallisuusnäkökohtia.
________________________________
1 EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
2 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).

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei osoiteta selvästi, että sääntelyllä peliin puuttuminen on 
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tarpeellista. Turvallisuuden alalla on erityisen tärkeää, että sääntelyn antaminen perustuu 
selkeään vaikutusten arviointiin, mistä ei selvästikään ole tässä tapauksessa kyse. Sen sijaan 
kansallisten sääntelyviranomaisten, joilla on toimivalta ja valmiudet säännellä ainoastaan 
verkko-operaattoreita, odotetaan nyt sääntelevän markkinoita, jotka muodostuvat pääasiassa 
aloista, jotka ovat niiden valvonnan ulottumattomissa (ohjelmiston tuottajat, atk-kaluston 
toimittajat, online-palveluntarjoajat ja niin edelleen).

Tarkistus 17
Piia-Noora Kauppi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Olisi tunnustettava tarve edistää 
sekä investointeja että kilpailua, jotta 
kuluttajan valinnanvapaus on turvattu 
sen sijaan, että sitä horjutetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiiveissä olisi tehtävä selväksi, että kilpailua ei pidä uhrata investoinnin nimessä, 
esimerkiksi pitämällä "hengähdystaukoja" sääntelyssä.

Tarkistus 18
Sharon Bowles

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

s) 'haitallisella häiriöllä' häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan, joka 
teknisesti estää taajuuksien yhteiskäytön
tai joka saattaa muutoin vakavasti 
heikentää sellaista radioviestintäpalvelua, 
joka toimii sovellettavien kansainvälisten, 
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toistuvasti keskeyttää tällaisen palvelun 
toiminnan.”

yhteisön tai kansallisten säännösten 
mukaisesti, tai estää tai toistuvasti 
keskeyttää tällaisen palvelun toiminnan."

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava määrätä rajoituksista paitsi tapauksissa, joissa häiriöitä on 
todettu, myös silloin, kun haitalliset häiriöt ovat todennäköisiä. Koska häiriöt ovat niin 
vakava ongelma yksi- ja kaksisuuntaisten (vastaanotto ja lähetys) palvelujen välillä, on 
äärimmäisen tärkeää suojautua haitallisilta häiriöiltä kansainvälisesti sovittuja 
taajuussuunnitelmia ja eritoten ITU:n Geneven suunnitelmaa (GE-06) noudattaen. 
Kansallisille oikeusjärjestelmille on sallittava mahdollisuus turvata taajuuksien yhteiskäyttö.

Tarkistus 19
Piia-Noora Kauppi

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

Komission teksti Tarkistus

3. 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.

3. 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.

Or. en
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Perustelu

Jos kansalliset sääntelyviranomaiset eivät toimi ripeästi, esimerkiksi markkinakatsauksia 
laatiessaan, se saattaa rajoittaa kilpailua ja innovointia markkinoilla.

Tarkistus 20
Piia-Noora Kauppi

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

Komission teksti Tarkistus

1. 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. 

1. 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 asetettava määräaika, 
jossa muutoksenhakupyynnöt on 
käsiteltävä.

Kansallisen sääntelyviranomaisen päätös 
on voimassa, kunnes 
muutoksenhakupyyntö on käsitelty, jollei 
määrätä tilapäisiä toimenpiteitä. Tilapäisiä 
toimenpiteitä voidaan määrätä, jos on 
kiireellinen tarve keskeyttää päätöksen 
vaikutus, jotta estetään vakava ja 
peruuttamaton haitta osapuolelle, joka 
hakee näitä toimenpiteitä ja kun intressien 
tasapaino sitä edellyttää.”

Kansallisen sääntelyviranomaisen päätös 
on voimassa, kunnes 
muutoksenhakupyyntö on käsitelty, jollei 
määrätä tilapäisiä toimenpiteitä. Tilapäisiä 
toimenpiteitä voidaan määrätä vain, jos on 
kiireellinen tarve keskeyttää päätöksen 
vaikutus, jotta estetään vakava ja 
peruuttamaton haitta osapuolelle, joka 
hakee näitä toimenpiteitä ja kun intressien 
tasapaino sitä edellyttää."

Or. en
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Perustelu

Nykyään muutoksenhakumenettelyyn voi mennä useita vuosia, ja sen päätteeksi on liian 
myöhäistä puuttua alkuperäiseen ongelmaan.

Ehdotuksessa annetaan ymmärtää, että tilapäisiä toimenpiteitä voidaan määrätä muista 
syistä. Tämä ei ole suotavaa.

