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Tarkistus 24
Ignasi Guardans Cambó

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Radiotaajuudet pitäisi nähdä niukkana 
julkisena voimavarana, jolla on 
huomattavaa julkista ja markkina-arvoa. 
On yleisen edun mukaista, että taajuuksia 
hallinnoidaan mahdollisimman
tehokkaasti ja toimivasti talouden, 
yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta, 
ja että niiden tehokkaan käytön esteitä 
poistetaan vaiheittain.

(16) Radiotaajuudet pitäisi nähdä niukkana 
julkisena voimavarana, jolla on 
huomattavaa julkista ja taloudellista arvoa
ja joka on olennainen tiettyjen yleistä etua 
koskevien julkispoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisessa.  Sen vuoksi 
radiotaajuuksia olisi hallinnoitava
tehokkaasti ja toimivasti ja kiinnitettävä 
asiankuuluvaa huomiota yleiseen etuun
talouden, yhteiskunnan ja ympäristön 
näkökulmasta, ja niiden tehokkaan käytön 
esteitä olisi poistettava vaiheittain.

Or. en

Perustelu

Radiotaajuudet ovat nimenomaan julkinen voimavara, eikä niitä voida pitää kenenkään 
yksityisomaisuutena. Niiden tehokkuutta ei pitäisi eikä voida kuitenkaan rajoittaa pelkästään 
markkinataloudellisiin perusteisiin. Sekä taloudellista että julkista arvoa olisi tarkasteltava 
vastaavasti ja tasapainoisesti, jotta niitä hallinnoidaan tehokkaasti.

Tarkistus 25
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Radiotaajuudet pitäisi nähdä niukkana 
julkisena voimavarana, jolla on 
huomattavaa julkista ja markkina-arvoa. 
On yleisen edun mukaista, että taajuuksia 
hallinnoidaan mahdollisimman tehokkaasti 
ja toimivasti talouden, yhteiskunnan ja 
ympäristön näkökulmasta, ja että niiden 
tehokkaan käytön esteitä poistetaan 

(16) Radiotaajuudet ovat jäsenvaltioiden 
omistuksessa. Ne pitäisi nähdä niukkana 
julkisena voimavarana, jolla on 
huomattavaa julkista ja taloudellista arvoa. 
On yleisen edun mukaista, että taajuuksia 
hallinnoidaan mahdollisimman tehokkaasti 
ja toimivasti yhteiskunnan, kulttuurin ja 
talouden näkökulmasta, ja että niiden 
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vaiheittain. tehokkaan käytön esteitä poistetaan 
vaiheittain

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään epäselvyyttä siitä, että radiotaajuudet ovat niukka julkinen voimavara. Olisi 
selvennettävä, että radiotaajuudet ovat alun perin jäsenvaltioiden vastuulla.

Tarkistus 26
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Taajuushallinnon ja taajuuksien 
saannin joustavuutta olisi parannettava 
teknologiasta ja palvelusta 
riippumattomien valtuutusten kautta, jotta 
taajuuksien käyttäjät voisivat valita parhaat 
teknologiat ja palvelut käytettäväksi 
taajuusalueella, jäljempänä ’teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden periaatteet’. 
Teknologioiden ja palvelujen 
hallinnollisesta määrityksestä pitäisi tulla 
poikkeus, joka pitäisi perustella selkeästi 
ja jota on tarkasteltava säännöllisesti 
uudelleen.

Taajuushallinnon ja taajuuksien saannin 
joustavuutta olisi parannettava 
teknologiasta ja palvelusta 
riippumattomien valtuutusten kautta, jotta 
taajuuksien käyttäjät voisivat valita parhaat 
teknologiat ja palvelut käytettäväksi 
taajuusalueilla, joita käytetään sähköisiin 
viestintäpalveluihin kansallisen 
taajuusjakotaulukon ja kansainvälisen 
teleliiton ITU:n radio-ohjesäännön
mukaisesti, jäljempänä ’teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden periaatteet’. 
Teknologioiden ja palvelujen hallinnollista 
määritystä pitäisi soveltaa, kun kyseessä 
ovat yleisen edun mukaiset tavoitteet.

Or. en

Perustelu

On tarpeen varmistaa oikeudellinen yhdenmukaisuus puitedirektiivin 9 artiklan 4 kohdan 1 
alakohtaan ehdotetun palveluriippumattomuutta koskevan määritelmän kanssa.
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Tarkistus 27
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Taajuushallinnon ja taajuuksien 
saannin joustavuutta olisi parannettava 
teknologiasta ja palvelusta 
riippumattomien valtuutusten kautta, jotta 
taajuuksien käyttäjät voisivat valita parhaat 
teknologiat ja palvelut käytettäväksi 
taajuusalueella, jäljempänä ’teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden periaatteet’. 
Teknologioiden ja palvelujen 
hallinnollisesta määrityksestä pitäisi tulla 
poikkeus, joka pitäisi perustella selkeästi 
ja jota on tarkasteltava säännöllisesti 
uudelleen.

Taajuushallinnon ja taajuuksien saannin 
joustavuutta olisi parannettava 
teknologiasta ja palvelusta 
riippumattomien valtuutusten kautta, jotta 
taajuuksien käyttäjät voisivat valita parhaat 
teknologiat ja palvelut käytettäväksi 
taajuusalueilla, joita käytetään sähköisiin 
viestintäpalveluihin kansallisen 
taajuusjakotaulukon ja kansainvälisen 
teleliiton ITU:n radio-ohjesäännön 
mukaisesti, jäljempänä ’teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden periaatteet’. 
Teknologioiden ja palvelujen hallinnollista 
määritystä pitäisi soveltaa, kun kyseessä 
ovat yleisen edun mukaiset tavoitteet.

Or. en

Perustelu

On tarpeen varmistaa oikeudellinen yhdenmukaisuus palveluriippumattomuutta koskevan 
määritelmän kanssa.

Tarkistus 28
Ignasi Guardans Cambó

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Taajuushallinnon ja taajuuksien 
saannin joustavuutta olisi parannettava 
teknologiasta ja palvelusta 
riippumattomien valtuutusten kautta, jotta 
taajuuksien käyttäjät voisivat valita parhaat 
teknologiat ja palvelut käytettäväksi 

(20) Taajuushallinnon ja taajuuksien 
saannin joustavuutta olisi parannettava 
teknologiasta ja palvelusta 
riippumattomien valtuutusten kautta, jotta 
taajuuksien käyttäjät voisivat valita parhaat 
teknologiat ja palvelut käytettäväksi 
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taajuusalueella, jäljempänä ’teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden periaatteet’. 
Teknologioiden ja palvelujen 
hallinnollisesta määrityksestä pitäisi tulla 
poikkeus, joka pitäisi perustella selkeästi 
ja jota on tarkasteltava säännöllisesti 
uudelleen

taajuusalueella, jäljempänä ’teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden periaatteet’. 
Teknologioiden ja palvelujen 
hallinnollisesta määrityksestä pitäisi tulla 
poikkeus, ja sitä pitäisi soveltaa, kun 
kyseessä ovat yleisen edun mukaiset 
tavoitteet

Or. en

Tarkistus 29
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Poikkeuksia 
teknologiariippumattomuuden 
periaatteesta pitäisi rajoittaa ja ne pitäisi 
perustella tarpeella välttää haitallisia 
häiriöitä esimerkiksi määräämällä 
läheterajoituksia ja tehotasoja tai tarpeella 
varmistaa kansanterveyden suojelu 
rajoittamalla yleisön altistumista 
sähkömagneettisille kentille taikka 
tarpeella varmistaa taajuuksien 
asianmukainen yhteiskäyttö erityisesti 
silloin kun käyttöön tarvitaan pelkkä 
yleisvaltuutus tai kun se on ehdottoman 
tarpeen palveluriippumattomuuden 
periaatteesta poikkeamisen 
noudattamiseksi.

