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Tarkistus 133
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Vuonna 2002 annetussa sähköisen 
viestinnän sääntelykehyksessä määritellään 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toteuttama sääntelyjärjestelmä ja säädetään 
näiden viranomaisten yhteistyöstä toistensa 
ja komission kanssa yhdenmukaisen 
sääntelykäytännön kehittämiseksi ja 
sääntelykehyksen yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi yhteisössä.

(2) Vuonna 2002 annetussa sähköisen 
viestinnän sääntelykehyksessä määritellään 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toteuttama sääntelyjärjestelmä ja säädetään 
näiden viranomaisten yhteistyöstä toistensa 
ja komission kanssa yhdenmukaisen 
sääntelykäytännön kehittämiseksi ja 
sääntelykehyksen yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi yhteisössä 
mutta jätetään tilaa kansallisten 
sääntelyviranomaisten väliselle sääntelyä 
koskevalle kilpailulle erityisten 
kansallisten markkinatilanteiden valossa.

Or. en

Perustelu

Yhteistyöelimen perustamisen ei pitäisi johtaa kansallisten markkinoiden täydelliseen 
yhtenäistämiseen. Terve sääntelykilpailu on säilytettävä.

Tarkistus 134
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4a) Jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten välistä 
koordinointia hoitamaan perustetaan 
yhteistyöelin yhtenäistämättä kuitenkaan 
olemassa olevia sääntelyjärjestelmiä siinä 
määrin, että se haittaisi sääntelykilpailua.
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Or. en

Tarkistus 135
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Siksi tarvitaan vankempi 
institutionaalinen pohja elimelle, joka
kokoaa yhteen kansallisten 
sääntelyviranomaisten asiantuntemuksen ja 
kokemuksen ja jolla on selkeästi määritelty 
toimivalta. Tällaisella elimellä olisi oltava 
sen jäsenten ja säännellyn alan silmissä 
todellista auktoriteettia, joka perustuu sen 
tuotosten laatuun.

(7) Siksi tarvitaan vankempi 
institutionaalinen pohja elimelle, joka 
kokoaa yhteen kansallisten 
sääntelyviranomaisten asiantuntemuksen ja 
kokemuksen ja jolla on selkeästi määritelty 
toimivalta. Tällaisella elimellä olisi oltava 
sen jäsenten ja säännellyn alan silmissä 
auktoriteettia, joka perustuu sen tuotosten 
laatuun.

Or. en

Tarkistus 136
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11a) Nykyinen tapa lisätä kansallisten 
sääntelyviranomaisten välistä 
johdonmukaisuutta vaihtamalla tietoja 
käytännön kokemuksista on osoittautunut 
toimivaksi menetelmäksi tänä lyhyenä 
aikana sen käyttöönoton jälkeen. 
Sähköisten viestintäpalvelujen 
sisämarkkinoiden ymmärtäminen ja 
kehittäminen sääntelyn 
yhdenmukaistamiseksi edellyttää 
kuitenkin tehokkaampaa koordinointia 
kaikkien kansallisten ja EU:n 
sääntelyviranomaisten välillä.

Or. en
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Perustelu

On todettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset ovat tehneet viime vuosina yhteistyötä, 
vaikka se ei olekaan täydellistä. EU:n viestintämarkkinoiden ymmärtäminen ja niiden 
kehittäminen oikeaan suuntaan edellyttää tiiviimpää yhteistyötä.

Tarkistus 137
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tämä edellyttää, että perustetaan uusi 
yhteisön elin eli Euroopan sähköisen 
viestinnän markkinaviranomainen, 
jäljempänä ’markkinaviranomainen’. 
Markkinaviranomainen edistäisi 
aktiivisesti sisämarkkinoiden valmiiksi 
saattamista avustamalla komissiota ja 
kansallisia sääntelyviranomaisia. Se toimisi 
vertailupisteenä ja loisi luottamusta 
riippumattomuutensa, antamiensa neuvojen 
ja levittämiensä tietojen laadun, 
menettelyjensä ja toimintatapojensa 
avoimuuden sekä sille annettujen tehtävien 
suorittamisessa osoitetun huolellisuuden 
ansiosta. 

(12) Tämä edellyttää, että perustetaan uusi 
riippumaton yhteisön elin, joka perustuu 
paranneltuun eurooppalaisen 
sääntelyviranomaisten ryhmään (ERG), 
jäljempänä ’markkinaviranomainen’. 
Markkinaviranomainen edistäisi 
aktiivisesti sisämarkkinoiden valmiiksi 
saattamista avustamalla komissiota ja 
kansallisia sääntelyviranomaisia. Se toimisi 
vertailupisteenä ja loisi luottamusta 
riippumattomuutensa, antamiensa neuvojen 
ja levittämiensä tietojen laadun, 
menettelyjensä ja toimintatapojensa 
avoimuuden sekä sille annettujen tehtävien 
suorittamisessa osoitetun huolellisuuden 
ansiosta. 

Or. en

Perustelu

Uuden viraston perustaminen on tarpeetonta. Sen sijaan pitäisi perustaa parannellun ERG:n 
kaltainen elin, joka olisi kytköksissä EU:n lainsäädäntöön. Tuomio, jonka Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen suuri jaosto antoi 2. toukokuuta 2006 asiassa C-217/04, Yhdistynyt 
kuningaskunta vastaan parlamentti ja neuvosto, osoittaa, että 95 artiklaa voidaan käyttää 
yhteisön elimen perustamisen perustana. Tämä on merkittävä syy lisätä ERG:n valtaa 
myöntämällä sille oikeushenkilöys ja tekemällä siitä näin riippumaton.
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Tarkistus 138
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Markkinaviranomaisen tulisi
korvata ERG ja toimia ainoana foorumina 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
yhteistyölle niiden toteuttaessa kaikkia 
sääntelyjärjestelmän mukaisia tehtäviään.

(14) Markkinaviranomaisen on määrä 
korvata ERG ja olla ainoa foorumi 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
yhteistyölle sekä näiden viranomaisten ja 
komission väliselle yhteistyölle niiden 
toteuttaessa kaikkia sääntelyjärjestelmän 
mukaisia tehtäviään.

Or. ro

Tarkistus 139
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Markkinaviranomainen olisi 
perustettava siten, että säilytetään yhteisön 
nykyinen institutionaalinen rakenne ja
valtuuksien tasapaino. Sen olisi oltava 
teknisissä asioissa riippumaton ja sillä olisi 
oltava oikeudellinen, hallinnollinen ja 
taloudellinen itsemääräämisoikeus. Tätä 
tarkoitusta varten on tarpeen ja 
asianmukaista, että markkinaviranomaisen 
olisi oltava yhteisön elin, joka on 
oikeushenkilö ja joka toteuttaa sille tällä 
asetuksella annetut tehtävät.

(15) Markkinaviranomainen olisi 
perustettava siten, että säilytetään yhteisön 
nykyinen institutionaalinen rakenne ja 
valtuuksien tasapaino. Sen olisi oltava 
teknisissä asioissa riippumaton ja sillä olisi 
oltava oikeudellinen, hallinnollinen ja 
taloudellinen itsemääräämisoikeus. Tätä 
tarkoitusta varten on tarpeen, että 
markkinaviranomaisen olisi oltava yhteisön 
elin, joka on oikeushenkilö ja joka toteuttaa 
sille tällä asetuksella annetut tehtävät.

Or. ro
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Tarkistus 140
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Markkinaviranomaisen olisi annettava 
neuvoja komissiolle ja kansallisille 
sääntelyviranomaisille yhteisön sähköisen 
viestinnän sääntelyjärjestelmän mukaisesti 
ja siten avustettava sääntelyjärjestelmän 
tehokkaassa täytäntöönpanossa.

(18) Markkinaviranomaisen olisi annettava 
neuvoja komissiolle ja kansallisille 
sääntelyviranomaisille sekä Euroopan 
parlamentille sen pyynnöstä yhteisön 
sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän 
mukaisesti ja siten avustettava 
sääntelyjärjestelmän tehokkaassa 
täytäntöönpanossa.

Or. ro

Tarkistus 141
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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) Yhteistyöelimen vuosikatsauksessa 
pitäisi yksilöidä parhaat 
sääntelykäytännöt, erityisesti ne, jotka 
liittyvät markkinoilla jäljellä oleviin 
ongelmiin, ja sillä pitäisi edistää Euroopan 
unionissa matkustavien kansalaisten 
suojelun ja turvallisuuden parantamista.

Or. es
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään johdonmukaisuuteen kahteen muuhun säännökseen tehtyjen 
tarkistusten kanssa, sillä ”markkinaviranomaiselle” on annettu laajemmat valtuudet kuin 
mitä tällaisilla elimillä pitäisi olla.

Tarkistus 142
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Komissio voi Euroopan yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan 
sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä 
maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 676/2002/EY (radiotaajuuspäätös)
tavoitteiden saavuttamiseksi pyytää 
markkinaviranomaiselta riippumatonta 
asiantuntija-apua liittyen 
radiotaajuuksien käyttöön yhteisössä. 
Tähän avunantoon voi sisältyä erityisiä 
teknisiä selvityksiä sekä taloudellisten tai 
sosiaalisten vaikutusten arviointeja ja 
analyysejä taajuuspolitiikkaan liittyvistä 
toimenpiteistä. Se voi myös koskea 
päätöksen N:o 676/2002/EY 4 artiklan 
täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä, 
jolloin markkinaviranomaista voidaan 
pyytää antamaan komissiolle neuvoja 
tuloksista, joita on saavutettu komission 
Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen 
yhteistyökonferenssille (CEPT) antamien 
valtuutusten nojalla. 

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Johdonmukaisuus yhteistyöelimen tehtävien kanssa, sillä soveltamisalaa koskevassa kohdassa 
pitäisi selventää, etteivät tehtävät kata taajuusrekisterin hallinnointia ja käyttöä.



AM\723731FI.doc 9/68 PE406.122v01-00

FI

Tarkistus 143
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Teknologian ja markkinoiden kehitys 
on lisännyt mahdollisuuksia ottaa käyttöön 
sähköisiä viestintäpalveluja yksittäisten 
jäsenvaltioiden maantieteellisten rajojen 
ulkopuolella, mutta on olemassa vaara, 
että tällaisten palvelujen käyttöönottoa 
koskevat, toisistaan poikkeavat 
oikeudelliset ja sääntelylliset ehdot eri 
jäsenvaltioiden kansallisessa 
lainsäädännössä rajoittavat entisestään 
tällaisten rajat ylittävien palvelujen 
tarjoamista. Siksi markkinaviranomaisella 
olisi oltava keskeinen asema 
yhdenmukaisten ehtojen luomisessa 
tällaisten palvelujen valtuuttamiselle, oli 
kyseessä sitten yleisvaltuutus, 
radiotaajuuksien käyttöoikeus tai 
numerojen käyttöoikeus. Lisäksi sen olisi
annettava komissiolle neuvoja niiden 
toimenpiteiden yksityiskohdista, joita 
toteutetaan näiden yhdenmukaisten 
ehtojen saavuttamiseksi direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) nojalla.