Tarkistus 21
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

1. 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.

1. 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 asetettava määräajat 
tällaisten muutostenhakupyyntöjen 
käsittelylle sen varmistamiseksi, että 
menettelyt eivät pitkity tarpeettomasti.

Or. en

Perustelu

Muutoksenhakuprosessit voivat usein kestää kauan, jolloin ne estävät nopean ja tehokkaan, 
sääntelyyn perustuvan ratkaisun löytymisen. 
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Tarkistus 22
Piia-Noora Kauppi

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 
on oltava oikeasuhteisia tehtävien 
suorittamiseen nähden. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on esitettävä 
perustelut tietojen antamista koskevalla 
pyynnölleen.”

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 
suorittamiseen nähden. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on esitettävä 
perustelut tietojen antamista koskevalla 
pyynnölleen.”

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tulevia verkkojen tai palvelujen uudistuksia koskeva lisäys olisi ongelmallinen, 
koska kyseisenlainen informaatio sisältää mitä todennäköisemmin sisäpiiritietoa. Kyseisen 
vaatimuksen kynnys olisi asetettava hyvin korkealle. Tässä tapauksessa ei ole selvää, mihin 
pyritään ja mitä lisäarvoa saadaan, kun operaattoreita vaaditaan toimittamaan kyseiset 
tiedot viranomaisille.
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Tarkistus 23
Sharon Bowles

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 
on oltava oikeasuhteisia tehtävien 
suorittamiseen nähden. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on esitettävä 
perustelut tietojen antamista koskevalla 
pyynnölleen.”

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 
suorittamiseen nähden. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on esitettävä 
perustelut tietojen antamista koskevalla 
pyynnölleen. Yritysten on myös 
ilmoitettava etukäteen kilpailijoille 
tarjottuja tukkupalveluja koskevista 
mahdollisista merkittävistä rajoituksista. 
Kansallisessa tai yhteisön 
lainsäädännössä säädettyä kaupallista 
luottamuksellisuutta on noudatettava.”

Or. en

Perustelu

Verkkoja tai palveluita koskevat tulevat muutokset ovat usein hyvin luottamuksellisia ja 
yhtiöiden velvoittaminen tiedottamaan itse kehitysaikeistaan saattaa uhata innovointia. On 
kuitenkin suotavaa saada etukäteen tietoa mahdollisista vaikutuksista tukkutasolla. On 
tehtävä selväksi, että kaupallista luottamuksellisuutta on noudatettava.
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Tarkistus 24
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
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 
toimenpide-ehdotuksen muuttamiseksi.

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio 
voi tehdä 4 kohdan a ja b alakohdassa 
esitettyjen ehtojen osalta 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 
toimenpide-ehdotuksen muuttamiseksi.

Edellä 4 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetun ehdon osalta komission, 
kansallisen sääntelyviranomaisen ja 
markkinaviranomaisen on neuvoteltava 
keskenään yhteisymmärryksen 
löytämiseksi. Mikäli yhteisesti sovittua 
ratkaisua ei löydetä, komissio voi antaa 
päätöksen, edellyttäen, että päätöstä 
kannattaa markkinaviranomaisen 
yksinkertainen enemmistö. 

Or. en

Perustelu

Korjaavia toimia koskeva veto-oikeus on uusi toimivalta ja ylhäältä alas -ratkaisu, joka on 
erotettu kentän asiantuntemuksesta ja joka olisi siksi poistettava. On suotavaa päästä 
neuvoteltuun ratkaisuun. Lähentymistavoite mielessä pitäen olisi markkinaviranomaisen ja 
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komission yhteisellä päätöksellä voitava soveltaa veto-oikeutta. Yksinkertainen äänten 
enemmistö markkinaviranomaisessa riittää.

Tarkistus 25
Sharon Bowles

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.

Or. en

Perustelu

Korjaavia toimia koskeva veto-oikeus on ylhäältä alas -ratkaisu, joka on erotettu kentän 
asiantuntemuksesta ja joka olisi siksi poistettava.

Tarkistus 26
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 8 kohta
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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.

Or. en

Perustelu

Korjaavia toimia koskeva veto-oikeus on ylhäältä alas -ratkaisu, joka on erotettu kentän 
asiantuntemuksesta ja joka olisi siksi poistettava.

