
AM\725135FI.doc PE407.629v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2007/0247(COD)

28.5.2008

TARKISTUKSET
86 - 202

Mietintöluonnos
Catherine Trautmann
(PE398.542v02-00)

sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 
annetun direktiivin 2002/21/EY, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden 
liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä annetun 
direktiivin 2002/19/EY sekä sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
koskevista valtuutuksista annetun direktiivin 2002/20/EY muuttamisesta

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
(KOM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))



PE407.629v01-00 2/110 AM\725135FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\725135FI.doc 3/110 PE407.629v01-00

FI

Tarkistus 86
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Ennakkosääntelyä koskevia 
velvoitteita on määrättävä ainoastaan 
siinä tapauksessa, että todellista kilpailua 
ei ole, toisin sanoen markkinoilla, joilla 
on yksi tai useampi yritys, jolla on 
huomattava markkinavoima ja joilla 
kansalliseen kilpailulainsäädäntöön ja 
yhteisön kilpailulainsäädäntöön kuuluvat 
oikeuskeinot ovat riittämättömiä 
ongelman käsittelemiseksi. Tästä syystä 
komission on laadittava 
kilpailulainsäädännön periaatteiden 
mukaisesti yhteisön tasolle ohjeet, joiden 
avulla kansalliset sääntelyviranomaiset 
arvioivat, onko kilpailu tehokasta 
kyseisillä markkinoilla ja miten 
huomattava on markkinavoima.
Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
analysoitava, vaikuttavatko kyseessä 
olevat tuote- tai palvelumarkkinat 
kyseisen jäsenvaltion alueeseen 
kokonaisuudessaan tai osittain taikka 
yhdessä tarkasteltavien jäsenvaltioiden 
naapuruusalueiden osiin. Jotta voitaisiin 
taata täsmällinen maantieteellinen 
markkinamäärittely, jonka avulla 
voitaisiin varmistaa, että sääntely 
perustuu todellisiin 
markkinaolosuhteisiin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi analysoitava, 
olisiko maantieteelliset markkinat 
määriteltävä siellä, missä 
kilpailuolosuhteet, ja erityisesti 
infrastruktuurien välinen kilpailu, eivät 
ole riittävän homogeenisiä jäsenvaltion 
alueella. Kilpailun tehokkuutta 
käsittelevään analyysiin olisi sisällytettävä 
analyysi siitä, ovatko markkinat 
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tulevaisuudessa kilpailukykyisiä ja onko 
tehokkaan kilpailun puute pysyvää.
Ohjeissa olisi puututtava myös uusiin 
nouseviin markkinoihin, joilla 
tosiasiallinen markkinajohtaja 
todennäköisesti saa huomattavan 
markkinaosuuden mutta jolle ei pitäisi 
määrätä epäasianmukaisia velvoitteita.
Tässä mielessä on välttämätöntä tehdä ero 
perinteisiä ja uusia verkkoja koskevan 
lainsäädännöllisen lähestymistavan välille 
ja välttää määräämästä tarpeettomia 
sääntelyvelvoitteita sellaisille yrityksille, 
jotka tarjoavat uusia liityntäverkkoja ja 
-palveluja, joiden kysyntään liittyy suuri 
epävarmuus ja jotka edellyttävät 
huomattavia investointeja, ennen kuin 
niitä voidaan tarjota. Komission olisi 
tarkastettava ohjeet säännöllisesti sen 
varmistamiseksi, että ne ovat 
asianmukaisia nopeasti kehittyvillä 
markkinoilla. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä toistensa kanssa alueilla, joilla 
keskeiset markkinat toimivat useamman 
valtion välillä.

Or. en

Perustelu

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Tarkistus 87
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Ennakkosääntelyä koskevia 
velvoitteita on määrättävä ainoastaan 
siinä tapauksessa, että todellista kilpailua 
ei ole, toisin sanoen markkinoilla, joilla 
on yksi tai useampi yritys, jolla on 
huomattava markkinavoima ja joilla 
kansalliseen kilpailulainsäädäntöön ja 
yhteisön kilpailulainsäädäntöön kuuluvat 
oikeuskeinot ovat riittämättömiä 
ongelman käsittelemiseksi. Tästä syystä 
komission on laadittava 
kilpailulainsäädännön periaatteiden 
mukaisesti yhteisön tasolle ohjeet, joiden 
avulla kansalliset sääntelyviranomaiset 
arvioivat, onko kilpailu tehokasta 
kyseisillä markkinoilla ja miten 
huomattava on markkinavoima.
Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
analysoitava, vaikuttavatko kyseessä 
olevat tuote- tai palvelumarkkinat 
kyseisen jäsenvaltion alueeseen 
kokonaisuudessaan tai osittain taikka 
yhdessä tarkasteltavien jäsenvaltioiden 
naapuruusalueiden osiin. Jotta voitaisiin 
taata täsmällinen maantieteellinen 
markkinamäärittely, jonka avulla 
voitaisiin varmistaa, että sääntely 
perustuu todellisiin 
markkinaolosuhteisiin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi analysoitava, 
olisiko maantieteelliset markkinat 
määriteltävä siellä, missä 
kilpailuolosuhteet, ja erityisesti 
infrastruktuurien välinen kilpailu, eivät 
ole riittävän homogeenisiä jäsenvaltion 
alueella. Kilpailun tehokkuutta 
käsittelevään analyysiin olisi sisällytettävä 
analyysi siitä, ovatko markkinat 
tulevaisuudessa kilpailukykyisiä ja onko
tehokkaan kilpailun puute pysyvää.
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Ohjeissa olisi puututtava myös uusiin 
nouseviin markkinoihin, joilla 
tosiasiallinen markkinajohtaja 
todennäköisesti saa huomattavan 
markkinaosuuden mutta jolle ei pitäisi 
määrätä epäasianmukaisia velvoitteita.
Tässä mielessä on välttämätöntä tehdä ero 
perinteisiä ja uusia verkkoja koskevan 
lainsäädännöllisen lähestymistavan välille 
ja välttää määräämästä tarpeettomia 
sääntelyvelvoitteita sellaisille yrityksille, 
jotka tarjoavat uusia liityntäverkkoja ja -
palveluja, joiden kysyntään liittyy suuri 
epävarmuus ja jotka edellyttävät 
huomattavia investointeja, ennen kuin 
niitä voidaan tarjota. Komission olisi 
tarkastettava ohjeet säännöllisesti sen 
varmistamiseksi, että ne ovat 
asianmukaisia nopeasti kehittyvillä 
markkinoilla. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä toistensa kanssa alueilla, joilla 
keskeiset markkinat toimivat useamman 
valtion välillä.

Or. en

Perustelu

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Tarkistus 88
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Direktiiveihin sisältyvä alakohtainen 
ennakkosääntely palvelee tavoitetta siirtyä 
aikaisemmista monopolimarkkinoista 
sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen markkinoihin. Heti kun 
markkinoilla vallitsee kilpailu, 
ennakkosääntelystä olisi luovuttava ja 
sovellettava vain yhteisön ja 
jäsenvaltioiden kilpailulainsäädäntöä. 
Kilpailun dynamiikan lisääntyessä 
eurooppalaisilla sähköisen viestinnän 
markkinoilla hintojen ja käyttöoikeuksien 
alakohtaisen ennakkosääntelyn 
mahdollinen hyöty vähenee ajan kuluessa 
selvästi. Sähköisen viestinnän 
markkinoilla on viime vuosina esiintynyt 
vahvaa kilpailua, ja tulevina vuosina 
kilpailu todennäköisesti lisääntyy vielä 
entisestään. Jotta voidaan siirtyä 
pikaisesti soveltamaan yksinomaan 
yhteisön ja jäsenvaltioiden 
kilpailulainsäädäntöä, tämän direktiivin 
ennakkosääntelyä koskevien säännösten 
voimassaolon on päätyttävä tiettynä 
ajankohtana, ellei komissio osoita, että 
ennakkosääntelyn jatkaminen kyseisen 
päivämäärän jälkeen on perusteltua.

Or. de

Perustelu

Ennakkosääntely on alun perin suunniteltu siirtymäkauden ratkaisuksi. Alakohtaisen 
sääntelyn vähittäisen lopettamisen ja siirtymisen yleisen kilpailulainsäädännön soveltamiseen 
periaatetta ei kuitenkaan mainita direktiiveissä erikseen. Sääntelystä luopumiselle on luotava 
oikeudellisesti sitova mekanismi, jotta voidaan valmistautua sääntelyn purkamiseen ja 
siirtymiseen yleiseen kilpailulainsäädäntöön. Tähän päästään parhaiten sellaisen 
tarkastamista koskevan lausekkeen avulla, joka sisältää tarvittaessa mahdollisuuden 
sääntelyn jatkamiseen.
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Tarkistus 89
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tämän lainsäädäntökehyksen 
puitteissa tehtävä alakohtainen 
markkinoiden ennakkosääntely auttaa 
entisten monopolien siirtymistä 
sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen kilpailukykyisille markkinoille.
Kun markkinat ovat kilpailukykyisiä, 
ennakkosääntelyä ei enää jatketa, vaan 
sovelletaan ainoastaan yhteisön 
kilpailulainsäädäntöä ja kansallista 
kilpailulainsäädäntöä. Kun Euroopan 
sähköisten viestintämarkkinoiden 
kilpailudynamiikka kasvaa, hintoja ja 
käyttöoikeuksia koskevan alakohtaisen 
ennakkosääntelyn mahdolliset edut 
vähenevät ajan kuluessa merkittävästi. 
Sähköisillä viestintämarkkinoilla on 
ilmennyt vahvaa kilpailudynamiikkaa 
viime vuosina, ja kilpailu tulee hyvin 
todennäköisesti kasvamaan vielä lisää 
tulevina vuosina. Jotta voidaan varmistaa 
nopea siirtyminen pelkästään yhteisön 
kilpailulainsäädännön ja kansallisen 
kilpailulainsäädännön soveltamiseen, 
alakohtaista ennakkosääntelyä koskevien 
tämän direktiivin säännösten 
voimassaolon olisi päätyttävä 
samanaikaisesti yhteistyöelimen 
valtuutuksen kanssa, ellei komissio 
ilmoita, että ennakkosääntelyn 
jatkaminen on oikeutettua kyseisen 
ajankohdan jälkeen. 

Or. en
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Perustelu

Alun perin ennakkosääntelyn oli tarkoitus olla väliaikaista. Puitedirektiiviin on sisällytettävä 
oikeudellisesti sitova luopumismekanismi, jotta voidaan jatkaa alakohtaisen sääntelyn 
purkamista ja siirtyä yleisen kilpailulainsäädännön soveltamiseen. Tämä voidaan parhaiten 
saavuttaa raukeamislausekkeella, johon sisältyy mahdollisuus jatkaa sääntelyä tarvittaessa 
(laadittu kansainvälisen verkkovierailuasetuksen periaatteiden mukaisesti). 

Tarkistus 90
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tämän lainsäädäntökehyksen 
puitteissa tehtävä alakohtainen 
markkinoiden ennakkosääntely auttaa 
entisten monopolien siirtymistä 
sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen kilpailukykyisille markkinoille.
Kun markkinat ovat kilpailukykyisiä, 
ennakkosääntelyä ei enää jatketa, vaan 
sovelletaan ainoastaan yhteisön 
kilpailulainsäädäntöä ja kansallista 
kilpailulainsäädäntöä. Kun Euroopan 
sähköisten viestintämarkkinoiden 
kilpailudynamiikka kasvaa, hintoja ja 
käyttöoikeuksia koskevan alakohtaisen 
ennakkosääntelyn mahdolliset edut 
vähenevät ajan kuluessa merkittävästi.
Jotta voidaan varmistaa nopea 
siirtyminen pelkästään yhteisön 
kilpailulainsäädännön ja kansallisen 
kilpailulainsäädännön soveltamiseen, 
alakohtaista ennakkosääntelyä koskevien 
tämän direktiivin säännösten 
voimassaolon olisi päätyttävä 
määriteltynä ajankohtana, ellei komissio 
ilmoita, että ennakkosääntelyn 
jatkaminen on oikeutettua kyseisen 
ajankohdan jälkeen.

Or. en
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Perustelu

Alun perin ennakkosääntelyn oli tarkoitus olla väliaikaista. Direktiiveissä ei ole kuitenkaan 
selvästi mainittu vaiheittaisen siirtymisen periaatetta alakohtaisesta sääntelystä yleisen 
kilpailulainsäädännön soveltamiseen. Tätä taustaa vasten puitedirektiiviin on sisällytettävä 
oikeudellisesti sitova luopumismekanismi, jotta voidaan jatkaa alakohtaisen sääntelyn 
purkamista ja siirtyä yleisen kilpailulainsäädännön soveltamiseen. 

Tarkistus 91
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Nykyisessä järjestelmässä otetaan 
käyttöön lyhytaikaisia teknisiä 
mukautuksia, jotta voidaan varmistaa 
kokonaisvaltainen siirtyminen 
kilpailulainsäädännön soveltamiseen. 
Tästä syystä järjestelmän jatkamistarvetta 
olisi arvioitava viimeistään viisi vuotta sen 
voimaantulon jälkeen. 

Or. en

Perustelu

Sääntely oli alun perin tarkoitettu väliaikaiseksi ja sen soveltaminen olisi lopetettava 
samanaikaisesti kun kilpailukyky kehittyy markkinoilla. Tästä syystä on otettava käyttöön 
uudelleentarkastelulauseke, jotta voidaan saavuttaa vähittäisen sääntelyn purkamisen 
poliittinen tavoite. Komissio ehdottaa parlamentille ja neuvostolle tarvittaessa sääntelyn
voimassaolon jatkamista sellaisilla aloilla, joilla tämä on perusteltua ennen 
uudelleentarkastelua julkaistun kertomuksen pohjalta.
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Tarkistus 92
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Sähköisiä viestintäverkkoja ja 
-palveluja koskevaa EU:n 
sääntelyjärjestelmää olisi sen vuoksi 
uudistettava, jotta saatettaisiin valmiiksi 
sähköisen viestinnän sisämarkkinat, 
lujittamalla yhteisön mekanismia 
huomattavan markkinavoiman 
operaattoreiden sääntelemiseksi keskeisillä 
markkinoilla. Tätä täydennetään 
perustamalla Euroopan sähköisen 
viestinnän markkinaviranomainen, 
jäljempänä ’markkinaviranomainen’, 
[päivämäärä] annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
[…/…./EY]. Uudistukseen sisältyy myös 
tehokkaan taajuushallintostrategian 
määrittely yhtenäisen eurooppalaisen 
tietoalueen toteuttamiseksi ja vammaisia 
käyttäjiä koskevien säännösten 
tehostaminen osallistavan 
tietoyhteiskunnan toteuttamiseksi.

(3) Sähköisiä viestintäverkkoja ja 
-palveluja koskevaa EU:n 
sääntelyjärjestelmää olisi sen vuoksi 
uudistettava, jotta saatettaisiin valmiiksi 
sähköisen viestinnän sisämarkkinat, 
lujittamalla yhteisön mekanismia 
huomattavan markkinavoiman 
operaattoreiden sääntelemiseksi keskeisillä 
markkinoilla. Uudistukseen sisältyy myös 
tehokkaan taajuushallintostrategian 
määrittely yhtenäisen eurooppalaisen 
tietoalueen toteuttamiseksi ja vammaisia 
käyttäjiä koskevien säännösten 
tehostaminen osallistavan 
tietoyhteiskunnan toteuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomaisen (EECMA) perustaminen on tarpeeton 
taloudellinen taakka Euroopan unionin jäsenvaltioille, koska:

– siitä aiheutuu lisää byrokratiaa 
– se siirtää toimivaltaa ja päätöksentekoa yhteisön tasolle, mikä aiheuttaa epävarmuutta 
oikeudellisissa ja talouselämää koskevissa kysymyksissä
– sen asema, toiminta, hallinto, toimivalta sekä vuorovaikutus komission ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten kanssa on epäselvä
– se suojaa komissiota (juridisten) menettelyjen uudelleentarkastelulta ja
– olemassa olevat eurooppalainen sääntelyviranomaisten ryhmä (ERG) ja Euroopan radio-, 
tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssi (CEPT) ovat tehokkaita poliittisia ja 
taajuusasioita käsitteleviä foorumeja Euroopassa. 
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Tarkistus 93
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan unionin sähköisen 
viestinnän sääntelykehyksen tavoitteena 
on luoda sähköisen viestinnän kestävä 
"ekosysteemi", joka perustuu tarjontaan 
ja kysyntään: tarjonta syntyy tehokkaan ja 
kilpailukykyisen infrastruktuurin sekä 
palvelumarkkinoiden avulla, kysyntä taas 
tietoyhteiskunnan lisääntyvän kehityksen 
avulla.

Or. en

Perustelu

Infrastruktuuriin perustuva kilpailu on hyvin toimivien televiestintämarkkinoiden 
ennakkoedellytys pitkällä aikavälillä ja yksi käsiteltävänä olevan säädöksen ensisijaisista 
tavoitteista.

Tarkistus 94
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan unionin sähköisen 
viestinnän sääntelykehyksen tavoitteena 
on luoda sähköisen viestinnän kestävä ja 
kansainvälisesti kilpailukykyinen 
"ekosysteemi", joka perustuu aidosti 
kilpailukykyisiin tuote- tai 
palvelumarkkinoihin sekä sähköisen 
viestinnän vaihtoehtoisten 
liityntäverkkojen väliseen tehokkaaseen 
kilpailuun, joiden tavoitteena on 
tietoyhteiskunnan kehityksen lisääminen. 
Sähköisen viestinnän alan kestävä 
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kilpailu- ja investointiympäristö nojaa 
uusia infrastruktuuri-investointeja 
koskevien kannustimien lisäksi 
perusteltuun ja oikeasuhtaiseen 
sääntelyyn sekä alakohtaisen 
ennakkosääntelyn vaiheittaiseen 
purkamiseen ja siirtymiseen 
kilpailulainsäädännön soveltamiseen. 

Or. en

Perustelu

On hyvin tärkeää viitata Euroopan unionin uuden sääntelykehyksen päämääriin teknisen 
muutoksen aiheuttamassa uudessa ympäristössä sekä siihen, että infrastruktuurien välistä 
kilpailua varten on tarjottava kannustimia, toisin sanoen on kannustettava sijoittamaan 
seuraavan sukupolven verkkoihin. Tämän pitäisi johtaa alakohtaisen ennakkosääntelyn 
asteittaiseen purkamiseen. 

Tarkistus 95
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tulevien vuosien keskeisenä asiana 
on asianmukaisten kannustimien 
löytäminen uusiin nopeisiin verkkoihin 
tarkoitettuihin investointeihin, jotka 
tukevat sisällöllisesti monipuolisten 
Internet-palvelujen innovointia.
Tällaisilla verkoilla on valtavaa 
potentiaalia toimittaa hyötyjä kuluttajille 
eri puolilla Euroopan unionia. Tästä 
syystä on hyvin tärkeää, että kyseisten 
uusien verkkojen kehitykseen 
tarkoitetuille huomattaville investoinneille 
ei ole esteitä ja että samalla tuetaan 
kilpailua ja kuluttajavalintoja. Tämä 
saattaa vaatia erilaisia 
sääntelymenetelmiä, jotka on sovitettu 
markkinoiden tarpeisiin. 

Or. en
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Perustelu

Euroopan unioni tarvitsee kestäviä ja huomattavia investointeja uusien nopeiden verkkojen 
kehittämiseen. Eri valtioiden kansallisten lainsäätäjien on otettava tämä huomioon. 

Tarkistus 96
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tulevien vuosien keskeisenä asiana 
on asianmukaisten kannustimien 
löytäminen uusiin nopeisiin verkkoihin 
tarkoitettuihin investointeihin, jotka 
tukevat sisällöllisesti monipuolisten 
Internet-palvelujen innovointia.
Tällaisilla verkoilla on valtavaa 
potentiaalia toimittaa hyötyjä kuluttajille 
eri puolilla Euroopan unionia. Tästä 
syystä on hyvin tärkeää, että kyseisten 
uusien verkkojen kehitykseen 
tarkoitetuille huomattaville investoinneille 
ei ole esteitä ja että samalla tuetaan 
kilpailua ja kuluttajavalintoja. Tämä 
saattaa vaatia erilaisia 
sääntelymenetelmiä, jotka on sovitettu 
markkinoiden tarpeisiin.

