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Tarkistus 86
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 
7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi), 
sähköisten viestintäverkkojen ja niiden 
liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja 
yhteenliittämisestä 7 päivänä maaliskuuta 
2002 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi), sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista 
valtuutuksista 7 päivänä maaliskuuta 2002 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi), yleispalvelusta ja 
käyttäjien oikeuksista sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla 
7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) ja henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä 
heinäkuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/58/EY (sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivi), jäljempänä yhteisesti 
’puitedirektiivi ja erityisdirektiivit’, 
tarkoituksena on luoda sähköisen 
viestinnän sisämarkkinat yhteisössä ja 
varmistaa samalla investointien, 
innovoinnin ja kuluttajansuojan korkea 
taso lisäämällä kilpailua.

(1) Sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 
7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi), 
sähköisten viestintäverkkojen ja niiden 
liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja 
yhteenliittämisestä 7 päivänä maaliskuuta 
2002 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi), sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista 
valtuutuksista 7 päivänä maaliskuuta 2002 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi), yleispalvelusta ja 
käyttäjien oikeuksista sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla 
7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) ja henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä 
heinäkuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/58/EY (sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivi), jäljempänä yhteisesti 
’puitedirektiivi ja erityisdirektiivit’, sekä 
EU:n toimielinten kannan ja erityisesti 
kuluttajien luottamuksesta digitaaliseen 
ympäristöön annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman1

tarkoituksena on luoda sähköisen 
viestinnän sisämarkkinat yhteisössä ja 
varmistaa samalla investointien, 
innovoinnin ja kuluttajansuojan korkea 
taso lisäämällä kilpailua.
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1 Hyväksytyt tekstit P6_TA(2007)0287.

Or. en

Tarkistus 87
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Markkinaviranomaisen olisi 
avustettava komissiota tekemällä vuosittain 
katsaus toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot 
ovat toteuttaneet tiedottaakseen 
kansalaisille eurooppalaisen hätänumeron 
112 olemassaolosta ja käytöstä. 
Markkinaviranomaisen vuosikatsauksessa 
olisi yksilöitävä parhaat toimintatavat ja 
jäljellä olevat pullonkaulat ja sen olisi 
osaltaan edistettävä Euroopan unionissa 
matkustavien kansalaisten suojelun ja 
turvallisuuden parantamista.

(20) Markkinaviranomaisen olisi 
avustettava komissiota tekemällä vuosittain 
katsaus kansalaisten eurooppalaisen 
hätänumeron 112 olemassaoloa ja käyttöä 
koskevista tiedoista. 
Markkinaviranomaisen vuosikatsauksessa 
olisi yksilöitävä parhaat toimintatavat ja 
jäljellä olevat pullonkaulat ja sen olisi 
osaltaan edistettävä Euroopan unionissa 
matkustavien kansalaisten suojelun ja 
turvallisuuden parantamista.

Or. en

Tarkistus 88
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Globaalit televiestintäpalvelut ovat 
erikoistapaus, jonka yhteydessä 
valtuutuksen myöntämisen ehtojen 
lähentäminen saattaa olla tarpeen. On 
yleisesti tunnustettu, että nämä palvelut, 
joissa on kyse monikansallisten yritysten, 
joilla on toimipaikkoja eri maissa ja usein 
eri mantereilla, yritystietojen ja 
puheensiirtopalvelujen hallinnoinnista, 
ovat luonteeltaan rajat ylittäviä, ja 
Euroopassa ne ovat Euroopan laajuisia. 
Markkinaviranomaisen olisi laadittava 
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yhteinen sääntelyä koskeva 
lähestymistapa, jotta integroiduista 
saumattomasti toimivista palveluista 
voidaan hyötyä koko Euroopassa.