(21) Teknologiariippumattomuuden
periaatteen rajoitusten olisi oltava 
asianmukaiset ja ne pitäisi perustella 
tarpeella välttää haitallisia häiriöitä 
esimerkiksi määräämällä läheterajoituksia 
ja tehotasoja tai tarpeella varmistaa 
kansanterveyden suojelu rajoittamalla 
yleisön altistumista sähkömagneettisille 
kentille taikka tarpeella varmistaa 
taajuuksien asianmukainen yhteiskäyttö 
erityisesti silloin kun käyttöön tarvitaan 
pelkkä yleisvaltuutus tai kun on 
noudatettava yhteisön lainsäädännön 
mukaista yleisen edun mukaista tavoitetta

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan yhdenmukaisuus direktiivin tekstin kanssa, sillä siinä ei viitata
teknologiariippumattomuuden kohdalla "poikkeuksiin" vaan "rajoituksiin". Rajoituksilla ei 
tarkoiteta ainoastaan palveluriippumattomuuden periaatteesta poikkeamista, vaan niiden on 
oltava yleisen edun tavoitteiden mukaisia.
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Tarkistus 30
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Poikkeuksia 
teknologiariippumattomuuden 
periaatteesta pitäisi rajoittaa ja ne pitäisi 
perustella tarpeella välttää haitallisia 
häiriöitä esimerkiksi määräämällä 
läheterajoituksia ja tehotasoja tai tarpeella 
varmistaa kansanterveyden suojelu 
rajoittamalla yleisön altistumista 
sähkömagneettisille kentille taikka 
tarpeella varmistaa taajuuksien 
asianmukainen yhteiskäyttö erityisesti 
silloin kun käyttöön tarvitaan pelkkä 
yleisvaltuutus tai kun se on ehdottoman 
tarpeen palveluriippumattomuuden 
periaatteesta poikkeamisen 
noudattamiseksi.

(21) Teknologiariippumattomuuden 
periaatteen rajoitusten olisi oltava 
asianmukaiset ja ne pitäisi perustella 
tarpeella välttää haitallisia häiriöitä 
esimerkiksi määräämällä läheterajoituksia 
ja tehotasoja tai tarpeella varmistaa 
kansanterveyden suojelu rajoittamalla 
yleisön altistumista sähkömagneettisille 
kentille taikka tarpeella varmistaa 
taajuuksien asianmukainen yhteiskäyttö 
erityisesti silloin kun käyttöön tarvitaan 
pelkkä yleisvaltuutus tai kun on 
noudatettava yhteisön lainsäädännön 
mukaista yleisen edun mukaista tavoitetta

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan yhdenmukaisuus direktiivin tekstin kanssa, sillä siinä ei viitata 
teknologiariippumattomuuden kohdalla "poikkeuksiin" vaan "rajoituksiin". Rajoituksilla ei 
tarkoiteta ainoastaan palveluriippumattomuuden periaatteesta poikkeamista, vaan niiden on 
oltava yleisen edun tavoitteiden mukaisia.

Tarkistus 31
Ignasi Guardans Cambó

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

21) Poikkeuksia 
teknologiariippumattomuuden 
periaatteesta pitäisi rajoittaa ja ne pitäisi 

(21) Teknologiariippumattomuuden 
periaatteen rajoitusten olisi oltava 
asianmukaiset ja ne pitäisi perustella 
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perustella tarpeella välttää haitallisia 
häiriöitä esimerkiksi määräämällä 
läheterajoituksia ja tehotasoja tai tarpeella 
varmistaa kansanterveyden suojelu 
rajoittamalla yleisön altistumista 
sähkömagneettisille kentille taikka 
tarpeella varmistaa taajuuksien 
asianmukainen yhteiskäyttö erityisesti 
silloin kun käyttöön tarvitaan pelkkä 
yleisvaltuutus tai kun se on ehdottoman 
tarpeen palveluriippumattomuuden 
periaatteesta poikkeamisen 
noudattamiseksi

tarpeella välttää haitallisia häiriöitä 
esimerkiksi määräämällä läheterajoituksia 
ja tehotasoja tai tarpeella varmistaa 
kansanterveyden suojelu rajoittamalla 
yleisön altistumista sähkömagneettisille 
kentille taikka tarpeella varmistaa 
taajuuksien asianmukainen yhteiskäyttö 
erityisesti silloin kun käyttöön tarvitaan 
pelkkä yleisvaltuutus tai kun se on 
ehdottoman tarpeen 
palveluriippumattomuuden periaatteesta 
poikkeamisen noudattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan yhdenmukaisuus direktiivin tekstin kanssa, sillä siinä ei viitata 
teknologiariippumattomuuden kohdalla "poikkeuksiin" vaan "rajoituksiin".

Tarkistus 32
Helga Trüpel

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 

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. Toisaalta 
radiotaajuuksien käyttö voidaan osoittaa
erityisen palvelun tarjoamista varten tai 
erityisen tekniikan käyttöä varten 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 
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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.

kun se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin sisältyy kulttuuri- ja 
mediapoliittisia tavoitteita, kuten
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.

Or. en

Perustelu

Tarkistus täydentää valmistelijan tekemää tarkistusta 5. Yksittäiset käyttöoikeudet 
varmistetaan lähetystoiminnan harjoittajille, joiden on puolestaan noudatettava sisällön 
sääntelyä koskevia velvoitteita. Siksi on varmistettava yhteys yksittäisten lupien ja sisällön 
sääntelyn välillä, mitä tulee jäsenvaltioiden toimivaltaan kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden edistämisessä.

Tarkistus 33
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

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.

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. Toisaalta 
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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.

radiotaajuuksien käyttö voidaan osoittaa
erityisen palvelun tarjoamista varten tai 
erityisen tekniikan käyttöä varten 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 kyseiset toimet ovat tarpeen ja 
oikeasuhteista. Näihin tavoitteisiin sisältyy 
kulttuuri- ja mediapoliittisia tavoitteita, 
kuten 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. 

Or. fr

Perustelu

Puitedirektiivin johdanto-osan 5 kappaleessa vahvistetaan, että siirron sääntelyn 
erottamisessa sisällön sääntelystä on otettava huomioon niiden väliset yhteydet erityisesti 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, kulttuurisen monimuotoisuuden ja kuluttajansuojan 
varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden on sen vuoksi edelleen voitava yhdistää yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntäminen tiettyjen sisältöpalveluiden tarjontaa koskeviin velvoitteisiin.
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Tarkistus 34
Ignasi Guardans Cambó

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. Toisaalta 
radiotaajuuksien käyttö voidaan osoittaa
erityisen palvelun tarjoamista varten tai 
erityisen tekniikan käyttöä varten 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 sisältyy kulttuuri- ja 
mediapoliittisia tavoitteita, kuten
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.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus täydentää tarkistuksen esittäjän omaa tarkistusta 5. Yksittäiset käyttöoikeudet 
varmistetaan lähetystoiminnan harjoittajille, joiden on puolestaan noudatettava sisällön 
sääntelyä koskevia velvoitteita. Siksi on varmistettava yhteys yksittäisten lupien ja sisällön 
sääntelyn välillä, mitä tulee jäsenvaltioiden toimivaltaan kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden edistämisessä. 

Tarkistus 35
Marielle De Sarnez

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 

(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. Käyttöoikeuksien haltijan 
yksittäinen käyttöoikeus voidaan yhdistää 
tiettyjen sisältöpalveluiden tarjontaa 
koskeviin velvoitteisiin. Lukuun ottamatta 
sellaisia tilanteita, joissa on turvattava 
ihmishenki, poikkeukset eivät saisi johtaa 
yksinoikeuteen tiettyjen palvelujen käytön 
osalta vaan niillä pitäisi pikemminkin antaa 



AM\722479FI.doc 13/69 PE405.980v01-00

FI

mahdollista. Jotta valtuutuksen haltija 
voisi vapaasti valita tehokkaimman 
keinon siirtää taajuuksien kautta 
tarjottavien palvelujen sisältöä, sisältöä ei 
pitäisi säännellä taajuuksien 
käyttövaltuutuksissa.

etusija siten, että muutkin palvelut tai 
teknologiat voivat toimia samalla 
taajuusalueella sikäli kuin se on 
mahdollista.

Or. fr

Tarkistus 36
Katerina Batzeli

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 

(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.
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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.

Or. en

Perustelu

Puitedirektiivin johdanto-osan 5 kappaleessa vahvistetaan, että siirron sääntelyn 
erottamisessa sisällön sääntelystä on otettava huomioon niiden väliset yhteydet.
Jäsenvaltioiden on sen vuoksi edelleen voitava yhdistää yksittäisten käyttöoikeuksien 
myöntäminen tiettyjen sisältöpalveluiden tarjontaa koskeviin velvoitteisiin.

Tarkistus 37
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(23) Jäsenvaltioilla on toimivalta määritellä 
oman kansallisen lainsäädäntönsä ja 
kansainvälisten 
radiotaajuussuunnitelmien sekä yhteisön 
lainsäädännön yleisten periaatteiden 
mukaisesti kaikkien sellaisten
radiotaajuuksien myöntämisen 
soveltamisala ja luonne, jotka liittyvät 
kulttuuri- ja mediapoliittisiin tavoitteisiin, 
kuten kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistämiseen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeellinen varmistettaessa oikeudellista yhdenmukaisuutta puitedirektiivin 9 
artiklan 4 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa. Tämä tarkistus täydentää valmistelijan 
tekemää tarkistusta 6.
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Tarkistus 38
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Koska taajuuksien varaaminen 
tiettyjä teknologioita tai palveluja varten 
on poikkeus teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden periaatteista 
ja vähentää vapautta valita tarjottava 
palvelu tai käytettävä teknologia, tällaisia 
taajuuksien varauksia koskevien 
ehdotusten olisi oltava läpinäkyviä ja 
niistä pitäisi järjestää julkinen 
kuuleminen

poistetaan

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus 6 artiklan 1 kohtaan ehdotetun tarkistuksen kanssa. 