Tarkistus 27
Sharon Bowles

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 
7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet.
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Or. en

Tarkistus 28
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 4 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) soveltamalla periaatetta, jonka mukaan 
loppukäyttäjillä pitäisi olla mahdollisuus 
käyttää ja jaella mitä tahansa laillista 
sisältöä ja käyttää kaikkia valitsemiaan 
laillisia sovelluksia ja/tai palveluja.”

g) soveltamalla periaatetta, jonka mukaan 
loppukäyttäjillä pitäisi olla mahdollisuus 
käyttää ja jaella mitä tahansa laillista 
sisältöä ja käyttää kaikkia valitsemiaan 
laillisia sovelluksia ja/tai palveluja, kuten 
tarjoajan ja tilaajan välisessä 
sopimuksessa on sovittu. Kyseisestä 
periaatteesta, tai siitä seikasta, että 
periaate on mainittu, tai sitä ei ole 
mainittu, sopimuksessa, ei johdu mitään, 
joka syrjäyttäisi tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta 
tietoyhteiskunnassa 22 päivänä 
toukokuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/29/EY1 säännökset.
_______________________________
1 EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10.

Or. en

Tarkistus 29
Jacques Toubon

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

(8 a) Lisätään 4 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
"g a) varmistamalla yhteistyön sähköisiä 
viestintäverkkoja tarjoavien yritysten ja 
sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen laillisen sisällön suojelemisesta 
ja edistämisestä vastaavien alojen välillä."

Or. fr

Perustelu

Sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavien operaattoreiden yhteistyö on olennainen tekijä 
verkoissa rajusti lisääntyvien tekijänoikeuteen kohdistuvien rikkomusten torjumisessa.
Yhteisön tasolla toimivaltaiselle viranomaiselle olisi annettava tehtäväksi koordinoida 
kyseisiä toimia.

Tarkistus 30
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) taajuuksien mahdollisimman laajan 
yhteiskäytön varmistamiseksi siltä osin 
kuin niiden käyttö on yleisvaltuutuksen 
alaista, tai 

c) taajuuksien tehokkaan käytön 
varmistamiseksi, mukaan lukien 
taajuuksien mahdollisimman laaja 
yhteiskäyttö mahdollisuuksien mukaan, 
tai 

Or. en

Perustelu

Taajuuksien yhteiskäyttöä olisi hyödynnettävä, silloin kun se on teknisesti mahdollista ja 
ristiriitaiset vaatimukset huomioon ottaen tarkoituksenmukaista.
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Tarkistus 31
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Lisätään 3 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
"d a) radiotaajuuksien hallinnan 
kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen 
huomioon ottamiseksi ja kansainvälisten 
taajuussopimusten noudattamiseksi, tai" 

Or. en

Perustelu

Euroopassa on noudatettava kansainvälisiä taajuussuunnitelmia (kuten ITU:n Geneven 
suunnitelmaa (GE-06)) tarpeettomien häiriöiden ja taajuuksien tehottoman tuhlailun 
välttämiseksi sen rajoilla.

Tarkistus 32
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Lisätään 3 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
"d b) taajuuksien tehokkaan käytön 
varmistamiseksi."

Or. en
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Perustelu

Euroopassa on noudatettava kansainvälisiä taajuussuunnitelmia (kuten ITU:n Geneven 
suunnitelmaa (GE-06)) tarpeettomien häiriöiden ja taajuuksien tehottoman tuhlailun 
välttämiseksi sen rajoilla.

Tarkistus 33
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Palveluriippumattomuuden olisi noudatettava ITU:n radio-ohjesääntöjä, joissa määritellään, 
mitkä palvelut voivat toimia samalla taajuusalueella.
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Tarkistus 34
Sharon Bowles

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 palvelun 
tarjoamista tietyllä taajuusalueella, on 
perusteltava, jotta voidaan varmistaa 
yleisen edun mukaisen tavoitteen, 
sellaisena kuin se on määritelty 
kansallisessa lainsäädännössä, 
saavuttaminen yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Tällaisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
taajuuksien tehottoman käytön torjuminen, 
vaihtoehtoisia ja uusia palveluja, 
teknologiaa ja järjestelmää koskevan 
kuluttajan valinnanvapauden edistäminen
tai kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen, siten kuin 
se on määritelty kansallisessa 
lainsäädännössä yhteisön oikeuden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus valita uusien palveluiden ja järjestelmien väliltä on keskeinen Euroopan 
kansalaisten esittämä vaatimus ja tämä olisi otettava asianmukaisesti huomioon. 
Jäsenvaltioiden olisi päätettävä yleisen edun mukaisia tavoitteita koskevista kriteereistä.
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Tarkistus 35
Piia-Noora Kauppi

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

Komission teksti Tarkistus

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.”