Or. en

Perustelu

Euroopan unioni tarvitsee kestäviä investointeja uusien nopeiden verkkojen kehittämiseen.
Eri valtioiden kansallisten lainsäätäjien on otettava tämä huomioon. 
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Tarkistus 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Sähköisen viestinnän ala on 
nopeasti muuttuva ala, jolle on 
tunnusomaista teknisen innovoinnin 
korkea taso ja hyvin dynaamiset 
markkinat. Sääntelyn paikkansapitävyyttä 
on tarkasteltava säännöllisesti muuttuvien 
markkinoiden ja muuttuvan tekniikan 
vuoksi. Jotta voidaan varmistaa, että 
Euroopan unionin kansalaiset voivat 
jatkossakin osallistua globaaliin 
tietoyhteiskuntaan kaikilta osin, 
innovoinnin ja seuraavan sukupolven 
nopeiden verkkojen – jotka pystyvät 
vastaamaan tulevien kuluttajien 
vaatimuksiin laajemmasta 
kaistanleveydestä ja monipuolisemmista 
palveluista – on oltava ensisijaisina 
asioina käsiteltävänä olevan direktiivin 
soveltamisessa. 

Or. en

Perustelu

Komissio ei uudelleentarkasteluehdotuksissaan käsittele aktiivisesti uuteen kiinteään ja 
langattomaan nopeaan liityntäverkkoon liittyvää kysymystä, vaikka tämä on hyvin tärkeä 
Euroopan unionin kilpailukyvyn, sen televiestintäalan ja kuluttajien kannalta. Komission 
mukaan voimassa oleva lainsäädäntökehys on riittävä asian käsittelyyn eikä muita 
lainsäädäntöehdotuksia tarvita. Vanhojen sääntelykäsitteiden mukaisesti toimiminen ei 
kuitenkaan riitä.
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Tarkistus 98
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Seuraavan sukupolven verkoilla on 
valtavaa potentiaalia toimittaa hyötyjä 
liiketoimintaan ja kuluttajille eri puolilla 
Euroopan unionia. Tästä syystä on hyvin 
tärkeää, että sääntelyn selvyyden puute ei 
ole esteenä kyseisten uusien verkkojen 
kehitykseen tarkoitetuille huomattaville 
investoinneille ja että kilpailua ja 
kuluttajavalintoja tuetaan.

Or. en

Tarkistus 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Sääntelykehyksen olisi kohdattava 
uusien investointien ja uuden 
innovoinnin haasteet ja otettava samalla 
huomioon tarve rohkaista sekä 
investointeja että kilpailua siten, että 
kuluttajien valintoja ei heikennetä vaan 
suojataan.

Or. en
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Tarkistus 100
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Sääntelykehyksen tavoitteita ovat 
myös kuluttajansuojan edistäminen 
sähköisten viestintäpalveluiden alalla 
varmistamalla kaikilla tavoin oikean ja 
kattavan tiedon antaminen, hintojen 
avoimuus ja palvelujen tarjoamisen 
laadukkuus, kuluttajansuojajärjestöjen 
aseman täysi tunnustaminen julkisessa 
kuulemisprosessissa sekä takeet siitä, että 
viranomaisilla tai vastuuhenkilöillä on 
tarvittavat välineet estää mahdolliset 
manipuloinnit ja rangaista tehokkaasti 
mahdollisista petoksista sähköisten 
viestintäpalveluiden alalla.

Or. it

Perustelu

Tarkoituksena on korostaa, että kuluttajansuoja on yksi yhdenmukaisen sääntelykehyksen 
tavoitteista.

Tarkistus 101
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Euroopan unionin sääntelykehyksen 
uudistamista tehostettaisiin parhaiten 
eurooppalaisen sääntelyviranomaisten 
ryhmän (ERG), radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevän ryhmän (RSPG) ja Euroopan 
radio-, tele- ja postihallintojen 
yhteistyökonferenssin (CEPT) 
parannetun toiminnan ja tehokkuuden 
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avulla. ERG:n neuvoa-antavaa roolia 
olisi vahvistettava alueilla, joihin kuuluu 
markkinoiden sääntely ja 
taajuuspolitiikka. RSPG:n ja CEPT:n 
neuvoa-antavaa roolia taajuuspolitiikassa 
olisi vahvistettava. Viestintäkomitean ja 
radiotaajuuskomitean toiminta hyötyisi 
lisätystä avoimuudesta ja alan 
sidosryhmien aktiivisemmasta 
osallistumisesta meneillään olevien 
tehtävien valmisteluun.

Or. en

Perustelu

Ks. johdanto-osan 3 kappaleeseen esitettyjen tarkistusten perustelut.

Sen sijaan, että perustetaan uusi yhteistyöelin, kuten viranomainen, ERG:n ja CEPT:n (sekä 
viestintäkomitean, radiotaajuuskomitean ja radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän), 
tehokkuuden parantaminen olisi hyödyllisempää.

Kaikki muut viittaukset viranomaiseen on poistettu. 

Tarkistus 102
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Seuraavan sukupolven verkoilla on 
valtavaa potentiaalia tarjota hyötyjä 
kuluttajille eri puolille Euroopan unionia 
ja vahvistaa Euroopan kansainvälistä 
kilpailukykyä suhteessa maailman muihin 
talouksiin. Tästä syystä on hyvin tärkeää, 
että kyseisten verkkojen kehitykseen 
tarkoitetut kestävät investoinnit eivät 
häiriinny sellaisten sääntelyjärjestelmien 
jatkamisen myötä, joiden tavoitteena on 
ollut liittymän tarjoaminen olemassa 
oleviin perinteisiin verkkoihin, ja että 
investointikannustimia tarjotaan samalla, 
kun tuetaan kilpailua ja 
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kuluttajavalintoja.

Or. en

Perustelu

Seuraavan sukupolven verkkojen haasteena on edistää investointeja toimintoihin perustuvan 
kilpailun ja täten uusien tuotteiden ja palvelujen luomiseksi, jotta lisättäisiin kuluttajahyötyjä 
ja vahvistettaisiin Euroopan unionin kansainvälistä kilpailukykyä uusilla avoimilla ja 
dynaamisilla markkinoilla.

Tarkistus 103
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 d) Investoiminen tutkimukseen ja 
kehitykseen on hyvin tärkeää seuraavan 
sukupolven valokuitukaapeliverkkojen 
kehityksen sekä joustavien ja tehokkaiden 
radioliittymien saavuttamisen kannalta 
sekä lisääntyneen kilpailun ja 
innovatiivisten sovellusten ja palvelujen 
tukemiseksi kuluttajien hyödyksi.
Haasteena on toimittaa seuraavan 
sukupolven sähköiselle viestinnälle, 
tietotekniikalle ja tiedotusvälineille 
tarkoitetut ajasta ja paikasta 
riippumattomat ja konvergoidut verkko-
ja palveluinfrastruktuurit.

Or. en

Perustelu

Sääntelyn avulla on suosittava investointeja tutkimukseen ja kehitykseen, jotta kehitettäisiin 
seuraavan sukupolven kiinteitä ja langattomia verkkoja. 
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Tarkistus 104
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 e) Poliittisten toimenpiteiden tehtävänä 
olisi oltava sähköisten 
viestintämarkkinoiden tehokkaan 
toiminnan täydentäminen vaikuttamalla 
sekä tarjontaan että kysyntään sellaisen 
itseään vahvistavan kehityskulun 
stimuloimiseksi, jossa sisältöjen ja 
palvelujen parantaminen riippuu 
infrastruktuurin kehityksestä ja päin 
vastoin. Julkisen tahon osallistumisen 
olisi oltava oikeasuhtaista, ja sen ei pitäisi 
vääristää kilpailua eikä estää yksityisiä 
investointeja, vaan sen olisi lisättävä 
kannustimia investointeihin ja vähentää 
markkinoillepääsyn esteitä. Tässä 
suhteessa viranomaiset voivat tukea 
suurkapasiteettisen infrastruktuurin 
käyttöönottoa, joka kestää kauas 
tulevaisuuteen. Julkinen tuki olisi jaettava 
avointen ja kilpailukykyisten menettelyjen 
kautta, se ei saisi ennakolta suosia mitään 
tekniikkaa ja sen avulla olisi annettava 
infrastruktuurin käyttöoikeus 
syrjimättömältä pohjalta.

Or. en

Perustelu

Joitakin ohjeita tarvitaan, kun on kyse kansallisista tai paikallisista viranomaisista, jotka ovat 
mukana sähköisillä viestintämarkkinoilla joko pelkästään tuenantajina tai tiiviimmässä 
roolissa.



AM\725135FI.doc 21/110 PE407.629v01-00

FI

Tarkistus 105
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jotta voidaan turvata kestävä 
kilpailu ja varmistaa, että loppukäyttäjät 
saavat mahdollisimman suuria etuja, 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
sovellettava ennakkosääntelyvelvoitteita 
oikeasuhtaisesti ja kullakin 
maantieteellisellä alueella olevien 
todellisten ja niille ominaisten 
kilpailuolosuhteiden mukaisesti. Jos 
markkinat ovat kilpailukykyiset tietyllä 
maantieteellisellä alueella, kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi rohkaistava 
kilpailevien infrastruktuurien 
käyttöönottoa ja sallittava verkon 
käyttöoikeus yrityksille, joilla on 
huomattavaa markkinavoimaa, 
mahdollisimman alhaisella tasolla. Jos 
markkinat eivät ole tosiasiallisesti
kilpailukykyiset tietyllä maantieteellisellä 
alueella, kolmansien osapuolten olisi 
saatava käyttää sellaisten yritysten 
verkkoa, joilla on huomattavaa 
markkinavoimaa, jotta kilpailukykyisten 
palvelujen tarjoaminen olisi näille 
kolmansille osapuolille teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollista.

Or. en

Perustelu

Kestävän kilpailukyvyn rohkaiseminen takaa sen, että kuluttaja saa hyötyjä pitkällä 
aikavälillä. Niin infrastruktuuri- kuin palvelukilpailuakin olisi edistettävä sen mukaan, mikä 
on kunkin maantieteellisen alueen kilpailun taso. 
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Tarkistus 106
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jotta voitaisiin saavuttaa Lissabonin 
prosessin tavoitteet ja lisätä Euroopassa 
investointeja seuraavan sukupolven 
liityntäverkkoihin eurooppalaisten 
kuluttajien ja alan kansainvälisen 
kilpailukyvyn eduksi, seuraavan 
sukupolven liityntäverkkoja koskeva uusi 
sääntelyjärjestelmä on olennainen ja 
välttämätön. Uuden järjestelmän 
tavoitteena on kannustaa sijoittamaan 
seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin 
ja tukea kilpailua siellä, missä 
infrastruktuurien välistä kilpailua ei ole.
Koska ketjun loppupään nousevien 
markkinoiden markkinavoimaan on 
vaikea puuttua, käyttöoikeusdirektiivin 
12 artiklan 3 kohdassa ja 13 artiklan 4 ja 
6 kohdassa tarkoitettu seuraavan 
sukupolven liityntäverkkojärjestelmä 
keskittyy infrastruktuurien väliseen 
kilpailuun eikä pelkästään ketjun 
loppupään markkinoiden kilpailuun.
Tämä käsite ilmentää dynaamista 
kehitystä uusissa 
liityntämahdollisuuksissa sähköisen 
viestinnän alalla. Niinpä seuraavan 
sukupolven liityntäverkkojärjestelmän on 
sellaisenaan otettava käyttöön dynaamisia 
elementtejä ja sen täytyy edistää 
seuraavan sukupolven verkkojen sekä 
ketjun loppupään sähköisten 
viestintämarkkinoiden kehitystä. Se pyrkii 
antamaan oikeat kannustimet kaikille 
markkinatoimijoille, jotta nämä 
innovoisivat uusia liityntäverkkoja ja 
uusia ketjun loppupään markkinoita ja 
investoisivat niihin. 

Or. en
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Perustelu

Seuraavan sukupolven liityntäverkkojen liityntäjärjestelmän on lähdettävä liikkeelle 
staattisesta lähestymistavasta, joka myönsi käyttöoikeuden olemassa oleviin perinteisiin 
verkkoihin, mutta jonka ennemminkin on otettava käyttöön uusia dynaamisia elementtejä 
tarjotakseen kannustimia innovointiin ja investointeihin, jotka koskevat seuraavan sukupolven 
liityntäverkkojen lisäksi ketjun loppupään markkinoita. Euroopan unionin kansainvälinen 
kilpailukyky suhteessa maailman muihin talouksiin ketjun loppupään uusilla markkinoilla 
riippuu unionin kyvystä houkutella investointeja seuraavan sukupolven verkkoihin.

Tarkistus 107
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
vaatimus siitä, että sääntelyssä olisi 
mahdollisimman pitkälti vältettävä 
sitoutumista yksittäisiin tekniikoihin, ei 
poista tarvetta tehdä asianmukainen ero 
olemassa olevien kupariverkkojen ja vasta 
rakennettujen verkkojen, kuten nopeiden 
kuituverkkojen välille. Hintoja ja 
käyttöoikeuksia koskeva epäsymmetrinen 
ennakkosääntely viittaa tiettyjen teknisten 
ominaisuuksien olemassaoloon, ja sitä ei 
pitäisi automaattisesti ulottaa juuri 
rakennettuihin – tai vasta rakennettaviin 
– verkkoihin, jotka eivät enää nojaudu 
perinteisiin, aikaisemmasta monopolista 
peräisin oleviin elementteihin. 

Or. en

Perustelu

On hyvin tärkeää selvittää, että noudatettaessa teknologiariippumattomuuden käsitettä 
markkina-analyyseissä ja myöhemmissä (mahdollisissa) korjaavissa toimissa on kuitenkin 
tehtävä ero aiemmasta monopolista perittyjen, väheksyttyjen ominaisuuksien ja sellaisten 
ominaisuuksien välillä, jotka vasta otetaan mukaan vapaaseen ja kilpailukykyiseen 
ympäristöön. 
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Tarkistus 108
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jotta voidaan saavuttaa Lissabonin 
strategian tavoitteet ja lisätä 
eurooppalaisia kuluttajia ja 
eurooppalaisen teollisuuden 
kansainvälistä kilpailukykyä hyödyttäviä 
investointeja seuraavan sukupolven 
liityntäverkkoihin, tarvitaan uusi 
seuraavan sukupolven verkkojen 
käyttöoikeuksia koskeva sääntelykehys. 
Uusien oikeudellisten puitteiden 
tavoitteena on antaa kannustimia 
seuraavan sukupolven verkkoihin 
tehtäville investoinneille ja samalla suosia 
kilpailua siten, että pääsy myönnetään 
niihin verkkoihin, joissa 
infrastruktuurien kilpailu ei ole 
mahdollista. Koska kehittyvillä 
markkinoilla huomattavaa 
markkinavoimaa on vaikea hahmottaa 
tarkasti, 12 artiklan 3 kohdassa ja 
13 artiklan 4 ja 6 kohdassa tarkoitetussa 
seuraavan sukupolven liityntäverkkoja 
koskevassa sääntelykehyksessä 
keskitytään uusien infrastruktuurien 
käyttöoikeuksiin eikä huomattavaan 
markkinavoimaan ketjun loppupään 
markkinoilla. Tämä malli kuvastaa 
markkinoiden ja markkinoille tulemisen 
mahdollisuuksien dynaamista kehitystä 
sähköisten viestintäverkkojen alalla. Sen 
vuoksi liityntäverkkoja koskevaan 
sääntelykehykseen on myös sisällyttävä 
dynaamisia elementtejä ja sen on tuettava 
markkinoiden kehitystä luomalla kaikille 
markkinoiden toimijoille oikeat 
kannustimet uusia liityntäverkkoja ja 
uusia loppupään markkinoita koskevia
innovaatioita ja investointeja varten.

Or. de
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Perustelu

Uusien liityntäverkkojen alalla ei vielä ole olemassa maanlaajuisia verkkoja. Ne on 
rakennettava tulevaisuudessa, joten sääntelykehyksen on luotava kannustimia rakentamiseen. 
Näin ollen sääntelyn avulla olisi jaettava riskit investoijien ja käyttöoikeuksia haluavien 
kesken ja samalla säilytettävä verkkoon pääsyn mahdollisuus.

Tarkistus 109
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Direktiiveistä olisi ilmettävä 
ensisijaisena tavoitteena innovointi ja 
seuraavan sukupolven nopeiden 
verkkojen – jotka pystyvät vastaamaan 
tulevien asiakkaiden vaatimuksiin 
laajemmasta kaistanleveydestä ja 
monipuolisemmista palveluista – oikea-
aikainen ja kilpailukykyinen käyttöönotto 
sen varmistamiseksi, että Euroopan 
unionin kansalaiset osallistuvat
edelleenkin globaaliin tietoyhteiskuntaan 
kaikilta osin. Tästä syystä on 
välttämätöntä tehdä ero perinteisiä ja 
uusia verkkoja koskevan 
lainsäädännöllisen lähestymistavan välille 
ja välttää määräämästä epäasiamukaisia 
sääntelyvelvoitteita sellaisille yrityksille, 
jotka tarjoavat uusia palveluja ja/tai 
verkkoja, kuten nopeita 
valokuitukaapeliverkkoja, jotka 
edellyttävät huomattavia investointeja ja 
joiden kysyntään liittyy suuri epävarmuus 
erityisesti alueilla, joilla on 
kilpailukykyisiä järjestelmiä. Seuraavan 
sukupolven liityntäverkkoihin liittymistä 
koskevan uuden sääntelyn olisi 
kannustettava investoimaan seuraavan 
sukupolven liityntäverkkoihin ja samalla 
suosittava kilpailua myöntämällä 
käyttöoikeus sellaisiin verkkoihin, joissa 
infrastruktuurien välinen kilpailu ei ole 
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elinvoimaista. Tämä ilmentää käynnissä 
olevaa uusien liityntämahdollisuuksien 
dynaamista kehitystä sähköisen 
viestinnän alalla ja tarvetta luoda vakaat 
sääntelyolosuhteet investointipäätöksille, 
joiden avulla pyritään tarjoamaan 
kannustimia kaikille markkinatoimijoille, 
jotta nämä innovoisivat uusia 
liityntäverkkoja ja uusia ketjun 
loppupään markkinoita ja investoisivat 
niihin.

Or. en

Perustelu

Oikea-aikaisten investointien varmistaminen nopeisiin seuraavan sukupolven 
liityntäverkkoihin on keskeinen poliittinen haaste sähköisen viestinnän alalla. 
Sääntelyjärjestelmää on mukautettava siten, että se tarjoaa näille investoinneille kannustimia 
sekä sääntelyvarmuutta. Sääntelyn on suosittava kokonaisvaltaista infrastruktuurien välistä 
kilpailua, ja siihen on sisällytettävä oikeudenmukainen määrä riskien jakamista investoijien 
ja käyttöoikeuksien hakijoiden välillä investointien helpottamiseksi samalla, kun varmistetaan 
käyttöoikeudet paikoissa, joissa infrastruktuurien välinen kilpailu ei voi kehittyä.

Tarkistus 110
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) On selvitettävä telepäätelaitteiden 
tiettyjen seikkojen soveltamista 
vammaisten loppukäyttäjien 
käyttöoikeuksien osalta, jotta voidaan 
varmistaa telepäätelaitteiden ja sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
yhteentoimivuus, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta radio- ja telepäätelaitteista 
ja niiden vaatimustenmukaisuuden 
vastavuoroisesta tunnustamisesta 
9 päivänä maaliskuuta 1999 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/5/EY soveltamista. 
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Or. en

Perustelu

Jos vammaisten käyttöoikeutta telepäätelaitteisiin ei varmisteta, he eivät voi myöskään 
käyttää sähköisiä viestintäverkkoja eivätkä -palveluja. Tästä syystä vaaditaan selvä maininta 
niistä telepäätelaitteista, joita tarkoitetaan puhuttaessa vammaisten loppukäyttäjien 
käyttöoikeuksista, jotta voidaan varmistaa laitteiden yhteentoimivuus.

Tarkistus 111
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Komissio tunnusti 20. maaliskuuta 
2006 antamassaan tiedonannossa 
Laajakaistan levinneisyyserojen umpeen 
kurominen, että nopeiden 
laajakaistapalvelujen saannissa on 
alueellisia eroja Euroopan unionissa.
Vaikka laajakaista onkin yleisesti ottaen 
yleistynyt, monilla alueilla 
liityntämahdollisuudet ovat vähäisemmät, 
koska kustannukset ovat alhaisen 
asukastiheyden ja syrjäisen sijainnin 
vuoksi korkeat. Kaupalliset kannustimet 
laajakaistainvestoinneille näillä alueilla 
osoittautuvat usein riittämättömiksi, ja 
tästä syystä tarvitaan poliittisen ja 
markkinoita koskevan lähestymistavan 
yhdistämistä.