Tarkistus 39
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Koska taajuuksien varaaminen 
tiettyjä teknologioita tai palveluja varten 
on poikkeus teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden periaatteista 
ja vähentää vapautta valita tarjottava 
palvelu tai käytettävä teknologia, tällaisia 
taajuuksien varauksia koskevien 
ehdotusten olisi oltava läpinäkyviä ja 
niistä pitäisi järjestää julkinen 
kuuleminen

poistetaan
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Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus palvelu- ja teknologiariippumattomuuden periaatteiden 
kanssa. 

Tarkistus 40
Ignasi Guardans Cambó

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Mikäli yhteisön sähköisen 
viestinnän ja taajuspolitiikan 
täytäntöönpanemiseksi on tarpeen 
hyväksyä teknisiä täytäntöönpanotoimia 
pidemmälle meneviä 
yhdenmukaistamistoimia, komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
asiaa koskevan säädösehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistamistoimet, jotka merkitsevät uusien keskeisten säännösten lisäämistä 
sääntelyjärjestelmään, on käsiteltävä säädösehdotuksessa. Ainoastaan sääntelyjärjestelmään
sisältyvien säännösten välittömään soveltamiseen tai muiden kuin keskeisten osien 
lisäämiseen pitäisi soveltaa komitologiamenettelyitä.

Tarkistus 41
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Mikäli yhteisön sähköisen 
viestinnän ja taajuspolitiikan 
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täytäntöönpanemiseksi on tarpeen 
hyväksyä teknisiä täytäntöönpanotoimia 
pidemmälle meneviä 
yhdenmukaistamistoimia, komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
asiaa koskevan säädösehdotuksen.

Or. en

Perustelu

(Trautmannin mietintö, tarkistus 6 – perustelua on osittain muutettu). Tarkistuksella pyritään 
varmistamaan oikeudellinen yhdenmukaisuus päätöksen 1999/468/EY johdanto-osan 7 a 
kappaleen ja 1 artiklan 2 kohdan kanssa. Uusia keskeisiä ehdotuksia sääntelyjärjestelmään
lisääviä toimia on käsiteltävä säädösehdotuksessa. Ainoastaan muiden kuin keskeisten osien 
lisäämiseen sovelletaan komitologiamenettelyä. Taajuuspolitiikan yhdenmukaistamista ei voi 
tässä direktiivissä pitää "muuna kuin keskeisenä osana".

Tarkistus 42
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Mikäli yhteisön sähköisen 
viestinnän ja taajuspolitiikan 
täytäntöönpanemiseksi on tarpeen 
hyväksyä teknisiä täytäntöönpanotoimia 
pidemmälle meneviä 
yhdenmukaistamistoimia, komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
asiaa koskevan säädösehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan oikeudellinen yhdenmukaisuus päätöksen 1999/468/EY 
johdanto-osan 7 a kappaleen ja 1 artiklan 2 kohdan kanssa. Uusia keskeisiä ehdotuksia 
sääntelyjärjestelmään lisääviä toimia on käsiteltävä säädösehdotuksessa. Ainoastaan muiden 
kuin keskeisten osien lisäämiseen sovelletaan komitologiamenettelyä. 
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Tarkistus 43
Ignasi Guardans Cambó

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

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 
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,

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 
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. Koska 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
suorittaminen määräaikoja noudattaen 
saattaa tietyissä poikkeuksellisissa 
tapauksissa estää 
täytäntöönpanotoimenpiteiden oikea-
aikaisen hyväksymisen, Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission olisi 
toimittava nopeasti varmistaakseen 
kyseisten toimenpiteiden oikea-aikaisen 
hyväksymisen,
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Or. en

Perustelu

Pakottavista kiireellisyyssyistä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission olisi 
toimittava nopeasti varmistaakseen komitologiatoimenpiteiden oikea-aikaisen hyväksymisen.

Tarkistus 44
Helga Trüpel

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 
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 

(60) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka liittyvät 
puitedirektiivin 7 artiklan mukaisiin 
ilmoituksiin; yhdenmukaistamiseen 
numeroinnin alalla sekä verkkojen ja 
palvelujen turvallisuuteen liittyvissä 
asioissa; valtioiden rajat ylittävien 
markkinoiden yksilöintiin; standardien 
täytäntöönpanoon sekä 
sääntelyjärjestelmän säännösten 
yhdenmukaiseen soveltamiseen. 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. Koska 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
suorittaminen määräaikoja noudattaen 
saattaa tietyissä poikkeuksellisissa 
tapauksissa estää 
täytäntöönpanotoimenpiteiden oikea-
aikaisen hyväksymisen, Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission olisi 
toimittava nopeasti varmistaakseen 
kyseisten toimenpiteiden oikea-aikaisen 
hyväksymisen,
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kiireellisyyssyistä, komission olisi voitava 
soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklan 6 kohdassa tarkoitettua 
kiireellistä menettelyä,

Or. en

Perustelu

Tarve varvistaa oikeudellinen yhdemukaisuus puitedirektiivin uuteen 8 a artiklaan ja 
valtuutusdirektiivin 6 a artiklaan ehdotettujen tarkistusten kanssa. Yhdenmukaistamistoimet, 
jotka merkitsevät uusien keskeisten säännösten lisäämistä sääntelyjärjestelmään, on 
käsiteltävä säädösehdotuksessa. Ainoastaan sääntelyjärjestelmään sisältyvien säännösten 
välittömään soveltamiseen tai muiden kuin keskeisten osien lisäämiseen pitäisi soveltaa 
komitologiamenettelyitä. Pakottavista ja perustelluista kiireellisyyssyistä Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission olisi toimittava nopeasti varmistaakseen 
komitologiatoimenpiteiden oikea-aikaisen hyväksymisen.

Tarkistus 45
Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

Lukuun ottamatta 7 artiklan 10 kohdan, 20 
artiklan tai 21 artiklan soveltamisalaan 
kuuluvia tapauksia ja jollei 9 c artiklan 
mukaisesti hyväksytyissä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä toisin 
määrätä, jäsenvaltioiden on varmistettava,
että jos kansalliset sääntelyviranomaiset 
aikovat tämän direktiivin tai 
erityisdirektiivien mukaisesti toteuttaa 
merkityksellisiin markkinoihin 
huomattavalla tavalla vaikuttavia 
toimenpiteitä tai jos ne aikovat säätää 
rajoituksista 9 artiklan 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti, ne antavat asianomaisille 
osapuolille mahdollisuuden esittää 
kohtuullisessa määräajassa lausuntonsa 
ehdotetuista toimenpiteistä. 

Lukuun ottamatta 7 artiklan 10 kohdan, 20 
artiklan tai 21 artiklan soveltamisalaan 
kuuluvia tapauksia ja jollei 9 c artiklan 
mukaisesti hyväksytyissä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä toisin 
määrätä, jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos kansalliset sääntelyviranomaiset 
aikovat tämän direktiivin tai 
erityisdirektiivien mukaisesti toteuttaa 
merkityksellisiin markkinoihin 
huomattavalla tavalla vaikuttavia 
toimenpiteitä, ne antavat asianomaisille 
osapuolille mahdollisuuden esittää 
kohtuullisessa määräajassa lausuntonsa 
ehdotetuista toimenpiteistä. 
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan, että taajuuksien taloudellista ja julkista arvoa olisi tarkasteltava 
tasapainoisesti, jotta niitä voitaisiin hallinnoida tehokkaasti. Tietyn taajuusalueen käytön 
varaaminen yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin ei muodosta rajoitusta tai poikkeusta 
ehdotetun palveluriippumattomuutta koskevan periaatteen kannalta, vaan täydentää sitä. 
Siksi ei ole perusteltua määrätä ylimääräisistä kuulemismenettelyistä.    

Tarkistus 46
Katerina Batzeli

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,

c) asettamaan, muuttamaan tai poistamaan 
operaattoria koskeva velvoite soveltaen 16 
artiklaa yhdessä direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 5 artiklan lukuun 
ottamatta sen 1 kohdan b alakohtaa ja 9–
13 artiklan ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan kanssa,

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2002/19 (käyttöoikeusdirektiivin) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisilla 
toimilla pyritään säilyttämään tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja kulttuurinen 
monimuotoisuus digitaalitelevisioalalla, joten ne kuuluvat selkeästi jäsenvaltioiden 
toimivaltaan.
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Tarkistus 47
Guy Bono

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – e alakohta
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 on oikeus käyttää ja jaella
mitä tahansa sisältöä ja käyttää kaikkia 
valitsemiaan sovelluksia ja/tai palveluja
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
kansallisten rikoslakien mukaisia yleistä 
järjestystä tai turvallisuutta taikka julkista 
moraalia koskevia varauksia.