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. 
Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat
avustaa komissiota tämän kohdan 
säännösten täytäntöönpanossa.”

Or. en

Tarkistus 36
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
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.

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. 
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa Euroopan radioviestintätoimistolle 
(ERO) vastuita näiden toimenpiteiden 
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Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa markkinaviranomaiselle vastuita 
näiden toimenpiteiden soveltamisessa.

soveltamisessa.

Or. en

Perustelu

Numeroihin ja numerointiin liittyvä hinnoittelu olisi jätettävä jäsenvaltioiden toimivallan 
piiriin. Markkinaviranomaiselle ei pidä antaa toimivaltaa numeroinnin suhteen, vaan se olisi 
jätettävä Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) vastuulle.

Tarkistus 37
Katalin Lévai

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 
saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavat yritykset 
toteuttavat asianmukaisia teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä 
varmistaakseen verkkojensa tai 
palvelujensa turvallisuuden. Näillä 
toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin 
suhteutettu turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka. Erityisesti on 
toteutettava toimenpiteitä turvallisuuden 
vaarantumistilanteista käyttäjille ja 
yhteenliitetyille verkoille aiheutuvien 
vaikutusten ehkäisemiseksi tai 
minimoimiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 
saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavat yritykset 
toteuttavat asianmukaisia teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä 
varmistaakseen verkkojensa tai 
palvelujensa turvallisuuden. Näillä 
toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin 
suhteutettu turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka. Erityisesti on 
toteutettava toimenpiteitä turvallisuuden 
vaarantumistilanteista ja epätoivotun, 
haitallisen tai laittoman sisällön 
levittämisestä käyttäjille ja yhteenliitetyille 
verkoille aiheutuvien vaikutusten 
ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi..

Or. en
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Perustelu

Yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti saatavilla olevia sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavia 
yrityksiä koskevan velvoitteen varmistaa verkkojensa ja palveluidensa turvallisuus on 
ulotuttava laajemmalle kuin turvallisuuden vaarantumistilanteista käyttäjille ja 
yhteenliitetyille verkoille aiheutuvien vaikutusten ehkäisemiseen tai minimoimiseen. Kyseiseen 
velvoitteeseen on sisällyttävä sen ehkäiseminen tai minimoiminen yrityksen parhaan kyvyn 
mukaan - mikä tarkoittaa uusimman tekniikan soveltamista - että verkkojen kautta levitetään 
epätoivottua, haitallista ja/tai laitonta aineistoa.

Tarkistus 38
Sharon Bowles

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

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

Jos loukkauksen julkistaminen on yleisen 
edun mukaista, kansallinen 
sääntelyviranomainen voi tiedottaa asiasta 
yleisölle.

Jos loukkauksen julkistaminen on yleisen 
edun mukaista, kansallinen 
sääntelyviranomainen voi tiedottaa asiasta
yleisölle.

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

Asianomaisen kansallisen
sääntelyviranomaisen on kuuden
kuukauden välein toimitettava komissiolle 
tiivistelmäraportti vastaanotetuista 
ilmoituksista ja tämän kohdan mukaisesti 
toteutetuista toimista.

Or. en
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Perustelu

Televiestintäalan kansalliset sääntelyviranomaiset eivät yleensä vastaa 
turvallisuuskysymyksistä. Markkinaviranomaisella ei pitäisi olla toimivaltaa 
turvallisuusasioissa, joiden pitäisi olla Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) 
vastuulla. Raportin laatiminen kolmen kuukauden välein olisi liian raskas hallinnollinen 
taakka. 

Tarkistus 39
Piia-Noora Kauppi

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 
tiivistelmäraportti vastaanotetuista 
ilmoituksista ja tämän kohdan mukaisesti 
toteutetuista toimista.

Or. en

Perustelu

Verkko- ja tietoturvallisuuden parantaminen on yksi niistä aloista, joilla kaivataan lisää 
yhteisön tason toimia ja joilla varmasti voidaan saada lisäarvoa ehdotettujen muutosten 
myötä. Ainoa ongelmallinen kysymys tässä suhteessa liittyy kansallisille 
sääntelyviranomaisille kaavailtuun raportointivelvoitteeseen. Raportin laatiminen kolmen 
kuukauden välein olisi liian raskasta ja byrokraattista. Siksi tarkistuksessa ehdotetaan, että 
joka kolmannen kuukauden sijaan raportoitaisiin kerran vuodessa.