Or. en

Perustelu

Sääntelykehyksessä olisi otettava huomioon myös se, että kehityksen alueelliset puutteet on 
poistettava. Laajakaistan käyttöönoton merkitystä olisi korostettava.
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Tarkistus 112
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Komissio tunnusti 20. maaliskuuta 
2006 antamassaan tiedonannossa 
Laajakaistan levinneisyyserojen umpeen 
kurominen, että nopeiden 
laajakaistapalvelujen saannissa on 
alueellisia eroja Euroopan unionissa.
Vaikka laajakaista onkin yleisesti ottaen 
yleistynyt, monilla alueilla 
liityntämahdollisuudet ovat vähäisemmät, 
koska kustannukset ovat alhaisen 
asukastiheyden ja syrjäisen sijainnin 
vuoksi korkeat. Kaupalliset kannustimet 
laajakaistainvestoinneille näillä alueilla 
osoittautuvat usein riittämättömiksi. 
Toisaalta teknologian innovaatiot ovat 
alentaneet rakentamiskustannuksia. Sen 
varmistamiseksi, että heikosti kehittyneillä
alueilla investoidaan uusiin tekniikoihin, 
sähköisen viestinnän sääntelyn on oltava 
johdonmukaista muiden poliittisten 
toimenpiteiden, kuten valtiontukea tai 
rakennerahastoja koskevien toimien 
taikka alan yleisten tavoitteiden kanssa. 

Or. en

Perustelu

Sääntelykehyksessä olisi otettava huomioon myös se, että kehityksen alueelliset puutteet on 
poistettava. Laajakaistan käyttöönoton merkitystä olisi korostettava.
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Tarkistus 113
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
ja Euroopan komission toiminta 
sähköisen viestinnän alalla edistää 
laajojen poliittisten toimien toteutumista 
kilpailukyvyn ja innovoinnin, kulttuurin, 
työllisyyden, ympäristön sekä sosiaalisen 
ja alueellisen koheesion alalla sekä 
maankäytön suunnittelussa.

Or. en

Perustelu

Sääntelykehyksessä olisi otettava huomioon myös se, että kehityksen alueelliset puutteet on 
poistettava ja että alan politiikan tavoitteena on lisätä innovaatioita ja kilpailukykyä 
lisääntyneiden investointien avulla Euroopan unionin kaikilla alueilla. 

Tarkistus 114
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
ja Euroopan komission toiminta 
sähköisen viestinnän alalla edistää 
laajojen poliittisten toimien toteutumista 
yleispoliittisten tavoitteiden, kulttuurin, 
työllisyyden, ympäristön, sosiaalisen 
koheesion ja aluekehityksen alalla sekä 
maankäytön suunnittelussa.

Or. en
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Perustelu

Sääntelykehyksessä olisi otettava huomioon myös se, että kehityksen alueelliset puutteet on 
poistettava, minkä avulla puolestaan tavoitellaan innovaatioiden ja investointien lisäämistä 
Euroopan unionin kaikilla alueilla. 

Tarkistus 115
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Komission olisi otettava huomioon 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
alan sidosryhmien näkemykset, kun se 
tekee tähän direktiiviin liittyviä päätöksiä 
tehokkaan kuulemismenettelyn avulla 
avoimuuden ja suhteellisuusperiaatteen 
turvaamiseksi. Komission olisi laadittava 
yksityiskohtaisia kuulemisasiakirjoja, 
joissa selvitetään harkittujen toimien eri 
vaiheet, ja asianomaisten sidosryhmien 
vastauksille on annettava riittävästi aikaa.
Vastaukset käsiteltyään komission olisi 
ilmoitettava kyseisen kuulemistilaisuuden 
seurauksena antamassaan selonteossa 
syyt päätökselleen, mukaan lukien kuvaus 
siitä, miten vastauksen antaneiden 
osapuolten näkemykset on otettu 
huomioon. 

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten ja alan sidosryhmien näkemykset on otettava huomioon 
yhteisön tason päätöksissä, joiden on oltava avoimia ja oikeasuhtaisia saavutettavaan 
tulokseen nähden. Tämän saavuttamiseksi kansallisten sääntelyviranomaisten ja alan 
sidosryhmien kokonaisvaltainen ja tehokas kuuleminen on välttämätöntä. 

Komission sijasta voidaan viitata eurooppalaiseen sääntelyviranomaisten ryhmään (ERG), 
ks. johdanto-osan 3 kappaleeseen esitettyjen tarkistusten perustelut.
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Tarkistus 116
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tavoitteena on vähentää 
alakohtaista ennakkosääntelyä sitä 
mukaa, kun kilpailu markkinoilla 
kehittyy, niin että lopulta sähköistä 
viestintää säännellään ainoastaan 
kilpailulainsäädännöllä. Kilpailu saattaa 
hyvinkin kehittyä eri tahtiin eri 
markkinoilla ja jäsenvaltioiden eri 
alueilla. Sen varmistamiseksi, että 
sääntely on oikeasuhteista ja mukautettu 
erilaisiin kilpailuolosuhteisiin, 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
voitava (a) määrittää markkinat 
jäsenvaltioiden alueellisella tasolla ja/tai 
(b) poistaa sääntelyvelvoitteita sellaisilta 
markkinoilta ja/tai maantieteellisiltä 
alueilta, joilla esiintyy todellista 
infrastruktuurien välistä kilpailua, vaikka 
niitä ei olisikaan määritelty erillisiksi 
markkinoiksi. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi myös voitava 
vaatia verkon osien ja
liitännäistoimintojen yhteiskäyttöä, jotta 
helpotetaan verkkojen perustamista ja 
myös valokuitukaapeliverkkojen 
käyttöönottoa.

Or. en

Tarkistus 117
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Alakohtaiset ennakkosäännöt on 
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otettu käyttöön, jotta entiset monopolit 
voisivat siirtyä sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
kilpailukykyisille markkinoille. Aikana, 
jolloin vakiintuneet operaattorit valvoivat 
monopoliasemassa olevien verkkojen 
käyttöä, ennakkosääntely oli oikeutettua, 
ellei pelkästään kilpailulainsäädännön 
avulla pystytty ratkaisemaan ongelmia. 
Kun investoidaan uusiin verkkoihin –
kaapeliverkkoihin ja seuraavan 
sukupolven verkkoihin –
ennakkosääntelyn tarve ei ole yhtä 
oikeutettua. Tapauksissa, joissa 
käyttöoikeuden hakijat voivat valita 
kahden tai useamman verkon välillä, 
ennakkosääntely ei ole enää oikeutettua.
Ennakkosääntelyn poistamisessa ei pitäisi 
enää keskittyä tehokkaaseen kilpailuun 
sähköisten viestintäpalvelujen ketjun 
loppupään markkinoilla, vaan 
infrastruktuurien välisen kilpailun 
olemassaoloon (infrastruktuuritesti). Jos 
kyseisen testin mukaan infrastruktuurien 
välillä on kilpailua, alakohtaista 
ennakkosääntelyä ei pitäisi jatkaa, ja olisi 
sovellettava pelkästään yhteisön 
kilpailulainsäädäntöä ja kansallista 
kilpailulainsäädäntöä tukeutumatta 
kolmen kriteerin testiin, joka keskittyy 
kilpailuun ketjun loppupään markkinoilla 
ja valinnan tekemiseen ennakkosääntelyn 
ja kilpailulainsäädännön välillä.
Infrastruktuuritestiä olisi sovellettava 
kansallisten markkinoiden lisäksi 
jäsenvaltioiden alueellisilla markkinoilla 
sellaisilla alueilla, joilla infrastruktuurien 
välinen kilpailu on mahdollista.
Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
määritettävä tällaiset maantieteelliset, 
jäsenvaltioiden alueelliset markkinat ja 
ottaa huomioon verkkokilpailun 
taloudellinen toteutettavuus. 

Or. en
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Perustelu

Vaikka alakohtaisen ennakkosääntelyn sovittiin alusta asti olevan luonteeltaan väliaikaista, 
sääntelyn poistaminen käytöstä on ollut erittäin hidasta ja varovaista. Seuraavan sukupolven 
liityntäverkkojen mahdollisuuksien mukanaan tuomien haasteiden valossa ennakkosääntelyn 
poistamiskäsitettä on mukautettava. Tapauksissa, joissa kilpailua esiintyy vähintään kahden 
liityntäverkon välillä – riippumatta siitä, esiintyykö sitä kansallisella tai jäsenvaltioiden 
alueellisella tasolla – alakohtaista ennakkosääntelyä ei enää tarvita. 

Tarkistus 118
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Koska olemassa olevia perinteisiä 
verkkoja koskeva tämänhetkinen 
liityntäjärjestelmä on keskittynyt 
siirtymiseen monopoliasemassa olevista 
ketjun loppupään markkinoista 
markkinoille, joilla esiintyy todellista 
kilpailua, ja infrastruktuuriin perustuvan 
kilpailun vähäisempään tukemiseen, 
tarvitaan uusi liityntäjärjestelmä 
seuraavan sukupolven liityntäverkkoja 
varten. Tällaisia verkkoja voidaan 
perustaa ainoastaan, jos sijoittajat 
haluavat sitoutua epävarmoihin 
investointeihin. Näiden investointien 
riskit johtuvat siitä, että kuluttajat ovat 
epävarmoja, kun on kyse heidän 
mieltymyksistään ja halustaan maksaa 
korkeita hintoja uusista 
innovaatiotuotteista. Lisäksi myös 
seuraavan sukupolven liityntäverkkojen 
liityntäjärjestelmä vaikuttaa kyseiseen 
riskiin. Niinpä on otettava käyttöön 
sellainen seuraavan sukupolven 
liityntäverkkojen liityntäjärjestelmä, joka 
tarjoaa kannustimia investoinneille uusiin 
verkkoihin. Näiden verkkojen uuden 
sääntely-ympäristön on oltava 
ennakoitava ja kestävä. Sen olisi 
edistettävä infrastruktuurien välistä 



PE407.629v01-00 34/110 AM\725135FI.doc

FI

kilpailua, mahdollistettava 
kilpailuhyötyjen saaminen 
infrastruktuuri-investoinneista ja 
annettava liityntävaihtoehtoja 
käyttöoikeuden hakijoille ja siten lisättävä 
valintoja ja parannettava kuluttajille 
tarjottavia palveluja.

Or. en

Perustelu

Olemassa olevia perinteisiä verkkoja varten kehitetty liityntäjärjestelmä – jos sitä 
käytettäisiin muutoksitta seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin – vähentäisi kannustimia 
investoida tällaisiin uusiin verkkoihin. Niinpä seuraavan sukupolven liityntäverkkojen uuden 
liityntäjärjestelmän olisi tarjottava liityntämahdollisuuksia sellaisella tavalla, että 
investointikannustimet eivät heikkene. Käyttöoikeuden hakijoiden on valittava riskejä jakavien 
vaihtoehtojen ja vaihtoehtojen, joihin liittyy riskipreemioita, välillä. 

Tarkistus 119
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yhteisön mekanismi, jonka myötä 
komissio voi vaatia kansallisia 
sääntelyviranomaisia perumaan 
markkinoiden määrittelyä ja huomattavan 
markkinavoiman operaattoreita varten 
suunniteltuja toimia, on yhdenmukaistanut 
huomattavasti lähestymistapaa niiden 
olosuhteiden yksilöimiseen, joissa voidaan 
soveltaa ennakkosääntelyä ja joissa 
operaattorit ovat tällaisen sääntelyn 
kohteena. Korjaavia toimia varten ei 
kuitenkaan ole vastaavaa mekanismia. 
Komission kokemukset markkinoiden 
valvonnasta ja erityisesti puitedirektiivin 
7 artiklan menettelystä saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että 
epäjohdonmukaisuudet kansallisten 
sääntelyviranomaisten korjaavien toimien 
soveltamistavoissa jopa samankaltaisissa 

(11) Yhteisön mekanismi, jonka myötä 
komissio voi vaatia kansallisia 
sääntelyviranomaisia perumaan 
markkinoiden määrittelyä ja huomattavan 
markkinavoiman operaattoreita varten 
suunniteltuja toimia, on yhdenmukaistanut 
huomattavasti lähestymistapaa niiden 
olosuhteiden yksilöimiseen, joissa voidaan 
soveltaa ennakkosääntelyä ja joissa 
operaattorit ovat tällaisen sääntelyn 
kohteena.
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markkinaolosuhteissa heikentävät 
sähköisen viestinnän sisämarkkinoita, 
eivät takaa tasapuolisia 
toimintaolosuhteita eri jäsenvaltioissa 
toimiville operaattoreille ja estävät 
valtioiden rajat ylittävästä kilpailusta ja 
palveluntarjonnasta syntyvien 
kuluttajahyötyjen toteutumisen. 
Komissiolle pitäisi antaa valtuudet vaatia 
kansallisia sääntelyviranomaisia 
perumaan niiden valitsemia korjaavia 
toimia koskevat ehdotukset. Jotta 
varmistettaisiin sääntelyjärjestelmän 
yhdenmukainen soveltaminen yhteisössä, 
komission pitäisi kuulla 
markkinaviranomaista ennen päätöksen 
tekemistä.

Or. en

Perustelu

Komission valtuuksien laajentaminen korjaavia toimia koskevissa asioissa menee liian 
pitkälle. 

Tarkistus 120
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kansalliset viestintämarkkinat 
muuttuvat yhä erilaisemmiksi Euroopan 
unionissa; kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja televiestinnän 
eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelimen toimivaltuudet ja tietämys 
ovat välttämättömiä luotaessa 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
ekosysteemiä viestintämarkkinoille ja 
-palveluihin, ja samalla niiden on 
suhtauduttava ymmärtäväisesti 
kansallisiin ja alueellisiin eroihin ja 
noudatettava toissijaisuusperiaatteen 
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vaatimuksia; 

Or. en

Tarkistus 121
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Samoin tilanteessa, jossa uudelleen 
ilmoitettu toimenpide-ehdotus 
muodostaisi edelleen esteen 
sisämarkkinoille tai se olisi 
yhteensopimaton yhteisön oikeuden 
kanssa, komission pitäisi voida, 
markkinaviranomaista ensin kuultuaan, 
vaatia kansallista sääntelyviranomaista 
määräämään tietyn korjaavan toimen 
tietyssä ajassa, jotta vältettäisiin 
sääntelytyhjiö tällä tyypillisesti 
nopealiikkeisellä alalla.

(13) Uudelleentarkastelun olisi 
heijastettava kilpailulainsäädännön 
menetelmiin perustuvaa taloudellista 
markkina-analyysiä. Tavoitteena on 
vähitellen vähentää alakohtaista 
ennakkosääntelyä kilpailun kehittyessä 
markkinoilla. Ennakkosääntelyä 
saatetaan kuitenkin vaatia edelleen, koska 
teknisen kehityksen seurauksena syntyy 
uusia esteitä markkinoillepääsylle.
Kilpailu saattaa hyvinkin kehittyä eri 
tahtiin eri markkinalohkoilla ja 
jäsenvaltioiden eri alueilla. Sen 
varmistamiseksi, että sääntely on 
oikeasuhteista ja mukautettu vaihteleviin 
kilpailuolosuhteisiin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi poistettava 
sääntelyvelvoitteita sellaisilta 
markkinoilta ja/tai maantieteellisiltä 
alueilta – vaikka niitä ei olisikaan 
määritelty erillisiksi markkinoiksi – joilla 
esiintyy infrastruktuurien välistä kilpailua 
tai joilla sitä odotetaan esiintyvän 
tulevaisuudessa. Sen varmistamiseksi, että 
markkinatoimijoita kohdellaan 
samankaltaisissa olosuhteissa 
tasapuolisesti ja samalla tavalla eri 
jäsenvaltioissa, komission olisi 
varmistettava yhteistyössä yhteistyöelimen 
(BERT) kanssa tämän direktiivin 
säännösten yhdenmukainen soveltaminen 
kaikissa jäsenvaltioissa. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja kansallisten 
viranomaisten, joille on uskottu 
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kilpailulainsäädännön täytäntöönpano, 
olisi tarvittaessa koordinoitava toimensa 
varmistaakseen, että asiassa sovelletaan 
asianmukaisinta korjaavaa tointa. Yhteisö 
ja sen jäsenvaltiot ovat tehneet 
televerkkojen yhteenliittämistä koskevia 
sitoumuksia televiestinnän peruspalveluja 
koskevan Maailman kauppajärjestön 
(WTO) sopimuksen yhteydessä, ja näitä 
sitoumuksia on noudatettava.

Or. en

Perustelu

Tässä johdanto-osan kappaleessa käsitellään ongelmia, joita syntyy markkinoiden kehittyessä 
eri tahtiin kansallisella ja alueellisella tasolla. Jotta eri jäsenvaltioissa toimittaisiin 
yhdenmukaisesti, otetaan käyttöön menetelmä, jossa kansalliset sääntelyviranomaiset, 
kansalliset kilpailuviranomaiset, komissio ja BERT tekevät yhteistyötä. Tämän lisäksi on 
otettava huomioon Maailman kauppajärjestön kanssa tehdyt sitoumukset.

Tarkistus 122
Dominique Vlasto, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jäsenvaltioiden tehtävänä on 
rohkaista yhteistyöjärjestelyjä 
sidosryhmien välillä, jotta parannettaisiin 
sähköisten palvelujen toimivuutta ja 
lisättäisiin käyttäjien luottamuksen tasoa. 
Erityisesti on syytä kannustaa sähköisiä 
viestintäverkkoja ja/tai -palveluja 
tuottavia yrityksiä ja muita sidosryhmiä 
tekemään yhteistyötä sähköisesti 
saatavissa olevan laillisen sisällön ja 
sisällön suojaamisen parantamiseksi.
Yhteistyö voi olla esimerkiksi neuvottelun 
tuloksena ja sidosryhmien kesken 
hyväksyttyjen käytännesääntöjen 
laatimista laajemmalla tasolla ilman, että 
tällä olisi kielteisiä vaikutuksia 
sääntelyjärjestelmään. Tällaisten 
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käytännesääntöjen periaatetta on 
kaavailtu jo monissa yhteisön 
säädöksissä, kuten sähköisestä 
kaupankäynnistä annetussa direktiivissä 
(2000/31/EY, 16 artikla), teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamisesta annetussa direktiivissä 
(2004/48/EY, 17 artikla) tai 
henkilötietojen suojelusta annetussa 
direktiivissä (95/46/EY, 27 artikla). 
Sidosryhmien välinen yhteistyö on hyvin 
tärkeää sähköisesti saatavissa olevan 
sisällön, erityisesti eurooppalaisen 
kulttuurisisällön, parantamiseksi, ja 
tietoyhteiskunnan potentiaalin 
vapauttamiseksi. 

Or. fr

Perustelu

Tässä johdanto-osan kappaleessa korostetaan, miten tärkeää on tukea sidosryhmien välistä 
hyvää yhteistyötä sähköisesti saatavissa olevan sisällön parantamiseksi ja tietoyhteiskunnan 
potentiaalin vapauttamiseksi.

Tarkistus 123
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Tilanteissa, joissa loppukäyttäjät, 
tyypistä tai laajuudesta riippumatta, 
kehittävät tai ostavat 
ohjelmistosovelluksia, laitteistoihin 
sulautettuja ohjelmistosovelluksia tai 
perinteisiä laitteistoja ja käyttävät näitä 
puheen siirtoon ilman ulkoista 
puheensiirtopalveluntarjoajaa 
suorittaakseen puheviestintää 
yrityksessä/julkishallinnollisessa elimessä 
suljetussa käyttäjäryhmässä tai julkisessa 
ryhmässä jonkun toisen kanssa, jonka 
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ohjelmistot tai laitteistot mahdollistavat 
puheviestinnän, loppukäyttäjät tuottavat 
puheensiirron itse, joten kyse ei ole 
sähköisistä viestintäpalveluista. Näin on 
asianlaita myös silloin, jos 
yritys/julkishallinnollinen elin tarjoaa 
yhden tai useita yhdyskäytäviä 
perinteiseen puheensiirtoverkkoon, tai 
loppukäyttäjät, mukaan luettuina 
yksityishenkilöt, käyttävät Internetiä 
toistensa tavoittamiseen. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään, että Euroopan unionin puitedirektiivissä 2002/21/EY olevan 
2 artiklan c kohdassa suljetaan ulkopuolelle palvelujen tuottaminen itse ja että esimerkiksi 
yrityksessä sen omiin tarkoituksiin ilman palveluntarjoajaa tuotetuissa Internet-puheluissa ei 
ole kyse sähköisestä viestintäpalvelusta. 

Tarkistus 124
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Radiotaajuudet ovat epäilemättä niukka voimavara. Niiden pitäisi kuulua jäsenvaltioille. Sekä 
taajuuksien taloudellinen että yhteiskunnallinen arvo olisi otettava huomioon asianmukaisesti 
ja tasapainoisesti tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi.