Or. fr

Perustelu

Jos adjektiivia "laillinen" käytetään termien "sisältö" ja "palvelu" yhteydessä, ei voida kattaa 
mahdollisia tietokonerikoksia, joihin loppukäyttäjät voivat syyllistyä, ja näin aiheutetaan
epäselvyyttä. Siksi on täsmennettävä, että kansallinen viranomainen valvoo, että kaikkia 
säännöksessä tarkoitetut toimet ovat mahdollisia silloin, kun käyttäjä ei riko kansallisia 
rikoslakeja (erityisesti lapsipornografisen tai rasistisen aineiston levittämistä koskevia 
lakeja).

Tarkistus 48
Katerina Batzeli

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, että sähköisiä 
viestintäpalveluita ja -verkkoja tarjoavat 
yritykset tekevät yhteistyötä 
asianmukaisten alojen kanssa sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen laillisen 
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sisällön suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 49
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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, että sähköisiä 
viestintäpalveluita ja -verkkoja tarjoavat 
yritykset tekevät yhteistyötä
asianmukaisten alojen kanssa sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen laillisen 
sisällön suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus lisätään kansallisten sääntelyviranomaisten tehtäviä koskevaan III lukuun. 
Sen mukaan sähköisien viestintäpalveluilla ja -verkoilla on velvollisuus tehdä yhteistyötä 
teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden (tekijät, tuottajat, esiintyjät) kanssa yhteisten 
menettelyiden ja keinojen kehittämisessä teollis- ja tekijänoikeuksilla suojattujen teosten 
suojelemiseksi ja edistämiseksi. 

Tarkistus 50
Guy Bono

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) soveltamalla periaatetta, jonka 
mukaan loppukäyttäjien oikeuksia tai 
vapautta ei rajoiteta ennen 
oikeusviranomaisen tekemää 
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ennakkopäätöstä paitsi ylivoimaisen
esteen tai viestintäverkkojen 
turvallisuuden ja eheyden suojaamisen 
vuoksi.

Or. fr

Perustelu

Loppukäyttäjien oikeuksia ja vapauksia voidaan rajoittaa ainoastaan vapauksia suojelevan  
oikeusviranomaisen päätöksellä yksinomaan ylivoimaisen esteen tai viestintäverkkojen 
turvallisuuden ja eheyden suojaamisen vuoksi.

Tarkistus 51
Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Lisätään 8 a artikla seuraavasti:
"8 a artikla

Radiotaajuuspolitiikan koordinointi 
yhteisössä

1. Jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä 
keskenään ja komission kanssa 
radiotaajuuksien käyttöä yhteisössä 
koskevassa strategisessa suunnittelussa ja 
yhdenmukaistamisessa. Ne varmistavat 
radiotaajuuspolitiikan 
yhdenmukaisuuden muiden kansallisten 
tai Euroopan unionin poliitikkojen, kuten 
mediapolitiikan, kanssa.   
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poliittisia lähestymistapoja koordinoidaan 
ja että radiotaajuuksien saatavuudelle ja 
tehokkaalle käytölle asetetaan tarvittaessa 
yhdenmukaistetut ehdot, joita 
sisämarkkinoiden toteuttaminen ja 
toiminta edellyttävät sekä 
radiotaajuuksien käyttöä koskevien 
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taloutta, politiikka, kulttuuria, terveyttä ja 
yhteiskuntaa koskevien näkökohtien 
mukaisesti.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
radiotaajuuksien varaamisesta, käytöstä
ja saatavuudesta yhteisössä on saatavilla 
koordinoitua ja oikea-aikaista tietoa.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisön etuja koordinoidaan tehokkaasti 
kansainvälisissä järjestöissä sellaisissa 
tapauksissa, joissa radiotaajuuksien 
käyttö vaikuttaa yhteisön politiikkoihin.
5. Perustetaan radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevä komitea, jonka tehtävänä on 
edistää kohdissa 1–4 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista. 
Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea antaa neuvoja Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
radiotaajuuspoliittisissa kysymyksissä. 
Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevään 
komiteaan kuuluu yksi korkean tason 
edustaja kunkin jäsenvaltion 
radiotaajuuspolitiikasta ja/tai 
joukkoviestimiä koskevasta sääntelystä
vastaavasta kansallisesta 
sääntelyviranomaisesta. Komissio on 
äänioikeudeton jäsen.
6. Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea antaa Euroopan parlamentin, 
neuvoston tai komission pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan lausuntoja, jotka se 
hyväksyy yksinkertaisella enemmistöllä. 
Kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni, ja 
komissiolla ei ole äänioikeutta.
7. Komissio muotoilee 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
komitean lausunnon mahdollisimman 
tarkasti huomioon ottaen kolmen vuoden 
välein yhteisiä poliittisia tavoitteita ja 
antaa ei-sitovia suuntaviivoja yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan kehittämiseksi.
8. Komissio voi ehdottaa 
lainsäädäntötoimia yhteisten poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, siten kuin ne 
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on määritelty 7 kohdassa, ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
komitean lausunnon.
9. Komissio voi radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevän komitean suostumuksella 
ehdottaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle neuvotteluvaltuuksia, jos 
tämä on välttämätöntä yhteisön etujen 
tehokkaaksi koordinoimiseksi 
kansainvälisissä järjestöissä.
10. Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea toimittaa vuosittain 
toimintakertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle."

Or. en

Perustelu

Radiotaajuuksien strateginen suunnittelu EU:n tasolla edellyttää, että kansainvälisesti 
velvoittavia sopimuksia ja jäsenvaltioiden radiotaajuuksia koskevaa toimivaltaa noudatetaan.
Radiotaajuushallinnointia EU:ssa voidaan kehittää vain parantamalla poliittisten 
lähestymistapojen koordinointia. Ehdotetaan uutta rakenteeltaan kevyempää komiteaa, jonka 
tehtävä on avustaa yhtenäisen EU:n radiotaajuuspolitiikan kehittämistä ja johon kuuluu yksi 
edustaja kunkin jäsenvaltion telelaitoksista ja/tai joukkoviestimistä vastaavasta 
viranomaisesta, ottaen siten huomioon siirron sääntelyn ja sisällön sääntelyn välillä olevan 
yhteyden.

Tarkistus 52
Ignasi Guardans Cambó

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

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Lisätään 8 a artikla seuraavasti:
  "8 a artikla

Radiotaajuuspolitiikan koordinointi 
yhteisössä
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1. Jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä 
keskenään ja komission kanssa 
radiotaajuuksien käyttöä yhteisössä 
koskevassa strategisessa suunnittelussa ja 
yhdenmukaistamisessa. Ne varmistavat 
radiotaajuuspolitiikan 
yhdenmukaisuuden muiden kansallisten 
tai Euroopan unionin poliitikkojen, kuten 
mediapolitiikan, kanssa.   
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poliittisia lähestymistapoja koordinoidaan 
ja että radiotaajuuksien saatavuudelle ja 
tehokkaalle käytölle asetetaan tarvittaessa 
yhdenmukaistetut ehdot, joita 
sisämarkkinoiden toteuttaminen ja 
toiminta edellyttävät sekä 
radiotaajuuksien käyttöä koskevien 
taloutta, politiikka, kulttuuria, terveyttä ja 
yhteiskuntaa koskevien näkökohtien 
mukaisesti.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
radiotaajuuksien varaamisesta, käytöstä 
ja saatavuudesta yhteisössä on saatavilla 
koordinoitua ja oikea-aikaista tietoa.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisön etuja koordinoidaan tehokkaasti 
kansainvälisissä järjestöissä sellaisissa 
tapauksissa, joissa radiotaajuuksien 
käyttö vaikuttaa yhteisön politiikkoihin.
5. Perustetaan radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevä komitea, jonka tehtävänä on 
edistää kohdissa 1–4 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista. 
Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea antaa neuvoja Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
radiotaajuuspoliittisissa kysymyksissä. 
Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevään 
komiteaan kuuluu yksi korkean tason 
edustaja kunkin jäsenvaltion 
radiotaajuuspolitiikasta ja/tai 
joukkoviestimiä koskevasta sääntelystä 
vastaavasta kansallisesta 
sääntelyviranomaisesta. Komissio on 
äänioikeudeton jäsen.
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6. Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea antaa Euroopan parlamentin, 
neuvoston tai komission pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan lausuntoja, jotka se 
hyväksyy yksinkertaisella enemmistöllä. 
Kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni, ja 
komissiolla ei ole äänioikeutta.
7. Komissio muotoilee 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
komitean lausunnon mahdollisimman 
tarkasti huomioon ottaen kolmen vuoden 
välein yhteisiä poliittisia tavoitteita ja 
antaa ei-sitovia suuntaviivoja yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan kehittämiseksi.
8. Komissio voi ehdottaa 
lainsäädäntötoimia yhteisten poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, siten kuin ne 
on määritelty 7 kohdassa, ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
komitean lausunnon.
9. Komissio voi radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevän komitean suostumuksella 
ehdottaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle neuvotteluvaltuuksia, jos 
tämä on välttämätöntä yhteisön etujen 
tehokkaaksi koordinoimiseksi 
kansainvälisissä järjestöissä.
10. Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea toimittaa vuosittain 
toimintakertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle."