(22) Teknologian ja markkinoiden kehitys 
on lisännyt mahdollisuuksia ottaa käyttöön 
sähköisiä viestintäpalveluja yksittäisten 
jäsenvaltioiden maantieteellisten rajojen 
ulkopuolella, ja tällaisten palvelujen 
käyttöönottoa koskevien, toisistaan 
poikkeavien oikeudellisten ja 
sääntelyllisten ehtojen asteittainen 
lähentyminen eri jäsenvaltioiden 
kansallisessa lainsäädännössä helpottaa 
entisestään tällaisten rajat ylittävien 
palvelujen tarjoamista.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella lyhennetään johdanto-osaa ja yksinkertaistetaan sen sanamuotoa.
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Tarkistus 144
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Markkinaviranomaisen olisi
toimittava verkko- ja tietoturvakysymysten 
eurooppalaisena asiantuntijakeskuksena, 
joka antaa ohjeita ja neuvoja Euroopan 
parlamentille, komissiolle ja 
jäsenvaltioiden nimeämille toimivaltaisille 
elimille. Viestintäverkkojen ja 
tietojärjestelmien turvallisuus ja 
toimintakyky on edelleen yksi keskeisistä 
yhteiskunnallisista huolenaiheista, ja se on 
myös keskeinen tekijä sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja koskevassa 
EU:n sääntelyjärjestelmässä. 
Turvallisuuteen liittyvien puitedirektiivin 
ja erityisdirektiivien säännösten 
epäyhtenäinen soveltaminen uhkaa 
vaarantaa sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan. Markkinaviranomaisen
komission ja jäsenvaltioiden pyynnöstä 
antamien lausuntojen ja teknisten neuvojen 
tulisi helpottaa direktiivien yhdenmukaista 
soveltamista jäsenvaltioissa. 

(24) Euroopan unioni tarvitsee verkko- ja 
tietoturvakysymysten eurooppalaisen 
asiantuntijakeskuksen, joka antaa ohjeita 
ja neuvoja Euroopan parlamentille, 
komissiolle ja jäsenvaltioiden nimeämille 
toimivaltaisille elimille. Viestintäverkkojen 
ja tietojärjestelmien turvallisuus ja 
toimintakyky on edelleen yksi keskeisistä 
yhteiskunnallisista huolenaiheista, ja se on 
myös keskeinen tekijä sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja koskevassa 
EU:n sääntelyjärjestelmässä. 
Turvallisuuteen liittyvien puitedirektiivin 
ja erityisdirektiivien säännösten 
epäyhtenäinen soveltaminen uhkaa 
vaarantaa sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan. Verkko- ja 
tietoturvakysymysten eurooppalaisen 
asiantuntijakeskuksen komission ja 
jäsenvaltioiden pyynnöstä antamien 
lausuntojen ja teknisten neuvojen tulisi 
helpottaa direktiivien yhdenmukaista 
soveltamista jäsenvaltioissa. 

Or. ro

Perustelu

Verkko- ja tietoturvalla on äärimmäisen suuri merkitys kuluttajien luottamukselle 
tietoyhteiskunnan palveluja kohtaan.
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Tarkistus 145
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jos yritysten välillä syntyy 
luonteeltaan rajat ylittäviä riitoja sähköisen 
viestinnän sääntelyjärjestelmän mukaisista 
oikeuksista tai velvollisuuksista, 
markkinaviranomaisen olisi voitava 
selvittää riidan tausta ja antaa 
asianomaisille kansallisille 
sääntelyviranomaisille neuvoja 
toimenpiteistä, joiden se katsoo niiden 
olevan parasta toteuttaa riidan 
ratkaisemiseksi sääntelyjärjestelmän 
säännösten mukaisesti.

(26) Jos yritysten välillä syntyy 
luonteeltaan rajat ylittäviä riitoja sähköisen 
viestinnän sääntelyjärjestelmän mukaisista 
oikeuksista tai velvollisuuksista, 
markkinaviranomaisen pitäisi tilata 
riitojen ratkaisemisesta vastaavan 
kansallisen sääntelyviranomaisen 
pyynnöstä ja komission pyynnöstä selvitys, 
jossa pitäisi tarkastella riidan taustaa ja 
antaa asianomaisille kansallisille 
sääntelyviranomaisille neuvoja 
toimenpiteistä, joiden se katsoo niiden 
olevan parasta toteuttaa riidan 
ratkaisemiseksi sääntelyjärjestelmän 
säännösten mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 146
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta markkinaviranomainen voisi 
toteuttaa tässä asetuksessa säädetyt 
tehtävänsä ja saada paremman käsityksen 
sähköisen viestinnän alan haasteista, 
mukaan luettuina nykyiset ja esiin 
nousevat riskit verkko- ja tietoturvan 
alalla, sen olisi voitava analysoida 
nykyisiä ja tulevia kehityssuuntia. Tätä 
varten markkinaviranomainen voi kerätä 
asiaan kuuluvia tietoja erityisesti 
turvallisuuteen ja eheyteen liittyvistä 
loukkauksista, joilla on ollut merkittävä 

(28) Jotta yhteistyöelin voisi toteuttaa tässä 
asetuksessa säädetyt tehtävänsä ja saada 
paremman käsityksen sähköisen viestinnän 
alan haasteista, sen pitäisi tuntea kaikki 
puitedirektiivin ja asiaan kuuluvien 
erityisdirektiivien säännökset, lukuun 
ottamatta kuitenkaan asioita, jotka 
koskevat yhteisön erityisiä elimiä ja 
virastoja, kuten Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirastoa (ENISA), jotka toimivat 
sen toimintakehyksen ulkopuolella.
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vaikutus verkon tai palvelujen toimintaan. 
Nämä tiedot voivat olla kansallisten 
sääntelyviranomaisten direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 13 a artiklan 
3 kohdan mukaisesti toimittamia tietoja, 
tai niitä voidaan kerätä kyselyjen avulla.

Or. es

Perustelu

On selvennettävä, etteivät verkko- ja tietoturva-asiat kuulu yhteistyöelimen tai 
markkinaviranomaisen vaan ENISAn toimivaltaan.

Tarkistus 147
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28a) Yhteistyöelimen pitäisi tukea 
verkko- ja tietoturvakulttuurin 
kehittämistä erityisesti perehtymällä 
verkkoturvan uhkiin, kehittämällä 
parhaita käytäntöjä koskevia menetelmiä, 
toteuttamalla riskinarviointitoimia ja 
tekemällä yhteistyötä kansainvälisten 
järjestöjen kanssa. Tammikuun 
1. päivään 2014 mennessä tehtävän 
tarkistuksen yhteydessä pitäisi arvioida 
uudelleen yhteistyöelimen tehtävää 
verkko- ja tietoturvan alalla.

Or. en

Perustelu

Yhteistyöelimelle on liian aikaista antaa merkittävämpää tehtävää turvallisuuteen liittyvissä 
asioissa, mutta silti on viisasta todeta, että lähitulevaisuudessa sille täytyy kenties antaa 
merkittävämpi tehtävä.
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Tarkistus 148
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Koska markkinaviranomainen toimii 
tiedon jakamisen ja vaihdon keskuksena 
kysymyksissä, jotka liittyvät sähköisten 
viestintäpalvelujen sääntelyyn kaikkialla 
yhteisössä, ja jotta voitaisiin edistää 
avoimuutta ja keventää näiden palvelujen 
tarjoajien ja käyttäjien hallinnollista 
taakkaa, markkinaviranomaisen olisi 
pidettävä rekisteriä, joka sisältää tiedot 
taajuuksien käytöstä yhteisössä, ja 
asetettava rekisteri saataville. Rekisterin 
olisi perustuttava kunkin jäsenvaltion 
säännöllisesti antamiin vakiomuotoisiin 
tietoihin. Jotta parannettaisiin yhteisön 
alueella soitettavien ja vastaanotettavien 
säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
vähittäishintojen avoimuutta ja jotta 
verkkovierailuasiakkaiden olisi ulkomailla 
oleskellessaan helpompi tehdä 
matkapuhelimen käyttöä koskevia 
päätöksiä, markkinaviranomaisen olisi 
varmistettava, että niillä, joita asia koskee, 
on saatavissaan ajantasaista tietoa 
verkkovierailuista yleisissä 
matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella ja 
direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta 27 
päivänä kesäkuuta 2007 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 717/2007 soveltamisesta, ja julkaistava 
vuosittain tämän seurannan tulokset.

(29) Koska markkinaviranomainen toimii 
tiedon jakamisen ja vaihdon keskuksena 
kysymyksissä, jotka liittyvät sähköisten 
viestintäpalvelujen sääntelyyn kaikkialla 
yhteisössä, ja jotta voitaisiin edistää 
avoimuutta ja keventää näiden palvelujen 
tarjoajien ja käyttäjien hallinnollista 
taakkaa, markkinaviranomaisen olisi 
pidettävä rekisteriä, joka sisältää tiedot 
taajuuksien käytöstä yhteisössä, ja 
asetettava rekisteri saataville. Rekisterin 
olisi perustuttava kunkin jäsenvaltion 
säännöllisesti antamiin vakiomuotoisiin 
tietoihin. Jotta parannettaisiin yhteisön 
alueella soitettavien ja vastaanotettavien 
säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
vähittäishintojen avoimuutta ja jotta 
verkkovierailuasiakkaiden olisi ulkomailla 
oleskellessaan helpompi tehdä 
matkapuhelimen käyttöä koskevia 
päätöksiä, yhteistyöelimen olisi 
varmistettava, että niillä, joita asia koskee, 
on saatavissaan ajantasaista tietoa 
verkkovierailuista yleisissä 
matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella ja 
direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta 
27 päivänä kesäkuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 717/2007
soveltamisesta, ja julkaistava vuosittain 
tämän seurannan tulokset. Nämä tiedot 
julkaistaan kirjasena, jonka julkaisu- ja 
painokulut maksetaan yhteistyöelimen 
talousarviosta.

Or. ro
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Tarkistus 149
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Komission olisi voitava pyytää 
markkinaviranomaista toteuttamaan 
kaikki sen yleisen toimeksiannon piiriin 
kuuluvat ylimääräiset erityistehtävät, 
joiden voidaan katsoa edistävän yhteisön 
sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän 
tavoitteiden saavuttamista.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tällainen vallansiirto ei näytä perustellulta, sillä sääntelyelimille pitäisi antaa vain tehtäviä, 
jotka perustuvat erityiseen sääntelytarpeeseen, ja vain erityissäädöksellä asiaan kuuluvien 
ryhmien kuulemisen jälkeen. Muutoin vaarana on se, että sääntelytehtäviä, joiden osalta 
sääntelytarvetta ei ole varmistettu, annetaan pelkkien olettamuksien perusteella, mikä saattaa 
heikentää oikeusvarmuutta ja haitata viime kädessä myös kilpailua.

Tarkistus 150
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Markkinaviranomaisen rakenteen 
olisi sovelluttava niihin tehtäviin, joita sen 
on määrä toteuttaa. Vastaavista yhteisön 
viranomaisista saadut kokemukset 
tarjoavat tässä suhteessa joitain 
suuntaviivoja, mutta 
markkinaviranomaisen rakenne olisi 
mukautettava sähköisen viestinnän 
sääntelyä koskevan yhteisön järjestelmän 
erityistarpeisiin. Erityisesti kansallisten 

(32) Yhteistyöelimen rakenteen olisi 
sovelluttava niihin tehtäviin, joita sen on 
määrä toteuttaa. Rakenne olisi 
mukautettava sähköisen viestinnän 
sääntelyä koskevan yhteisön järjestelmän 
erityistarpeisiin. Erityisesti kansallisten 
sääntelyviranomaisten erityisroolia ja 
niiden riippumatonta luonnetta on 
kunnioitettava kaikilta osin sekä 
kansallisesti että EU:n tasolla.
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sääntelyviranomaisten erityisrooli ja niiden
riippumaton luonne on otettava kaikilta 
osin huomioon.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella turvataan tämän alan tehokkaan sääntelyn kulmakivi eli varmistetaan 
kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuus sekä yksitellen jäsenvaltioissa että 
yhdessä Euroopan unionissa.