Tarkistus 125
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Radiotaajuudet ovat epäilemättä niukka julkinen voimavara. Pitäisi selkeyttää jäsenvaltioiden 
alkuperäistä vastuuta radiotaajuuksista. 

Tarkistus 126
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Radiotaajuudet pitäisi nähdä niukkana 
julkisena voimavarana, jolla on 
huomattavaa julkista ja markkina-arvoa. 
On yleisen edun mukaista, että taajuuksia 

(16) Radiotaajuudet ovat jäsenvaltioiden 
omaisuutta. Ne pitäisi nähdä niukkana 
julkisena voimavarana, jolla on 
huomattavaa julkista ja taloudellista arvoa. 
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hallinnoidaan mahdollisimman tehokkaasti 
ja toimivasti talouden, yhteiskunnan ja 
ympäristön näkökulmasta, ja että niiden 
tehokkaan käytön esteitä poistetaan 
vaiheittain.

On yleisen edun mukaista, että taajuuksia 
hallinnoidaan mahdollisimman tehokkaasti 
ja toimivasti talouden, yhteiskunnan, 
kulttuurin ja ympäristön näkökulmasta, ja 
että niiden tehokkaan käytön esteitä 
poistetaan vaiheittain.

Or. en

Perustelu

Radiotaajuudet ovat epäilemättä niukka julkinen voimavara. Pitäisi selkeyttää jäsenvaltioiden 
alkuperäistä vastuuta radiotaajuuksista. 

Tarkistus 127
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Olisi varmistettava, että radiotaajuuksien hallinnassa otetaan myös tulevaisuudessa 
huomioon kulttuuriset ja tiedonvälityksen moniarvoisuuteen liittyvät näkökohdat.
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Tarkistus 128
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Radiotaajuuksien hallinnoinnissa olisi 
varmistettava haitallisten häiriöiden 
välttäminen. Haitallisten häiriöiden 
peruskäsite olisi siten määriteltävä hyvin, 
jotta varmistetaan sääntelytoimien 
rajoittuminen välttämättömään häiriöiden 
poistamiseksi.

(17) Radiotaajuuksien hallinnoinnissa olisi 
varmistettava haitallisten häiriöiden 
välttäminen. Haitallisten häiriöiden 
peruskäsite olisi siten määriteltävä hyvin 
ottamalla huomioon nykyiset 
kansainväliset tai alueelliset 
taajuusjakotaulukot, jotta varmistetaan 
sääntelytoimien rajoittuminen 
välttämättömään häiriöiden poistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tämä on sopusoinnussa direktiivin 2002/21/EY 2 artiklan s kohdan kanssa. Haitallisten 
häiriöiden aiheuttamat ongelmat ovat suurimpia syitä kansallisten, kansainvälisten tai 
alueellisten taajuusjakotaulukkojen tarpeelle. Taajuudet eivät rajoitu maantieteellisille 
alueille, vaan ne ylittävät EU:n rajat, joten on noudatettava kansainvälisiä ja alueellisia 
sitovia sopimuksia, jotta estetään häiriöt tai rajoitetaan niitä.

Tarkistus 129
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Vaikka radiotaajuuksien 
hallinnointi kuuluu yhä jäsenvaltioiden 
toimivaltaan, yhteisön tason 
koordinoinnilla voidaan varmistaa, että 
taajuuksien käyttäjät voivat hyödyntää 
kaikkia sisämarkkinoiden etuja ja että 
EU:n intressejä voidaan puolustaa 
tehokkaasti maailmanlaajuisesti.

Or. en
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Perustelu

EU:n yhteinen taajuuksia koskeva toissijaisuusperiaatetta kunnioittava lähestymistapa 
mahdollistaa merkittävät mittakaavaedut ja arvon moninkertaistumisen. 

Tarkistus 130
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Vaikka radiotaajuuksien 
hallinnointi kuuluu yhä jäsenvaltioiden 
toimivaltaan, yhteisön tason 
koordinoinnilla, ja tarvittaessa 
harmonisoinnilla, voidaan varmistaa, että 
taajuuksien käyttäjät voivat hyödyntää 
kaikkia sisämarkkinoiden etuja ja että 
EU:n intressejä voidaan puolustaa 
tehokkaasti maailmanlaajuisesti.

Or. en

Perustelu

EU:n tason harmonisointi voi osoittautua hyödylliseksi, mutta se ei suinkaan ole ainoa tapa 
hyödyntää kaikkia sisämarkkinoiden etuja ja varmistaa, että EU:n etuja puolustetaan 
tehokkaasti maailmanlaajuisesti.

Tarkistus 131
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Vaikka radiotaajuuksien 
hallinnointi kuuluu yhä jäsenvaltioiden 
toimivaltaan, yhteisön tason 
koordinoinnilla, ja tarvittaessa 
harmonisoinnilla, voidaan varmistaa, että 
taajuuksien käyttäjät voivat hyödyntää 
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kaikkia sisämarkkinoiden etuja ja että 
EU:n intressejä voidaan puolustaa 
tehokkaasti maailmanlaajuisesti.

Or. en

Perustelu

EU:n tason harmonisointi voi osoittautua hyödylliseksi. Myös muut menetelmät, kuten 
tekninen innovointi, voivat kuitenkin auttaa sisämarkkinoiden etujen luomisessa.

Tarkistus 132
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Suosittelee taajuuksia koskevan 
kokouksen järjestämistä vuonna 2010 
jäsenvaltioiden aloitteesta, johon 
osallistuvat Euroopan parlamentti, 
komissio ja kaikki sidosryhmät. 
Kokouksessa pitäisi selvittää seuraavat 
kysymykset:
a) unionin taajuuspolitiikan yleisen 
johdonmukaisuuden lisääminen;
b) taajuuksien vapauttaminen uusille 
viestintäpalveluille digitaalilähetyksiin 
siirtymisen myötä; 
c) erityisalojen vaikeudet tai erityinen 
taajuuden kaistanleveys siirtymäkauden 
aikana.

Or. en

Perustelu

Kaikkien asianosaisten välisen yhteisymmärryksen saavuttaminen vaikuttaa hankalalta, joten 
vuonna 2010 pidettävä kokous saattaisi olla sopiva hetki rakentaa konsensusta. 
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Tarkistus 133
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tämä on tarpeen, jotta varmistetaan oikeudellinen johdonmukaisuus puitedirektiivin 9 
artiklan 4 kohdassa esitetyn palveluriippumattomuuden määritelmän ja kansainvälisesti 
koordinoidun taajuushallinnon kanssa.

Tarkistus 134
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

taajuusalueilla, joita käytetään sähköisiin 
viestintäpalveluihin kansallisen 
taajuusjakotaulukon ja kansainvälisen 
teleliiton ITU:n radio-ohjesäännön 
mukaisesti, jäljempänä ’teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden periaatteet’. 
Teknologioiden ja palvelujen hallinnollista 
määritystä pitäisi soveltaa, kun kyseessä 
ovat yleisen edun mukaiset tavoitteet.

Or. en

Perustelu

Tämä on tarpeen, jotta varmistetaan oikeudellinen johdonmukaisuus 
palveluriippumattomuuden määritelmän kanssa.

Tarkistus 135
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) Poikkeuksia 
teknologiariippumattomuuden periaatteesta 
pitäisi rajoittaa ja ne pitäisi perustella 
tarpeella välttää haitallisia häiriöitä 
esimerkiksi määräämällä läheterajoituksia 
ja tehotasoja tai tarpeella varmistaa 
kansanterveyden suojelu rajoittamalla 
yleisön altistumista sähkömagneettisille 
kentille.

Or. en
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Perustelu

Teknologiariippumattomuuden käsite saattaa johtaa maanpäällisen teknologian, erityisesti 
matkapuhelintekniikan käyttämiseen satelliittipalveluissa käytettävissä kaistoissa. Tällainen 
käyttö häiritsisi satelliittipalveluita ja vaarantaisi nykyiset palvelut sekä Euroopan 
satelliittiteollisuuden käyttöönottoa ja investointeja koskevat tulevaisuuden näkymät.

Sen varmistamiseksi, että maanpäällinen käyttö ei syrjäytä tai tarpeettomasti vaikeuta 
satelliittikäyttöä, vaaditaan tehokasta teknistä sääntelyä, teknologiapainotteista 
lupajärjestelmää ja puolueettomia ja syrjimättömiä poikkeuksia.

Tarkistus 136
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On varmistettava johdonmukaisuus direktiivin tekstin kanssa, jossa 
teknologiariippumattomuuden osalta viitataan rajoituksiin eikä poikkeuksiin. Rajoituksia ei 
pidä soveltaa ainoastaan palveluriippumattomuuden periaatteesta poikkeamiseksi, vaan myös 
yleisen edun mukaisten tavoitteiden noudattamiseksi.
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Tarkistus 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On varmistettava johdonmukaisuus direktiivin tekstin kanssa, jossa 
teknologiariippumattomuuden osalta viitataan rajoituksiin eikä poikkeuksiin. Rajoituksia ei 
pidä soveltaa ainoastaan palveluriippumattomuuden periaatteesta poikkeamiseksi, vaan myös 
yleisen edun mukaisten tavoitteiden noudattamiseksi.

Tarkistus 138
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
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siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. 
Poikkeukset tästä 
palveluriippumattomuuden periaatteesta 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten ihmishengen turvaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja niitä pitäisi sallia silloin 
kun se on tarpeen ja oikeasuhteista.
Näihin tavoitteisiin pitäisi sisältyä
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen kansallisessa 
lainsäädännössä määritellyllä tavalla 
yhteisön oikeuden mukaisesti. Lukuun 
ottamatta sellaisia tilanteita, joissa on 
turvattava ihmishenki, poikkeukset eivät 
saisi johtaa yksinoikeuteen tiettyjen 
palvelujen käytön osalta vaan niillä pitäisi
pikemminkin antaa etusija siten, että 
muutkin palvelut tai teknologiat voivat 
toimia samalla taajuusalueella sikäli kuin 
se on mahdollista. Jotta valtuutuksen 
haltija voisi vapaasti valita tehokkaimman 
keinon siirtää taajuuksien kautta 
tarjottavien palvelujen sisältöä, sisältöä ei 
pitäisi säännellä taajuuksien 
käyttövaltuutuksissa.

siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. Toisaalta 
radiotaajuuksien käyttö voidaan osoittaa
erityisen palvelun tarjoamista varten tai 
erityisen tekniikan käyttöä varten selkeästi 
määriteltyjen yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten 
ihmishengen turvaamiseksi, sosiaalisen, 
alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi. Näihin tavoitteisiin sisältyy 
kulttuuri- ja mediapoliittisia tavoitteita, 
kuten kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen kansallisessa 
lainsäädännössä määritellyllä tavalla 
yhteisön oikeuden mukaisesti. Lukuun 
ottamatta sellaisia tilanteita, joissa on 
turvattava ihmishenki, poikkeukset eivät 
saisi johtaa yksinoikeuteen tiettyjen 
palvelujen käytön osalta vaan niillä pitäisi 
pikemminkin antaa etusija siten, että 
muutkin palvelut tai teknologiat voivat 
toimia samalla taajuusalueella sikäli kuin 
se on mahdollista. 

Or. en

Perustelu

Kuten puitedirektiivin johdanto-osan 5 kappaleessa myönnetään, siirtojärjestelmien ja 
sisällön sääntelyn erottaminen toisistaan ei merkitse sitä, ettei niiden välisiä yhteyksiä olisi 
otettava huomioon varsinkin tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, kulttuurisen 
monimuotoisuuden ja kuluttajansuojan takaamiseksi. Jäsenvaltioiden on siis säilytettävä 
mahdollisuus yhdistää taajuuksien yksittäisten käyttöoikeuksien varaaminen tietyn sisällön 
toimittamiseen liittyviä velvoitteita varten.
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Tarkistus 139
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. 
Poikkeukset tästä 
palveluriippumattomuuden periaatteesta 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten ihmishengen turvaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja niitä pitäisi sallia silloin 
kun se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin pitäisi sisältyä kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen kansallisessa lainsäädännössä 
määritellyllä tavalla yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Lukuun ottamatta sellaisia 
tilanteita, joissa on turvattava ihmishenki, 
poikkeukset eivät saisi johtaa 
yksinoikeuteen tiettyjen palvelujen käytön 
osalta vaan niillä pitäisi pikemminkin antaa 
etusija siten, että muutkin palvelut tai 
teknologiat voivat toimia samalla 
taajuusalueella sikäli kuin se on 
mahdollista. Jotta valtuutuksen haltija 
voisi vapaasti valita tehokkaimman 
keinon siirtää taajuuksien kautta 
tarjottavien palvelujen sisältöä, sisältöä ei 
pitäisi säännellä taajuuksien 
käyttövaltuutuksissa.

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. 
Poikkeukset tästä 
palveluriippumattomuuden periaatteesta 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten ihmishengen turvaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja niitä pitäisi sallia silloin 
kun se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin pitäisi sisältyä kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen kansallisessa lainsäädännössä 
määritellyllä tavalla yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Lukuun ottamatta sellaisia 
tilanteita, joissa on turvattava ihmishenki, 
poikkeukset eivät saisi johtaa 
yksinoikeuteen tiettyjen palvelujen käytön 
osalta vaan niillä pitäisi pikemminkin antaa 
etusija siten, että muutkin palvelut tai 
teknologiat voivat toimia samalla 
taajuusalueella sikäli kuin se on 
mahdollista.

Or. fr
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Perustelu

Kuten todetaan puitedirektiivin johdanto-osan 5 kappaleessa, viestinnän välittämistä ja 
viestinnän sisältöä koskevien säännösten erottaminen toisistaan ei saa estää ottamasta 
huomioon näiden kahden osa-alueen välisiä yhteyksiä, erityisesti silloin, kun tavoitteena on 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus, kulttuurinen monimuotoisuus ja kuluttajansuoja.
Jäsenvaltioiden on siis säilytettävä mahdollisuus liittää yksittäisten käyttömahdollisuuksien 
myöntäminen erityispalvelujen sisällön tarjoamista koskeviin sitoumuksiin.

Tarkistus 140
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. 
Poikkeukset tästä 
palveluriippumattomuuden periaatteesta 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten ihmishengen turvaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja niitä pitäisi sallia silloin 
kun se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin pitäisi sisältyä kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen kansallisessa lainsäädännössä 
määritellyllä tavalla yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Lukuun ottamatta sellaisia 
tilanteita, joissa on turvattava ihmishenki, 
poikkeukset eivät saisi johtaa 
yksinoikeuteen tiettyjen palvelujen käytön 
osalta vaan niillä pitäisi pikemminkin antaa 
etusija siten, että muutkin palvelut tai 
teknologiat voivat toimia samalla 

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. 
Poikkeukset tästä 
palveluriippumattomuuden periaatteesta 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten ihmishengen turvaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja niitä pitäisi sallia silloin 
kun se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin pitäisi sisältyä kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen kansallisessa lainsäädännössä 
määritellyllä tavalla yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Lukuun ottamatta sellaisia 
tilanteita, joissa on turvattava ihmishenki, 
poikkeukset eivät saisi johtaa 
yksinoikeuteen tiettyjen palvelujen käytön 
osalta vaan niillä pitäisi pikemminkin antaa 
etusija siten, että muutkin palvelut tai 
teknologiat voivat toimia samalla 
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taajuusalueella sikäli kuin se on 
mahdollista. Jotta valtuutuksen haltija 
voisi vapaasti valita tehokkaimman 
keinon siirtää taajuuksien kautta 
tarjottavien palvelujen sisältöä, sisältöä ei 
pitäisi säännellä taajuuksien 
käyttövaltuutuksissa.

taajuusalueella sikäli kuin se on 
mahdollista.

Or. en

Perustelu

Kuten puitedirektiivin johdanto-osan 5 kappaleessa myönnetään, siirtojärjestelmien ja 
sisällön sääntelyn erottaminen toisistaan ei merkitse sitä, ettei niiden välisiä yhteyksiä olisi 
otettava huomioon varsinkin tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, kulttuurisen 
monimuotoisuuden ja kuluttajansuojan takaamiseksi. Jäsenvaltioiden on siis säilytettävä 
mahdollisuus yhdistää taajuuksien yksittäisten käyttöoikeuksien varaaminen tietyn sisällön 
toimittamiseen liittyviä velvoitteita varten.

Tarkistus 141
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. 
Poikkeukset tästä 
palveluriippumattomuuden periaatteesta 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten ihmishengen turvaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja niitä pitäisi sallia silloin 
kun se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin pitäisi sisältyä kulttuurisen ja
kielellisen monimuotoisuuden ja 

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset, sekä 
kansallisten taajuusjakotaulukkojen ja 
kansainvälisen teleliiton ITU:n radio-
ohjesäännön määräyksiä. Poikkeukset 
tästä palveluriippumattomuuden 
periaatteesta edellyttävät erityisen palvelun 
tarjoamista kansalliseen julkiseen 
politiikkaan liittyvien seikkojen 
ottamiseksi huomioon tai selkeästi 
määriteltyjen yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten 
ihmishengen turvaamiseksi, sosiaalisen, 
alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden tai taajuuksien 
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tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen kansallisessa lainsäädännössä 
määritellyllä tavalla yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Lukuun ottamatta sellaisia 
tilanteita, joissa on turvattava ihmishenki, 
poikkeukset eivät saisi johtaa 
yksinoikeuteen tiettyjen palvelujen käytön 
osalta vaan niillä pitäisi pikemminkin antaa 
etusija siten, että muutkin palvelut tai 
teknologiat voivat toimia samalla 
taajuusalueella sikäli kuin se on 
mahdollista. Jotta valtuutuksen haltija voisi 
vapaasti valita tehokkaimman keinon 
siirtää taajuuksien kautta tarjottavien 
palvelujen sisältöä, sisältöä ei pitäisi 
säännellä taajuuksien käyttövaltuutuksissa.

tehokkaan käytön ja taajuuksien 
tehokkaan hallinnoinnin edistämiseksi. 
Näihin tavoitteisiin pitäisi sisältyä
audiovisuaali- ja viestintäalan kansallisen 
politiikan, kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen kansallisessa 
lainsäädännössä määritellyllä tavalla 
yhteisön oikeuden mukaisesti. Lukuun 
ottamatta sellaisia tilanteita, joissa on 
turvattava ihmishenki tai varmistettava
edellä mainittujen tavoitteiden 
saavuttaminen, poikkeukset eivät saisi 
johtaa yksinoikeuteen tiettyjen palvelujen 
käytön osalta vaan niillä pitäisi 
pikemminkin antaa etusija siten, että 
muutkin palvelut tai teknologiat voivat 
toimia samalla taajuusalueella sikäli kuin 
se on mahdollista. Jotta valtuutuksen 
haltija voisi vapaasti valita tehokkaimman 
keinon siirtää taajuuksien kautta 
tarjottavien palvelujen sisältöä, sisältöä ei 
pitäisi säännellä taajuuksien 
käyttövaltuutuksissa.

Or. en

Perustelu

Sen, voidaanko taajuuksia jakaa palveluriippumattomalla tavalla, pitäisi riippua yleisen 
hyödyn ja kaupallisen arvon tasapainottamisesta. Käytännössä komissio noudattaa kyseistä 
lähestymistapaa esimerkiksi taajuusylijäämää koskevassa tiedonannossaan, jossa se ehdottaa 
tiettyjen palvelujen jakamista tietyille (osa)kaistoille.

Tarkistus 142
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
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ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. 
Poikkeukset tästä 
palveluriippumattomuuden periaatteesta 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten ihmishengen turvaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja niitä pitäisi sallia silloin 
kun se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin pitäisi sisältyä kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen kansallisessa lainsäädännössä 
määritellyllä tavalla yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Lukuun ottamatta sellaisia 
tilanteita, joissa on turvattava ihmishenki, 
poikkeukset eivät saisi johtaa 
yksinoikeuteen tiettyjen palvelujen käytön 
osalta vaan niillä pitäisi pikemminkin antaa 
etusija siten, että muutkin palvelut tai 
teknologiat voivat toimia samalla 
taajuusalueella sikäli kuin se on 
mahdollista. Jotta valtuutuksen haltija voisi 
vapaasti valita tehokkaimman keinon
siirtää taajuuksien kautta tarjottavien 
palvelujen sisältöä, sisältöä ei pitäisi 
säännellä taajuuksien käyttövaltuutuksissa.

ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. 
Poikkeukset tästä 
palveluriippumattomuuden periaatteesta 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten ihmishengen turvaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi, 
parempien mahdollisuuksien 
varmistamiseksi kaikille kansalaisille 
käyttää tietoyhteiskuntaa tai taajuuksien 
tehottoman käytön torjumiseksi, ja niitä 
pitäisi sallia silloin kun se on tarpeen ja 
oikeasuhteista. Tavoite edistää kaikkien 
kansalaisten mahdollisuuksia käyttää 
tietoyhteiskuntaa kattaa laajakaistaisten 
matkaviestintäpalvelujen toimittamisen 
maaseutualueille ja näiden palvelujen 
laadun ja kaistanleveyden jatkuvan 
parantamisen. Näihin tavoitteisiin pitäisi 
sisältyä kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen kansallisessa 
lainsäädännössä määritellyllä tavalla 
yhteisön oikeuden mukaisesti. Lukuun 
ottamatta sellaisia tilanteita, joissa on 
turvattava ihmishenki, poikkeukset eivät 
saisi johtaa yksinoikeuteen tiettyjen 
palvelujen käytön osalta vaan niillä pitäisi 
pikemminkin antaa etusija siten, että 
muutkin palvelut tai teknologiat voivat 
toimia samalla taajuusalueella sikäli kuin 
se on mahdollista. Jotta valtuutuksen 
haltija voisi vapaasti valita tehokkaimman 
keinon siirtää taajuuksien kautta 
tarjottavien palvelujen sisältöä, sisältöä ei 
pitäisi säännellä taajuuksien 
käyttövaltuutuksissa.

Or. de

Perustelu

Nopea internetyhteys on ratkaisevan tärkeä talouden nopeamman kasvun, innovoinnin ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Maaseudulla tehokas laajakaistainfrastruktuuri, palvelun 
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laadun jatkuva parantaminen ja riittävän kaistanleveyden saatavuus sekä infrastruktuurien 
kilpailu ovat keskeisiä edellytyksiä pyrittäessä varmistamaan kaikille kansalaisille paremmat 
mahdollisuudet käyttää tietoyhteiskuntaa.

Tarkistus 143
Ján Hudacký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. 
Poikkeukset tästä 
palveluriippumattomuuden periaatteesta 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten ihmishengen turvaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja niitä pitäisi sallia silloin 
kun se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin pitäisi sisältyä kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen kansallisessa lainsäädännössä 
määritellyllä tavalla yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Lukuun ottamatta sellaisia 
tilanteita, joissa on turvattava ihmishenki, 
poikkeukset eivät saisi johtaa 
yksinoikeuteen tiettyjen palvelujen käytön 
osalta vaan niillä pitäisi pikemminkin antaa 
etusija siten, että muutkin palvelut tai 
teknologiat voivat toimia samalla 
taajuusalueella sikäli kuin se on 
mahdollista. Jotta valtuutuksen haltija voisi 
vapaasti valita tehokkaimman keinon 
siirtää taajuuksien kautta tarjottavien 
palvelujen sisältöä, sisältöä ei pitäisi 

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. 
Poikkeukset tästä 
palveluriippumattomuuden periaatteesta 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten ihmishengen turvaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi ja 
tietoyhteiskunnan tuomiseksi paremmin 
kaikkien kansalaisten ulottuville tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja niitä pitäisi sallia silloin 
kun se on tarpeen ja oikeasuhteista. 
Tavoitteeseen parantaa kaikkien 
kansalaisten pääsyä osalliseksi 
tietoyhteiskunnasta kuuluu langattomien 
laajakaistaviestintäpalveluiden 
ulottaminen maaseudulle ja 
matkaviestinpalveluiden laadun ja 
kaistanleveyden jatkuva parantaminen.
Näihin tavoitteisiin pitäisi sisältyä 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen kansallisessa 
lainsäädännössä määritellyllä tavalla 
yhteisön oikeuden mukaisesti. Lukuun 
ottamatta sellaisia tilanteita, joissa on 
turvattava ihmishenki, poikkeukset eivät 
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säännellä taajuuksien käyttövaltuutuksissa. saisi johtaa yksinoikeuteen tiettyjen 
palvelujen käytön osalta vaan niillä pitäisi 
pikemminkin antaa etusija siten, että 
muutkin palvelut tai teknologiat voivat 
toimia samalla taajuusalueella sikäli kuin 
se on mahdollista. Jotta valtuutuksen 
haltija voisi vapaasti valita tehokkaimman 
keinon siirtää taajuuksien kautta 
tarjottavien palvelujen sisältöä, sisältöä ei 
pitäisi säännellä taajuuksien 
käyttövaltuutuksissa.

Or. en

Perustelu

Nopea internetyhteys on ratkaisevan tärkeä kasvun, innovoinnin ja hyvinvoinnin kannalta.
Tehokas laajakaistainfrastruktuuri maaseudulla, palvelun laadun kehittäminen sekä 
infrastruktuurikilpailu ovat tärkeitä varmistettaessa kaikkien kansalaisten pääsy osalliseksi 
tietoyhteiskunnasta. Tämän vuoksi pitäisi olla mahdollista poiketa palveluriippumattomuuden 
periaatteesta yleisen edun tavoitteiden saavuttamiseksi ja alle 1 GHz:n taajuuksien 
jakamiseksi matkaviestinpalveluiden tarjoamista varten.

Tarkistus 144
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. 
Poikkeukset tästä 
palveluriippumattomuuden periaatteesta 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten ihmishengen turvaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. 
Poikkeukset tästä 
palveluriippumattomuuden periaatteesta 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten ihmishengen turvaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi ja 
tietoyhteiskunnan tuomiseksi paremmin 
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torjumiseksi, ja niitä pitäisi sallia silloin 
kun se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin pitäisi sisältyä kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen kansallisessa lainsäädännössä 
määritellyllä tavalla yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Lukuun ottamatta sellaisia 
tilanteita, joissa on turvattava ihmishenki, 
poikkeukset eivät saisi johtaa 
yksinoikeuteen tiettyjen palvelujen käytön 
osalta vaan niillä pitäisi pikemminkin antaa 
etusija siten, että muutkin palvelut tai 
teknologiat voivat toimia samalla 
taajuusalueella sikäli kuin se on 
mahdollista. Jotta valtuutuksen haltija voisi 
vapaasti valita tehokkaimman keinon 
siirtää taajuuksien kautta tarjottavien 
palvelujen sisältöä, sisältöä ei pitäisi 
säännellä taajuuksien käyttövaltuutuksissa.

kaikkien kansalaisten ulottuville tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja niitä pitäisi sallia silloin 
kun se on tarpeen ja oikeasuhteista. 
Tavoitteeseen parantaa kaikkien 
kansalaisten pääsyä osalliseksi 
tietoyhteiskunnasta kuuluu langattomien 
laajakaistaviestintäpalveluiden 
ulottaminen maaseudulle ja 
matkaviestinpalveluiden laadun ja 
kaistanleveyden jatkuva parantaminen.
Näihin tavoitteisiin pitäisi sisältyä 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen kansallisessa 
lainsäädännössä määritellyllä tavalla 
yhteisön oikeuden mukaisesti. Lukuun 
ottamatta sellaisia tilanteita, joissa on 
turvattava ihmishenki, poikkeukset eivät 
saisi johtaa yksinoikeuteen tiettyjen 
palvelujen käytön osalta vaan niillä pitäisi 
pikemminkin antaa etusija siten, että 
muutkin palvelut tai teknologiat voivat 
toimia samalla taajuusalueella sikäli kuin 
se on mahdollista. Jotta valtuutuksen 
haltija voisi vapaasti valita tehokkaimman 
keinon siirtää taajuuksien kautta 
tarjottavien palvelujen sisältöä, sisältöä ei 
pitäisi säännellä taajuuksien 
käyttövaltuutuksissa.

Or. en

Perustelu

Nopea internetyhteys on ratkaisevan tärkeä talouskasvun, innovoinnin ja hyvinvoinnin 
lisäämiseksi Euroopassa. Tehokas laajakaistainfrastruktuuri maaseudulla, palvelun laadun 
jatkuva kehittäminen, laajakaistan saatavuus sekä infrastruktuurikilpailu ovat tärkeitä 
edellytyksiä varmistettaessa kaikkien kansalaisten pääsy osalliseksi tietoyhteiskunnasta. 
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Tarkistus 145
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. 
Poikkeukset tästä 
palveluriippumattomuuden periaatteesta 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten ihmishengen turvaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja niitä pitäisi sallia silloin 
kun se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin pitäisi sisältyä kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen kansallisessa lainsäädännössä 
määritellyllä tavalla yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Lukuun ottamatta sellaisia 
tilanteita, joissa on turvattava ihmishenki, 
poikkeukset eivät saisi johtaa 
yksinoikeuteen tiettyjen palvelujen käytön 
osalta vaan niillä pitäisi pikemminkin antaa 
etusija siten, että muutkin palvelut tai 
teknologiat voivat toimia samalla 
taajuusalueella sikäli kuin se on 
mahdollista. Jotta valtuutuksen haltija voisi 
vapaasti valita tehokkaimman keinon 
siirtää taajuuksien kautta tarjottavien 
palvelujen sisältöä, sisältöä ei pitäisi 
säännellä taajuuksien käyttövaltuutuksissa.

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. 
Poikkeukset tästä 
palveluriippumattomuuden periaatteesta 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten ihmishengen turvaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi, 
laajakaistaisten matkaviestintäpalvelujen 
tarjoamiseksi maaseudulla tai taajuuksien 
tehottoman käytön torjumiseksi, ja niitä 
pitäisi sallia silloin kun se on tarpeen ja 
oikeasuhteista. Näihin tavoitteisiin pitäisi 
sisältyä kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen kansallisessa 
lainsäädännössä määritellyllä tavalla 
yhteisön oikeuden mukaisesti. Lukuun 
ottamatta sellaisia tilanteita, joissa on 
turvattava ihmishenki, poikkeukset eivät 
saisi johtaa yksinoikeuteen tiettyjen 
palvelujen käytön osalta vaan niillä pitäisi 
pikemminkin antaa etusija siten, että 
muutkin palvelut tai teknologiat voivat 
toimia samalla taajuusalueella sikäli kuin 
se on mahdollista. Jotta valtuutuksen 
haltija voisi vapaasti valita tehokkaimman 
keinon siirtää taajuuksien kautta 
tarjottavien palvelujen sisältöä, sisältöä ei 
pitäisi säännellä taajuuksien 
käyttövaltuutuksissa.

Or. de
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Perustelu

On tärkeää turvata laajakaistaisten matkaviestintäliittymien tarjonta maaseudulla.

Tarkistus 146
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(23) Jäsenvaltioilla on toimivalta määritellä 
oman kansallisen lainsäädäntönsä, 
kansainvälisten 
radiotaajuussuunnitelmien sekä yhteisön 
lainsäädännön yleisten periaatteiden
mukaisesti radiotaajuuksien jakamisen
soveltamisala ja luonne, jotta varmistetaan 
kulttuuri- ja mediapoliittisten tavoitteiden, 
kuten kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus selkeyttää komissio tekstiä jäsenvaltioiden toimivallan osalta.

Tarkistus 147
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(23) Jäsenvaltioilla on toimivalta määritellä 
oman kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti kaikkien sellaisten poikkeusten 
soveltamisala ja luonne, jotka liittyvät 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
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moniarvoisuuden edistämiseen. moniarvoisuuden edistämiseen. 
Jäsenvaltiot voivat näin toimiessaan ottaa 
huomioon tiettyjen palveluiden ja 
järjestelmien kulttuurisarvon 
multimediatuotantojen audio- ja 
videonauhoituksia tai suoria lähetyksiä 
varten ja taajuusylijäämän tarjoamat 
mahdollisuudet uudelle teknologialle ja 
uusille toimijoille tällä alalla.

Or. en

Tarkistus 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(23) Jäsenvaltioilla on toimivalta määritellä 
oman kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti kaikkien sellaisten poikkeusten 
soveltamisala ja luonne, jotka liittyvät 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistämiseen.
Jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon 
lähetystoiminnan kulttuuriarvon sekä 
ammattikäyttöön tarkoitetut langattomat 
mikrofonijärjestelmät 
multimediatuotantojen audio- ja 
videonauhoituksia tai suoria lähetyksiä 
varten. 

Or. en

Perustelu

Kulttuuritapahtumiin liittyvä lähetystoiminta ja mediatuotanto, esimerkiksi sellaisissa 
kansainvälisissä tapahtumissa kuin olympiakisoissa, on riippuvainen luotettavista 
lähetystaajuuksista.
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Tarkistus 149
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(23) Jäsenvaltioilla on toimivalta määritellä 
oman kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti kaikkien sellaisten poikkeusten 
soveltamisala ja luonne, jotka liittyvät 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistämiseen. Näiden 
tavoitteiden on oltava sopusoinnussa 
johdanto-osan 22 kappaleessa 
tarkoitettujen yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden kanssa.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan, että syytä löytää tasapaino jäsenvaltioiden kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden tukemista koskevien tavoitteiden ja muiden johdanto-osan 
22 kappaleessa tarkoitettujen tavoitteiden kanssa. Se on tarpeen jo oikeasuhteisuuden 
saavuttamiseksi, joka on yhteisön lainsäädännön keskeisiä periaatteita.

Tarkistus 150
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(23) Jäsenvaltioilla on toimivalta määritellä 
oman kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti kaikkien sellaisten poikkeusten 
soveltamisala ja luonne, jotka liittyvät 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistämiseen. Nämä 
tavoitteet pitäisi mukauttaa johdanto-osan 
22 kappaleen muihin julkisen edun 
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mukaisiin tavoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen kuuluu jäsenvaltion vastuualueeseen. Niihin voidaan ehdottomasti soveltaa 
poikkeusta palveluriippumattomuuden periaatteesta. Tämä tavoite ei kuitenkaan ole 
ensisijaisen tärkeä verrattuna muihin johdanto-osan 22 kappaleen muihin julkisen edun 
mukaisiin tavoitteisiin. Tarkistuksella selkeytetään tarvetta suotuisaan ja asianmukaiseen 
tasapainoon näiden julkisen edun mukaisten tavoitteiden välillä. Mikään muu ei olisi 
sovitettavissa yhteen EU:n lainsäädännön perusperiaatteen eli suhteellisuusperiaatteen 
kanssa.

Tarkistus 151
Ján Hudacký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(23) Jäsenvaltioilla on toimivalta määritellä 
oman kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti kaikkien sellaisten poikkeusten 
soveltamisala ja luonne, jotka liittyvät 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistämiseen. Nämä 
tavoitteet pitäisi mukauttaa johdanto-osan 
22 kappaleen muihin julkisen edun 
mukaisiin tavoitteisiin.

Or. en
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Tarkistus 152
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla pitäisi olla valta määritellä kansallisen audiovisuaali- ja viestintäalan 
politiikan soveltamisala ja luonne. 

Tarkistus 153
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Juridinen yhdenmukaisuus 6 artiklan 1 kohtaan tehtyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistus 154
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus teknologia- ja palveluriippumattomuuden periaatteiden 
kanssa.

Tarkistus 155
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Kun otetaan huomioon teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden periaatteista 
poikkeamisen vaikutukset sähköisten 
viestintäpalvelujen sisämarkkinoiden 
kehittymiseen, komission pitäisi kyetä 
yhdenmukaistamaan teknologia- ja 

Poistetaan.
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palveluriippumattomuuden periaatteista 
poikkeamisen soveltamisala ja luonne, 
lukuun ottamatta niitä poikkeuksia, 
joiden tarkoituksena on varmistaa 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen, ottaen 
huomioon taajuuksien saatavuuden ja 
tehokkaan käytön yhdenmukaistetut 
tekniset ehdot Euroopan yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan 
sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä 
maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
676/2002/EY (radiotaajuuspäätös)1

mukaisesti. 
1 EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.

Or. en

Perustelu

Varmistetaan oikeudellinen yhdenmukaisuus muutettua 9 c artiklaa koskevan ehdotuksemme 
kanssa.

Tarkistus 156
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Sisämarkkinoiden kannalta saattaa 
olla tarpeen myös yhdenmukaistaa 
yhteisön tasolla kaupattavien 
taajuusalueiden yksilöintiä, 
kaupattavuuden tai kaupattaviin 
oikeuksiin siirtymisen ehtoja tietyillä 
taajuusalueilla, kaupattavien oikeuksien 
vähimmäismuotoa, vaatimuksia 
taajuuskaupan edellyttämien tietojen 
keskitetyn saatavuuden, esteettömän 
saannin ja luotettavuuden 
varmistamiseksi sekä vaatimuksia 

(27) Sisämarkkinoiden kannalta saattaa 
olla tarpeen myös yksilöidä kaupattavat 
taajuusalueet, vaatimukset taajuuskaupan 
edellyttämien tietojen keskitetyn 
saatavuuden ja esteettömän saannin 
varmistamiseksi sekä vaatimukset 
kilpailun turvaamiseksi ja taajuuksien 
hamstraamisen estämiseksi. Komissiolle 
olisi sen vuoksi siirrettävä 
radiotaajuuspäätöksen (676/2002/EY) 
mukaisesti toimivalta hyväksyä kyseistä 
yhdenmukaistamista koskevia 
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kilpailun turvaamiseksi ja taajuuksien 
hamstraamisen estämiseksi. Komissiolle 
olisi sen vuoksi siirrettävä toimivalta 
hyväksyä kyseistä yhdenmukaistamista 
koskevia täytäntöönpanotoimenpiteitä.
Näissä täytäntöönpanotoimenpiteissä olisi 
otettava huomioon, onko yksittäisiä 
käyttöoikeuksia myönnetty kaupallisin vai 
ei-kaupallisin perustein.

täytäntöönpanotoimenpiteitä. Näissä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä olisi otettava 
huomioon, onko yksittäisiä käyttöoikeuksia 
myönnetty kaupallisin vai ei-kaupallisin 
perustein.

Or. en

Perustelu

Tarpeellisia toimia taajuuksien koordinoimiseksi EU:n tasolla.

Tarkistus 157
Gabriele Albertini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Sisämarkkinoiden toiminnan 
edistämiseksi ja valtioiden rajat ylittävien 
palvelujen kehittämisen tukemiseksi 
komissiolle pitäisi antaa valtuudet osoittaa 
markkinaviranomaiselle erityisvastuita 
numeroinnin alalla. Lisäksi jotta 
jäsenvaltioiden kansalaiset, mukaan 
luettuina matkailijat ja vammaiset 
käyttäjät, voisivat saada yhteyden tiettyihin
palveluihin käyttämällä samoja
tunnistettavia numeroita kaikissa 
jäsenvaltioissa, teknisten 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
hyväksymistä koskevien komission 
valtuuksien pitäisi tarpeen mukaan kattaa 
myös sovellettava hintaperiaate tai -
mekanismi.

(29) Sisämarkkinoiden toiminnan 
edistämiseksi ja valtioiden rajat ylittävien 
palvelujen kehittämisen tukemiseksi 
komissiolle pitäisi antaa valtuudet osoittaa 
markkinaviranomaiselle erityisvastuita 
numeroinnin alalla nykyisiä palveluja 
kuitenkaan heikentämättä. Lisäksi jotta 
jäsenvaltioiden kansalaiset, mukaan 
luettuina matkailijat ja vammaiset 
käyttäjät, voisivat saada yhteyden 
keskeisiin palveluihin, kuten valtioiden 
rajat ylittäviin numerotiedusteluun, 
teknisten täytäntöönpanotoimenpiteiden 
hyväksymistä koskevien komission 
valtuuksien pitäisi tarpeen mukaan kattaa 
myös toimet vaivattomien rajat ylittävien 
palveluiden käytön helpottamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Yhdenmukaistettu eurooppalainen numerointi hyödyttäisi huomattavasti uusia 
yleiseurooppalaisia palveluita, mutta se heikentäisi niitä, jos sääntelyä on purettu ilman että 
tällaista yhdenmukaistamista olisi toteutettu, kuten numerotiedustelupalveluiden tapauksessa.

Numerotiedustelupalvelut ovat yleispalveludirektiivin johdanto-osan 11 kappaleen mukainen 
palvelujen käytön kannalta olennainen apuväline. Euroopan kansalaisten mahdollisuus 
matkustaa toisiin jäsenvaltioihin ja saada yhteys tavanomaiseen numerotiedustelupalvelujen 
tarjoajaansa saadakseen tietoa äidinkielellään on olennainen pyrittäessä edistämään 
sisämarkkinoiden kehitystä.