Or. en

Tarkistus 89
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(c) antaa sääntelykysymyksiin liittyviä 
neuvoja markkinatoimijoille ja kansallisille 
sääntelyviranomaisille;

(c) antaa sääntelykysymyksiin liittyviä 
neuvoja markkinatoimijoille (kuluttajat ja 
kuluttajajärjestöt mukaan luettuina) ja 
kansallisille sääntelyviranomaisille;

Or. cs

Tarkistus 90
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) vaihtaa kokemuksia ja edistää 
innovointia eurooppalaisilla 
markkinoilla;

Or. en

Perustelu

On syytä korostaa, että elimen tehtävänä on edistää innovointia Euroopassa, koska innovointi 
on myös kuluttajien etujen mukaista.
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Tarkistus 91
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) antaa markkinatoimijoille ja 
kansallisille sääntelyviranomaisille 
neuvoja ja tukea piratismiin ja 
turvallisuuskysymyksiin liittyvissä 
asioissa.

Or. en

Perustelu

On syytä korostaa, että elimen tehtävänä on lisätä tietoturvaa ja tiukentaa tekijänoikeuden ja 
sen lähioikeuksien noudattamista koskevia velvoitteita.

Tarkistus 92
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) avustaa jäsenvaltioita ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia asioissa, jotka 
koskevat hätäpalveluyksikköjen erityisesti 
suurten hätätilanteiden ja katastrofien 
aikana käyttämien 
televiestintäjärjestelmien 
yhteentoimivuutta sekä sellaisen 
direktiivin 2002/22/EY 26 a artiklassa 
tarkoitetun tiedotusjärjestelmän 
perustamista, jolla varoitetaan kansalaisia 
ja tiedotetaan heille.

Or. en
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Tarkistus 93
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) kehittää yhteisen sääntelyä koskevan 
lähestymistavan yleiseurooppalaisiin 
palveluihin, kuten globaaleihin 
televiestintäpalveluihin, jotta voidaan 
varmistaa kansallisten sääntöjen 
yhdenmukaisuus.

Or. en

Tarkistus 94
Zuzana Roithová

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 sääntelijöiden 
yhteistyöelin (jäljempänä viranomainen), 
jolla on tässä asetuksessa säädetyt 
velvollisuudet.

Or. cs

(Tarkistus on laadittu erityisesti tšekinkielistä versiota ajatellen. Siinä on kyse sanasta 
viranomainen, ja muutos koskee koko tekstiä. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 

tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus 95
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomainen edistää 
erityisesti puitedirektiivin ja 
erityisdirektiivien säännösten 
yhdenmukaista soveltamista avustamalla 

2. Markkinaviranomainen edistää 
erityisesti puitedirektiivin ja 
erityisdirektiivien säännösten 
yhdenmukaista soveltamista ja ottaa 
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komissiota suositusten ja päätösten 
valmistelussa, joita komissio antaa tai 
tekee direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 19 artiklan mukaisesti.

huomioon myös EU:n toimielinten kannat 
avustamalla komissiota suositusten ja 
päätösten valmistelussa, joita komissio 
antaa tai tekee direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 19 artiklan mukaisesti.

Or. cs

Tarkistus 96
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) yhteentoimivien 
televiestintäpalvelujen tehokas 
täytäntöönpano hätäpalveluyksikköjä 
varten sekä direktiivin 2002/22/EY 
26 a artiklassa tarkoitetun kansalaisten 
varoittamista ja hälyttämistä koskevan 
järjestelmän täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 97
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – p alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) yleiseurooppalaisia palveluja, kuten 
globaaleja televiestintäpalveluja,
koskevien valtuutusten yhdenmukaiset 
ehdot;

Or. en
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Tarkistus 98
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. . Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle kaikki saatavilla 
olevat tiedot, joita se tarvitsee 
toteuttaakseen 1–4 kohdassa tarkoitetut 
tehtävät.

5. Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle kaikki saatavilla 
olevat tiedot, joita se tarvitsee 
toteuttaakseen 1–2 kohdassa tarkoitetut 
tehtävät.