Tarkistus 151
Mary Honeyball

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Markkinaviranomaisen rakenteen 
olisi sovelluttava niihin tehtäviin, joita sen 
on määrä toteuttaa. Vastaavista yhteisön 
viranomaisista saadut kokemukset 
tarjoavat tässä suhteessa joitain 
suuntaviivoja, mutta 
markkinaviranomaisen rakenne olisi 
mukautettava sähköisen viestinnän 
sääntelyä koskevan yhteisön järjestelmän 
erityistarpeisiin. Erityisesti kansallisten 
sääntelyviranomaisten erityisrooli ja niiden
riippumaton luonne on otettava kaikilta 
osin huomioon.

(32) Yhteistyöelimen rakenteen olisi 
sovelluttava niihin tehtäviin, joita sen on 
määrä toteuttaa. Rakenne olisi 
mukautettava sähköisen viestinnän 
sääntelyä koskevan yhteisön järjestelmän 
erityistarpeisiin. Erityisesti kansallisten 
sääntelyviranomaisten erityisroolia ja 
niiden riippumatonta luonnetta on 
kunnioitettava kaikilta osin sekä 
kansallisesti että EU:n tasolla.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan sääntelyviranomaisten riippumattomuus.
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Tarkistus 152
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Markkinaviranomaisen rakenteen 
olisi sovelluttava niihin tehtäviin, joita sen 
on määrä toteuttaa. Vastaavista yhteisön 
viranomaisista saadut kokemukset 
tarjoavat tässä suhteessa joitain 
suuntaviivoja, mutta 
markkinaviranomaisen rakenne olisi 
mukautettava sähköisen viestinnän 
sääntelyä koskevan yhteisön järjestelmän 
erityistarpeisiin. Erityisesti kansallisten 
sääntelyviranomaisten erityisrooli ja niiden 
riippumaton luonne on otettava kaikilta 
osin huomioon.

(32) Yhteistyöelimen rakenteen pitäisi olla 
kilpailukykyinen, ja sen olisi sovelluttava 
niihin tehtäviin, joita sen on määrä 
toteuttaa. Sillä saa olla enintään 
30 työntekijää: Rakenne olisi 
mukautettava sähköisen viestinnän 
sääntelyä koskevan yhteisön järjestelmän 
erityistarpeisiin. Erityisesti kansallisten 
sääntelyviranomaisten erityisrooli ja niiden 
riippumaton luonne on otettava kaikilta 
osin huomioon.

Or. en

Tarkistus 153
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Markkinaviranomaisen rakenteen 
olisi sovelluttava niihin tehtäviin, joita sen 
on määrä toteuttaa. Vastaavista yhteisön 
viranomaisista saadut kokemukset 
tarjoavat tässä suhteessa joitain 
suuntaviivoja, mutta 
markkinaviranomaisen rakenne olisi 
mukautettava sähköisen viestinnän 
sääntelyä koskevan yhteisön järjestelmän 
erityistarpeisiin. Erityisesti kansallisten 
sääntelyviranomaisten erityisrooli ja niiden 
riippumaton luonne on otettava kaikilta 
osin huomioon.

(32) Yhteistyöelimen rakenteen olisi 
sovelluttava niihin tehtäviin, joita sen on 
määrä toteuttaa. Rakenne olisi 
mukautettava sähköisen viestinnän 
sääntelyä koskevan yhteisön järjestelmän 
erityistarpeisiin. Erityisesti kansallisten 
sääntelyviranomaisten erityisrooli ja niiden 
riippumaton luonne kaikilla tasoilla on 
otettava kaikilta osin huomioon.
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Or. en

Tarkistus 154
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Markkinaviranomaisella olisi oltava 
tarvittavat toimivaltuudet, jotta se voi 
huolehtia sääntelytehtävistä tehokkaasti ja 
ennen kaikkea riippumattomasti. 
Sääntelyneuvoston olisi siksi toimittava, 
kuten kansallisellakin tasolla, riippumatta 
kaupallisista eduista ja pyytämättä tai 
ottamatta vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta tai muulta julkiselta tai 
yksityiseltä elimeltä. 

(33) Yhteistyöelimen on kyettävä 
hoitamaan tehtäviään tehokkaasti ja ennen 
kaikkea riippumattomasti. Puuttuessaan 
markkinasääntelyä koskeviin asioihin ja 
tarkastellessaan kansallista tilannetta 
sääntelyneuvoston olisi toimittava 
riippumatta kaupallisista eduista ja 
pyytämättä tai ottamatta vastaan ohjeita 
miltään hallitukselta tai muulta julkiselta 
tai yksityiseltä elimeltä.

Or. es

Perustelu

”Markkinaviranomaisella” ei pitäisi olla sääntelytehtäviä vaan ainoastaan neuvontatehtäviä.

Tarkistus 155
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Sen lisäksi, että 
markkinaviranomaisen toimintaperiaatteet 
perustuvat riippumattomuuteen ja 
avoimuuteen, sen tulisi myös olla 
organisaatio, joka on valmis luomaan 
yhteyksiä teollisuuteen, kuluttajiin ja 
muihin sidosryhmiin. 
Markkinaviranomaisen olisi tehostettava 
verkko- ja tietoturva-alan eri toimijoiden 

(37) Sen lisäksi, että yhteistyöelimen 
toimintaperiaatteet perustuvat 
riippumattomuuteen ja avoimuuteen, sen 
tulisi myös olla organisaatio, joka on 
valmis luomaan yhteyksiä muun muassa 
teollisuuteen, kuluttajiin, ammattiliittoihin, 
julkisen sektorin elimiin, 
tutkimuskeskuksiin ja muihin 
sidosryhmiin. Yhteistyöelimen pitäisi 
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välistä yhteistyötä muun muassa 
järjestämällä säännöllisesti 
elinkeinoelämän, tutkimuskeskusten ja 
muiden asianomaisten sidosryhmien 
kuulemisia ja perustamalla yhteisön 
elinten, jäsenvaltioiden nimeämien 
julkisen sektorin elinten, yksityisen 
sektorin sekä kuluttajia edustavien elinten 
yhteysverkosto.

tarvittaessa auttaa komissiota levittämään 
ja vaihtamaan parhaita käytäntöjä 
yritysten välillä.

Or. en

Perustelu

Yhteistyöelimen pitäisi voida kuulla useita sähköisen viestinnän alan sidosryhmiä ja toimia 
niiden kanssa vuorovaikutuksessa.

Tarkistus 156
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Viraston täydellisen 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sillä 
olisi oltava itsenäinen talousarvio. 
Yhteisön talousarviomenettelyä 
sovelletaan edelleen Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta maksettaviin 
tukiin. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuimen tulisi vastata 
tilintarkastuksesta Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta annetun 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja 
elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 23 päivänä joulukuuta 
2002 annetun komission asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 2343/2002 91 artiklan 
mukaisesti. 

(40) Yhteistyöelimen täydellisen 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sillä 
olisi oltava itsenäinen talousarvio.
Kolmannes sen rahoituksesta myönnetään
Euroopan unionin yleisestä talousarviosta, 
ja kaksi kolmannesta tuloistaan se saa 
kansallisilta sääntelyviranomaisilta.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 
ehdoitta käytössään riittävästi varoja 
tähän tarkoitukseen. Tämä rahoitustapa 
ei saa vaikuttaa yhteistyöelimen 
riippumattomuuteen jäsenvaltioista ja 
Euroopan komissiosta.



AM\723731FI.doc 19/68 PE406.122v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 157
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Komission olisi voitava määrätä 
taloudellisia seuraamuksia yrityksille, 
jotka eivät toimita tarvittavia tietoja, jotta 
markkinaviranomainen voisi toteuttaa 
tehtävänsä tehokkaasti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
niillä on mahdollisuus määrätä yrityksille 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia, jos yritykset eivät täytä tästä 
asetuksesta johtuvia velvollisuuksiaan. 

(42) Komission olisi voitava ryhtyä 
tarvittaviin toimenpiteisiin, jos yritykset 
eivät toimita tarvittavia tietoja, jotta 
yhteistyöelin voisi toteuttaa tehtävänsä 
tehokkaasti. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että niillä on mahdollisuus 
määrätä yrityksille tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, 
jos yritykset eivät täytä tästä asetuksesta 
johtuvia velvollisuuksiaan. 

Or. en

Tarkistus 158
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(49a) Tammikuun 1. päivänä 2014 pitäisi 
tehdä tarkistus sen arvioimiseksi, pitäisikö 
yhteistyöelimen toimikautta jatkaa. Jos
toimikauden jatkaminen on perusteltua, 
talousarviota ja työjärjestystä koskevia 
säännöksiä sekä henkilöstöresursseja 
pitäisi tarkistaa.

Or. en
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Tarkistus 159
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Perustetaan Euroopan sähköisen 
viestinnän sääntelyneuvosto (ERBEC), 
jolla on tässä asetuksessa säädetyt 
velvollisuudet. Komissio kuulee 
ERBEC:tä hoitaessaan tässä asetuksessa 
säädettyjä puitedirektiivin ja 
erityisdirektiivien mukaisia tehtäviään.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella virallistetaan entisen ERG:n laajennettu toiminta-alue EU:n yhteisen 
sääntelypolitiikan neuvonantajana ja koordinaattorina. Tätä termiä on käytettävä koko 
tekstissä.

Tarkistus 160
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Perustetaan eurooppalainen 
sääntelyviranomaisten ryhmä (ERG), jolla 
on tässä asetuksessa säädetyt 
velvollisuudet.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en
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Perustelu

Uuden viraston perustaminen on tarpeetonta. Sen sijaan pitäisi perustaa parannellun ERG:n 
kaltainen elin, joka olisi kytköksissä EU:n lainsäädäntöön. Tuomio, jonka Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen suuri jaosto antoi 2. toukokuuta 2006 asiassa C-217/04, Yhdistynyt 
kuningaskunta vastaan parlamentti ja neuvosto, osoittaa, että 95 artiklaa voidaan käyttää 
yhteisön elimen perustamisen perustana. Tämä on merkittävä syy lisätä ERG:n valtaa 
myöntämällä sille oikeushenkilöys ja tekemällä siitä näin riippumaton.

Tarkistus 161
David Hammerstein

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomainen toimii 
puitedirektiivin ja erityisdirektiivien 
soveltamisalalla ja hyödyntää kansallisten 
sääntelyviranomaisten asiantuntemusta. Se 
edistää II ja III luvussa lueteltujen 
tehtävien kautta sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
sisämarkkinoiden parempaa toimintaa, 
erityisesti yhteisön laajuisten sähköisten 
viestintäpalvelujen kehittämistä sekä 
korkeatasoista ja toimivaa verkko- ja 
tietoturvaa.

2. Markkinaviranomainen toimii 
puitedirektiivin ja erityisdirektiivien 
soveltamisalalla ja hyödyntää kansallisten 
sääntelyviranomaisten asiantuntemusta. Se 
edistää sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen sisämarkkinoiden parempaa 
toimintaa, erityisesti

a) yhteentoimivien, rajat ylittävien 
viestintämarkkinoiden kehittämistä,
b) pääsyä sähköisen viestinnän 
markkinoille ilman syrjintää,
c) markkinoiden siirtymän hallintaa kohti 
vapaita tietoinfrastruktuureja, kuten 
Internetiä,
d) kansallisten sääntelytoimien 
johdonmukaisuutta, 
II ja III luvussa lueteltujen tehtävien 
kautta.