Tarkistus 158
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Sisämarkkinoiden toiminnan 
edistämiseksi ja valtioiden rajat ylittävien 
palvelujen kehittämisen tukemiseksi 
komissiolle pitäisi antaa valtuudet osoittaa 
markkinaviranomaiselle erityisvastuita 
numeroinnin alalla. Lisäksi jotta 
jäsenvaltioiden kansalaiset, mukaan 
luettuina matkailijat ja vammaiset 
käyttäjät, voisivat saada yhteyden tiettyihin 
palveluihin käyttämällä samoja 
tunnistettavia numeroita kaikissa 
jäsenvaltioissa, teknisten 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
hyväksymistä koskevien komission 
valtuuksien pitäisi tarpeen mukaan kattaa 
myös sovellettava hintaperiaate tai -
mekanismi. 

(29) Sisämarkkinoiden toiminnan 
edistämiseksi ja valtioiden rajat ylittävien 
palvelujen kehittämisen tukemiseksi 
komissiolle pitäisi antaa valtuudet osoittaa 
markkinaviranomaiselle erityisvastuita 
numeroinnin alalla nykyisiä palveluja 
kuitenkaan heikentämättä. Lisäksi jotta 
jäsenvaltioiden kansalaiset, mukaan 
luettuina matkailijat ja vammaiset 
käyttäjät, voisivat saada yhteyden tiettyihin 
keskeisiin palveluihin, kuten valtioiden 
rajat ylittäviin numerotiedusteluun, 
teknisten täytäntöönpanotoimenpiteiden 
hyväksymistä koskevien komission 
valtuuksien pitäisi tarpeen mukaan kattaa 
myös toimet vaivattomien rajat ylittävien 
palveluiden käytön helpottamiseksi. 

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistettu eurooppalainen numerointi hyödyttäisi huomattavasti uusia 
yleiseurooppalaisia palveluita, mutta se heikentäisi niitä, jos sääntelyä on purettu ilman että 
tällaista yhdenmukaistamista olisi toteutettu, kuten numerotiedustelupalveluiden tapauksessa.



PE407.629v01-00 68/110 AM\725135FI.doc

FI

Numerotiedustelupalvelut ovat yleispalveludirektiivin johdanto-osan 11 kappaleen mukainen 
palvelujen käytön kannalta olennainen apuväline. Euroopan kansalaisten mahdollisuus 
matkustaa toisiin jäsenvaltioihin ja saada yhteys tavanomaiseen numerotiedustelupalvelujen 
tarjoajaansa saadakseen tietoa äidinkielellään on olennainen pyrittäessä edistämään 
sisämarkkinoiden kehitystä.

Tarkistus 159
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Sisämarkkinoiden toiminnan 
edistämiseksi ja valtioiden rajat ylittävien 
palvelujen kehittämisen tukemiseksi 
komissiolle pitäisi antaa valtuudet osoittaa 
markkinaviranomaiselle erityisvastuita 
numeroinnin alalla. Lisäksi jotta 
jäsenvaltioiden kansalaiset, mukaan 
luettuina matkailijat ja vammaiset 
käyttäjät, voisivat saada yhteyden tiettyihin 
palveluihin käyttämällä samoja 
tunnistettavia numeroita kaikissa 
jäsenvaltioissa, teknisten 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
hyväksymistä koskevien komission 
valtuuksien pitäisi tarpeen mukaan kattaa 
myös sovellettava hintaperiaate tai -
mekanismi.

(29) Sisämarkkinoiden toiminnan 
edistämiseksi ja valtioiden rajat ylittävien 
palvelujen kehittämisen tukemiseksi 
komissiolle pitäisi antaa valtuudet osoittaa 
markkinaviranomaiselle erityisvastuita 
numeroinnin alalla. Lisäksi jotta 
jäsenvaltioiden kansalaiset, mukaan 
luettuina matkailijat ja vammaiset 
käyttäjät, voisivat saada yhteyden tiettyihin 
keskeisiin palveluihin, kuten valtioiden 
rajat ylittäviin numerotiedusteluun, 
teknisten täytäntöönpanotoimenpiteiden 
hyväksymistä koskevien komission 
valtuuksien pitäisi tarpeen mukaan kattaa 
myös toimet vaivattomien rajat ylittävien 
palveluiden käytön helpottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistettu eurooppalainen numerointi hyödyttäisi huomattavasti uusia 
yleiseurooppalaisia palveluita, mutta se heikentäisi niitä, jos sääntelyä on purettu ilman että 
tällaista yhdenmukaistamista olisi toteutettu, kuten numerotiedustelupalveluiden tapauksessa, 
ja huomattavia investointeja on jo tehty kansallisiin numerointisuunnitelmiin ja siis erilaisiin 
numeroihin eri jäsenvaltioissa. Euroopan kansalaisten mahdollisuus matkustaa toisiin 
jäsenvaltioihin ja saada yhteys tavanomaiseen numerotiedustelupalvelujen tarjoajaansa 
saadakseen tietoa äidinkielellään on olennainen pyrittäessä edistämään sisämarkkinoiden 
kehitystä.
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Tarkistus 160
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) On tarpeen lujittaa jäsenvaltioiden 
valtuuksia suhteessa asennusoikeuksien 
haltijoihin, jotta varmistetaan uuden verkon 
käyttöönotto ympäristön kannalta 
vastuullisella tavalla ja riippumatta siitä, 
onko huomattavan markkinavoiman 
operaattorilla velvoitetta myöntää oman 
sähköisen viestintäverkkonsa 
käyttöoikeutta. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi pystyä 
määräämään tapauskohtaisesti 
kaapelikanavien, mastojen ja antennien 
yhteiskäytöstä, rakennusten sisääntuloista 
ja yhdyskuntarakentamisen paremmasta 
koordinoinnista. Järjestelmien yhteiskäytön 
parantaminen voi merkittävästi parantaa 
kilpailua ja alentaa yleisiä taloudellisia ja 
ympäristökustannuksia, joita yrityksille 
koituu sähköisen viestintäinfrastruktuurin 
käyttöönotosta. 

(31) On tarpeen lujittaa jäsenvaltioiden 
valtuuksia suhteessa asennusoikeuksien 
haltijoihin, jotta varmistetaan uuden verkon 
käyttöönotto ympäristön kannalta 
vastuullisella tavalla ja riippumatta siitä, 
onko huomattavan markkinavoiman 
operaattorilla velvoitetta myöntää oman 
sähköisen viestintäverkkonsa 
käyttöoikeutta. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi pystyä 
määräämään tapauskohtaisesti 
kaapelikanavien, mastojen ja antennien 
yhteiskäytöstä, rakennusten sisääntuloista 
ja yhdyskuntarakentamisen paremmasta 
koordinoinnista. Järjestelmien yhteiskäytön 
parantaminen voi merkittävästi parantaa 
kilpailua ja alentaa yleisiä taloudellisia ja 
ympäristökustannuksia, joita yrityksille 
koituu sähköisen viestintäinfrastruktuurin 
käyttöönotosta. Kaapelikanavien 
yhteiskäyttöä olisi laajennettava 
koskemaan kaikkea julkista 
infrastruktuuria (vesi-, viemäröinti-, 
sähkö- ja kaasuinfrastruktuuria), jonka 
avulla sähköistä viestintäinfrastruktuuria 
voidaan käyttää, jotta luodaan 
tasavertaiset toimintaedellytykset ja 
parannetaan mahdollisuuksia ottaa 
käyttöön vaihtoehtoista infrastruktuuria.

Or. en

Perustelu

Uuden sukupolven palveluja ei tarjota nykyisten kuparijohtojen avulla. käyttöön otetaan 
täysin uusi infrastruktuuri, jonka pullonkaulana ovat fyysiset kanavat, joiden kautta yhteydet 
luodaan. Kaapelien kulkureittien todellinen yhteiskäyttö – eli ei siis pelkästään televiestinnän 
kaapelien kulkureittien vaan myös kaikkien julkisen infrastruktuurin kulkureittien (sähkön 
johtokanavat, kaasu- ja viemäriputket) – mahdollistaa sen, että useampi kuin yksi toimija 
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pääsee infrastruktuuriin tarjotakseen palvelujaan. Kaikkiin kulkureitteihin pitää soveltaa 
samanlaista sääntelyä tasavertaisten toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Tarkistus 161
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) On tarpeen lujittaa jäsenvaltioiden 
valtuuksia suhteessa asennusoikeuksien 
haltijoihin, jotta varmistetaan uuden verkon 
käyttöönotto ympäristön kannalta 
vastuullisella tavalla ja riippumatta siitä, 
onko huomattavan markkinavoiman 
operaattorilla velvoitetta myöntää oman 
sähköisen viestintäverkkonsa 
käyttöoikeutta. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi pystyä 
määräämään tapauskohtaisesti 
kaapelikanavien, mastojen ja antennien 
yhteiskäytöstä, rakennusten sisääntuloista 
ja yhdyskuntarakentamisen paremmasta 
koordinoinnista. Järjestelmien yhteiskäytön 
parantaminen voi merkittävästi parantaa 
kilpailua ja alentaa yleisiä taloudellisia ja 
ympäristökustannuksia, joita yrityksille 
koituu sähköisen viestintäinfrastruktuurin 
käyttöönotosta.

(31) On tarpeen lujittaa jäsenvaltioiden 
valtuuksia suhteessa asennusoikeuksien 
haltijoihin, jotta varmistetaan uuden verkon 
käyttöönotto ympäristön kannalta 
vastuullisella tavalla ja riippumatta siitä, 
onko huomattavan markkinavoiman 
operaattorilla velvoitetta myöntää oman 
sähköisen viestintäverkkonsa 
käyttöoikeutta. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi pystyä 
määräämään tapauskohtaisesti 
kaapelikanavien, mastojen ja antennien 
yhteiskäytöstä, rakennusten sisääntuloista 
ja yhdyskuntarakentamisen paremmasta 
koordinoinnista. Järjestelmien yhteiskäytön 
parantaminen voi merkittävästi parantaa 
kilpailua ja alentaa yleisiä taloudellisia ja 
ympäristökustannuksia, joita yrityksille 
koituu sähköisen viestintäinfrastruktuurin 
käyttöönotosta. Kaapelikanavien 
yhteiskäyttöä olisi laajennettava 
koskemaan kaikkea julkista 
infrastruktuuria (vesi-, viemäröinti-, 
sähkö- ja kaasuinfrastruktuuria), jonka 
avulla sähköistä viestintäinfrastruktuuria 
voidaan käyttää, jotta luodaan 
tasavertaiset toimintaedellytykset ja 
parannetaan mahdollisuuksia ottaa 
käyttöön vaihtoehtoista infrastruktuuria.

Or. en
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Perustelu

Uuden sukupolven palveluja ei tarjota nykyisten kuparijohtojen avulla. käyttöön otetaan 
täysin uusi infrastruktuuri, jonka pullonkaulana ovat fyysiset kanavat, joiden kautta yhteydet 
luodaan. Kaapelien kulkureittien todellinen yhteiskäyttö – eli ei siis pelkästään televiestinnän 
kaapelien kulkureittien vaan myös kaikkien julkisen infrastruktuurin kulkureittien (sähkön 
johtokanavat, kaasu- ja viemäriputket) – mahdollistaa sen, että useampi kuin yksi toimija 
pääsee infrastruktuuriin tarjotakseen palvelujaan. Kaikkiin kulkureitteihin pitää soveltaa 
samanlaista sääntelyä tasavertaisten toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Tarkistus 162
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) On tarpeen lujittaa jäsenvaltioiden 
valtuuksia suhteessa asennusoikeuksien 
haltijoihin, jotta varmistetaan uuden verkon 
käyttöönotto ympäristön kannalta 
vastuullisella tavalla ja riippumatta siitä, 
onko huomattavan markkinavoiman 
operaattorilla velvoitetta myöntää oman 
sähköisen viestintäverkkonsa 
käyttöoikeutta. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi pystyä 
määräämään tapauskohtaisesti 
kaapelikanavien, mastojen ja antennien 
yhteiskäytöstä, rakennusten sisääntuloista 
ja yhdyskuntarakentamisen paremmasta 
koordinoinnista. Järjestelmien yhteiskäytön 
parantaminen voi merkittävästi parantaa 
kilpailua ja alentaa yleisiä taloudellisia ja 
ympäristökustannuksia, joita yrityksille 
koituu sähköisen viestintäinfrastruktuurin 
käyttöönotosta.

(31) On tarpeen lujittaa jäsenvaltioiden 
valtuuksia suhteessa asennusoikeuksien 
haltijoihin, jotta varmistetaan uuden verkon 
käyttöönotto oikeudenmukaisella, 
tehokkaalla ja ympäristön kannalta 
vastuullisella tavalla ja riippumatta siitä, 
onko huomattavan markkinavoiman 
operaattorilla velvoitetta myöntää oman 
sähköisen viestintäverkkonsa 
käyttöoikeutta. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi pystyä 
määräämään tapauskohtaisesti 
verkkoelementtien ja niihin liittyvien 
toimintojen, kuten kaapelikanavien, 
mastojen ja antennien yhteiskäytöstä, 
rakennusten sisääntuloista ja 
yhdyskuntarakentamisen paremmasta 
koordinoinnista Järjestelmien yhteiskäytön 
parantaminen voi merkittävästi parantaa 
kilpailua ja alentaa yleisiä taloudellisia ja 
ympäristökustannuksia, joita yrityksille 
koituu sähköisen viestintäinfrastruktuurin, 
etenkin valokuitukaapeliverkkojen 
käyttöönotosta. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi pystyä 
velvoittamaan toimijat esittämään 
viitetarjouksen pääsystä kulkureittiinsä 
oikeudenmukaisella ja syrjimättömällä 
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tavalla.

Or. en

Perustelu

Lisäykset ovat 12 artiklaan tehtyjen tarkistusten mukaisia. Uusien osallistujien pitäisi saada 
käyttää merkittävässä markkina-asemassa olevien operaattorien kulkureittejä 
oikeudenmukaisella ja syrjimättömällä tavalla. Tämä helpottaisi infrastruktuurien kilpailua ja 
siirtymistä täysin kilpailtuihin markkinoihin. Verkkoelementtien ja niihin liittyvien toimintojen 
yhteiskäyttö voi nopeuttaa uusien verkkojen käyttöönottoa ja vähentää niiden taloudellisia ja 
ympäristövaikutuksia. 

Tarkistus 163
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Luotettava ja turvallinen tiedonvälitys 
sähköisten viestintäverkkojen kautta on 
yhä keskeisemmässä asemassa koko 
talouden ja yhteiskunnan kannalta yleensä. 
Järjestelmän monimutkaisuudella, 
teknisellä häiriöllä, inhimillisellä virheellä, 
onnettomuuksilla tai hyökkäyksillä voi olla 
vaikutuksia sellaisten fyysisten 
infrastruktuurien toimintaan ja 
saatavuuteen, joilla toimitetaan EU:n 
kansalaisille tärkeitä palveluja, kuten 
sähköisen hallinnon palveluja. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi sen vuoksi 
varmistaa yleisten viestintäverkkojen eheys 
ja turvallisuus. Markkinaviranomaisen
pitäisi myötävaikuttaa sähköisen viestinnän 
turvallisuustason kohottamiseen muun 
muassa tarjoamalla asiantuntemusta ja 
neuvontaa ja edistämällä parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista. Sekä 
markkinaviranomaisella että kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla pitäisi olla 
tarvittavat välineet tehtäviensä 
suorittamiseen, kuten valtuudet saada 

(32) Luotettava ja turvallinen tiedonvälitys 
sähköisten viestintäverkkojen kautta on 
yhä keskeisemmässä asemassa koko 
talouden ja yhteiskunnan kannalta yleensä. 
Järjestelmän monimutkaisuudella, 
teknisellä häiriöllä, inhimillisellä virheellä, 
onnettomuuksilla tai hyökkäyksillä voi olla 
vaikutuksia sellaisten fyysisten 
infrastruktuurien toimintaan ja 
saatavuuteen, joilla toimitetaan EU:n 
kansalaisille tärkeitä palveluja, kuten 
sähköisen hallinnon palveluja. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi sen vuoksi 
varmistaa yleisten viestintäverkkojen eheys 
ja turvallisuus. Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston pitäisi myötävaikuttaa 
sähköisen viestinnän turvallisuustason 
kohottamiseen muun muassa tarjoamalla 
asiantuntemusta ja neuvontaa ja 
edistämällä parhaiden käytäntöjen 
vaihtamista. Sekä Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirastolla että kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla pitäisi olla 
tarvittavat välineet tehtäviensä 
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riittävästi sellaista tietoa, jonka avulla ne 
pystyvät arvioimaan verkkojen tai 
palvelujen turvallisuustasoa, sekä 
seikkaperäistä ja luotettavaa tietoa 
varsinaisista turvallisuuden 
vaarantumistilanteista, joilla on ollut 
huomattavia vaikutuksia verkkojen tai 
palvelujen toimintaan. Kun pidetään 
mielessä, että riittävän turvallisuuden 
onnistunut ylläpitäminen ei ole 
kertatapahtuma vaan jatkuva toteuttamis-, 
uudelleentarkastelu- ja 
ajantasaistamisprosessi, sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen tuottajia 
pitäisi vaatia toteuttamaan toimenpiteitä 
verkkojen ja palvelujen eheyden ja 
turvallisuuden takaamiseksi arvioitujen 
riskien varalta, ottaen huomioon tällaisten 
toimenpiteiden uusimman kehitystason.

suorittamiseen, kuten valtuudet saada 
riittävästi sellaista tietoa, jonka avulla ne 
pystyvät arvioimaan verkkojen tai 
palvelujen turvallisuustasoa, sekä 
seikkaperäistä ja luotettavaa tietoa
varsinaisista turvallisuuden 
vaarantumistilanteista, joilla on ollut 
huomattavia vaikutuksia verkkojen tai 
palvelujen toimintaan. Kun pidetään 
mielessä, että riittävän turvallisuuden 
onnistunut ylläpitäminen ei ole 
kertatapahtuma vaan jatkuva toteuttamis-, 
uudelleentarkastelu- ja 
ajantasaistamisprosessi, sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen tuottajia 
pitäisi vaatia toteuttamaan toimenpiteitä 
verkkojen ja palvelujen eheyden ja 
turvallisuuden takaamiseksi arvioitujen 
riskien varalta, ottaen huomioon tällaisten 
toimenpiteiden uusimman kehitystason.

Or. en

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto on edelleenkin ainoa toimivaltainen elin verkkojen ja 
palveluiden turvallisuuden varmistamisessa.

Tarkistus 164
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Siltä osin kuin on tarpeen sopia 
yhteisistä turvallisuusvaatimuksista, 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä riittävän 
turvallisuustason saavuttamiseksi 
sähköisen viestinnän verkoissa ja 
palveluissa sisämarkkinoilla. 
Markkinaviranomaisen pitäisi osallistua 

(33) Siltä osin kuin on tarpeen sopia 
yhteisistä turvallisuusvaatimuksista, 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä riittävän 
turvallisuustason saavuttamiseksi 
sähköisen viestinnän verkoissa ja 
palveluissa sisämarkkinoilla. Euroopan 
verkko- ja tietoturvaviraston pitäisi 
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soveltuvien teknisten ja organisatoristen 
turvallisuustoimenpiteiden 
yhdenmukaistamiseen tarjoamalla 
asiantuntija-apua. Kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla pitäisi olla valtuudet 
antaa sitovia ohjeita puitedirektiivin nojalla 
vahvistettuihin teknisiin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin liittyen. 
Jotta ne pystyisivät hoitamaan tehtävänsä, 
niillä pitäisi olla valtuudet tutkia ohjeiden 
noudattamista ja määrätä seuraamuksia 
noudattamatta jättämisestä.

osallistua soveltuvien teknisten ja 
organisatoristen turvallisuustoimenpiteiden 
yhdenmukaistamiseen tarjoamalla 
asiantuntija-apua. Kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla pitäisi olla valtuudet 
antaa sitovia ohjeita puitedirektiivin nojalla 
vahvistettuihin teknisiin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin liittyen. 
Jotta ne pystyisivät hoitamaan tehtävänsä, 
niillä pitäisi olla valtuudet tutkia ohjeiden 
noudattamista ja määrätä seuraamuksia 
noudattamatta jättämisestä.

Or. en

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto on edelleenkin ainoa toimivaltainen elin verkkojen ja 
palveluiden turvallisuuden varmistamisessa.

Tarkistus 165
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Siltä osin kuin on tarpeen sopia 
yhteisistä turvallisuusvaatimuksista, 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä riittävän 
turvallisuustason saavuttamiseksi 
sähköisen viestinnän verkoissa ja 
palveluissa sisämarkkinoilla. 
Markkinaviranomaisen pitäisi osallistua 
soveltuvien teknisten ja organisatoristen 
turvallisuustoimenpiteiden 
yhdenmukaistamiseen tarjoamalla 
asiantuntija-apua. Kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla pitäisi olla valtuudet 
antaa sitovia ohjeita puitedirektiivin nojalla 
vahvistettuihin teknisiin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin liittyen. 