Or. cs

Tarkistus 99
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomainen toteuttaa 
yhdenmukaistettujen numerointialueiden 
hallinnointiin liittyvät tehtävät direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 10 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 100
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko ja 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen hätänumeron 112 
toteuttaminen

Televiestintä hätätilanteissa

1. Markkinaviranomainen tekee vuosittain 
katsauksen toimenpiteistä, joita
jäsenvaltiot ovat toteuttaneet

1. Markkinaviranomainen tekee vuosittain 
katsauksen siitä, kuinka jäsenvaltiot ovat 
toteuttaneet eurooppalaisen hätänumeron 
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tiedottaakseen kansalaisille
eurooppalaisen hätänumeron 112 
olemassaolosta ja käytöstä. Katsaus 
tehdään direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 26 artiklan 
4 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen
pohjalta. Katsauksen tulokset sisällytetään 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun 
vuosikertomukseen.

112, sekä siitä, kuinka hyvin kansalaiset 
ovat tietoisia tämän numeron 
olemassaolosta ja käytöstä. Katsaus 
tehdään riippumattomien elinten 
direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 26 artiklan
6 kohdan mukaisesti suorittamien 
arviointien pohjalta. Katsauksen tulokset 
sisällytetään 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun vuosikertomukseen.

Or. cs

Tarkistus 101
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle lausunto teknisistä 
kysymyksistä, jotka liittyvät 
eurooppalaisen hätänumeron 112 
toteuttamiseen direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 26 artiklan 
mukaisesti.

2. Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle lausunnot teknisistä 
kysymyksistä, jotka liittyvät 

(a) eurooppalaisen hätänumeron 112 
toteuttamiseen direktiivin 2002/22/EY 
26 artiklan mukaisesti;
(b) hätäpalveluyksikköjen käyttämiä 
televiestintäjärjestelmiä koskeviin 
yhteentoimintakysymyksiin;
(c) direktiivin 2002/22/EY 26 a artiklassa 
tarkoitettuun kansalaisten varoittamista ja 
hälyttämistä koskevaan järjestelmään.

Or. en
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Tarkistus 102
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) järjestämällä tai tukemalla koulutusta 
kaikista sähköiseen viestintään liittyvistä 
kysymyksistä.

(c) järjestämällä tai tukemalla kansallisten 
sääntelyviranomaisten, muiden 
kansallisten viranomaisten ja EU:n 
toimielinten koulutusta kaikista sähköiseen 
viestintään liittyvistä kysymyksistä.

Or. cs

Tarkistus 103
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinaviranomaisen on saatettava 
nämä tiedot yleisön saataville helposti 
saatavilla olevassa muodossa.

3. Markkinaviranomaisen on saatettava 
nämä tiedot yleisön saataville helposti 
saatavilla olevassa muodossa, joka 
mahdollistaa myös etäkäytön.

Or. cs

Tarkistus 104
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voitaisiin varmistaa 
radiotaajuuksien käyttöä yhteisössä 
koskevien tietojen yhdenmukainen 
saatavuus, yleisön käyttöön on asetettava 
rekisteri, jonka kautta voi saada yhdestä 
paikasta tietoja taajuuksien käytöstä 
kussakin jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioiden 

Poistetaan.
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on annettava säännöllisesti tietoja 
radiotaajuuksien käytöstä 
markkinaviranomaisen asiasta esittämän 
pyynnön mukaisesti. 
Markkinaviranomainen vastaa rekisterin 
hallinnoinnista ja julkaisemisesta. 
Rekisterissä on oltava tämän asetuksen 
liitteessä määritellyt tiedot sekä kaikki 
muut tiedot, joita markkinaviranomainen 
pitää tarpeellisina. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä liitteen 
mukauttamiseksi tekniikan ja 
markkinoiden kehitykseen. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 54 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