Tarkistus 40
Piia-Noora Kauppi

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

4. Komissio voi, ottaen kansallisten 
sääntelyviranomaisten 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. 

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 tapauksissa, joissa alan 
käynnistämillä itsesääntelyaloitteilla ei ole 
päästy asianmukaiseen sisämarkkinoiden 
turvallisuustasoon yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa. Pakottavista 
kiireellisyyssyistä komissio voi soveltaa 
22 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

Or. en

Perustelu

Teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä pitäisi ottaa käyttöön vain silloin, kun alan 
itsesääntelyyn tarkoitetut aloitteet eivät ole johtaneet asianmukaiseen turvallisuustasoon 
sisämarkkinoilla.

Tarkistus 41
Sharon Bowles

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

4. Komissio voi, ottaen Euroopan verkko-
ja tietoturvaviraston 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.

Or. en

Perustelu

Markkinaviranomaisella ei pitäisi olla toimivaltaa turvallisuusasioissa, joiden pitäisi olla 
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) vastuulla. 

Tarkistus 42
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 b artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella sääntelyviranomaisella on 
valtuudet antaa sitovia ohjeita yleisiä 
viestintäverkkoja tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja 
tarjoaville yrityksille 13 a artiklan 
täytäntöön panemiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianomaisella kansallisella 
sääntelyviranomaisella on valtuudet antaa 
sitovia ohjeita yleisiä viestintäverkkoja tai 
yleisesti saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoaville yrityksille 
13 a artiklan täytäntöön panemiseksi.

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

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

(a) antamaan tiedot, jotka tarvitaan niiden 
palvelujen ja verkkojen turvallisuuden 
arvioimiseksi, mukaan luettuina 
dokumentoidut turvallisuusohjeet; ja

(a) antamaan tiedot, jotka tarvitaan niiden 
palvelujen ja verkkojen turvallisuuden 
arvioimiseksi, mukaan luettuina 
dokumentoidut turvallisuusohjeet; ja

(b) teettämään pätevällä riippumattomalla 
elimellä turvallisuustarkastuksen ja 
toimittamaan sen tulokset kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle.

(b) teettämään pätevällä riippumattomalla 
elimellä turvallisuustarkastuksen ja 
toimittamaan sen tulokset kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 
kaikki tarvittavat valtuudet tutkia 
määräysten noudattamatta jättämistä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianomaisilla kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on kaikki tarvittavat 
valtuudet tutkia määräysten noudattamatta 
jättämistä.

4. Nämä säännökset eivät rajoita tämän 
direktiivin 3 artiklan soveltamista."

4. Nämä säännökset eivät rajoita tämän 
direktiivin 3 artiklan soveltamista."

Or. en

Perustelu

Monilla kansallisilla sääntelyviranomaisilla ei ole toimivaltaa turvallisuusasioissa.

Tarkistus 43
Piia-Noora Kauppi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 b artikla – 2 kohta

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 antamaan tiedot, jotka tarvitaan 
niiden palvelujen ja verkkojen 
turvallisuuden arvioimiseksi, mukaan 
luettuina dokumentoidut turvallisuusohjeet.
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a) antamaan tiedot, jotka tarvitaan niiden 
palvelujen ja verkkojen turvallisuuden 
arvioimiseksi, mukaan luettuina 
dokumentoidut turvallisuusohjeet; ja

b) teettämään pätevällä riippumattomalla 
elimellä turvallisuustarkastuksen ja 
toimittamaan sen tulokset kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Ehdotetusta kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien soveltamisen 
varmistamisesta voi tulla liian raskas hallinnollinen taakka, joka saattaa hidastaa uusien 
teknologioiden kehittämistä. Kansallisten sääntelyviranomaisten tulisi käyttää 
toimivaltuuksiaan yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavien yritysten kohdalla vain tarpeen tullen. 

Tarkistus 44
Piia-Noora Kauppi

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

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 

1. Jos komissio toteaa, että eroavaisuudet 
kansallisten sääntelyviranomaisten tavoissa 
panna täytäntöön tässä direktiivissä ja 
erityisdirektiiveissä määritettyjä 
sääntelytehtäviä voivat luoda esteen 
sisämarkkinoille, komissio voi 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.



PE405.963v01-00 30/37 AM\722312FI.doc

FI

8 artiklan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 45
Piia-Noora Kauppi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Markkinaviranomainen voi omasta 
aloitteestaan antaa komissiolle neuvoja 
sen suhteen, pitäisikö sen 1 kohdan 
mukaisesti hyväksyä jokin toimenpide."