(33) Siltä osin kuin on tarpeen sopia 
yhteisistä turvallisuusvaatimuksista, 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä riittävän 
turvallisuustason saavuttamiseksi 
sähköisen viestinnän verkoissa ja 
palveluissa sisämarkkinoilla. Jos tekniset 
täytäntöönpanotoimet katsotaan 
tarpeellisiksi, kansallisella tasolla 
tarvitaan kustannusten 
korvausjärjestelmää. 
Markkinaviranomaisen pitäisi osallistua 
soveltuvien teknisten ja organisatoristen 
turvallisuustoimenpiteiden 
yhdenmukaistamiseen tarjoamalla 
asiantuntija-apua. Kansallisilla 
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Jotta ne pystyisivät hoitamaan tehtävänsä, 
niillä pitäisi olla valtuudet tutkia ohjeiden 
noudattamista ja määrätä seuraamuksia 
noudattamatta jättämisestä.

sääntelyviranomaisilla pitäisi olla valtuudet 
antaa sitovia ohjeita puitedirektiivin nojalla 
vahvistettuihin teknisiin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin liittyen. 
Jotta ne pystyisivät hoitamaan tehtävänsä, 
niillä pitäisi olla valtuudet tutkia ohjeiden 
noudattamista ja määrätä seuraamuksia 
noudattamatta jättämisestä.

Or. en

Perustelu

Ehdotus täytäntöönpanotoimivallan antamisesta kansallisille sääntelyviranomaisille ja 
ehdotetuille EU viestintäviranomaisille turvallisuuden varmistamiseksi ei takaa oikea-aikaista 
ja tehokasta ratkaisua. Pitää ottaa käyttöön kustannusten korvausjärjestelmä, jos komissio 
katsoo tekniset täytäntöönpanotoimet tarpeellisiksi. Näin luodaan myös yrityksille, sääntelijöille 
ja komissiolle tarkoituksenmukaisia kannustimia turvallisuusnormien kehittämiseksi ja täytäntöön 
panemiseksi yritysjohtoisten itsesäätelymekanismien avulla.

Tarkistus 166
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Toimintojen eriyttäminen tarkoittaa, 
että vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin on perustettava 
operatiivisesti erillisiä 
liiketoimintayksiköitä, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa täysin 
samanarvoisten käyttöoikeustuotteiden 
tarjonta kaikille ketjun loppupään 
operaattoreille, mukaan luettuna 
vertikaalisesti integroituneen operaattorin 
omat alaosastot. Toimintojen eriyttäminen 
mahdollistaa kilpailun lisäämisen useilla 
merkityksellisillä markkinoilla 
vähentämällä huomattavasti houkutusta 
syrjintään ja helpottamalla 
syrjimättömyysvelvoitteiden 
noudattamisen varmentamista ja 
valvontaa. Poikkeuksellisissa tapauksissa 

Poistetaan.
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se on perusteltavissa korjaavana toimena, 
kun on toistuvasti epäonnistuttu 
saavuttamaan todellinen syrjimättömyys 
useilla kyseisistä markkinoista ja kun on 
hyvin vähän tai ei lainkaan merkkejä 
infrastruktuurien välisen kilpailun 
syntymisestä kohtuullisessa aikataulussa 
sen jälkeen kun on turvauduttu yhteen tai 
useampaan aiemmin 
tarkoituksenmukaisena pidettyyn 
korjaavaan toimeen. On kuitenkin 
tärkeää varmistaa, että sen määrääminen 
säilyttää kyseisen yrityksen kannustimet 
investoida verkkoonsa ja että siitä ei 
aiheudu mitään kielteisiä vaikutuksia 
kuluttajien hyvinvoinnille. Sen 
määrääminen edellyttää liityntäverkkoon 
liittyvien eri merkityksellisten 
markkinoiden koordinoitua analyysiä 
puitedirektiivin 16 artiklassa säädetyn 
markkina-analyysimenettelyn mukaisesti. 
Markkina-analyysiä tehdessään ja tämän 
korjaavan toimen yksityiskohtia 
suunnitellessaan kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota tuotteisiin, joita erilliset 
liiketoimintayksiköt tulisivat hoitamaan, 
ottaen huomioon verkon rakentamisen 
laajuuden ja teknologian kehityksen 
tason, jotka voivat vaikuttaa kiinteiden ja 
langattomien palvelujen korvaavuuteen. 
Sisämarkkinoiden kilpailuhäiriöiden 
välttämiseksi komission olisi hyväksyttävä 
etukäteen toimintojen eriyttämistä 
koskevat ehdotukset.

Or. de

Perustelu

Eriyttämällä vertikaalisesti integroituneen televiestintäyrityksen toimintoja puututaan 
yrityksen oikeuksiin laajamittaisesti ja suhteettomasti. Näin pitkälle menevä kilpailun 
turvaamisen väline olisi tarpeen vain, jos käyttöoikeusmarkkinoiden tähänastinen sääntely 
olisi epäonnistunutta tai uhkaisi epäonnistua. Sellaista komissiokaan ei ole voinut todeta. 
Voimassa olevilla säännöksillä voidaan päinvastoin turvata kilpailijoiden riittävä pääsy 
sellaisen verkon ylläpitäjän infrastruktuuriin, jolla on huomattava markkinavoima.
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Tarkistus 167
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Toimintojen eriyttäminen tarkoittaa, 
että vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin on perustettava operatiivisesti 
erillisiä liiketoimintayksiköitä, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa täysin 
samanarvoisten käyttöoikeustuotteiden 
tarjonta kaikille ketjun loppupään 
operaattoreille, mukaan luettuna 
vertikaalisesti integroituneen operaattorin 
omat alaosastot. Toimintojen eriyttäminen 
mahdollistaa kilpailun lisäämisen useilla 
merkityksellisillä markkinoilla 
vähentämällä huomattavasti houkutusta 
syrjintään ja helpottamalla 
syrjimättömyysvelvoitteiden 
noudattamisen varmentamista ja valvontaa. 
Poikkeuksellisissa tapauksissa se on 
perusteltavissa korjaavana toimena, kun 
on toistuvasti epäonnistuttu saavuttamaan 
todellinen syrjimättömyys useilla 
kyseisistä markkinoista ja kun on hyvin 
vähän tai ei lainkaan merkkejä 
infrastruktuurien välisen kilpailun 
syntymisestä kohtuullisessa aikataulussa 
sen jälkeen kun on turvauduttu yhteen tai 
useampaan aiemmin 
tarkoituksenmukaisena pidettyyn 
korjaavaan toimeen. On kuitenkin 
tärkeää varmistaa, että sen määrääminen 
säilyttää kyseisen yrityksen kannustimet 
investoida verkkoonsa ja että siitä ei 
aiheudu mitään kielteisiä vaikutuksia 
kuluttajien hyvinvoinnille. Sen 
määrääminen edellyttää liityntäverkkoon 
liittyvien eri merkityksellisten 
markkinoiden koordinoitua analyysiä 
puitedirektiivin 16 artiklassa säädetyn 
markkina-analyysimenettelyn mukaisesti. 

(43) Toimintojen eriyttäminen tarkoittaa, 
että vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin on perustettava operatiivisesti 
erillisiä liiketoimintayksiköitä, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa täysin 
samanarvoisten käyttöoikeustuotteiden 
tarjonta kaikille ketjun loppupään 
operaattoreille, mukaan luettuna 
vertikaalisesti integroituneen operaattorin 
omat alaosastot. Toimintojen eriyttäminen 
voi mahdollistaa kilpailun lisäämisen 
useilla merkityksellisillä markkinoilla 
vähentämällä huomattavasti houkutusta 
syrjintään ja helpottamalla 
syrjimättömyysvelvoitteiden 
noudattamisen varmentamista ja valvontaa. 
Sisämarkkinoiden kilpailuhäiriöiden 
välttämiseksi komission olisi hyväksyttävä 
etukäteen toimintojen eriyttämistä koskevat 
ehdotukset.
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Markkina-analyysiä tehdessään ja tämän 
korjaavan toimen yksityiskohtia 
suunnitellessaan kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota tuotteisiin, joita erilliset
liiketoimintayksiköt tulisivat hoitamaan, 
ottaen huomioon verkon rakentamisen 
laajuuden ja teknologian kehityksen 
tason, jotka voivat vaikuttaa kiinteiden ja 
langattomien palvelujen korvaavuuteen. 
Sisämarkkinoiden kilpailuhäiriöiden 
välttämiseksi komission olisi hyväksyttävä 
etukäteen toimintojen eriyttämistä koskevat 
ehdotukset.

Or. en

Perustelu

Toimintojen eriyttäminen on jo hyväksyttyä todellisuutta eräissä jäsenvaltioissa. Korjaavien 
toimien käyttäminen "poikkeuksellisissa tapauksissa" on kiinnostava ajatus, mutta sitä pitäisi 
arvioida vuonna 2014, kun on uudelleentarkastelun aika. Silloin ymmärretään paremmin, 
miten toimintojen eriyttäminen lisää kilpailua ja samanaikaisesti mahdollistaa investoinnit 
uuteen infrastruktuuriin. 

Tarkistus 168
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Toimintojen eriyttäminen tarkoittaa, 
että vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin on perustettava operatiivisesti 
erillisiä liiketoimintayksiköitä, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa täysin 
samanarvoisten käyttöoikeustuotteiden 
tarjonta kaikille ketjun loppupään 
operaattoreille, mukaan luettuna 
vertikaalisesti integroituneen operaattorin 
omat alaosastot. Toimintojen eriyttäminen 
mahdollistaa kilpailun lisäämisen useilla 
merkityksellisillä markkinoilla 

(43) Toimintojen eriyttäminen tarkoittaa, 
että vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin on perustettava operatiivisesti 
erillisiä liiketoimintayksiköitä, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa 
nykyisillä korjaavilla toimilla ei saavuteta 
puitedirektiivin 8 artiklassa tarkoitettuja 
tavoitteita, täysin samanarvoisten 
käyttöoikeustuotteiden tarjonta kaikille 
ketjun loppupään operaattoreille, mukaan 
luettuna vertikaalisesti integroituneen 
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vähentämällä huomattavasti houkutusta 
syrjintään ja helpottamalla 
syrjimättömyysvelvoitteiden 
noudattamisen varmentamista ja 
valvontaa. Poikkeuksellisissa tapauksissa 
se on perusteltavissa korjaavana toimena, 
kun on toistuvasti epäonnistuttu 
saavuttamaan todellinen syrjimättömyys
useilla kyseisistä markkinoista ja kun on 
hyvin vähän tai ei lainkaan merkkejä 
infrastruktuurien välisen kilpailun 
syntymisestä kohtuullisessa aikataulussa 
sen jälkeen kun on turvauduttu yhteen tai 
useampaan aiemmin 
tarkoituksenmukaisena pidettyyn 
korjaavaan toimeen. On kuitenkin tärkeää 
varmistaa, että sen määrääminen säilyttää 
kyseisen yrityksen kannustimet investoida 
verkkoonsa ja että siitä ei aiheudu mitään 
kielteisiä vaikutuksia kuluttajien 
hyvinvoinnille. Sen määrääminen 
edellyttää liityntäverkkoon liittyvien eri 
merkityksellisten markkinoiden 
koordinoitua analyysiä puitedirektiivin 
16 artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti. Markkina-
analyysiä tehdessään ja tämän korjaavan 
toimen yksityiskohtia suunnitellessaan 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota tuotteisiin, 
joita erilliset liiketoimintayksiköt tulisivat 
hoitamaan, ottaen huomioon verkon 
rakentamisen laajuuden ja teknologian 
kehityksen tason, jotka voivat vaikuttaa 
kiinteiden ja langattomien palvelujen 
korvaavuuteen. Sisämarkkinoiden 
kilpailuhäiriöiden välttämiseksi komission 
olisi hyväksyttävä etukäteen toimintojen 
eriyttämistä koskevat ehdotukset.

operaattorin omat alaosastot. Se voi olla
perusteltavissa korjaavana toimena, kun on 
osoitettu toistuva epäonnistuminen
todellisen syrjimättömyyden 
saavuttamisessa useilla kyseisistä 
markkinoista ja kun on hyvin vähän tai ei 
lainkaan merkkejä infrastruktuurien välisen 
kilpailun syntymisestä kohtuullisessa 
aikataulussa sen jälkeen kun on pantu 
toimeen yksi tai useampi aiemmin 
tarkoituksenmukaisena pidetty korjaava 
toimi Euroopan kansallisten 
sääntelyviranomaisten
syrjimättömyysvelvoitteiden 
täytäntöönpanon ja sen valvonnan 
parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
Arvioitaessa infrastruktuurien välisen 
kilpailun syntymisen merkkejä olisi 
otettava täysimääräisesti huomioon 
olemassa oleva infrastruktuurien välinen 
kilpailu sen alueen joissakin 
maantieteellisissä osissa, joita toimintojen 
eriyttäminen koskisi, sekä 
infrastruktuurien välisen kilpailun 
mahdollistanut teknologian kehitys 
vastaavissa oloissa muualla. On lisäksi
tärkeää varmistaa, että sen määrääminen 
säilyttää kyseisen yrityksen kannustimet 
investoida verkkoonsa ja että siitä ei 
aiheudu mitään kielteisiä vaikutuksia 
kuluttajien hyvinvoinnille. Sen 
määrääminen edellyttää liityntäverkkoon 
liittyvien eri merkityksellisten 
markkinoiden koordinoitua analyysiä 
puitedirektiivin 16 artiklassa säädetyn 
markkina-analyysimenettelyn mukaisesti. 
Markkina-analyysiä tehdessään ja tämän 
korjaavan toimen yksityiskohtia 
suunnitellessaan kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota tuotteisiin, joita erilliset 
liiketoimintayksiköt tulisivat hoitamaan, 
ottaen huomioon verkon rakentamisen 
laajuuden ja teknologian kehityksen tason, 
jotka voivat vaikuttaa kiinteiden ja 
langattomien palvelujen korvaavuuteen. 
Sisämarkkinoiden kilpailuhäiriöiden 
välttämiseksi komission olisi hyväksyttävä 
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etukäteen toimintojen eriyttämistä koskevat 
ehdotukset.

Or. en

Tarkistus 169
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Toimintojen eriyttäminen tarkoittaa, 
että vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin on perustettava operatiivisesti 
erillisiä liiketoimintayksiköitä, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa täysin 
samanarvoisten käyttöoikeustuotteiden 
tarjonta kaikille ketjun loppupään 
operaattoreille, mukaan luettuna 
vertikaalisesti integroituneen operaattorin 
omat alaosastot. Toimintojen eriyttäminen 
mahdollistaa kilpailun lisäämisen useilla 
merkityksellisillä markkinoilla 
vähentämällä huomattavasti houkutusta 
syrjintään ja helpottamalla 
syrjimättömyysvelvoitteiden 
noudattamisen varmentamista ja valvontaa. 
Poikkeuksellisissa tapauksissa se on 
perusteltavissa korjaavana toimena, kun on 
toistuvasti epäonnistuttu saavuttamaan 
todellinen syrjimättömyys useilla 
kyseisistä markkinoista ja kun on hyvin 
vähän tai ei lainkaan merkkejä 
infrastruktuurien välisen kilpailun 
syntymisestä kohtuullisessa aikataulussa 
sen jälkeen kun on turvauduttu yhteen tai 
useampaan aiemmin 
tarkoituksenmukaisena pidettyyn 
korjaavaan toimeen. On kuitenkin tärkeää 
varmistaa, että sen määrääminen säilyttää 
kyseisen yrityksen kannustimet investoida 
verkkoonsa ja että siitä ei aiheudu mitään 
kielteisiä vaikutuksia kuluttajien 
hyvinvoinnille. Sen määrääminen 

(43) Toimintojen eriyttäminen tarkoittaa, 
että vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin on perustettava operatiivisesti 
erillisiä liiketoimintayksiköitä, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa täysin 
samanarvoisten käyttöoikeustuotteiden 
tarjonta kaikille ketjun loppupään 
operaattoreille, mukaan luettuna 
vertikaalisesti integroituneen operaattorin 
omat alaosastot. Toimintojen eriyttäminen 
mahdollistaa kilpailun lisäämisen useilla 
merkityksellisillä markkinoilla 
vähentämällä huomattavasti houkutusta 
syrjintään ja helpottamalla 
syrjimättömyysvelvoitteiden 
noudattamisen varmentamista ja valvontaa. 
Se on perusteltavissa korjaavana toimena, 
kun se tukisi todellisen syrjimättömyyden 
saavuttamista useilla markkinoilla ja kun 
on hyvin vähän tai ei lainkaan merkkejä 
tehokkaan kilpailun syntymisestä 
kohtuullisessa aikataulussa. On kuitenkin 
tärkeää varmistaa, että sen määrääminen 
säilyttää kyseisen yrityksen kannustimet 
investoida verkkoonsa ja että siitä ei 
aiheudu mitään kielteisiä vaikutuksia 
kuluttajien hyvinvoinnille. Sen 
määrääminen edellyttää liityntäverkkoon 
liittyvien markkinoiden analyysiä 
puitedirektiivin 16 artiklassa säädetyn 
markkina-analyysimenettelyn mukaisesti. 
Markkina-analyysiä tehdessään ja tämän 
korjaavan toimen yksityiskohtia 
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edellyttää liityntäverkkoon liittyvien eri 
merkityksellisten markkinoiden 
koordinoitua analyysiä puitedirektiivin 
16 artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti. Markkina-
analyysiä tehdessään ja tämän korjaavan 
toimen yksityiskohtia suunnitellessaan 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota tuotteisiin, 
joita erilliset liiketoimintayksiköt tulisivat 
hoitamaan, ottaen huomioon verkon 
rakentamisen laajuuden ja teknologian 
kehityksen tason, jotka voivat vaikuttaa 
kiinteiden ja langattomien palvelujen 
korvaavuuteen. Sisämarkkinoiden 
kilpailuhäiriöiden välttämiseksi komission 
olisi hyväksyttävä etukäteen toimintojen 
eriyttämistä koskevat ehdotukset.

suunnitellessaan kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota tuotteisiin, joita erilliset 
liiketoimintayksiköt tulisivat hoitamaan, 
ottaen huomioon verkon rakentamisen 
laajuuden ja teknologian kehityksen tason, 
jotka voivat vaikuttaa kiinteiden ja 
langattomien palvelujen korvaavuuteen. 
Sisämarkkinoiden kilpailuhäiriöiden 
välttämiseksi komission olisi hyväksyttävä 
etukäteen toimintojen eriyttämistä koskevat 
ehdotukset.

Or. en

Perustelu

Koska toimintojen eriyttäminen voi auttaa yksinkertaistamaan kansallisten 
sääntelyviranomaisten harjoittamaa valvontaa, sääntelijöillä olisi oltava mahdollisuus 
käyttää tätä toimenpidettä tulevaisuuteen suuntautuen (vakavien jatkuvien pullonkaulojen 
varalta) eikä vasta sitten, kun valvonnan epäonnistuminen on jatkunut pitkään, mikä 
tarkoittaa, että korjaavat toimet ovat olleet tehottomia pitkän aikaa (ja siten kilpailu ei ole 
voinut kehittyä). On syytä viitata “tehokkaaseen” kilpailuun, koska jonkinlaista 
infrastruktuurien välistä kilpailua saattaa esiintyä, mutta se ei riitä tarjoamaan tehokasta 
vastusta (kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa).