2. Markkinaviranomainen hallinnoi 
tietokantaa, joka koskee 
matkaviestinasiakkaille tarjottavien 
puhelu- ja datapalvelujen hinnoittelua 
yhteisön alueella tapahtuvissa 
verkkovierailuissa, ja julkaisee sen. 
Tietokantaan voivat tarvittaessa sisältyä 
yhteisön syrjäisimmillä alueilla 
soitettaviin ja vastaanotettaviin 
verkkovierailupuheluihin liittyvät erityiset 
kustannukset. Markkinaviranomainen 
seuraa näiden hintojen kehitystä ja 
julkaisee asiasta vuosittain kertomuksen.

Or. cs

Tarkistus 105
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomainen julkaisee 
vuosittain kertomuksen sähköisen 
viestinnän alan kehityksestä, kuluttajiin 
liittyvät kysymykset mukaan luettuina, ja 

2. Markkinaviranomainen julkaisee 
vuosittain kertomuksen sähköisen 
viestinnän alan kehityksestä, kuluttajiin 
liittyvät kysymykset mukaan luettuina, ja 
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määrittelee siinä sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden valmiiksi saattamisen 
jäljellä olevat esteet. Kertomukseen on 
sisällyttävä yleiskatsaus ja analyysi 
kansallisia muutoksenhakumenettelyjä 
koskevista tiedoista, joita jäsenvaltiot ovat 
toimittaneet direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 4 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti, sekä siitä, missä määrin 
jäsenvaltioissa käytetään direktiivin 
2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) 
34 artiklassa tarkoitettuja tuomioistuinten 
ulkopuolisia riitojenratkaisumenettelyjä.

määrittelee siinä sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden valmiiksi saattamisen 
jäljellä olevat esteet, kuluttajien 
riittämättömiin tietoihin ja muihin, muun 
muassa kuluttajien luottamuksesta 
digitaaliseen ympäristöön annetussa 
Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 
mainittuihin ongelmiin liittyvät esteet 
mukaan luettuina. Kertomukseen on 
sisällyttävä yleiskatsaus ja analyysi 
kansallisia muutoksenhakumenettelyjä 
koskevista tiedoista, joita jäsenvaltiot ovat 
toimittaneet direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 4 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti, sekä siitä, missä määrin 
jäsenvaltioissa käytetään direktiivin 
2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) 
34 artiklassa tarkoitettuja tuomioistuinten 
ulkopuolisia riitojenratkaisumenettelyjä.
Kuluttajiin vaikuttavia asioita, 
vähittäishintojen vertailut mukaan 
luettuina, koskevat kertomuksen osat on 
julkaistava markkinaviranomaisen 
verkkosivulla kuluttajien helposti 
saatavilla olevassa muodossa.

Or. cs

Tarkistus 106
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomaiseen kuuluu: Markkinaviranomaiseen kuuluu:

(a) johtokunta (a) sääntelyneuvosto

(b) sääntelyneuvosto (b) johtokunta

(c) johtaja (c) pääjohtaja.

(d) verkkoturva-asiamies

(e) sidosryhmien pysyvä työryhmä
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(f) valituslautakunta.

Or. cs

Tarkistus 107
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Johtokunta vahvistaa ennen kunkin 
vuoden syyskuun 30 päivää sen jälkeen, 
kun se on kuullut komissiota ja saanut 
sääntelyneuvoston hyväksynnän 
28 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
markkinaviranomaisen seuraavan vuoden 
työohjelman ja toimittaa sen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.
Työohjelman vahvistaminen ei vaikuta 
vuosittaiseen talousarviomenettelyyn.

5. Sääntelyneuvosto vahvistaa komissiota 
kuultuaan ennen kunkin vuoden syyskuun 
30 päivää sen jälkeen 
markkinaviranomaisen seuraavan vuoden 
työohjelman ja toimittaa sen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.
Työohjelman vahvistaminen ei vaikuta 
vuosittaiseen talousarviomenettelyyn.

