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Tarkistus 76
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan Euroopan sähköisen 
viestinnän markkinaviranomainen, jolla 
on tässä asetuksessa säädetyt 
velvollisuudet.

1. Perustetaan televiestinnän 
eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelin viranomaiseksi, jolla on tässä 
asetuksessa säädetyt velvollisuudet.

Or. en

Perustelu

Ei ole tarpeen luoda markkinaviranomaista, ja se tulisi korvata EU:n oikeuteen perustuvalla 
neuvoa-antavalla komitealla. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen suuren jaoston 2. 
toukokuuta 2006 antama tuomio asiassa C-217/04, Yhdistynyt kuningaskunta vastaan 
parlamentti ja neuvosto, osoittaa, että 95 artiklaa voidaan soveltaa perustana yhteisön elimen 
perustamiselle.

Tarkistus 77
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) antaa neuvoja ja apua komissiolle ja 
jäsenvaltioiden nimeämille toimivaltaisille 
elimille kaikissa markkinaviranomaisen 
toimivaltuuksien piiriin kuuluvissa 
verkko- ja tietoturvakysymyksissä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viranomaisella ei tule olla tietoturvaa koskevaa toimivaltaa, jota käyttää jo tehokkaasti 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA).



PE405.990v01-00 4/9 AM\722521FI.doc

FI

Tarkistus 78
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tiettyjä kansallisia markkinoita 
koskevat analyysit direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 16 artiklan mukaisesti;

(e) yhteistyössä asianomaisten 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
kanssa tiettyjä kansallisia markkinoita 
koskevat analyysit direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 16 artiklan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Markkinatutkimusten suorittaminen on tehokkainta, kun sen tekevät kansalliset 
sääntelyviranomaiset, joten yhteistyö on toivottavaa.

Tarkistus 79
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio pyytää direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 16 artiklan 
7 kohdan mukaisesti markkinaviranomaista 
analysoimaan tietyn jäsenvaltion 
merkityksellisiä markkinoita, 
markkinaviranomaisen on annettava 
lausunto ja toimitettava komissiolle 
tarvittavat tiedot, mukaan luettuina julkisen 
kuulemisen ja markkina-analyysin tulokset.
Jos markkinaviranomainen toteaa, ettei 
markkinoilla ole tosiasiallista kilpailua, sen
on julkisen kuulemisen jälkeen esitettävä 
lausunnossaan toimenpide-ehdotus, jossa 
yksilöidään yritykset, jotka olisi sen 
mielestä nimettävä huomattavan 

1. Jos komissio pyytää direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 16 artiklan 
7 kohdan mukaisesti markkinaviranomaista 
analysoimaan tietyn jäsenvaltion 
merkityksellisiä markkinoita, 
markkinaviranomaisen on suoritettava 
markkinatutkimus yhteistyössä 
asianomaisen kansallisen 
sääntelyviranomaisen kanssa. Niiden on 
annettava yhteinen lausunto viranomaisen 
johdolla ja toimitettava komissiolle 
tarvittavat tiedot, mukaan luettuina julkisen 
kuulemisen ja markkina-analyysin tulokset. 
Jos markkinaviranomainen ja kansallinen 
sääntelyviranomainen toteavat, ettei 
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markkinavoiman yrityksiksi kyseisillä 
markkinoilla, sekä asianmukaiset 
velvoitteet, jotka yrityksille olisi asetettava.

markkinoilla ole tosiasiallista kilpailua, 
niiden on julkisen kuulemisen jälkeen 
esitettävä lausunnossaan toimenpide-
ehdotus, jossa yksilöidään yritykset, jotka 
olisi sen mielestä nimettävä huomattavan 
markkinavoiman yrityksiksi kyseisillä 
markkinoilla, sekä asianmukaiset 
velvoitteet, jotka yrityksille olisi asetettava.

2. Markkinaviranomainen voi tarvittaessa 
kuulla asianomaisia kansallisia 
kilpailuviranomaisia ennen lausunnon 
antamista komissiolle.