Or. en

Perustelu

Tarvitaan tehokas poliittinen toimintakehys, jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden 
keskinäinen sekä komission kanssa harjoittama yhteistyö yhteisön radiotaajuuksia koskevassa 
strategisessa suunnittelussa. Radiotaajuushallinnointia EU:ssa voidaan kehittää vain 
parantamalla poliittisten lähestymistapojen koordinointia. Tämä edellyttää EU:n 
jäsenvaltioilta myös nykyistä paremmin koordinoitua toimintaa kansainvälisillä foorumeilla. 
Ehdotetaan uutta rakenteeltaan kevyempää radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevää komiteaa, 
joka perustuu radiotaajuuskomiteaan ja radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevään ryhmään ja 
jonka tehtävänä on avustaa yhtenäisen EU:n radiotaajuuspolitiikan kehittämistä.
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Tarkistus 53
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Lisätään 8 a artikla seuraavasti:
  "8 a artikla

Radiotaajuuspolitiikan koordinointi 
yhteisössä

1. Jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä 
keskenään ja komission kanssa 
radiotaajuuksien käyttöä yhteisössä 
koskevassa strategisessa suunnittelussa ja 
yhdenmukaistamisessa. Ne varmistavat 
radiotaajuuspolitiikan 
yhdenmukaisuuden muiden kansallisten 
tai Euroopan unionin poliitikkojen, kuten 
mediapolitiikan, kanssa.   
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poliittisia lähestymistapoja koordinoidaan 
ja että radiotaajuuksien saatavuudelle ja 
tehokkaalle käytölle asetetaan tarvittaessa 
yhdenmukaistetut ehdot, joita 
sisämarkkinoiden toteuttaminen ja 
toiminta edellyttävät sekä 
radiotaajuuksien käyttöä koskevien 
taloutta, politiikka, kulttuuria, terveyttä ja 
yhteiskuntaa koskevien näkökohtien 
mukaisesti.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
radiotaajuuksien varaamisesta, käytöstä 
ja saatavuudesta yhteisössä on saatavilla 
koordinoitua ja oikea-aikaista tietoa.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisön etuja koordinoidaan tehokkaasti 
kansainvälisissä järjestöissä sellaisissa 
tapauksissa, joissa radiotaajuuksien 
käyttö vaikuttaa yhteisön politiikkoihin.
5. Perustetaan radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevä komitea, jonka tehtävänä on 
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edistää kohdissa 1–4 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista. 
Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea antaa neuvoja Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
radiotaajuuspoliittisissa kysymyksissä. 
Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevään 
komiteaan kuuluu yksi korkean tason 
edustaja kunkin jäsenvaltion 
radiotaajuuspolitiikasta ja/tai 
joukkoviestimiä koskevasta sääntelystä 
vastaavasta kansallisesta 
sääntelyviranomaisesta. Komissio on 
äänioikeudeton jäsen.
6. Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä
komitea antaa Euroopan parlamentin, 
neuvoston tai komission pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan lausuntoja, jotka se 
hyväksyy yksinkertaisella enemmistöllä. 
Kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni, ja 
komissiolla ei ole äänioikeutta.
7. Komissio muotoilee 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
komitean lausunnon mahdollisimman 
tarkasti huomioon ottaen kolmen vuoden 
välein yhteisiä poliittisia tavoitteita ja 
antaa ei-sitovia suuntaviivoja yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan kehittämiseksi.
8. Komissio voi ehdottaa 
lainsäädäntötoimia yhteisten poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, siten kuin ne 
on määritelty 7 kohdassa, ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
komitean lausunnon.
9. Komissio voi radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevän komitean suostumuksella 
ehdottaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle neuvotteluvaltuuksia, jos 
tämä on välttämätöntä yhteisön etujen 
tehokkaaksi koordinoimiseksi 
kansainvälisissä järjestöissä.
10. Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea toimittaa vuosittain 
toimintakertomuksen Euroopan 
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parlamentille ja neuvostolle."

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan uutta rakenteeltaan kevyempää komiteaa, jonka tehtävä on avustaa yhtenäisen 
EU:n radiotaajuuspolitiikan kehittämistä ja johon kuuluu yksi edustaja kunkin jäsenvaltion 
telelaitoksista ja/tai joukkoviestimistä vastaavasta viranomaisesta, ottaen siten huomioon 
siirron sääntelyn ja sisällön sääntelyn välillä olevan yhteyden.

Tarkistus 54
Helga Trüpel

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 
mukaisesti. Niiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset 
noudattavat tällaisia radiotaajuuksia 
varatessaan ja myöntäessään 
puolueettomia, selkeitä, syrjimättömiä ja 
oikeasuhteisia perusteita. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ottaen 
huomioon, että radiotaajuudet ovat 
julkinen voimavara, jolla on tärkeä 
yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja 
taloudellinen arvo, että sähköisissä 
viestintäpalveluissa niiden alueella 
käytettäviä radiotaajuuksia hallinnoidaan 
tehokkaasti 8 artiklan mukaisesti. Niiden 
on varmistettava, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset noudattavat tällaisia 
radiotaajuuksia varatessaan ja 
myöntäessään puolueettomia, selkeitä, 
syrjimättömiä ja oikeasuhteisia perusteita. 

Or. en

Perustelu

Ei ole epäilystä, että radiotaajuudet ovat niukka voimavara. Sekä sen taloudellista että 
julkista arvoa olisi tarkasteltava vastaavasti ja tasapainoisesti, jotta sitä hallinnoidaan 
tehokkaasti.
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Tarkistus 55
Katerina Batzeli

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

Komission teksti Tarkistus

d) rajoituksen noudattamiseksi seuraavan 4 
kohdan mukaisesti.

d) rajoituksen noudattamiseksi seuraavan 4 
kohdan mukaisesti mukaan lukien 
rajoitukset, joilla pyritään edistämään 
kulttuuri- ja mediapolitiikan tavoitteita.

Or. en

Perustelu

Kulttuuri- ja mediapolitiikan tavoitteisiin olisi erityisesti viitattava, sillä ne ovat yksi 
keskeisimmistä perusteista, joita jäsenvaltiot käyttävät rajoitusten asettamiseen palvelu- ja 
teknologiariippuvuuden periaatteeseen.

Tarkistus 56
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

d) rajoituksen noudattamiseksi seuraavan 
4 kohdan mukaisesti.

d) yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi seuraavan 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarve varmistaa yhdenmukaisuus 9 artiklan 4 kohdan kanssa.
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Tarkistus 57
Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

d) rajoituksen noudattamiseksi seuraavan 
4 kohdan mukaisesti.

d) yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi seuraavan 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarve varmistaa termien yhdenmukaisuus 9 artiklan 4 kohtaan ehdotettujen tarkistusten 
kanssa.

Tarkistus 58
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – ensimmäinen 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 toimia.

Or. en
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Perustelu

Palveluriippumattomuus pitäisi määritellä kansainvälisen teleliiton säännösten tarjoaman 
mahdollisuuden perusteella, sillä niissä määritellään, mitkä palvelut voivat toimia eri 
taajuusalueilla. Tämän palveluriippumattomuutta koskevan oikeudellisesti hyväksyttävän 
määritelmän vuoksi kansainvälisen teleliiton säännösten puitteissa toteutettavat toimet yleisen 
edun tavoitteiden varmistamiseksi eivät muodosta rajoitusta, vaan ovat tämän periaatteen 
seurausta.

Tarkistus 59
Katerina Batzeli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – ensimmäinen 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 toimia.

Or. en

Perustelu

Kansalliset taajuusjakotaulukot ovat edelleen pääasiallinen väline radiotaajuuksia 
myönnettäessä. Lisäksi on tarpeen tarkentaa, että riippumattomuusperiaatteen olisi oltava 
ITU:n radio-ohjesäännön mukainen, koska sillä tarjotaan olennainen suoja haitallisia 
häiriöitä vastaan. 
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Tarkistus 60
Ignasi Guardans Cambó

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

Palveluriippumattomuus pitäisi määritellä kansainvälisen teleliiton säännösten tarjoaman 
mahdollisuuden perusteella, sillä niissä määritellään, mitkä palvelut voivat toimia eri 
taajuusalueilla.