Or. cs

(Tarkistuksella mukautetaan tšekinkielistä versiota Herczogin alkuperäiseen 
englanninkieliseen tarkistukseen 55.)

Tarkistus 108
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Johtokunta käyttää talousarviovaltaansa 
36–38 artiklan mukaisesti.

6. Sääntelyneuvosto käyttää 
talousarviovaltaansa 36–38 artiklan 
mukaisesti.

Or. cs

Perustelu

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
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tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus 109
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Johtokunta vahvistaa 
työjärjestyksensä.

12. Sääntelyneuvosto vahvistaa 
työjärjestyksensä.

Or. cs

Tarkistus 110
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
johtajalle ennen 4–23 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa ohjeita johtajalle
tämän tehtävien suorittamisessa.

1. Johtokunta edustaa 
markkinaviranomaista ja huolehtii siitä, 
että markkinaviranomainen suorittaa 
tehtävänsä tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti. Lisäksi toimeenpaneva 
sääntelyneuvosto antaa pääjohtajalle 
ohjeita, jotka ovat ratkaisevia tämän 
tehtävien suorittamisessa.

Or. cs

Tarkistus 111
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
henkilöstä, jota esitetään nimitettäväksi 

2. Johtokunnan puheenjohtaja kutsutaan 
vuosittain osallistumaan parlamentin 
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johtajaksi 26 artiklan 1 kohdan ja 
29 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Sääntelyneuvosto tekee kyseisen 
päätöksen jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä. Johtaja ei osallistu 
tällaisen lausunnon valmisteluun eikä sitä 
koskevaan äänestykseen.

asiasta vastaavan valiokunnan 
kuulemiseen raportoimaan viranomaisen 
tehtävien suorittamisesta.

Or. cs

Tarkistus 112
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyneuvosto hyväksyy 26 artiklan 
5 kohdan ja 30 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti sekä 37 artiklaan perustuvan 
talousarvioesityksen puitteissa 
markkinaviranomaisen toimintaa 
koskevan seuraavan vuoden työohjelman.

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 113
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sääntelyneuvosto hyväksyy 
vuosikertomuksessa olevan 
sääntelytoimintaa koskevan erillisen osan,
josta säädetään 26 artiklan 11 kohdassa 
ja 30 artiklan 9 kohdassa.

Poistetaan.

Or. cs
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Tarkistus 114
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta 
ja sääntelyneuvostoa kuultuaan jatkaa 
johtajan toimikautta kerran enintään 
kolmella vuodella ottaen huomioon 
arviointikertomuksen ja ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tämä on 
markkinaviranomaisen tehtävien ja 
velvoitteiden kannalta perusteltua.

4. Sääntelyneuvosto voi jatkaa 
pääjohtajan toimikautta kerran enintään 
kolmella vuodella ottaen huomioon 
arviointikertomuksen.

Johtokunnan on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille aikeestaan jatkaa johtajan 
toimikautta. Johtaja voidaan toimikauden 
jatkamista edeltävän kuukauden aikana 
kutsua antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. Jos toimikautta ei jatketa, 
johtaja jatkaa tehtävässään seuraajan 
nimittämiseen asti.

Jos toimikautta ei jatketa, pääjohtaja
jatkaa tehtävässään seuraajan 
nimittämiseen asti.

Or. cs

Tarkistus 115
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
päätöksellä, jonka johtokunta tekee 
sääntelyneuvostoa kuultuaan. Johtokunta
tekee kyseisen päätöksen jäsentensä 
kolmen neljäsosan enemmistöllä.