Or. en
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Perustelu

Markkinaviranomaisen pitäisi edistää kilpailua. Se ei voi ”kehittää” yhteisön laajuista 
viestintää. Sen tärkeimpänä tehtävänä on hallita perinteisten televiestintämarkkinoiden 
rakenteellista siirtymää kohti Internet-maailmaa, torjua käyttöä rajoittavia tekijöitä ja 
syrjintää sekä varmistaa EU:n kaikkien sääntelyviranomaisten toimintatavan 
johdonmukaisuus.

Tarkistus 162
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomainen toimii 
puitedirektiivin ja erityisdirektiivien 
soveltamisalalla ja hyödyntää kansallisten 
sääntelyviranomaisten asiantuntemusta. Se 
edistää II ja III luvussa lueteltujen 
tehtävien kautta sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
sisämarkkinoiden parempaa toimintaa,
erityisesti yhteisön laajuisten sähköisten 
viestintäpalvelujen kehittämistä sekä 
korkeatasoista ja toimivaa verkko- ja 
tietoturvaa.

2. Yhteistyöelin toimii puitedirektiivin ja 
erityisdirektiivien soveltamisalalla ja 
hyödyntää kansallisten 
sääntelyviranomaisten asiantuntemusta. Se 
edistää II ja III luvussa lueteltujen 
tehtävien kautta sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
sisämarkkinoiden parempaa toimintaa ja 
edistää erityisesti sähköisen viestinnän 
sääntelykehyksen tehokasta ja 
johdonmukaista soveltamista sekä 
yhteisön laajuisten sähköisten 
viestintäpalvelujen kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 163
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomainen toimii 
puitedirektiivin ja erityisdirektiivien 
soveltamisalalla ja hyödyntää kansallisten 
sääntelyviranomaisten asiantuntemusta. Se 
edistää II ja III luvussa lueteltujen 

2. Yhteistyöelin toimii puitedirektiivin ja 
erityisdirektiivien soveltamisalalla ja 
hyödyntää kansallisten 
sääntelyviranomaisten asiantuntemusta. Se 
edistää II ja III luvussa lueteltujen 
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tehtävien kautta sähköisten
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
sisämarkkinoiden parempaa toimintaa, 
erityisesti yhteisön laajuisten sähköisten 
viestintäpalvelujen kehittämistä sekä 
korkeatasoista ja toimivaa verkko- ja 
tietoturvaa.

tehtävien kautta kansallisen sääntelyn 
parantamista sähköisen viestinnän alalla 
sekä sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen sisämarkkinoiden parempaa 
toimintaa, erityisesti yhteisön laajuisten 
sähköisten viestintäpalvelujen kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 164
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5a. Yhteistyöelimen on toimittava 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
tiedonvaihtokanavana ja autettava niitä 
tekemään johdonmukaisia päätöksiä. 
Yhteistyöelin on organisaatio, joka toimii 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
päätöksenteon perustana. Se hyväksyy 
yhteisiä kantoja ja antaa lausuntoja, 
antaa komissiolle neuvoja ja auttaa 
kansallisia sääntelyviranomaisia kaikissa 
asioissa, jotka kuuluvat kansallisille 
sääntelyviranomaisille puitedirektiivissä 
ja erityisdirektiiveissä osoitettuun 
toiminta-alueeseen.

Or. en

Tarkistus 165
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5b. Tämän asetuksen tullessa voimaan 
neuvosto ja Euroopan parlamentti tekevät 
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päätöksen toimiston perustamisesta 
yhteistyöelimen tarvitsemien resurssien 
varmistamiseksi. Päätöksessä toimiston 
säädetään olevan osa yhteisön hallintoa 
työehtojen ja -edellytysten sekä 
budjettivastuun osalta. Jos toimiston 
edellytetään hoitavan itsenäisesti 
yhteistyöelimen tehtäviä, päätös sisältää 
erityisiä säädöksiä toimiston 
henkilökunnasta. Lisäksi päätös sisältää 
säännöksiä yhteistyöelimen 
ensimmäisestä kokoonpanosta ja 
puheenjohtajasta.
Toimiston toimipaikkana on Bryssel.

Or. en

Tarkistus 166
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
3 artiklan johdantolause

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa sille asetettujen 
tehtäviensä toteuttamiseksi 
markkinaviranomainen:

Tässä asetuksessa sille asetettujen 
tehtäviensä toteuttamiseksi yhteistyöelin:

Or. en

Tarkistus 167
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) antaa lausuntoja komission pyynnöstä 
tai omasta aloitteestaan ja avustaa 
komissiota antamalla sille teknistä tukea 
kaikissa sähköiseen viestintään liittyvissä 
kysymyksissä;

(a) antaa lausuntoja ja suosituksia ja tekee 
päätöksiä omasta aloitteestaan, kun tässä 
asetuksessa niin säädetään, kaikissa 
yhteistyöelimelle osoitettuun 
tehtäväkenttään kuuluvissa kysymyksissä;
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Or. en

Perustelu

Yhteistyöelin työskentelee ainoastaan sille tässä asetuksessa annetulla tehtäväalueella. Se on 
oma-aloitteisesti toimiva riippumaton elin.

Tarkistus 168
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) antaa lausuntoja komission pyynnöstä 
tai omasta aloitteestaan ja avustaa 
komissiota antamalla sille teknistä tukea 
kaikissa sähköiseen viestintään liittyvissä 
kysymyksissä;

(a) antaa lausuntoja komission tai 
kansallisten sääntelyviranomaisten
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ja 
avustaa komissiota antamalla sille teknistä 
tukea ja muita tarvittavia teknisiä tietoja 
kaikissa sähköiseen viestintään liittyvissä 
kysymyksissä;

Or. ro

Tarkistus 169
David Hammerstein

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ha) tarjoaa teknistä apuaan ja tukeaan 
avoimen lähdekoodin yhteisöille, jotka 
kehittävät EU:n viestintäinfrastruktuurin 
keskeisiä osatekijöitä;

Or. en
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Perustelu

Avoimen lähdekoodin yhteisöt kehittävät nykyisin suuren osan EU:n sähköisestä 
viestintäinfrastruktuurista. Uuden toimielimen on tarjottava näille yhteisöille apua ja 
tiedotettava niille EU:n sääntelytoimista.

Tarkistus 170
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) antaa suosituksia kansallisille 
sääntelyviranomaisille rajat ylittävistä 
riidoista ja sähköisten palvelujen 
esteettömyyteen liittyvistä kysymyksistä.

(i) antaa neuvoja kansallisille 
sääntelyviranomaisille rajat ylittävistä 
riidoista ja tarvittaessa sähköisten
palvelujen esteettömyyteen liittyvistä 
kysymyksistä.

Or. es

Perustelu

Sanaa ”suositus” pitäisi välttää, koska sillä on oma erityismerkityksensä yhteisön 
lainsäädännössä.

Tarkistus 171
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ia) laatii ja toimittaa Euroopan 
parlamentille ja komissiolle vuosittain 
sähköisten viestintäverkkojen ja 
tietojärjestelmien turvallisuutta koskevan 
kertomuksen, jossa keskitytään 
tietoyhteiskuntaa koskevien 
erityispalvelujen tarjoamiseen erityisesti 
sähköisten viranomaispalvelujen alalla, ja 
ehdottaa komission hyväksyttäväksi 
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toimenpiteitä kyseisten verkkojen ja 
järjestelmien turvallisuuden lisäämiseksi. 

Or. ro

Perustelu

Euroopan parlamentin ja komission pitäisi keskustella tietoyhteiskuntaa koskevien 
erityispalvelujen ja erityisesti sähköisten viranomaispalvelujen turvallisuudesta.

Tarkistus 172
David Hammerstein

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ia) tarjoaa käyttöön ohjelmiston, joka on 
lisensoitu Euroopan unionin yleisellä 
lisenssillä (EUPL) tai yhteensopivalla 
lisenssillä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään, ettei uuden elimen pidä tyytyä järjestämään vain kokouksia, 
vaan sen on julkaistava myös ohjelmia kansallisille sääntelyviranomaisille ja loppukäyttäjille.

Tarkistus 173
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomainen antaa 
komission pyynnöstä lausuntoja kaikista 
sähköiseen viestintään liittyvistä 

1. Yhteistyöelin antaa komission pyynnöstä 
lausuntoja kaikista tässä asetuksessa 
säädetyistä sähköiseen viestintään
liittyvistä kysymyksistä. Yhteistyöelin voi 
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kysymyksistä. myös antaa omasta aloitteestaan 
lausunnon näistä kysymyksistä 
komissiolle tai kansallisille 
sääntelyviranomaisille. Tarvittaessa 
yhteistyöelin ehdottaa vaihtoehtoisia 
ratkaisuja.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että yhteistyöelin toimii ainoastaan tässä asetuksessa säädetyllä 
tehtäväalueella.

Tarkistus 174
Nikolaos Vakalis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Yhteistyöelin edistää erityisesti 
puitedirektiivin ja erityisdirektiivien 
säännösten yhdenmukaista soveltamista 
avustamalla komissiota suositusten ja 
päätösten valmistelussa, joita komissio 
antaa tai tekee direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 19 artiklan mukaisesti. 
Yhteistyöelimen vastuulla on seurata 
sääntelyn noudattamista käyttämällä 
keskeisiä vuotuisia tulosindikaattoreita, 
jotka toimivat tulosten vertailuarvona 
erityisesti jäljellä olevien pullonkaulojen 
tapauksessa.

Or. en

Perustelu

Jatkuva seuranta ja vertailuanalyysit (benchmarking) ovat ratkaisevan tärkeitä olemassa 
olevien, tilaajayhteyksien eriytettyä tarjontaa (LLU) koskevien säännösten yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon kannalta. Yhteistyöelimellä pitäisi olla valta valvoa tilaajayhteyksien 
eriytetyn tarjonnan (LLU) toteutuksen asianmukaisuutta ja antaa selviä, parhaista 
käytännöistä saatuja vertailuarvoja, jotka koskevat aikarajoja, hintoja ja käytettyjä 
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menettelyjä. Yhteistyöelimen pitäisi antaa kansallisille sääntelyviranomaisille yhtenäiset 
vertailuarvot, jotta täytäntöönpanoa voidaan arvioida käyttämällä keskeisiä vuotuisia 
tulosindikaattoreita, jotka käsittävät aikatauluja koskevat ehdot, paikallisliittymien 
toimittamisen, hinnan ja palvelutason sekä tietojärjestelmiin liittyvät määräykset ja ehdot.

Tarkistus 175
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Yhteistyöelin edistää erityisesti 
puitedirektiivin ja erityisdirektiivien 
säännösten yhdenmukaista soveltamista 
avustamalla komissiota suositusten ja 
päätösten valmistelussa, joita komissio 
antaa tai tekee direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 19 artiklan mukaisesti. 
Yhteistyöelimen vastuulla on seurata 
sääntelyn noudattamista käyttämällä 
keskeisiä vuotuisia tulosindikaattoreita, 
jotka toimivat tulosten vertailuarvona 
erityisesti jäljellä olevien pullonkaulojen 
tapauksessa.

Or. en

Perustelu

Yhteistyöelimen pitäisi voida valvoa tilaajayhteyksien eriytetyn tarjonnan toteutuksen 
asianmukaisuutta ja antaa selviä, parhaista käytännöistä saatuja vertailuarvoja, jotka 
koskevat aikarajoja, hintoja ja käytettyjä menettelyjä.