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 46
Piia-Noora Kauppi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/19/EC
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

”5. Komissio voi hyväksyä tarvittavia 
muutoksia liitteeseen II sen 
mukauttamiseksi tekniikan ja 
markkinoiden kehitykseen. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän 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.
Markkinaviranomainen voi avustaa 

”5. Komissio voi hyväksyä tarvittavia 
muutoksia liitteeseen II sen 
mukauttamiseksi tekniikan ja 
markkinoiden kehitykseen. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän 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. 
Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat
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komissiota tämän kohdan säännösten 
täytäntöönpanossa.”

avustaa komissiota tämän kohdan 
säännösten täytäntöönpanossa.”

Or. en

Tarkistus 47
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 8 kohta– -a kohta(uusi)
Direktiivi 2002/19/EC
12 artikla – 1 kohta– -a kohta (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."

Or. en

Perustelu

Monilla kansallisilla sääntelyviranomaisilla ei ole toimivaltaa turvallisuusasioissa.

Tarkistus 48
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EC
13 a artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo asettaa toimintojen eriyttämistä 

2. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo asettaa toimintojen eriyttämistä 
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koskevan velvoitteen, sen on toimitettava
komissiolle pyyntö, johon sisältyy:

koskevan velvoitteen, sen on ilmoitettava 
siitä komissiolle. Ilmoitukseen on 
sisällyttävä:

Or. en

Tarkistus 49
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2002/20/EC
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 eri 
maissa ja usein eri maanosissa toimiville 
monikansallisille yrityksille tarjottuja 
liiketoimintatietojen ja puheen siirtoa 
koskevia palveluja. Palvelut ovat 
luonteeltaan rajat ylittäviä ja Euroopassa 
koko Euroopan kattavia.

Or. en
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Tarkistus 50
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 51
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EC
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

Or. en
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Tarkistus 52
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

6. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että radiotaajuuksia 
käytetään tehokkaasti ja tosiasiallisesti 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivin) 
9 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Niiden on 
myös varmistettava, ettei radiotaajuuksien 
käyttöoikeuden siirto tai kerääminen 
vääristä kilpailua. Tätä varten jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä, 
kuten radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myynnin vähentäminen, peruuttaminen tai 
pakottaminen."

6. Kansallisten radiotaajuudesta 
vastaavien viranomaisten on 
varmistettava, että radiotaajuuksia 
käytetään tehokkaasti ja tosiasiallisesti 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivin) 
9 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Niiden on 
myös varmistettava, ettei radiotaajuuksien 
käyttöoikeuden siirto tai kerääminen 
vääristä kilpailua. Tätä varten jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä, 
kuten radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myynnin vähentäminen, peruuttaminen tai 
pakottaminen."

Or. en

Perustelu

Monilla kansallisilla sääntelyviranomaisilla ei ole toimivaltaa radiotaajuuspolitiikkaan 
liittyvissä kysymyksissä.

Tarkistus 53
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
6 b artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 6 a artiklan 1 kohdan 
f alakohdassa tarkoitetulla teknisellä 
täytäntöönpanotoimenpiteellä voidaan 
määrätä, että markkinaviranomainen
tekee ehdotuksia sellaisten yritysten 

1. Edellä 6 a artiklan 1 kohdan 
f alakohdassa tarkoitetulla teknisellä 
täytäntöönpanotoimenpiteellä voidaan 
määrätä, että radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevä ryhmä (RSPG) tekee 
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valitsemiseksi, joille myönnetään 
radiotaajuuksien tai numeroiden yksittäisiä 
käyttöoikeuksia, asetuksen [..] 12 artiklan 
mukaisesti.

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.

Tällaisissa tapauksessa toimenpiteessä on 
asetettava määräaika, jonka kuluessa 
RSPG:n 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 ottaen 
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. RSPG:n lausunnon mahdollisimman 
tarkasti huomioon ottaen 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."

Or. en

Perustelu

Markkinaviranomaisella ei saisi olla toimivaltaa radiotaajuuspolitiikan suhteen, vaan 
kyseisen vallan olisi pysyttävä radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevällä ryhmällä (RSPG). 

Tarkistus 54
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
6 b artikla
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Komission teksti Tarkistus

6 b artikla Poistetaan.
Yhteinen valintamenettely oikeuksien 
myöntämiseksi
1. Edellä 6 a artiklan 1 kohdan 
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."

Or. en
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Perustelu

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