Tarkistus 61
Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 toimia.

Or. en

Perustelu

Palveluriippumattomuus pitäisi määritellä kansainvälisen teleliiton säännösten tarjoaman 
mahdollisuuden perusteella, sillä niissä määritellään, mitkä palvelut voivat toimia eri 
taajuusalueilla. Tämän palveluriippumattomuutta koskevan oikeudellisesti hyväksyttävän 
määritelmän vuoksi kansainvälisen teleliiton säännösten puitteissa toteutettavat toimet yleisen 
edun tavoitteiden varmistamiseksi eivät muodosta rajoitusta, vaan ovat tämän periaatteen 
seurausta. Avoimuutta koskevien syiden vuoksi kaikki yleistä etua koskevat tavoitteet pitäisi 
määritellä kansallisessa lainsäädännössä yhteisön lainsäädännön mukaisesti. 

Tarkistus 62
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Toimet, jotka edellyttävät palvelun 
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 
tai kulttuuri- ja mediapolitiikan tavoitteet, 
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moniarvoisuuden edistäminen, siten kuin 
se määritelty kansallisessa 
lainsäädännössä yhteisön oikeuden 
mukaisesti. 

kuten kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen. 

Or. en

Perustelu

Palveluriippumattomuus pitäisi määritellä kansainvälisen teleliiton säännösten tarjoaman 
mahdollisuuden perusteella, sillä niissä määritellään, mitkä palvelut voivat toimia eri 
taajuusalueilla. Tämän palveluriippumattomuutta koskevan oikeudellisesti hyväksyttävän 
määritelmän vuoksi kansainvälisen teleliiton säännösten puitteissa toteutettavat toimet yleisen 
edun tavoitteiden varmistamiseksi eivät muodosta rajoitusta, vaan ovat tämän periaatteen 
seurausta.

Tarkistus 63
Ignasi Guardans Cambó

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – toinen 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 sähköisten 
viestintäverkkojen palvelun 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 tai kulttuuri- ja 
mediapolitiikan tavoitteet, kuten 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen.

Or. en
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Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti yleisen edun mukaisten tavoitteiden tulkinta olisi jätettävä 
kunkin jäsenvaltion tehtäväksi. Toisaalta viittaus kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden edistämiseen on liian suppea, 
koska sillä ei kateta audiovisuaalialan mediapolitiikan yleistä etua koskevia tavoitteita.

Tarkistus 64
Helga Trüpel

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

Toimet, jotka edellyttävät palvelun 
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 
tai kulttuuri- ja mediapolitiikan tavoitteet, 
kuten kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen. 

Or. en

Perustelu

Palveluriippumattomuus pitäisi määritellä kansainvälisen teleliiton säännösten tarjoaman 
mahdollisuuden perusteella, sillä niissä määritellään, mitkä palvelut voivat toimia eri 
taajuusalueilla. Tämän palveluriippumattomuutta koskevan oikeudellisesti hyväksyttävän 
määritelmän vuoksi kansainvälisen teleliiton säännösten puitteissa toteutettavat toimet yleisen 
edun tavoitteiden varmistamiseksi eivät muodosta rajoitusta, vaan ovat tämän periaatteen 
seurausta. Avoimuutta koskevien syiden vuoksi kaikki yleistä etua koskevat tavoitteet pitäisi 
määritellä kansallisessa lainsäädännössä yhteisön lainsäädännön mukaisesti. 
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Tarkistus 65
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – toinen 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 
saavuttaminen yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Tällaisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
taajuuksien tehottoman käytön torjuminen, 
koulutus tai kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen, siten kuin 
se määritelty kansallisessa lainsäädännössä 
yhteisön oikeuden mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Koulutuksella on tärkeä asema yhteiskunnassamme, joten on tarpeen mainita se tavoitteena, 
jolla voidaan perustella suhteellisten ja syrjimättömien rajoitusten soveltamista 
palveluriippumattomuuteen.

Tarkistus 66
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

Rajoitus, jolla kielletään minkään muun 
palvelun tarjoaminen tietyllä 

Toimi, jolla kielletään minkään muun 
sähköisen viestintäpalvelun tarjoaminen 
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taajuusalueella, voidaan säätää ainoastaan 
silloin kun se on perusteltavissa tarpeella 
suojata ihmishengen turvaamiseen liittyviä 
palveluja. 

tietyllä taajuusalueella, voidaan säätää 
ainoastaan silloin kun se on perusteltavissa 
tarpeella suojata ihmishengen turvaamiseen 
liittyviä palveluja tai haitallisten 
häiriöiden välttämiseksi. 

Or. en

Perustelu

Palveluriippumattomuus pitäisi määritellä kansainvälisen teleliiton säännösten tarjoaman 
mahdollisuuden perusteella, sillä niissä määritellään, mitkä palvelut voivat toimia eri 
taajuusalueilla. Tämän palveluriippumattomuutta koskevan oikeudellisesti hyväksyttävän 
määritelmän vuoksi kansainvälisen teleliiton säännösten puitteissa toteutettavat toimet yleisen 
edun tavoitteiden varmistamiseksi eivät muodosta rajoitusta, vaan ovat tämän periaatteen 
seurausta.

Tarkistus 67
Helga Trüpel

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

Toimi, jolla kielletään minkään muun 
sähköisen viestintäpalvelun tarjoaminen 
tietyllä taajuusalueella, voidaan säätää 
ainoastaan silloin kun se on perusteltavissa 
tarpeella suojata ihmishengen turvaamiseen 
liittyviä palveluja tai haitallisten 
häiriöiden välttämiseksi. 

Or. en

Perustelu

Palveluriippumattomuus pitäisi määritellä kansainvälisen teleliiton säännösten tarjoaman 
mahdollisuuden perusteella, sillä niissä määritellään, mitkä palvelut voivat toimia eri 
taajuusalueilla. Tämän palveluriippumattomuutta koskevan oikeudellisesti hyväksyttävän 
määritelmän vuoksi kansainvälisen teleliiton säännösten puitteissa toteutettavat toimet yleisen 
edun tavoitteiden varmistamiseksi eivät muodosta rajoitusta, vaan ovat tämän periaatteen 
seurausta. Avoimuutta koskevien syiden vuoksi kaikki yleistä etua koskevat tavoitteet pitäisi 
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määritellä kansallisessa lainsäädännössä yhteisön lainsäädännön mukaisesti. 

Tarkistus 68
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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 yleisen edun mukaisten
tavoitteiden tarpeellisuutta.

Or. en

Tarkistus 69
Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

  5 a. Jäsenvaltioilla on oltava toimivalta 
määritellä kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti sellaisten toimien 
soveltamisala, luonne ja kesto, jotka 
liittyvät kulttuuri- ja mediapoliittisiin 
tavoitteisiin, kuten kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistämiseen.

Or. en

Perustelu

Guardansin tarkistus 16: sana ” rajoitukset” korvataan sanalla “toimet”, jotta varmistetaan 
termien yhdemukaisuus puitedirektiivin 9 artiklan 4 kohtaan ehdotetun tarkistuksen kanssa.
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Tarkistus 70
Katerina Batzeli

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 
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.

2. Kansallisen kulttuuri- ja 
mediapolitiikkaa koskevan erityisen 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamista koskevat rajoitukset 
vapautetaan tämän artiklan mukaisesta 
uudelleentarkastelua koskevasta 
menettelystä.

Or. en

Perustelu

Audiovisuaalialan yleisen edun mukaisten tavoitteiden erityispiirteiden mukaan on 
perusteltua, että jäsenvaltioilla on toimivalta määritellä kyseisten riippumattomuusperiaatetta 
koskevien rajoitusten soveltamisala, luonne ja kesto. Niiden mukaan jäsenvaltioiden 
määrittämä erityinen uudelleentarkastelumenettely on myös perusteltu.

Tarkistus 71
Ignasi Guardans Cambó

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

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 
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.

Or. en

Perustelu

Radio- ja televisiotoiminnan harjoittajien pitäisi 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 72
Helga Trüpel

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 

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

saavuttamiseksi, oikeus käyttää sitä 
taajuuksien osaa, joka on myönnetty
tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi, säilyy 
muuttumattomana voimassaolokautensa 
loppuun asti. Siihen taajuuksien osaan, 
joka voi tulla tarpeettomaksi kyseisen 
tavoitteen saavuttamisen kannalta, on 
sovellettava uutta myöntämismenettelyä
tämän direktiivin 9 artiklan 3 ja 4 kohdan
ja valtuutusdirektiivin 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

(Trautmannin tarkistus 29, jota on muutettu laajentamalla säännöstä radiopalveluihin). 
Radio- ja televisiotoiminnan harjoittajien pitäisi voida jatkaa lähetystoimintansa 
harjoittamista ja kehittämistä (esim. HDTV) digitaalilähetyksiin siirtymisen jälkeen.