Tarkistus 176
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

puitedirektiivin ja erityisdirektiivien 
säännösten yhdenmukaista soveltamista 
avustamalla komissiota sen pyynnöstä 
suositusten ja päätösten valmistelussa, joita 
komissio antaa tai tekee direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 19 artiklan 
mukaisesti ja jotka liittyvät mihin tahansa 
tämän asetuksen 3 artiklassa 
tarkoitettuun asiaan.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksen perusteena on yhdenmukaisuus edellisissä tarkistuksissa esitetyn, yhteistyöelintä 
koskevan ehdotuksen kanssa.

Tarkistus 177
Catherine Trautmann

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) tiettyjä kansallisia markkinoita 
koskevat analyysit direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 16 artiklan mukaisesti 
sekä tarvittaessa kunkin jäsenvaltion 
alueelliset markkinat;

Or. en

Perustelu

Yhteistyöelimellä on neuvoa-antava tehtävä markkina-analyyseihin liittyvissä asioissa sekä 
kansallisella tasolla ja tarvittaessa jäsenvaltioiden alueiden tasolla.
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Tarkistus 178
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) hätänumeron 112 tehokas
täytäntöönpano direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 26 artiklan 
mukaisesti;

(h) hätänumeron 112 käyttöönotto ja sen 
tehokkaan käytön seuranta direktiivin 
2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) 
26 artiklan mukaisesti;

Or. ro

Tarkistus 179
Nikolaos Vakalis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

(m) tilaajayhteyksien eriyttämisen 
toteuttamiseen liittyvät avoimuutta lisäävät 
toimenpiteet direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 9 artiklan 
mukaisesti;

(m) tilaajayhteyksien eriyttämisen 
toteuttamiseen liittyvät avoimuutta lisäävät 
toimenpiteet direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 9 artiklan 
mukaisesti. Näiden toimenpiteiden on 
sisällettävä erityisesti tilaajayhteyksien 
eriytetystä tarjoamisesta 18 päivänä 
joulukuuta 2000 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2887/20001 asetuksen 
täytäntöönpanoa koskevat tavoitteet, 
kuten aikatauluja koskevat ehdot, 
paikallisliittymien myynti- ja 
toimitusehdot, palvelutasosopimusten 
(SLA) hinta ja palvelutasot sekä 
tietojärjestelmiin liittyvät määräykset ja 
ehdot, joilla taataan yhtäläiset 
mahdollisuudet saada tiettyjä tietoja;
_____________________
1 EYVL L 336, 30.12.2000, s. 4.

Or. en
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Perustelu

Jatkuva seuranta ja vertailuanalyysit (benchmarking) ovat ratkaisevan tärkeitä olemassa 
olevien, tilaajayhteyksien eriytettyä tarjontaa (LLU) koskevien säännösten yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon kannalta. Yhteistyöelimellä pitäisi olla valta valvoa tilaajayhteyksien 
eriytetyn tarjonnan (LLU) toteutuksen asianmukaisuutta ja antaa selviä, parhaista 
käytännöistä saatuja vertailuarvoja, jotka koskevat aikarajoja, hintoja ja käytettyjä 
menettelyjä. Yhteistyöelimen pitäisi antaa kansallisille sääntelyviranomaisille yhtenäiset 
vertailuarvot, jotta täytäntöönpanoa voidaan arvioida käyttämällä keskeisiä vuotuisia 
tulosindikaattoreita, jotka käsittävät aikatauluja koskevat ehdot, paikallisliittymien 
toimittamisen, hinnan ja palvelutason sekä tietojärjestelmiin liittyvät määräykset ja ehdot.

Tarkistus 180
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

(o) radiotaajuuskysymyksiin liittyvät 
toimenpiteet päätöksen N:o 676/2002/EY 
(radiotaajuuspäätös) 4 ja 6 artiklan 
mukaisesti;

(o) puitedirektiivissä ja 
erityisdirektiiveissä säädettyyn 
yhteistyöelimen vastuualueeseen liittyvät 
kysymykset siltä osin kuin ne vaikuttavat 
taajuushallintoon tai taajuushallinto 
vaikuttaa niihin;

Or. es

Perustelu

Direktiiveissä pitäisi täsmentää, mitkä asiat kuuluvat ”markkinaviranomaisen” 
tehtäväalueeseen.

Tarkistus 181
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a. Komission ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten on, niin suurelta 
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osin kuin mahdollista, otettava huomioon 
yhteistyöelimen lausunnot. Jos 
yhteistyöelin ehdottaa vaihtoehtoisia 
ratkaisuja erilaisten markkinatilanteiden 
vuoksi ja siksi, että eri sääntelytavoissa 
tulevat valintamahdollisuudet riippuvat 
aiemmista valinnoista 
(ns. polkuriippuvuus), kansalliset 
sääntelyviranomaiset tutkivat, mikä 
ratkaisu sopii parhaiten niiden 
sääntelytapaan. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset ja komissio 
ilmoittavat julkisesti, millä tavalla 
yhteistyöelimen lausunto on otettu 
huomioon.

Or. en

Perustelu

Kansallisten markkinoiden erot on otettava huomioon esitettäessä ehdotuksia.

Tarkistus 182
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomaisen kuuleminen 
kansallisten markkinoiden määrittelystä ja 
analysoinnista ja korjaavista toimenpiteistä

Yhteistyöelimen kuuleminen kansallisten 
markkinoiden määrittelystä ja 

analysoinnista ja korjaavista toimenpiteistä

Or. en

Perustelu

Yhteistyöelintä pitäisi kuulla myös silloin, kun komission veto korjaavien toimenpiteiden 
suhteen poistetaan.
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Tarkistus 183
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomaisen kuuleminen 
kansallisten markkinoiden määrittelystä ja 
analysoinnista ja korjaavista toimenpiteistä

Yhteistyöelimen kuuleminen kansallisten 
markkinoiden määrittelystä ja 

analysoinnista ja korjaavista toimenpiteistä

Or. en

Tarkistus 184
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomaisen kuuleminen 
kansallisten markkinoiden määrittelystä ja 
analysoinnista ja korjaavista toimenpiteistä

Yhteistyöelimen kuuleminen kansallisten 
markkinoiden määrittelystä ja 

analysoinnista ja korjaavista toimenpiteistä

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään johdonmukaisuuteen sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen 
yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY kanssa, jossa 
yhteistyöelimellä on korjaaviin toimenpiteisiin liittyvä tehtävä, ja siksi viittaus niihin on 
säilytettävä.

Tarkistus 185
Mary Honeyball

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomaisen kuuleminen Yhteistyöelimen kuuleminen kansallisten 



AM\723731FI.doc 35/68 PE406.122v01-00

FI

kansallisten markkinoiden määrittelystä ja 
analysoinnista ja korjaavista toimenpiteistä

markkinoiden määrittelystä ja 
analysoinnista ja korjaavista toimenpiteistä

Or. en

Perustelu

Yhteistyöelintä pitäisi kuulla ehdotettujen korvaavien toimenpiteiden osalta myös silloin, kun 
komission veto korjaavien toimenpiteiden suhteen poistetaan.

Tarkistus 186
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomaisen tekemä 
kansallisten markkinoiden arviointi

Yhteistyöelimen tekemä kansallisten 
markkinoiden arviointi

Or. en

Tarkistus 187
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

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 

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

yksilöidään yritykset, jotka olisi sen 
mielestä nimettävä huomattavan 
markkinavoiman yrityksiksi kyseisillä 
markkinoilla, sekä asianmukaiset 
velvoitteet, jotka yrityksille olisi asetettava. 
Kyseisten velvoitteiden on oltava 
yhdenmukaisia direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 8 ja 9–13 a 
artiklan sekä direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan kanssa.

Or. en

Perustelu

Ellei kansallinen sääntelyviranomainen saa merkityksellisiä markkinoita koskevaa 
analyysiaan valmiiksi direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 16 artiklan 6 kohdassa 
säädetyssä ajassa, komission pitäisi voida pyytää yhteistyöelimeltä lausunto ja toimenpide-
ehdotus.

Tarkistus 188
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3a) Markkinaviranomaisen on tehtävä 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
pyynnöstä niiden kanssa yhteistyötä, 
tarjottava niille apua ja annettava teknistä 
neuvontaa, jotta hätänumeron 112 
käyttöönotto onnistuisi mahdollisimman 
hyvin. 

Or. ro
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Tarkistus 189
Catherine Trautmann

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. Yhteistyöelimen on annettava pyynnöstä 
komissiolle ja radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevälle komitealle (jäljempänä 
’RSPC’) neuvoja yhteistyöelimen 
vastuualueeseen liittyvissä kysymyksissä 
siltä osin kuin ne vaikuttavat 
radiotaajuuksien käyttöön sähköisessä 
viestinnässä yhteisössä tai 
radiotaajuuksien käyttö vaikuttaa niihin. 
Yhteistyöelimen on tehtävä tarvittaessa 
RSPC:n kanssa yhteistyötä.

Or. en

Perustelu

Tämä viittaus RSPC:hen säilyttää johdonmukaisuuden direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
kanssa.

Tarkistus 190
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

Euroopan markkinaviranomaisen ei pitäisi osallistua millään tavalla taajuusasioihin eikä 
taajuuspäätöksen 6 artiklassa tarkoitettuihin asioihin (suhteet kolmansiin osapuoliin ja 
kansainvälisin elimiin),koska näissä asioissa taajuusasioista vastaavien kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi osallistua markkinaviranomaisen työskentelyyn.

Tarkistus 191
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Markkinaviranomaisen on julkaistava 
vuosittain kertomus taajuuskysymysten 
tulevasta kehityksestä sähköisen 
viestinnän alalla ja politiikassa ja 
määriteltävä siinä mahdolliset tarpeet ja 
haasteet.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Markkinaviranomaisella ei pitäisi olla toimivaltaa taajuusasioissa.

Tarkistus 192
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle lausunto direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 
6 a artiklassa säädettyjen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
soveltamisalasta ja sisällöstä. Tähän voi 
sisältyä erityisesti markkinaviranomaisen
arviointi siitä, mitä hyötyjä sähköisten 

1. Komissio voi pyytää yhteistyöelintä 
antamaan komissiolle, RSPG:lle tai 
RSC:lle lausunnon direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 a artiklassa 
säädettyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
soveltamisalasta ja sisällöstä. Tähän voi 
sisältyä erityisesti yhteistyöelimen arviointi 
siitä, mitä hyötyjä sähköisten 
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viestintäverkkojen ja -palvelujen 
yhtenäismarkkinoille voi koitua 
täytäntöönpanotoimenpiteistä, joita 
komissio hyväksyy direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 a artiklan 
mukaisesti, sekä niiden palvelujen 
yksilöinti, joihin liittyy yhteisön laajuisia 
mahdollisuuksia ja jotka hyötyisivät näistä 
toimenpiteistä.

viestintäverkkojen ja -palvelujen 
yhtenäismarkkinoille voi koitua 
täytäntöönpanotoimenpiteistä, joita 
komissio hyväksyy direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 a artiklan 
mukaisesti, sekä niiden palvelujen 
yksilöinti, joihin liittyy yhteisön laajuisia 
mahdollisuuksia ja jotka hyötyisivät näistä 
toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 193
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla Poistetaan.
Omat aloitteet

Markkinaviranomainen voi omasta 
aloitteestaan antaa komissiolle lausunnon 
4 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 
1 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa, 
10 artiklan 1 kohdassa ja 12, 14, 21 ja 
22 artiklassa tarkoitetuista asioista.

Or. es

Perustelu

Johdonmukaisuus niiden toimivaltuuksien kanssa, joita katsotaan, että Euroopan 
markkinaviranomaisella pitäisi olla.