5. Pääjohtaja voidaan erottaa ainoastaan 
sääntelyneuvoston päätöksellä.
Sääntelyneuvosto tekee kyseisen 
päätöksen jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

Or. cs

(Tarkistuksella mukautetaan tšekinkielistä versiota Herczogin alkuperäiseen 
englanninkieliseen tarkistukseen.)
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Tarkistus 116
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Johtaja huolehtii markkinaviranomaisen 
vuotuisen työohjelman täytäntöönpanosta 
sääntelyneuvoston ja tarvittaessa 
verkkoturva-asiamiehen ohjaamana ja 
johtokunnan valvonnassa.

5. Johtaja huolehtii markkinaviranomaisen 
vuotuisen työohjelman täytäntöönpanosta 
sääntelyneuvoston valvonnassa.

Or. cs

Tarkistus 117
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

Sidosryhmien pysyvä työryhmä Poistetaan.
1. Verkkoturva-asiamies perustaa 
sidosryhmien pysyvän työryhmän, joka 
koostuu asianomaisia sidosryhmiä, 
erityisesti tieto- ja 
viestintäteknologiateollisuutta, 
kuluttajaryhmiä ja verkko- ja tietoturva-
alan akateemisia asiantuntijoita, 
edustavista asiantuntijoista. Hän 
määrittelee johtajaa kuullen menettelyt, 
jotka koskevat erityisesti ryhmän jäsenten 
lukumäärää, sen kokoonpanoa, jäsenten 
nimittämistä sekä ryhmän toimintaa.
2. Tietoturva-asiamies on ryhmän 
puheenjohtaja. Ryhmän jäsenten 
toimikausi on kaksi ja puoli vuotta. 
Ryhmän jäsenet eivät saa olla 
johtokunnan tai sääntelyneuvoston 
jäseniä.
3. Komission edustajilla on oikeus olla 
läsnä ryhmän kokouksissa ja osallistua 
sen työhön.
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4. Ryhmä voi antaa verkkoturva-
asiamiehelle neuvoja hänelle tämän 
asetuksen nojalla kuuluvien tehtävien 
toteuttamisessa, markkinaviranomaisen 
työohjelmaehdotuksen asiaa koskevien 
osien laatimisessa sekä yhteydenpidon 
varmistamisessa sidosryhmien kanssa 
kaikissa työohjelmaan liittyvissä 
kysymyksissä.

Or. cs

Tarkistus 118
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomaisen tulot 
muodostuvat:

1. Markkinaviranomaisen tulot 
muodostuvat Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon sisältyvästä 
varainhoitoasetuksen 185 artiklan 
mukaisesta yhteisön avustuksesta.

(a) markkinaviranomaisen tarjoamista 
palveluista perittävistä maksuista;

(b) osuudesta hakijoiden 17 artiklan 
mukaisesti maksamista käyttömaksuista;

(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
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Perustelu

On perusteltua rahoittaa elimen toimintaa yhteisön varoista, koska se suorittaa hyvin pitkälti 
tehtäviä, joilla se avustaa yhteisön politiikan täytäntöönpanoa sähköisen viestinnän alalla.

Tarkistus 119
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomaisen tulot 
muodostuvat:

1. Markkinaviranomaisen tulot jakautuvat
seuraavasti:

(a) markkinaviranomaisen tarjoamista 
palveluista perittävistä maksuista;

a) kolmasosa vuotuisista tuloista 
muodostuu Euroopan yhteisöjen yleisen 
talousarvion asiaa koskevasta luvusta 
budjettivallan käyttäjän 6 päivänä 
toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten 
välisen sopimuksen 47 kohdan mukaisesti 
tekemän päätöksen perusteella 
maksettavasta tuesta;

(b) osuudesta hakijoiden 17 artiklan 
mukaisesti maksamista käyttömaksuista;

b) kaksi kolmasosaa vuotuisista tuloista 
muodostuu kansallisten 
sääntelyviranomaisten maksamista 
maksuista. Jäsenvaltioiden on maksettava 
samansuuruiset maksut. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on käytettävissään 
riittävät taloudelliset ja 
henkilöstövoimavarat, jotta ne voivat 
suorittaa viranomaisen niille antamat 
tehtävät ja huolehtia viranomaisen 
asianmukaisesta rahoituksesta. 
Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava, mitä 
budjettikohtaa kansallisten 
sääntelyviranomaisten on käytettävä 
myöntäessään viranomaiselle 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;
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(e) jäsenvaltioiden tai niiden 
sääntelyviranomaisten maksamasta 
vapaaehtoisesta rahoituksesta.