Tarkistus 73
Marielle De Sarnez

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 
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.

2. Tätä artiklaa ei sovelleta silloin, kun 
jäsenvaltioiden käyttämillä rajoituksilla 
pyritään edistämään kulttuuripolitiikan, 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
tavoitteita. 
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Or. fr

Tarkistus 74
Ignasi Guardans Cambó

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

1. 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, kun kyseinen 
siirto tai vuokraus on kansallisten 
menettelyiden mukainen ja kun se ei 
aiheuta muutoksia kyseisellä
taajuusalueella tarjottavaan palveluun. 

Or. en

Perustelu

Taajuuksilla käytävän kaupan ei pitäisi johtaa keinotteluun eikä muutoksiin tietyillä 
taajuusalueella tarjottavissa palveluissa erityisesti silloin, kun se annetaan käytettäväksi 
sellaisen rajoituksen perusteella, jolla pyritään varmistamaan yleisen edun mukaisen 
tavoitteen saavuttaminen.

Tarkistus 75
Katerina Batzeli

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

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 c artiklan
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, kun kyseinen 
siirto tai vuokraus on kansallisten 
menettelyiden mukainen ja kun se ei 
aiheuta muutoksia kyseisellä 
taajuusalueella tarjottavaan palveluun. 

Or. en

Perustelu

Taajuuksien hallinnointi kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, joten kansalliset menettelyt ja 
sääntely on otettava täysimääräisesti huomioon.

Tarkistus 76
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

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

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietyn yrityksen aikomuksesta siirtää 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksia 
ilmoitetaan taajuuksien myöntämisestä 
vastaavalle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja että se 
julkistetaan. Jos radiotaajuuksien käyttö 
on yhdenmukaistettu 
radiotaajuuspäätöstä tai muuta yhteisön 
toimenpidettä soveltamalla, tällainen 
siirto ei saa olla ristiriidassa tämän 
yhdenmukaistetun käytön kanssa.

2. Tätä artiklaa ei sovelleta silloin, kun 
jäsenvaltioiden käyttämillä rajoituksilla 
pyritään edistämään kulttuuripolitiikan, 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
tavoitteita. 
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Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioilla on toimivalta määritellä oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
kaikkien sellaisten radiotaajuuksien myöntämisen soveltamisala, luonne ja kesto, jotka 
liittyvät kulttuuri- ja mediapoliittisiin tavoitteiden edistämiseen, joten 9 a artiklan mukainen 
uudelleentarkastelu ei tule kyseeseen tässä tapauksessa. Lisäksi komission ehdotuksen 2 
kohdassa sekoitetaan kaksi eri kohtaa: rajoitusten uudelleentarkastelu sekä käyttöoikeuksien 
uudelleentarkastelu. Viimeksi mainittuun sovelletaan valtuutusdirektiivin 5 artiklan 2 kohtaa.

Tarkistus 77
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

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

Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä ja rajoittamatta tämän 
direktiivin 8 a artiklan säännöksiä, 
komissio voi tämän artiklan periaatteiden 
saavuttamiseksi hyväksyä asianmukaisia 
teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä: 

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). 
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Tarkistus 78
Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

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

Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä ja rajoittamatta tämän 
direktiivin 8 a artiklan säännöksiä, 
komissio voi tämän artiklan periaatteiden 
saavuttamiseksi hyväksyä asianmukaisia 
teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä:

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. 

Tarkistus 79
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – ensimmäinen kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) radiotaajuuksien saatavuutta ja 
tehokasta käyttöä koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi 9 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla;  

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
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yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). 

Tarkistus 80
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artiklan – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – ensimmäinen kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) radiotaajuuksien saatavuutta ja 
tehokasta käyttöä koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi 9 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla;  

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). Kaikki yhdenmukaistetut päätökset palvelu- ja 
teknologiariippumattomuuteen sovellettavista ylimääräisistä poikkeuksista muodostavat 
tämän direktiivin keskeisen osan, ja niistä pitäisi tehdä lainsäädäntötarkistus.

Tarkistus 81
Ignasi Guardans Cambó

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – ensimmäinen kohta – -a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

  -a a) sen varmistamiseksi, että 
radiotaajuuksien varaamisesta, 
saatavuudesta ja käytöstä on saatavilla 
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koordinoitua ja oikea-aikaista tietoa;

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden ja yhdenmukaisuuden vuoksi on tärkeää, että kaikki taajuushallintoa 
koskevat yhdenmukaistamistoimet kootaan yhteen sen sijaan, että ne jaettaisiin kahteen 
erilliseen sääntelykehykseen (puitedirektiivi ja radiotaajuuspäätös).

Tarkistus 82
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – ensimmäinen kohta – -a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a a) sen varmistamiseksi, että 
radiotaajuuksien varaamisesta, 
saatavuudesta ja käytöstä on saatavilla 
koordinoitua ja oikea-aikaista tietoa;

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). 

Tarkistus 83
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – ensimmäinen kohta – -a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-a a) sen varmistamiseksi, että 
radiotaajuuksien varaamisesta, 
saatavuudesta ja käytöstä on saatavilla 
koordinoitua ja oikea-aikaista tietoa;

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). Kaikki yhdenmukaistetut päätökset palvelu- ja 
teknologiariippumattomuuteen sovellettavista ylimääräisistä poikkeuksista muodostavat 
tämän direktiivin keskeisen osan, ja niistä pitäisi tehdä lainsäädäntötarkistus.

Tarkistus 84
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

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 radiotaajuksia, joita jäsenvaltiot 
ovat suunnitelleet käytettävän 
lähetyspalveluihin;

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
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täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). 

Tarkistus 85
Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

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 radiotaajuksia, joita jäsenvaltiot 
ovat suunnitelleet käytettävän 
lähetyspalveluihin;

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). Kaikki yhdenmukaistetut päätökset palvelu- ja 
teknologiariippumattomuuteen sovellettavista ylimääräisistä poikkeuksista muodostavat 
tämän direktiivin keskeisen osan, ja niistä pitäisi tehdä lainsäädäntötarkistus.

Tarkistus 86
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

d) palvelu- tai 
teknologiariippumattomuutta koskevan 
poikkeuksen luomiseksi ja näiden 
poikkeusten soveltamisalan ja luonteen 

d) näiden täytäntöönpanotoimien 
rajoittamatta yhteisön tai kansallisella 
tasolla yhteisön lainsäädännön mukaisesti 
toteutettuja toimia, yleisen edun 
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yhdenmukaistamiseksi 9 artiklan 3 ja 4 
kohdan mukaisesti lukuun ottamatta niitä 
poikkeuksia, joiden tarkoituksena on 
varmistaa kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden
moniarvoisuuden edistäminen.

mukaisten tavoitteiden toteuttamiseksi 
erityisesti, mitä tulee sisällön sääntelyyn 
ja audiovisuaalialan politiikkaan. 

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). 

Tarkistus 87
Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) näiden täytäntöönpanotoimien 
rajoittamatta yhteisön tai kansallisella 
tasolla yhteisön lainsäädännön mukaisesti 
toteutettuja toimia, yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden toteuttamiseksi 
erityisesti, mitä tulee sisällön sääntelyyn 
ja audiovisuaalialan politiikkaan. 

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
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yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). 

Tarkistus 88
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

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.

Näistä 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 
a–c alakohtien säännösten 
täytäntöönpanossa voi avustaa 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea.

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). 
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Tarkistus 89
Helga Trüpel

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

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.

Näistä 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 
a–c alakohtien säännösten 
täytäntöönpanossa voi avustaa 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea.

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). Kaikki yhdenmukaistetut päätökset palvelu- ja 
teknologiariippumattomuuteen sovellettavista ylimääräisistä poikkeuksista muodostavat 
tämän direktiivin keskeisen osan, ja niistä pitäisi tehdä lainsäädäntötarkistus.

Tarkistus 90
Ignasi Guardans Cambó

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – ensimmäinen kohta – -a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden ja yhdenmukaisuuden vuoksi on tärkeää, että kaikki taajuushallintoa 
koskevat yhdenmukaistamistoimet kootaan yhteen sen sijaan, että ne jaettaisiin kahteen 
erilliseen sääntelykehykseen (puitedirektiivi ja radiotaajuuspäätös). 