PE406.122v01-00 40/68 AM\723731FI.doc

FI

Tarkistus 194
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomainen edistää 
sähköistä 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.

1. Yhteistyöelin edistää sähköistä 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. Erilaisten 
markkinatilanteiden ja erilaisen 
kansallisen lainsäädännön 
polkuriippuvuuden valossa yhteistyöelin 
voi kehittää ongelmiin vaihtoehtoisia 
ratkaisuja yhdenmukaistetun 
sääntelyjärjestelmän puitteissa.

Or. en

Tarkistus 195
David Hammerstein

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) teettämällä tai tekemällä tutkimuksia 
sähköisistä viestintäverkoista ja -
palveluista ja niiden sääntelystä ja 
suojaamisesta ja 

(b) teettämällä tai tekemällä tutkimuksia 
sähköisistä viestintäverkoista ja 
palveluiden yhteentoimivuudesta ja

Or. en

Perustelu

Termi "suojaaminen" on epätarkka. Paras suojatoimenpide markkinoiden kilpailulle on pitää 
tarkkaan silmällä yhteentoimivuusasioita, koska yhteentoimivuus liittyy kilpailun 
edistämistavoitteeseen. Se tekee määräyksestä tarkemman.
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Tarkistus 196
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) teettämällä tai tekemällä tutkimuksia 
sähköisistä viestintäverkoista ja -
palveluista ja niiden sääntelystä ja 
suojaamisesta ja

(b) teettämällä tai tekemällä tutkimuksia 
sähköisistä viestintäverkoista ja -
palveluista ja niiden sääntelystä 
kysymyksissä, jotka kuuluvat 
yhteistyöelimen toimivaltaan 
puitedirektiivin ja erityisdirektiivien 
mukaisesti,

Or. es

Perustelu

Markkinaviranomaiselta tai yhteistyöelimeltä tilattujen raporttien aiheet tulisi rajata 
sellaisiin, jotka kuuluvat niiden vastuualueeseen.

Tarkistus 197
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) teettämällä tai tekemällä tutkimuksia 
sähköisistä viestintäverkoista ja -
palveluista ja niiden sääntelystä ja 
suojaamisesta ja 

(b) teettämällä tai tekemällä tutkimuksia 
sähköisistä viestintäverkoista ja -
palveluista sekä sähköisistä 
hallintopalveluista ja -järjestelmistä ja 
niiden sääntelystä ja 

Or. ro

Perustelu

Sähköisillä hallintopalveluilla tulisi olla erittäin tärkeä rooli sähköisten viestintäverkkojen 
turvallisuudesta vastaavassa toimielimessä.
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Tarkistus 198
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 koulutusta 
kysymyksissä, jotka kuuluvat 
yhteistyöelimen toimivaltaan 
puitedirektiivin ja erityisdirektiivien 
mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Markkinaviranomaiselta tai yhteistyöelimeltä tilattujen raporttien aiheet tulisi rajata 
sellaisiin, jotka kuuluvat niiden vastuualueeseen.

Tarkistus 199
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) lisäksi se vahvistaa yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa komission 
toimenpiteet varmistaakseen sähköisten 
viestintäverkkojen, tietojärjestelmien ja 
sähköisten rekistereiden 
yhteentoimivuuden yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. ro
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Perustelu

Eräät hankkeet, joita tarvitaan sähköisten viestintäverkkojen, tietojärjestelmien ja sähköisten 
rekistereiden yhteensopivuuden varmistamiseksi yhteisön lainsäädännön mukaisesti, tulisi 
vahvistaa yhteisön tasolla ja sisällyttää yhteisön budjettiin.

Tarkistus 200
David Hammerstein

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 seuraavissa 
muodoissa: ISO 32000:2008, ISO/IEC
26300:2006 tai ISO/IEC 15445:2000.

Or. en

Perustelu

Selvennys. Selvennyksessä mainitaan tavallisimmat ISOn asiakirjastandardit, jotka ovat 
monissa jäsenvaltioissa valtiollisille laitoksille pakollisia.

Tarkistus 201
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Yhteistyöelimen on saatettava nämä 
tiedot yleisön saataville helposti saatavilla 
olevassa muodossa, ja perustelluista syistä 
noudatetaan luottamuksellisuutta.

Or. en
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Tarkistus 202
Dragoş Florin David

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, Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission
saataville helposti saatavilla olevassa 
muodossa.

Or. ro

Tarkistus 203
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinaviranomainen voi antaa
vuosikertomuksen julkaisemisen 
yhteydessä komissiolle lausunnon 
toimenpiteistä, joita voitaisiin toteuttaa 
niiden ongelmien ratkaisemiseksi, jotka on 
havaittu 1 kohdassa tarkoitettujen 
kysymysten arvioinnin yhteydessä.

3. Yhteistyöelimen on annettava
vuosikertomuksen julkaisemisen 
yhteydessä komissiolle lausunnon 
toimenpiteistä, joita voitaisiin toteuttaa 
niiden ongelmien ratkaisemiseksi, jotka on 
havaittu 1 kohdassa tarkoitettujen 
kysymysten arvioinnin yhteydessä.

Or. es

Perustelu

Ei tunnu asianmukaiselta, että markkinaviranomaisen vuosikertomus annettaisiin yksinomaan 
komission kehotuksesta, sillä on loogista, että jos markkinaviranomainen tai yhteistyöelin 
käsittelee vuosikertomuksessaan markkinoiden tilaa, vuosikertomuksessa ei vain tunnisteta 
tämänhetkisiä ongelmia vaan myös ehdotetaan asianmukaisia ratkaisuja ilman, että 
komission on erikseen pyydettävä vuosikertomusta. 
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Tarkistus 204
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
22 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan
komissiolle ja jäsenvaltioille neuvoja 
sähköisten viestintäpalvelujen ja 
päätelaitteiden yhteentoimivuuden ja 
käyttömahdollisuuksien parantamisesta ja 
erityisesti rajat ylittävistä 
yhteentoimivuuskysymyksistä. Se perustaa 
ryhmän, joka koostuu jäsenvaltioiden, 
sähköisen viestinnän alan yrityksiä 
edustavien järjestöjen, loppukäyttäjiä 
edustavien järjestöjen ja vammaisia 
loppukäyttäjiä edustavien järjestöjen 
edustajista. Ryhmä tarkastelee myös
vammaisten loppukäyttäjien ja vanhusten 
erityistarpeita. 

(1) Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan
komissiolle ja kansallisille 
sääntelyviranomaisille neuvoja sähköisten 
viestintäpalvelujen ja päätelaitteiden 
yhteentoimivuuden ja 
käyttömahdollisuuksien parantamisesta ja 
erityisesti rajat ylittävistä 
yhteentoimivuuskysymyksistä sekä 
tarkasteltava vammaisten loppukäyttäjien 
ja vanhusten erityistarpeita.

Or. ro

Tarkistus 205
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta valitsee jäsentensä 
keskuudesta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja 
toimii puheenjohtajan sijaisena tämän 
ollessa estyneenä. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi ja 
puoli vuotta. Sama henkilö voidaan 
nimittää uudeksi toimikaudeksi.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
toimikausi päättyy joka tapauksessa 
silloin, kun heidän jäsenyytensä 

2. Sääntelyneuvosto valitsee jäsentensä 
keskuudesta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja 
toimii puheenjohtajan sijaisena tämän 
ollessa estyneenä. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi ja 
puoli vuotta työjärjestyksessä määrättyjen 
valintamenettelyjen mukaisesti.
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johtokunnassa päättyy.

Or. en

Tarkistus 206
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtokunta kokoontuu 
puheenjohtajansa kutsusta. 
Markkinaviranomaisen johtaja osallistuu 
asian käsittelyyn, jollei johtokunta toisin 
päätä. Johtokunta kokoontuu vähintään 
kahdesti vuodessa säännönmukaiseen 
istuntoon. Muulloin se kokoontuu
puheenjohtajan aloitteesta tai jos komissio 
tai vähintään kolmasosa johtokunnan 
jäsenistä sitä pyytää. Johtokunta voi 
kutsua kokouksiinsa tarkkailijaksi kenet 
tahansa henkilön, jonka lausuntoa se voi 
tarvita. Johtokunnan jäsenten apuna voi 
olla neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei 
sen työjärjestyksestä muuta johdu. 
Markkinaviranomainen huolehtii 
johtokunnan sihteeristötehtävistä.

3. Sääntelyneuvosto kokoontuu 
puheenjohtajan kutsusta vähintään neljä 
kertaa vuodessa säännönmukaiseen 
istuntoon. Se voi kokoontua 
poikkeuksellisesti myös puheenjohtajan 
aloitteesta tai jos komissio tai vähintään 
kolmasosa sääntelyneuvoston jäsenistä sitä 
pyytää. Sääntelyneuvosto voi kutsua 
kokouksiinsa tarkkailijaksi kenet tahansa 
henkilön, jonka lausuntoa se voi tarvita. 
Sääntelyneuvoston jäsenten apuna voi olla 
neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei sen 
työjärjestyksestä muuta johdu.

Or. en

Perustelu

Yhteistyöelimen johtokunnan tulisi kokoontua johtokunnan puheenjohtajan kutsusta. Se ei 
heikentäisi toiminnanjohtajan operatiivista vastuuta (esim. esityslistan valmistelua ja 
kokoustiedotteiden lähettämistä).
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Tarkistus 207
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtokunta kokoontuu 
puheenjohtajansa kutsusta. 
Markkinaviranomaisen johtaja osallistuu 
asian käsittelyyn, jollei johtokunta toisin 
päätä. Johtokunta kokoontuu vähintään 
kahdesti vuodessa säännönmukaiseen 
istuntoon. Muulloin se kokoontuu
puheenjohtajan aloitteesta tai jos komissio 
tai vähintään kolmasosa johtokunnan
jäsenistä sitä pyytää. Johtokunta voi 
kutsua kokouksiinsa tarkkailijaksi kenet 
tahansa henkilön, jonka lausuntoa se voi 
tarvita. Johtokunnan jäsenten apuna voi 
olla neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei 
sen työjärjestyksestä muuta johdu. 
Markkinaviranomainen huolehtii 
johtokunnan sihteeristötehtävistä.

3. Sääntelyneuvosto kokoontuu 
toiminnanjohtajan kutsusta vähintään
neljä kertaa vuodessa säännönmukaiseen 
istuntoon. Se voi kokoontua myös
ylimääräisiin kokouksiin puheenjohtajan 
aloitteesta tai jos komissio tai vähintään 
kolmasosa sääntelyneuvoston jäsenistä sitä 
pyytää. Sääntelyneuvosto voi kutsua 
kokouksiinsa tarkkailijaksi kenet tahansa 
henkilön, jonka lausuntoa se voi tarvita. 
Sääntelyneuvoston jäsenten apuna voi olla 
neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei sen 
työjärjestyksestä muuta johdu.

Or. en

Perustelu

Mikäli luotetaan voimakkaasti "yhteissääntelyjärjestelmiin", joilla viitataan yhteistyöelimen 
äänestämällä annettuihin lausuntoihin, on olemassa riski, että vain neljä säännönmukaista 
istuntoa vuodessa eivät riitä hoitamaan tehtävää oikeaan aikaan.