2. Markkinaviranomainen voi tarvittaessa 
kuulla asianomaisia kansallisia 
kilpailuviranomaisia ennen lausunnon 
antamista komissiolle.

3. Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle kaikki saatavilla 
olevat tiedot, joita se tarvitsee 
toteuttaakseen 1 kohdassa tarkoitetut 
tehtävät.

3. Markkinaviranomaisen ja kansallisen 
sääntelyviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle kaikki saatavilla 
olevat tiedot, joita se tarvitsee 
toteuttaakseen 1 kohdassa tarkoitetut 
tehtävät.

Or. en

Perustelu

Markkinatutkimuksia voidaan tehdä tehokkaimmin, kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
osallistuvat suoraan. Viranomaisen on valvottava tutkimuksia ja vastattava suosituksista.

Tarkistus 80
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle ja 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevälle 
ryhmälle tarvittaessa neuvoja
markkinaviranomaisen vastuualueeseen 
liittyvissä kysymyksissä siltä osin kuin ne 
vaikuttavat radiotaajuuksien käyttöön
sähköisessä viestinnässä yhteisössä tai 
radiotaajuuksien käyttö vaikuttaa niihin.
Markkinaviranomainen tekee tarvittaessa 
tiivistä yhteistyötä radiotaajuuspolitiikkaa 
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käsittelevän ryhmän kanssa.

Or. en

Perustelu

Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevällä ryhmällä tulisi säilyä radiotaajuuksia koskeva 
toimivalta, mutta markkinaviranomaisen tulisi tarvittaessa tehdä yhteistyötä ja antaa apua.

Tarkistus 81
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle neuvoja päätöksen 
N:o 676/2002/EY (radiotaajuuspäätös) 
6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
yhteisen politiikan tavoitteiden 
määrittelystä siltä osin kuin ne liittyvät 
sähköisen viestinnän alaan.

3. Komissio voi pyytää 
markkinaviranomaista antamaan 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevälle 
ryhmälle neuvoja päätöksen N:o 
676/2002/EY (radiotaajuuspäätös) 
6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
yhteisen politiikan tavoitteiden 
määrittelystä siltä osin kuin ne liittyvät 
sähköisen viestinnän alaan.

Or. en

Perustelu

Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevällä ryhmällä tulisi säilyä radiotaajuuksia koskeva 
toimivalta, mutta markkinaviranomaisen tulisi tarvittaessa tehdä yhteistyötä ja antaa apua.

Tarkistus 82
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomainen edistää sähköistä 1. Yhteistyöelin edistää sähköistä viestintää 
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viestintää koskevan yhteisön politiikan 
mukaisesti sekä jäsenvaltioiden keskinäistä 
että jäsenvaltioiden, kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja komission välistä 
tiedonvaihtoa sähköisiä viestintäverkkoja 
ja -palveluja koskevien sääntelytoimien 
tilanteesta ja kehityksestä, verkko- ja 
tietoturva mukaan luettuna.

koskevan yhteisön politiikan mukaisesti 
sekä jäsenvaltioiden keskinäistä että 
jäsenvaltioiden, kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja komission välistä 
tiedonvaihtoa sähköisiä viestintäverkkoja 
ja -palveluja koskevien sääntelytoimien 
tilanteesta ja kehityksestä.

Or. en

Perustelu

Viranomaisella ei tule olla tietoturvaa koskevaa toimivaltaa, jota käyttää jo tehokkaasti 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA).

Tarkistus 83
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomaisen tulot 
muodostuvat:

1. Markkinaviranomaisen tulot 
muodostuvat seuraavasti:

(a) markkinaviranomaisen tarjoamista 
palveluista perittävistä maksuista;

(a) kolmannes sen vuotuisesta 
rahoituksesta maksetaan suoraan 
yhteisön tukena budjettivallan käyttäjän 
määräämästä yhteisön talousarvion 
asianomaisesta budjettikohdasta 
6 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 
47 kohdan mukaisesti;

(b) osuudesta hakijoiden 17 artiklan 
mukaisesti maksamista käyttömaksuista;