Tarkistus 91
Ignasi Guardans Cambó

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

Komission teksti Tarkistus

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

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämäntyyppisten toimenpiteiden hyväksymisessä ei ole perusteltua käyttää 
kiireellisyysmenettelyä.
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Tarkistus 92
Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

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

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämäntyyppisten toimenpiteiden hyväksymisessä ei ole perusteltua käyttää 
kiireellisyysmenettelyä.

Tarkistus 93
Katerina Batzeli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti asetettavien 
velvollisuuksien ja ehtojen on oltava 
puolueettomia, avoimia, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä, ja ne on pantava täytäntöön 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 6 
ja 7 artiklassa tarkoitetun menettelyn 

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti asetettavien 
velvollisuuksien ja ehtojen on oltava 
puolueettomia, avoimia, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä, ja ne on pantava täytäntöön 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 6 
ja 7 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
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mukaisesti. mukaisesti.

Tätä menettelyä ei sovelleta tämän 
artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2002/19 (käyttöoikeusdirektiivi) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisilla 
toimilla pyritään varmistamaan digitaalitelevisioalan tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja 
kulttuurinen monimuotoisuus, joten ne kuuluvat selkeästi jäsenvaltioiden toimivaltaan

Tarkistus 94
Ignasi Guardans Cambó

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vaikka yleisvaltuutukset voivat olla käyttökelpoinen ratkaisu pitkällä aikavälillä teknologian 
kehittyessä, yksittäisten käyttöoikeuksien myöntämisen tulisi säilyä normaalina 
radiotaajuuksien myöntämismenettelynä.
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Tarkistus 95
Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

(Trautmannin mietinnön tarkistus 72, perustelua on muutettu). Vaikka yleisvaltuutukset voivat 
olla käyttökelpoinen ratkaisu pitkällä aikavälillä teknologian kehittyessä, yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämisen tulisi säilyä normaalina radiotaajuuksien 
myöntämismenettelynä. Komissio vahvistaa käytännössä tämän toimintatavan esim. 
taajuusylijäämää koskevassa tiedonannossaan, jossa se ehdottaa tiettyjen palveluiden 
osoittamista osakaistoille yksittäisillä toimiluvilla.

Tarkistus 96
Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

Radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
jakamismenettelyjen on oltava 
puolueettomia, läpinäkyviä, syrjimättömiä 
ja oikeasuhteisia ja, radiotaajuuksien 
osalta, direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 artiklan säännösten 

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

mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
niitä erityisperusteita ja menettelyitä, joita 
jäsenvaltiot ovat määritelleet 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myöntämiseksi radio- tai televisio-
ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoajille 
yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotus vastaa tällä hetkellä voimassa olevaa direktiiviä, joka on osoittautunut toimivaksi ja 
tehokkaaksi. 

Tarkistus 97
Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rajoittamatta 5 artiklan 1 ja 2 kohdan
sekä direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivin) 8 ja 9 artiklan
soveltamista komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä:

Or. en
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Perustelu

Kaikista 6 a artiklaan (yhdenmukaistaminen) perustuvista täytäntöönpanotoimenpiteistä tulisi 
päättää valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Tämäntyyppisten 
toimenpiteiden hyväksymisessä ei ole perusteltua käyttää kiireellisyysmenettelyä.

Tarkistus 98
Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

a) yksilöidäkseen radiotaajuusalueita, 
joiden käyttö edellyttää yleisvaltuutuksia 
tai yksittäisiä oikeuksia taajuuksien 
käyttöön;

a) yksilöidäkseen radiotaajuusalueita, 
joiden käyttö edellyttää yleisvaltuutuksia;

Or. en

Perustelu

Kaikista 6 a artiklaan (yhdenmukaistaminen) perustuvista täytäntöönpanotoimenpiteistä tulisi 
päättää valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Tämäntyyppisten 
toimenpiteiden hyväksymisessä ei ole perusteltua käyttää kiireellisyysmenettelyä.  

Tarkistus 99
Helga Trüpel

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

Or. en
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Perustelu

Kaikista 6 a artiklaan (yhdenmukaistaminen) perustuvista täytäntöönpanotoimenpiteistä tulisi 
päättää valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Tämäntyyppisten 
toimenpiteiden hyväksymisessä ei ole perusteltua käyttää kiireellisyysmenettelyä.  

Tarkistus 100
Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

d) yhdenmukaistaakseen liitteessä II 
määritettyjä ehtoja, jotka liittyvät 
radiotaajuuksien tai numeroiden käyttöä 
koskeviin yleisvaltuutuksiin tai yksittäisiin 
käyttöoikeuksiin;

poistetaan

Or. en

Perustelu

Kaikista 6 a artiklaan (yhdenmukaistaminen) perustuvista täytäntöönpanotoimenpiteistä tulisi
päättää valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Tämäntyyppisten 
toimenpiteiden hyväksymisessä ei ole perusteltua käyttää kiireellisyysmenettelyä.  

Tarkistus 101
Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

e) määrätäkseen valtuutusten tai 
käyttöoikeuksien muuttamisesta tai 
peruuttamisesta ja d alakohtaan liittyvistä 
menettelyistä;

poistetaan

Or. en
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Perustelu

Kaikista 6 a artiklaan (yhdenmukaistaminen) perustuvista täytäntöönpanotoimenpiteistä tulisi 
päättää valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Tämäntyyppisten 
toimenpiteiden hyväksymisessä ei ole perusteltua käyttää kiireellisyysmenettelyä.  

Tarkistus 102
Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

f) säätääkseen menettelyistä sellaisten 
yritysten valitsemista varten, joille 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myönnettävä radiotaajuuksien tai 
numeroiden yksittäisiä käyttöoikeuksia, 
tarpeen mukaan 6 b artiklan säännösten 
mukaisesti.

poistetaan

Or. en

Perustelu

Kaikista 6 a artiklaan (yhdenmukaistaminen) perustuvista täytäntöönpanotoimenpiteistä tulisi 
päättää valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Tämäntyyppisten 
toimenpiteiden hyväksymisessä ei ole perusteltua käyttää kiireellisyysmenettelyä.  

Tarkistus 103
Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä a–d ja f alakohdassa luetteluista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
14 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 

Edellä luetteluista toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 14 a artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää
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noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä 
komissio voi soveltaa 14 a artiklan 4 
kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Kaikista 6 a artiklaan (yhdenmukaistaminen) perustuvista täytäntöönpanotoimenpiteistä tulisi 
päättää valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Tämäntyyppisten 
toimenpiteiden hyväksymisessä ei ole perusteltua käyttää kiireellisyysmenettelyä.  

Tarkistus 104
Ignasi Guardans Cambó

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

Komission teksti Tarkistus

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. 

poistetaan

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.
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 105
Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

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. 

poistetaan

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.

Or. en

Perustelu

(Trautmannin mietinnön tarkistus 82 ja puheenjohtajavaltion 24. huhtikuuta 2008 antama 
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kompromissiesitys). EU:n laajuisista valintamenettelyistä käyttöoikeuksien myöntämistä 
varten tulisi tehdä erillisiä lainsäädäntöehdotuksia. Niiden ei pidä olla komiteamenettelyjen 
alainen asia.  

Tarkistus 106
Ignasi Guardans Cambó

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

Komission teksti Tarkistus

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

poistetaan

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 107
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 b artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

poistetaan

Or. en

Perustelu

(Trautmannin mietinnön tarkistus 82 ja puheenjohtajavaltion 24. huhtikuuta 2008 antama 
kompromissiesitys). EU:n laajuisista valintamenettelyistä käyttöoikeuksien myöntämistä 
varten tulisi tehdä erillisiä lainsäädäntöehdotuksia. Niiden ei pidä olla komiteamenettelyjen 
alainen asia.  

Tarkistus 108
Ignasi Guardans Cambó

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
14 a artikla  – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 
artiklan säännökset.

poistetaan

Or. en
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Perustelu

Valtuutusdirektiivin nojalla hyväksyttyjen komitologiatoimenpiteiden tyyppi ei ole riittävä 
peruste kiireellisyysmenettelyn käyttöön.

Tarkistus 109
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
14 a artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 
artiklan säännökset.

poistetaan

Or. en

Perustelu

(Trautmannin mietinnön tarkistus 82 ja puheenjohtajavaltion 24. huhtikuuta 2008 antama 
kompromissiesitys). EU:n laajuisista valintamenettelyistä käyttöoikeuksien myöntämistä 
varten tulisi tehdä erillisiä lainsäädäntöehdotuksia. Niiden ei pidä olla komiteamenettelyjen 
alainen asia. 

Tarkistus 110
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
liite II

Komission teksti Tarkistus

15) Lisätään uusi liite II, jonka teksti on 
tämän direktiivin liitteenä.

poistetaan

Or. en
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Perustelu

Poistetaan neuvoston 24. huhtikuuta antaman asiakirjan mukaisesti.
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