Tarkistus 208
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtokunta kokoontuu 
puheenjohtajansa kutsusta. 
Markkinaviranomaisen johtaja osallistuu 
asian käsittelyyn, jollei johtokunta toisin 

3. Sääntelyneuvosto kokoontuu 
puheenjohtajan kutsusta vähintään neljä 
kertaa vuodessa säännönmukaiseen 
istuntoon. Se voi kokoontua 
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päätä. Johtokunta kokoontuu vähintään 
kahdesti vuodessa säännönmukaiseen 
istuntoon. Muulloin se kokoontuu
puheenjohtajan aloitteesta tai jos komissio 
tai vähintään kolmasosa johtokunnan
jäsenistä sitä pyytää. Johtokunta voi 
kutsua kokouksiinsa tarkkailijaksi kenet
tahansa henkilön, jonka lausuntoa se voi 
tarvita. Johtokunnan jäsenten apuna voi 
olla neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei 
sen työjärjestyksestä muuta johdu. 
Markkinaviranomainen huolehtii 
johtokunnan sihteeristötehtävistä.

poikkeuksellisesti myös puheenjohtajan 
aloitteesta tai jos komissio tai vähintään 
kolmasosa sääntelyneuvoston jäsenistä sitä 
pyytää. Sääntelyneuvosto voi kutsua 
kokouksiinsa tarkkailijaksi kenet tahansa 
henkilön, jonka lausuntoa se voi tarvita. 
Sääntelyneuvoston jäsenten apuna voi olla 
neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei sen 
työjärjestyksestä muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 209
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta tekee päätöksensä läsnä 
olevien jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä.

4. Jollei tässä asetuksessa, 
puitedirektiivissä ja erityisdirektiiveissä 
toisin säädetä, sääntelyneuvosto tekee 
päätöksensä läsnä olevien jäsentensä 
kahden kolmasosan enemmistöllä.

Sääntelyneuvosto hyväksyy 
yhteistyöelimen työjärjestyksen kahden 
kolmasosan enemmistöllä. 
Työjärjestyksellä taataan, että 
sääntelyneuvoston jäsenille toimitetaan 
aina täydelliset esityslistat ja 
ehdotusluonnokset ennen kokouksia, jotta 
he voisivat ehdottaa muutoksia ennen 
äänestystä.

Or. en
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Tarkistus 210
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta tekee päätöksensä läsnä 
olevien jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä.

(4) Jollei tämän asetuksen, 
puitedirektiivin tai erityisdirektiivin 
mukaisesti sovelleta muita säännöksiä, 
sääntelyneuvosto tekee päätöksensä läsnä 
olevien jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä. Näistä päätöksistä 
ilmoitetaan komissiolle. 

Or. ro

Tarkistus 211
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta tekee päätöksensä läsnä 
olevien jäsentensä kahden kolmasosan
enemmistöllä.

4. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
määräenemmistöllä Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 205 artiklan 2 
kohdan neuvoston äänestyksiä koskevien 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jotta sääntelyneuvosto voisi toimia asianmukaisesti, on tarkoituksenmukaista tehdä päätös 
määräenemmistöllä neuvostossa sovellettavien sääntöjen mukaisesti. 
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Tarkistus 212
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Johtokunnalla on kurinpidollinen 
toimivalta johtajaan ja verkkoturva-
asiamieheen nähden.

8. Sääntelyneuvostolla on kurinpidollinen 
toimivalta toiminnanjohtajaan nähden.

Or. en

Tarkistus 213
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Johtokunnalla on kurinpidollinen 
toimivalta johtajaan ja verkkoturva-
asiamieheen nähden.

8. Sääntelyneuvostolla on kurinpidollinen 
toimivalta toiminnanjohtajaan nähden.

Or. en

Perustelu

Toiminnanjohtajan tulisi olla vastuunalainen sääntelyneuvostolle, tärkeimmälle 
päätöksentekoelimelle, eikä vain toimia sääntelyneuvoston opastuksella.

Tarkistus 214
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13a. Sääntelyneuvosto antaa ohjeita 
toiminnanjohtajalle tämän tehtävien 
suorittamisessa.



AM\723731FI.doc 51/68 PE406.122v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 215
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13a. Sääntelyneuvosto nimittää 
toiminnanjohtajan. Sääntelyneuvosto 
tekee tämän päätöksen jäsentensä kolmen 
neljäsosan enemmistöllä.

Or. en

Tarkistus 216
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtaja on sääntelyneuvoston 
puheenjohtaja.

2. Sääntelyneuvosto valitsee jäsentensä 
keskuudesta puheenjohtajan. 

Or. pl

Perustelu

27 artiklan 2 kohta on ristiriidassa 28 artiklan 1 kohdan kanssa. Komission ehdotuksen 
mukaisesti Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomaisen johtajan on itse asiassa 
kuultava omia lausuntojaan, koska ne antaa sääntelyneuvosto, jonka puheenjohtajana johtaja 
27 artiklan 2 kohdan mukaan toimii. 
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Tarkistus 217
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Johtaja Toiminnanjohtaja

Or. en

Tarkistus 218
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Johtaja Toiminnanjohtaja

Or. en

Tarkistus 219
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
29 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomaista johtaa sen
johtaja, joka hoitaa tehtäväänsä 
riippumattomasti. Johtaja ei saa pyytää 
eikä ottaa vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta eikä miltään elimeltä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta komission, 
johtokunnan ja sääntelyneuvoston 
toimivaltaa.

1. Yhteistyöelintä johtaa sen 
toiminnanjohtaja sääntelyneuvoston 
ohjeiden mukaisesti. Toiminnanjohtaja ei 
saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita 
miltään hallitukselta eikä miltään elimeltä.

Or. en
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Tarkistus 220
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
29 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomaista johtaa sen 
johtaja, joka hoitaa tehtäväänsä
riippumattomasti. Johtaja ei saa pyytää 
eikä ottaa vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta eikä miltään elimeltä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta komission, 
johtokunnan ja sääntelyneuvoston 
toimivaltaa.

1. Yhteistyöelintä johtaa sen 
toiminnanjohtaja, joka on vastuunalainen 
sääntelyneuvostolle ja hoitaa tehtäväänsä 
sen ohjeiden mukaisesti.
Toiminnanjohtaja ei saa muuten pyytää 
eikä ottaa vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta eikä miltään elimeltä.

Or. en

Perustelu

Toiminnanjohtajan tulisi olla vanhempi henkilöstön jäsen, jolla on yhteistyöelimessä 
operatiivista vastuuta ja joka on vastuunalainen sääntelyneuvostolle.

Tarkistus 221
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtajan toimikausi on viisi vuotta.
Toimikauden päättymistä edeltävien 
yhdeksän kuukauden aikana komissio 
suorittaa arvioinnin. Arvioinnissa 
komissio tarkastelee erityisesti

3. Toiminnanjohtajan toimikausi on viisi 
vuotta.

a) johtajan tehtävänhoitoa; 
(b) markkinaviranomaisen tehtäviä ja 
velvoitteita lähivuosina.

Or. en
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Tarkistus 222
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

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 
toiminnanjohtajan toimikautta kerran 
enintään kolmella vuodella ottaen 
huomioon arviointikertomuksen ja 
ainoastaan niissä tapauksissa, joissa tämä 
on yhteistyöelimen tehtävien ja 
velvoitteiden kannalta perusteltua.

Or. en

Tarkistus 223
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

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 
toiminnanjohtajan toimikautta kerran 
enintään kolmella vuodella ottaen 
huomioon arviointikertomuksen ja 
ainoastaan niissä tapauksissa, joissa tämä 
on yhteistyöelimen tehtävien ja 
velvoitteiden kannalta perusteltua.

Or. en

Perustelu

Toiminnanjohtaja on vanhempi henkilöstön jäsen, eikä hänen toimikautensa jatkamisen 
pitäisi riippua komission aloitteesta.
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Tarkistus 224
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
pyytää johtajaa raportoimaan tehtäviensä 
suorittamisesta.

(6) Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat pyytää pääjohtajaa raportoimaan 
tehtäviensä suorittamisesta. Tarvittaessa 
Euroopan parlamentissa vastuussa oleva 
valiokunta voi pyytää toiminnanjohtajaa 
pitämään puheenvuoron ja vastaamaan 
sen jäsenten esittämiin kysymyksiin. 

Or. ro

Tarkistus 225
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
30 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtaja vastaa markkinaviranomaisen 
edustamisesta ja johtamisesta.

1. Toiminnanjohtaja vastaa 
yhteistyöelimen johtamisesta 
sääntelyneuvoston siirtämän toimivallan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvosto voi valtuuttaa toiminnanjohtajan edustamaan yhteistyöelintä. 
Sääntelyneuvoston tulisi kuitenkin ensisijaisesti edustaa yhteistyöelintä.
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Tarkistus 226
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
30 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtaja vastaa markkinaviranomaisen 
edustamisesta ja johtamisesta.

1. Toiminnanjohtaja vastaa 
yhteistyöelimen johtamisesta, ja 
sääntelyneuvosto voi valtuuttaa 
toiminnanjohtajan edustamaan 
yhteistyöelintä erityisissä kysymyksissä.

Or. en

Tarkistus 227
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtaja valmistelee johtokunnan työt. 
Hän osallistuu johtokunnan kokouksiin 
ilman äänioikeutta.

2. Toiminnanjohtaja valmistelee 
sääntelyneuvoston esityslistan. Hän 
osallistuu sääntelyneuvoston kokouksiin 
ilman äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

Toiminnanjohtajan tulisi valmistella esityslista eikä vahvistaa sitä. Esityslistan vahvistaminen 
on toimeenpanotehtävä, joka puheenjohtajan tulisi suorittaa.
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Tarkistus 228
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtaja vahvistaa sääntelyneuvoston 
suostumuksella 4–23 artiklassa tarkoitetut 
lausunnot, suositukset ja päätökset. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toiminnanjohtajan tulisi olla vanhempi henkilöstön jäsen, jolla on yhteistyöelimessä 
operatiivista vastuuta ja joka on vastuunalainen sääntelyneuvostolle. Tämä säännös on 
jäänne komission Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomaista koskevasta 
ehdotuksesta, eikä se ole yhdenmukainen yhteistyöelintä koskevan ehdotuksen kanssa.

Tarkistus 229
Fiona Hall

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. Toiminnanjohtaja huolehtii 
yhteistyöelimen vuotuisen työohjelman 
täytäntöönpanon valvonnasta
sääntelyneuvoston ohjaamana.

Or. en

Perustelu

Toiminnanjohtajan tulisi olla vanhempi henkilöstön jäsen, jolla on yhteistyöelimessä 
operatiivista vastuuta. Asianmukaisen täytäntöönpanon tulisi olla sääntelyneuvoston 
vastuulla. Prosessin valvonnan tulisi olla toiminnanjohtajan vastuulla.
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Tarkistus 230
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Johtaja laatii joka vuosi 
markkinaviranomaisen toimintaa 
koskevan vuosikertomusluonnoksen, jossa 
on markkinaviranomaisen 
sääntelytoimintaa koskeva osa sekä talous-
ja hallintokysymyksiä koskeva osa.

8. Toiminnanjohtaja laatii joka vuosi 
yhteistyöelimen toimintaa koskevan 
vuosikertomusluonnoksen, jossa on 
yhteistyöelimen sääntelytoimintaa koskeva 
osa sekä talous- ja hallintokysymyksiä 
koskeva osa.

Or. en

Perustelu

Yhteistyöelimen toimintaan sisältyy paitsi komissiolle annettavia neuvoja tai kuulemista 
koskeva säännös myös yhteisten kantojen ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen sekä siihen 
kuuluvien kansallisten sääntelyviranomaisten asiantuntemuksen jakaminen. Sana "sääntely" 
on laajempi ja kattaisi sen toiminnan koko laajuudessaan.

Tarkistus 231
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Johtajalla on markkinaviranomaisen 
henkilöstöön nähden 49 artiklan 3 kohdan 
mukaiset valtuudet.