(b) kaksi kolmannesta sen vuotuisista 
tuloista muodostuu kansallisten 
sääntelyviranomaisten suorista 
maksuosuuksista; jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on käytettävissään 
riittävät taloudelliset ja 
henkilöstövoimavarat, jotta ne voivat 
suorittaa yhteistyöelimen niille antamat 
tehtävät ja huolehtia sen asianmukaisesti 
rahoituksesta; jäsenvaltioiden olisi 
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ilmoitettava, mitä budjettikohtaa 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
tästä lähtien käytettävä myöntäessään 
yhteistyöelimelle resursseja vuotuisista 
talousarvioistaan; talousarviot on 
julkistettava.

(c) Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon (pääluokka ”Komissio”) 
sisältyvästä yhteisön tuesta;
(d) mahdollisista 26 artiklan 7 kohdassa 
mainituista testamenttilahjoituksista, 
lahjoituksista ja tuista;
(e) jäsenvaltioiden tai niiden 
sääntelyviranomaisten maksamasta 
vapaaehtoisesta rahoituksesta.

Or. en

Perustelu

Markkinaviranomaisella tulee olla oikeus kerätä maksuja. Jotta taattaisiin todellinen 
riippumattomuus komissiosta, markkinaviranomaisen rahoituksen on tultava pääosin 
jäsenvaltioista.

Tarkistus 84
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
55 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee viiden vuoden kuluessa 
markkinaviranomaisen toiminnan 
tosiasiallisesta alkamisesta ja tämän 
jälkeen viiden vuoden välein 
yleiskertomuksen markkinaviranomaisen 
toiminnan ja tässä asetuksessa säädettyjen 
menettelyjen tuloksena saaduista 
kokemuksista. Arviointi kattaa 
markkinaviranomaisen saavuttamat 
tulokset ja sen työmenetelmät suhteessa 
sen tavoitteeseen, toimeksiantoon ja 
tehtäviin, jotka määritellään tässä 

Komissio julkaisee kolmen vuoden
kuluessa markkinaviranomaisen toiminnan 
tosiasiallisesta alkamisesta ja tämän 
jälkeen kolmen vuoden välein 
yleiskertomuksen markkinaviranomaisen 
toiminnan ja tässä asetuksessa säädettyjen 
menettelyjen tuloksena saaduista 
kokemuksista. Arviointi kattaa 
markkinaviranomaisen saavuttamat 
tulokset ja sen työmenetelmät suhteessa 
sen tavoitteeseen, toimeksiantoon ja 
tehtäviin, jotka määritellään tässä 
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asetuksessa ja markkinaviranomaisen 
vuotuisissa työohjelmissa. Arvioinnissa 
otetaan huomioon sidosryhmien 
näkemykset sekä yhteisön että 
jäsenvaltioiden tasolla. Kertomus ja siihen 
mahdollisesti liittyvät ehdotukset 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

asetuksessa ja markkinaviranomaisen 
vuotuisissa työohjelmissa. Arvioinnissa 
otetaan huomioon sidosryhmien 
näkemykset sekä yhteisön että 
jäsenvaltioiden tasolla. Kertomus ja siihen 
mahdollisesti liittyvät ehdotukset 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Euroopan parlamentti, komissio ja 
neuvosto arvioivat kuuden vuoden välein 
yleiskertomuksen asianmukaisella tavalla 
huomioon ottaen, onko 
markkinaviranomainen saavuttanut 
sääntelyn yhdenmukaisuutta koskevat 
tavoitteensa ja voivatko markkinat toimia 
ilman sen harjoittamaa sääntelyyn 
liittyvää valvontaa. Jos asiasta sovitaan, 
markkinaviranomaisen olemassaolo joko 
lakkaa tai se saa uuden kuusivuotisen 
toimikauden.

Or. en

Perustelu

Kyseessä on nopeasti kehittyvä tekniikan ala, jota on toivottavaa valvoa useammin kuin 
kerran sen toimikauden aikana. Markkinaviranomaisen mandaatin uusiminen on syytä liittää 
sen toimintaa arvioiviin yleiskertomuksiin.
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