Or. cs

Tarkistus 120
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
42 artikla

Komission teksti Tarkistus

Lukuun ottamatta 20 ja 21 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvia tapauksia, kun 
markkinaviranomainen aikoo toteuttaa 
toimenpiteen tässä asetuksessa annettujen 
säännösten mukaisesti, sen on tarvittaessa 
kuultava osapuolia, joita asia koskee, ja 
annettava niille mahdollisuus esittää 
kohtuullisessa määräajassa lausuntonsa 
ehdotetusta toimenpiteestä.
Markkinaviranomaisen on asetettava 
kuulemisen tulokset julkisesti saataville, 
paitsi jos tiedot ovat luottamuksellisia.

Kun markkinaviranomainen aikoo antaa 
lausunnon tässä asetuksessa annettujen 
säännösten mukaisesti, sen on tarvittaessa 
kuultava osapuolia, joita asia koskee, asian 
parissa toimivat kuluttajajärjestöt mukaan 
luettuina, ja annettava niille mahdollisuus 
esittää kohtuullisessa määräajassa 
lausuntonsa lausuntoluonnoksesta.
Markkinaviranomaisen on asetettava 
kuulemisen tulokset julkisesti saataville, 
paitsi jos tiedot ovat luottamuksellisia.

Or. cs

Tarkistus 121
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomaisen johtokunnan 
jäsenet, johtaja, ulkopuoliset asiantuntijat 
sekä markkinaviranomaisen henkilöstö, 
mukaan luettuina toimihenkilöt, jotka on 
otettu palvelukseen jäsenvaltioiden 
väliaikaisesti lähettäminä virkamiehinä, 
ovat perustamissopimuksen 287 artiklan 
mukaisten salassapitovelvollisuutta 
koskevien vaatimusten alaisia myös 

Johtokunnan ja sääntelyneuvoston jäsenet, 
johtaja, ulkopuoliset asiantuntijat sekä 
markkinaviranomaisen henkilöstö, mukaan 
luettuina toimihenkilöt, jotka on otettu 
palvelukseen jäsenvaltioiden väliaikaisesti 
lähettäminä virkamiehinä, ovat 
perustamissopimuksen 287 artiklan 
mukaisten salassapitovelvollisuutta 
koskevien vaatimusten alaisia myös 
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tehtäviensä päätyttyä. tehtäviensä päätyttyä.

Or. cs

Tarkistus 122
Zuzana Roithová

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 
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.

Markkinaviranomainen arvioi tehtäviensä 
hoitamista kahden vuoden kuluessa 
toiminnan tosiasiallisesta alkamisesta ja 
tämän jälkeen viiden vuoden välein.
Arviointi kattaa markkinaviranomaisen 
saavuttamat tulokset ja sen työmenetelmät 
suhteessa sen tavoitteeseen, 
toimeksiantoon ja tehtäviin, jotka 
määritellään tässä asetuksessa ja 
markkinaviranomaisen vuotuisissa 
työohjelmissa. Arvioinnissa otetaan 
huomioon kuluttajien kaltaisten 
sidosryhmien, kuluttajat ja 
kuluttajajärjestöt mukaan luettuina,
näkemykset sekä yhteisön että 
jäsenvaltioiden tasolla. Kertomus ja siihen 
mahdollisesti liittyvät ehdotukset 
toimitetaan Euroopan parlamentille,
neuvostolle ja komissiolle.

Or. cs