9. Säätelyneuvosto voi siirtää 
toiminnanjohtajalle 49 artiklan 3 kohdan 
mukaiset valtuudet yhteistyöelimen
henkilöstöön nähden.

Or. en
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Tarkistus 232
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
36 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomaisen tulot 
muodostuvat:

1. Yhteistyöelimen tulot jakautuvat 
seuraavasti:

(a) markkinaviranomaisen tarjoamista 
palveluista perittävistä maksuista;

(a) kolmannes sen vuotuisesta 
rahoituksesta maksetaan suoraan 
yhteisön tukena budjettivallan käyttäjän 
määräämästä yhteisön talousarvion 
asianomaisesta budjettikohdasta 17. 
päivänä toukokuuta 2006 tehdyn 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten 
talousarviota koskevan kurinalaisuudesta 
ja moitteettomasta varainhoidosta 
solmitun sopimuksen 47 kohdan 
mukaisesti1;

(b) osuudesta hakijoiden 17 artiklan 
mukaisesti maksamista käyttömaksuista;

(b) kaksi kolmannesta sen vuotuisesta 
rahoituksesta maksetaan kansallisten 
sääntelyviranomaisten suorina 
maksuosuuksina. Jäsenvaltiot 
varmistavat, että kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on yhteistyöelimen 
työhön osallistumista ja sen 
asianmukaista rahoittamista varten 
riittävät taloudelliset ja 
henkilöstövoimavarat. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava, mitä budjettikohtaa 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
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 
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vapaaehtoisesta rahoituksesta.
_____________________
EYVL C 139, 14.6.2006, s. 1. Sopimus sellaisena 
kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksellä 2008/29/EY (EUVL L 6, 
10.1.2008, s. 7).

Or. en

Tarkistus 233
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomaisen tulot 
muodostuvat:

1. Yhteistyöelimen tulot muodostuvat:

(a) markkinaviranomaisen tarjoamista 
palveluista perittävistä maksuista;
(b) osuudesta hakijoiden 17 artiklan 
mukaisesti maksamista käyttömaksuista;
(c) Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon (pääluokka ”Komissio”)
sisältyvästä yhteisön tuesta;

(a) Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sisältyvästä yhteisön tuesta;

(d) mahdollisista 26 artiklan 7 kohdassa 
mainituista testamenttilahjoituksista, 
lahjoituksista ja tuista.
(e) jäsenvaltioiden tai niiden 
sääntelyviranomaisten maksamasta 
vapaaehtoisesta rahoituksesta.

(b) jäsenvaltioiden tai niiden 
sääntelyviranomaisten maksamasta 
vapaaehtoisesta rahoituksesta.

Or. en
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Tarkistus 234
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) mahdollisista 26 artiklan 7 kohdassa 
mainituista testamenttilahjoituksista, 
lahjoituksista ja tuista,

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ehdotetun Euroopan markkinaviranomaisen rahoitusrakenne on erittäin huonosti valittu 
markkinaviranomaisen riippumattomuuden tarpeen ottaen huomioon. Jäsenvaltioiden, 
kansallisten sääntelyviranomaisten tai jopa kolmansien osapuolten mahdollisuus antaa 
vapaaehtoisia avustuksia (lahjoituksia!) aiheuttaa huomattavan riskin, että erityisen vauraat 
lahjoittajat saavat yksipuolista vaikutusvaltaa. Kaikki sääntelypäätökset pitäisi tutkia tarkasti 
sen varalta. Lisäksi yleisö saisi tällaisesta järjestelmästä erittäin huonon käsityksen. 

Tarkistus 235
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) jäsenvaltioiden tai niiden 
sääntelyviranomaisten maksamasta 
vapaaehtoisesta rahoituksesta.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ehdotetun Euroopan markkinaviranomaisen rahoitusrakenne on erittäin huonosti valittu 
markkinaviranomaisen riippumattomuuden tarpeen ottaen huomioon. Jäsenvaltioiden,
kansallisten sääntelyviranomaisten tai jopa kolmansien osapuolten mahdollisuus antaa 
vapaaehtoisia avustuksia (lahjoituksia!) aiheuttaa huomattavan riskin, että erityisen vauraat 
lahjoittajat saavat yksipuolista vaikutusvaltaa. Kaikki sääntelypäätökset pitäisi tutkia tarkasti 
sen varalta. Lisäksi yleisö saisi tällaisesta järjestelmästä erittäin huonon käsityksen. 
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Tarkistus 236
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomaisen menot kattavat 
henkilöstö-, hallinto-, infrastruktuuri- ja 
toimintamenot.

2. Yhteistyöelimen menot kattavat 
henkilöstö-, hallinto-, infrastruktuuri- ja 
toimintamenot.

Or. en

Tarkistus 237
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Markkinaviranomaisen kaikista tuloista 
ja menoista tehdään kutakin 
varainhoitovuotta varten ennakkoarviot, 
jotka otetaan sen talousarvioon. 
Varainhoitovuosi on kalenterivuosi.

4. Kaikista tuloista ja menoista tehdään 
kutakin varainhoitovuotta varten 
ennakkoarviot, jotka otetaan sen 
talousarvioon. Varainhoitovuosi on 
kalenterivuosi.

Or. en

Tarkistus 238
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a. Yhteistyöelimen ja taloudellinen ja 
organisaatiorakenne tarkistetaan 1. 
tammikuuta 2014.

Or. en
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Tarkistus 239
David Hammerstein

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. 1 kohdan mukaisesti pyydetyt tiedot 
voivat koskea asiakirjoja kahden erilaisen 
sähköisen järjestelmän tai verkon 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi, jotta 
niiden välinen viestintä ja tietojenvaihto 
olisi mahdollista.

Or. en

Perustelu

Yhteenliitettävyyteen liittyvää asiakirjapyyntöä koskeva määräys.

Tarkistus 240
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
43 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi määrätä yrityksille 
taloudellisia seuraamuksia, jos ne eivät 
toimita 41 artiklassa tarkoitettuja tietoja. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 241
David Hammerstein

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Markkinaviranomainen voi 
tarvittaessa myöntää poikkeusluvan 
erittäin tärkeille eurooppalaisten 
standardien patenttisuojille, kun on 
perusteltua estää patenttien haltijoita 
käyttämästä patenttejaan väärin, 
esimerkiksi jättämällä kiinnittämättä 
sääntelyelimen ja markkinoiden huomion 
tunnettuun patenttiin tai tunnettuun 
vireillä olevaan patenttihakemukseen 
ennen eurooppalaisen standardin 
levittämistä markkinoille.

Or. en

Perustelu

Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS) 8 
artiklan 2 kohdan ja 30 artiklan mukainen väline viestintästandardeja koskevien, 
markkinoiden luottamukselle todella vaarallisten "sukellusvenepatenttien" torjumiseksi. Ks. 
myös RIM blackberry -tapaus, johon Yhdysvaltain hallitus puuttui.

Tarkistus 242
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun tämän artiklan nojalla määrätään 
seuraamuksia, markkinaviranomainen 
julkaisee asiassa mukana olleiden 
yritysten nimet sekä määrättyjen 
taloudellisten seuraamusten määrät ja 
perusteet.

3. Komissio vaatii yrityksiltä huomiota 
niiden jättäessä vastaamatta 41 artiklassa 
tarkoitettuun tietopyyntöön. Komissio voi 
tarvittaessa ja yhteistyöelimen pyynnöstä 
julkaista näiden yritysten nimet.

Or. en



AM\723731FI.doc 65/68 PE406.122v01-00

FI

Tarkistus 243
David Hammerstein

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3a. Audiovisuaalinen suoratoisto ja 
tallennuspalvelut tarjotaan teknisesti 
neutraalilla tavalla.

Or. en

Perustelu

Suoratoisto ja audiovisuaaliset tallenteet on asetettava saataville suurimman mahdollisen 
avoimuuden varmistamiseksi. 

Tarkistus 244
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinaviranomaisen asetuksen (EY) 
N:o 1049/2001 8 artiklan nojalla tekemistä 
päätöksistä voidaan tehdä kantelu 
Euroopan oikeusasiamiehelle 
perustamissopimuksen 195 artiklassa 
esitetyin edellytyksin tai nostaa kanne 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa 
perustamissopimuksen 230 artiklassa 
esitetyin edellytyksin.

3. Yhteistyöelimen asetuksen (EY) 
N:o 1049/2001 8 artiklan nojalla tekemistä 
päätöksistä voidaan tehdä kantelu 
Euroopan oikeusasiamiehelle 
perustamissopimuksen 195 artiklassa 
esitetyin edellytyksin tai nostaa kanne 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa 
perustamissopimuksen 230 artiklassa 
esitetyin edellytyksin.

Or. en
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Tarkistus 245
Mary Honeyball

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta voi antaa säännöksiä, joilla 
sallitaan kansallisten asiantuntijoiden siirto 
jäsenvaltioista markkinaviranomaisen
määräaikaiseen palvelukseen.

4. Sääntelyneuvosto voi antaa säännöksiä, 
joilla sallitaan kansallisten asiantuntijoiden 
siirto jäsenvaltioista yhteistyöelimen
määräaikaiseen palvelukseen.

Or. en

Perustelu

Yhteistyöelimellä tulisi olla mahdollisuus hyödyntää kansallisten sääntelyviranomaisten 
asiantuntemusta.

Tarkistus 246
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a. Yhteistyöelimen henkilöstöön voi 
kuulua enintään 30 jäsentä.

Or. en

Perustelu

Yhteistyöelimen tulisi olla rakenteeltaan kevyt.
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Tarkistus 247
Pilar del Castillo Vera

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.

Komissio julkaisee kolmen vuoden 
kuluessa yhteistyöelimen toiminnan 
tosiasiallisesta alkamisesta 
arviointikertomuksen yhteistyöelimen
toiminnan tuloksena saaduista 
kokemuksista. Arviointi kattaa 
yhteistyöelimen saavuttamat tulokset ja sen 
työmenetelmät suhteessa sen tavoitteeseen, 
toimeksiantoon ja tehtäviin, jotka 
määritellään tässä asetuksessa ja 
yhteistyöelimen vuotuisissa työohjelmissa. 
Arvioinnissa otetaan huomioon 
sidosryhmien näkemykset sekä yhteisön 
että jäsenvaltioiden tasolla. Kertomus 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Euroopan parlamentti antaa 
lausunnon komission kertomuksesta.

Or. en

Tarkistus 248
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyöelin lakkautetaan viiden vuoden 
kuluessa sen toiminnan tosiasiallisesta 
alkamisesta, elleivät Euroopan 
parlamentti, neuvosto ja komissio katso, 
että markkinaolosuhteet eivät ole 
kehittyneet siinä määrin, ettei 
sääntelyelintä enää tarvita. Tässä 
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suhteessa komissio julkaisee 
kertomuksen, jossa arvioidaan 
markkinatilannetta ja tehdään 
ennustearvio suuntauksista. 
Arviointikertomus ja siihen mahdollisesti 
liittyvät lainsäädäntöehdotukset 
toimitetaan hyvissä ajoin sekä Euroopan 
parlamentille että neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 249
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. tammikuuta 2014 suoritetaan tarkistus, 
jonka tarkoituksena on arvioida, onko 
yhteistyöelimen toimeksiantoa tarpeen 
jatkaa. Mikäli toimeksiannon jatkaminen 
on perusteltua, budjettia ja menettelyjä 
sekä henkilöstövoimavaroja koskevat 
säännökset tarkistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus kuuluu asiaan ennen päätöstä yhteistyöelimen tulevaisuudennäkymistä.
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