Tarkistus 170
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Toimintojen eriyttäminen 
tarkoittaa, että vertikaalisesti 
integroituneen operaattorin on perustettava 
operatiivisesti erillisiä 
liiketoimintayksiköitä, ja sen tarkoituksena 

(43) Toimintojen eriyttäminen tarkoittaa, 
että vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin on perustettava operatiivisesti 
erillisiä liiketoimintayksiköitä, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa täysin 
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on varmistaa täysin samanarvoisten 
käyttöoikeustuotteiden tarjonta kaikille 
ketjun loppupään operaattoreille, mukaan 
luettuna vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin omat alaosastot. Toimintojen 
eriyttäminen mahdollistaa kilpailun 
lisäämisen useilla merkityksellisillä 
markkinoilla vähentämällä huomattavasti 
houkutusta syrjintään ja helpottamalla 
syrjimättömyysvelvoitteiden 
noudattamisen varmentamista ja valvontaa. 
Poikkeuksellisissa tapauksissa se on 
perusteltavissa korjaavana toimena, kun on 
toistuvasti epäonnistuttu saavuttamaan 
todellinen syrjimättömyys useilla 
kyseisistä markkinoista ja kun on hyvin 
vähän tai ei lainkaan merkkejä 
infrastruktuurien välisen kilpailun 
syntymisestä kohtuullisessa aikataulussa 
sen jälkeen kun on turvauduttu yhteen tai 
useampaan aiemmin 
tarkoituksenmukaisena pidettyyn 
korjaavaan toimeen. On kuitenkin tärkeää 
varmistaa, että sen määrääminen säilyttää 
kyseisen yrityksen kannustimet investoida 
verkkoonsa ja että siitä ei aiheudu mitään 
kielteisiä vaikutuksia kuluttajien 
hyvinvoinnille. Sen määrääminen 
edellyttää liityntäverkkoon liittyvien eri 
merkityksellisten markkinoiden 
koordinoitua analyysiä puitedirektiivin 
16 artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti. Markkina-
analyysiä tehdessään ja tämän korjaavan 
toimen yksityiskohtia suunnitellessaan 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota tuotteisiin, 
joita erilliset liiketoimintayksiköt tulisivat 
hoitamaan, ottaen huomioon verkon 
rakentamisen laajuuden ja teknologian 
kehityksen tason, jotka voivat vaikuttaa 
kiinteiden ja langattomien palvelujen 
korvaavuuteen. Sisämarkkinoiden 
kilpailuhäiriöiden välttämiseksi komission 
olisi hyväksyttävä etukäteen toimintojen 
eriyttämistä koskevat ehdotukset.

samanarvoisten käyttöoikeustuotteiden 
tarjonta kaikille ketjun loppupään 
operaattoreille, mukaan luettuna 
vertikaalisesti integroituneen operaattorin 
omat alaosastot. Toimintojen eriyttäminen 
mahdollistaa kilpailun lisäämisen useilla 
merkityksellisillä markkinoilla 
vähentämällä huomattavasti houkutusta 
syrjintään ja helpottamalla 
syrjimättömyysvelvoitteiden 
noudattamisen varmentamista ja valvontaa. 
Poikkeuksellisissa tapauksissa se on 
perusteltavissa korjaavana toimena, kun se 
tukisi todellisen syrjimättömyyden 
saavuttamista useilla markkinoilla ja kun 
on hyvin vähän tai ei lainkaan merkkejä 
tehokkaan kilpailun syntymisestä 
kohtuullisessa aikataulussa. On kuitenkin 
tärkeää varmistaa, että sen määrääminen 
säilyttää kyseisen yrityksen kannustimet 
investoida verkkoonsa ja että siitä ei 
aiheudu mitään kielteisiä vaikutuksia 
kuluttajien hyvinvoinnille. Sen 
määrääminen edellyttää liityntäverkkoon 
liittyvien eri merkityksellisten 
markkinoiden koordinoitua analyysiä 
puitedirektiivin 16 artiklassa säädetyn 
markkina-analyysimenettelyn mukaisesti. 
Markkina-analyysiä tehdessään ja tämän 
korjaavan toimen yksityiskohtia 
suunnitellessaan kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota tuotteisiin, joita erilliset 
liiketoimintayksiköt tulisivat hoitamaan, 
ottaen huomioon verkon rakentamisen 
laajuuden ja teknologian kehityksen tason, 
jotka voivat vaikuttaa kiinteiden ja 
langattomien palvelujen korvaavuuteen. 
Sisämarkkinoiden kilpailuhäiriöiden 
välttämiseksi komission olisi hyväksyttävä 
etukäteen toimintojen eriyttämistä koskevat 
ehdotukset.

Or. en
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Perustelu

Koska toimintojen eriyttäminen voi auttaa yksinkertaistamaan valvontaa viranomaisen ja 
säännellyn operaattorin kannalta, sääntelijöillä olisi oltava mahdollisuus käyttää tätä 
toimenpidettä tulevaisuuteen suuntautuen (vakavien jatkuvien pullonkaulojen varalta) eikä 
vasta sitten, kun valvonnan epäonnistuminen on jatkunut pitkään, mikä tarkoittaa, että 
korjaavat toimet ovat olleet tehottomia pitkän aikaa (ja siten kilpailu ei ole voinut kehittyä). 
On syytä viitata “tehokkaaseen” kilpailuun, koska jonkinlaista infrastruktuurien välistä 
kilpailua saattaa esiintyä, mutta se ei riitä tarjoamaan tehokasta vastusta määräävässä 
markkina-asemassa olevalle operaattorille (kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa).

Tarkistus 171
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Toimintojen eriyttäminen tarkoittaa, 
että vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin on perustettava operatiivisesti 
erillisiä liiketoimintayksiköitä, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa täysin 
samanarvoisten käyttöoikeustuotteiden 
tarjonta kaikille ketjun loppupään 
operaattoreille, mukaan luettuna 
vertikaalisesti integroituneen operaattorin 
omat alaosastot. Toimintojen eriyttäminen 
mahdollistaa kilpailun lisäämisen useilla 
merkityksellisillä markkinoilla 
vähentämällä huomattavasti houkutusta 
syrjintään ja helpottamalla 
syrjimättömyysvelvoitteiden 
noudattamisen varmentamista ja valvontaa. 
Poikkeuksellisissa tapauksissa se on 
perusteltavissa korjaavana toimena, kun on 
toistuvasti epäonnistuttu saavuttamaan 
todellinen syrjimättömyys useilla 
kyseisistä markkinoista ja kun on hyvin 
vähän tai ei lainkaan merkkejä 
infrastruktuurien välisen kilpailun 
syntymisestä kohtuullisessa aikataulussa 
sen jälkeen kun on turvauduttu yhteen tai 
useampaan aiemmin 
tarkoituksenmukaisena pidettyyn 
korjaavaan toimeen. On kuitenkin tärkeää 

(43) Toimintojen eriyttäminen tarkoittaa, 
että vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin on perustettava operatiivisesti 
erillisiä liiketoimintayksiköitä, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa täysin 
samanarvoisten käyttöoikeustuotteiden 
tarjonta kaikille ketjun loppupään 
operaattoreille, mukaan luettuna 
vertikaalisesti integroituneen operaattorin 
omat alaosastot. Toimintojen eriyttäminen 
mahdollistaa kilpailun lisäämisen useilla 
merkityksellisillä markkinoilla 
vähentämällä huomattavasti houkutusta 
syrjintään ja helpottamalla 
syrjimättömyysvelvoitteiden 
noudattamisen varmentamista ja valvontaa. 
Poikkeuksellisissa tapauksissa se on 
perusteltavissa korjaavana toimena, kun se 
tukisi todellisen syrjimättömyyden 
saavuttamista useilla kyseisistä 
markkinoista ja kun on hyvin vähän tai ei 
lainkaan merkkejä tehokkaan kilpailun 
syntymisestä kohtuullisessa aikataulussa 
sen jälkeen kun on turvauduttu yhteen tai 
useampaan aiemmin 
tarkoituksenmukaisena pidettyyn 
korjaavaan toimeen. On kuitenkin tärkeää 
varmistaa, että sen määrääminen säilyttää 
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varmistaa, että sen määrääminen säilyttää 
kyseisen yrityksen kannustimet investoida 
verkkoonsa ja että siitä ei aiheudu mitään 
kielteisiä vaikutuksia kuluttajien 
hyvinvoinnille. Sen määrääminen 
edellyttää liityntäverkkoon liittyvien eri 
merkityksellisten markkinoiden 
koordinoitua analyysiä puitedirektiivin 
16 artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti. Markkina-
analyysiä tehdessään ja tämän korjaavan 
toimen yksityiskohtia suunnitellessaan 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota tuotteisiin, 
joita erilliset liiketoimintayksiköt tulisivat 
hoitamaan, ottaen huomioon verkon 
rakentamisen laajuuden ja teknologian 
kehityksen tason, jotka voivat vaikuttaa 
kiinteiden ja langattomien palvelujen 
korvaavuuteen. Sisämarkkinoiden 
kilpailuhäiriöiden välttämiseksi komission 
olisi hyväksyttävä etukäteen toimintojen 
eriyttämistä koskevat ehdotukset.

kyseisen yrityksen kannustimet investoida 
verkkoonsa ja että siitä ei aiheudu mitään 
kielteisiä vaikutuksia kuluttajien 
hyvinvoinnille. Sen määrääminen 
edellyttää liityntäverkkoon liittyvien eri 
merkityksellisten markkinoiden 
koordinoitua analyysiä puitedirektiivin 
16 artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti. Markkina-
analyysiä tehdessään ja tämän korjaavan 
toimen yksityiskohtia suunnitellessaan 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota tuotteisiin, 
joita erilliset liiketoimintayksiköt tulisivat 
hoitamaan, ottaen huomioon verkon 
rakentamisen laajuuden ja teknologian 
kehityksen tason, jotka voivat vaikuttaa 
kiinteiden ja langattomien palvelujen 
korvaavuuteen. Sisämarkkinoiden 
kilpailuhäiriöiden välttämiseksi komission 
olisi hyväksyttävä etukäteen toimintojen 
eriyttämistä koskevat ehdotukset.

Or. en

Tarkistus 172
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Toimintojen eriyttäminen tarkoittaa, 
että vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin on perustettava operatiivisesti 
erillisiä liiketoimintayksiköitä, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa täysin 
samanarvoisten käyttöoikeustuotteiden 
tarjonta kaikille ketjun loppupään 
operaattoreille, mukaan luettuna 
vertikaalisesti integroituneen operaattorin 
omat alaosastot. Toimintojen eriyttäminen 
mahdollistaa kilpailun lisäämisen useilla 
merkityksellisillä markkinoilla 

(43) Toimintojen eriyttäminen tarkoittaa, 
että vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin on perustettava operatiivisesti 
erillisiä liiketoimintayksiköitä, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa täysin 
samanarvoisten käyttöoikeustuotteiden 
tarjonta kaikille ketjun loppupään 
operaattoreille, mukaan luettuna 
vertikaalisesti integroituneen operaattorin 
omat alaosastot. Toimintojen eriyttäminen 
mahdollistaa kilpailun lisäämisen useilla 
merkityksellisillä markkinoilla 
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vähentämällä huomattavasti houkutusta 
syrjintään ja helpottamalla 
syrjimättömyysvelvoitteiden 
noudattamisen varmentamista ja valvontaa. 
Poikkeuksellisissa tapauksissa se on 
perusteltavissa korjaavana toimena, kun on 
toistuvasti epäonnistuttu saavuttamaan 
todellinen syrjimättömyys useilla 
kyseisistä markkinoista ja kun on hyvin 
vähän tai ei lainkaan merkkejä 
infrastruktuurien välisen kilpailun 
syntymisestä kohtuullisessa aikataulussa 
sen jälkeen kun on turvauduttu yhteen tai 
useampaan aiemmin 
tarkoituksenmukaisena pidettyyn 
korjaavaan toimeen. On kuitenkin tärkeää 
varmistaa, että sen määrääminen säilyttää 
kyseisen yrityksen kannustimet investoida 
verkkoonsa ja että siitä ei aiheudu mitään 
kielteisiä vaikutuksia kuluttajien 
hyvinvoinnille. Sen määrääminen 
edellyttää liityntäverkkoon liittyvien eri 
merkityksellisten markkinoiden 
koordinoitua analyysiä puitedirektiivin 
16 artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti. Markkina-
analyysiä tehdessään ja tämän korjaavan 
toimen yksityiskohtia suunnitellessaan 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota tuotteisiin, 
joita erilliset liiketoimintayksiköt tulisivat 
hoitamaan, ottaen huomioon verkon 
rakentamisen laajuuden ja teknologian 
kehityksen tason, jotka voivat vaikuttaa 
kiinteiden ja langattomien palvelujen 
korvaavuuteen. Sisämarkkinoiden 
kilpailuhäiriöiden välttämiseksi komission 
olisi hyväksyttävä etukäteen toimintojen 
eriyttämistä koskevat ehdotukset.

vähentämällä huomattavasti houkutusta 
syrjintään ja helpottamalla 
syrjimättömyysvelvoitteiden 
noudattamisen varmentamista ja valvontaa. 
Poikkeuksellisissa tapauksissa se on 
perusteltavissa korjaavana toimena, kun se 
tukisi todellisen syrjimättömyyden 
saavuttamista useilla markkinoilla ja kun 
on hyvin vähän tai ei lainkaan merkkejä 
tehokkaan kilpailun syntymisestä 
kohtuullisessa aikataulussa. On kuitenkin 
tärkeää varmistaa, että sen määrääminen 
säilyttää kyseisen yrityksen kannustimet 
investoida verkkoonsa ja että siitä ei 
aiheudu mitään kielteisiä vaikutuksia 
kuluttajien hyvinvoinnille. Sen 
määrääminen edellyttää liityntäverkkoon 
liittyvien eri merkityksellisten 
markkinoiden koordinoitua analyysiä 
puitedirektiivin 16 artiklassa säädetyn 
markkina-analyysimenettelyn mukaisesti. 
Markkina-analyysiä tehdessään ja tämän 
korjaavan toimen yksityiskohtia 
suunnitellessaan kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota tuotteisiin, joita erilliset 
liiketoimintayksiköt tulisivat hoitamaan, 
ottaen huomioon verkon rakentamisen 
laajuuden ja teknologian kehityksen tason, 
jotka voivat vaikuttaa kiinteiden ja 
langattomien palvelujen korvaavuuteen. 
Sisämarkkinoiden kilpailuhäiriöiden 
välttämiseksi komission olisi hyväksyttävä 
etukäteen toimintojen eriyttämistä koskevat 
ehdotukset.

Or. en

Perustelu

Tässä artiklassa tarkoitettujen yhdenmukaistamistoimien tarkoituksena on säännellä 
taajuuksien hallinnoinnin keskeisiä näkökohtia, vaikka ne ovatkin luonteeltaan 
täytäntöönpanoa koskevia. Sen vuoksi on erittäin tärkeää tukea komission 
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yhdenmukaistamistoimia arvioimalla yksityiskohtaisesti mainittujen toimien teknistä ja 
operatiivista toteutettavuutta ja vaikutuksia, ja toimivaltaisen kansainvälisen elimen kuten 
CEPT:n, EKK:n ja ETSIn, on suoritettava arviointi. Lisäksi lainsäädännön parantamisen 
periaatteet vaativat komissiota toimimaan avoimesti ja kuulemaan markkinoiden toimijoita 
laajalti.

Tarkistus 173
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Toimintojen eriyttäminen tarkoittaa, 
että vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin on perustettava operatiivisesti 
erillisiä liiketoimintayksiköitä, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa täysin 
samanarvoisten käyttöoikeustuotteiden 
tarjonta kaikille ketjun loppupään 
operaattoreille, mukaan luettuna 
vertikaalisesti integroituneen operaattorin 
omat alaosastot. Toimintojen eriyttäminen 
mahdollistaa kilpailun lisäämisen useilla 
merkityksellisillä markkinoilla 
vähentämällä huomattavasti houkutusta 
syrjintään ja helpottamalla 
syrjimättömyysvelvoitteiden 
noudattamisen varmentamista ja valvontaa.
Poikkeuksellisissa tapauksissa se on 
perusteltavissa korjaavana toimena, kun on 
toistuvasti epäonnistuttu saavuttamaan 
todellinen syrjimättömyys useilla 
kyseisistä markkinoista ja kun on hyvin 
vähän tai ei lainkaan merkkejä 
infrastruktuurien välisen kilpailun 
syntymisestä kohtuullisessa aikataulussa 
sen jälkeen kun on turvauduttu yhteen tai 
useampaan aiemmin 
tarkoituksenmukaisena pidettyyn 
korjaavaan toimeen. On kuitenkin tärkeää 
varmistaa, että sen määrääminen säilyttää 
kyseisen yrityksen kannustimet investoida 
verkkoonsa ja että siitä ei aiheudu mitään 
kielteisiä vaikutuksia kuluttajien 

(43) Toimintojen eriyttäminen tarkoittaa, 
että vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin on perustettava operatiivisesti 
erillisiä liiketoimintayksiköitä, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa täysin 
samanarvoisten käyttöoikeustuotteiden 
tarjonta kaikille ketjun loppupään 
operaattoreille, mukaan luettuna 
vertikaalisesti integroituneen operaattorin 
omat alaosastot. Toimintojen eriyttäminen 
mahdollistaa kilpailun lisäämisen useilla 
merkityksellisillä markkinoilla 
vähentämällä huomattavasti houkutusta 
syrjintään ja helpottamalla 
syrjimättömyysvelvoitteiden 
noudattamisen varmentamista ja valvontaa.
Poikkeuksellisissa tapauksissa se on 
perusteltavissa korjaavana toimena, kun se 
tukisi todellisen syrjimättömyyden 
saavuttamista useilla markkinoilla ja kun 
on hyvin vähän tai ei lainkaan merkkejä 
tehokkaan kilpailun syntymisestä 
kohtuullisessa aikataulussa. On kuitenkin 
tärkeää varmistaa, että sen määrääminen 
säilyttää kyseisen yrityksen kannustimet 
investoida verkkoonsa ja että siitä ei 
aiheudu mitään kielteisiä vaikutuksia 
kuluttajien hyvinvoinnille. Sen 
määrääminen edellyttää liityntäverkkoon 
liittyvien eri merkityksellisten 
markkinoiden koordinoitua analyysiä 
puitedirektiivin 16 artiklassa säädetyn 
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hyvinvoinnille. Sen määrääminen 
edellyttää liityntäverkkoon liittyvien eri 
merkityksellisten markkinoiden 
koordinoitua analyysiä puitedirektiivin 
16 artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti. Markkina-
analyysiä tehdessään ja tämän korjaavan 
toimen yksityiskohtia suunnitellessaan 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota tuotteisiin, 
joita erilliset liiketoimintayksiköt tulisivat 
hoitamaan, ottaen huomioon verkon 
rakentamisen laajuuden ja teknologian 
kehityksen tason, jotka voivat vaikuttaa 
kiinteiden ja langattomien palvelujen 
korvaavuuteen. Sisämarkkinoiden 
kilpailuhäiriöiden välttämiseksi komission 
olisi hyväksyttävä etukäteen toimintojen 
eriyttämistä koskevat ehdotukset.

markkina-analyysimenettelyn mukaisesti.
Markkina-analyysiä tehdessään ja tämän 
korjaavan toimen yksityiskohtia 
suunnitellessaan kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota tuotteisiin, joita erilliset 
liiketoimintayksiköt tulisivat hoitamaan, 
ottaen huomioon verkon rakentamisen 
laajuuden ja teknologian kehityksen tason, 
jotka voivat vaikuttaa kiinteiden ja 
langattomien palvelujen korvaavuuteen.
Sisämarkkinoiden kilpailuhäiriöiden 
välttämiseksi komission olisi hyväksyttävä 
etukäteen toimintojen eriyttämistä koskevat 
ehdotukset.

Or. en

Perustelu

Koska toimintojen eriyttäminen voi auttaa yksinkertaistamaan valvontaa viranomaisen ja 
säännellyn operaattorin kannalta, sääntelijöillä olisi oltava mahdollisuus käyttää tätä 
toimenpidettä tulevaisuuteen suuntautuen (vakavien jatkuvien pullonkaulojen varalta) eikä 
vasta sitten, kun valvonnan epäonnistuminen on jatkunut pitkään.

Tarkistus 174
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Toimintojen eriyttäminen tarkoittaa, 
että vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin on perustettava operatiivisesti 
erillisiä liiketoimintayksiköitä, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa täysin 
samanarvoisten käyttöoikeustuotteiden 
tarjonta kaikille ketjun loppupään 
operaattoreille, mukaan luettuna 
vertikaalisesti integroituneen operaattorin 

(43) Toimintojen eriyttäminen tarkoittaa, 
että vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin on perustettava operatiivisesti 
erillisiä liiketoimintayksiköitä, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa täysin 
samanarvoisten käyttöoikeustuotteiden 
tarjonta kaikille ketjun loppupään 
operaattoreille, mukaan luettuna 
vertikaalisesti integroituneen operaattorin 
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omat alaosastot. Toimintojen eriyttäminen 
mahdollistaa kilpailun lisäämisen useilla 
merkityksellisillä markkinoilla 
vähentämällä huomattavasti houkutusta 
syrjintään ja helpottamalla 
syrjimättömyysvelvoitteiden 
noudattamisen varmentamista ja valvontaa. 
Poikkeuksellisissa tapauksissa se on 
perusteltavissa korjaavana toimena, kun on 
toistuvasti epäonnistuttu saavuttamaan 
todellinen syrjimättömyys useilla 
kyseisistä markkinoista ja kun on hyvin 
vähän tai ei lainkaan merkkejä 
infrastruktuurien välisen kilpailun 
syntymisestä kohtuullisessa aikataulussa 
sen jälkeen kun on turvauduttu yhteen tai 
useampaan aiemmin 
tarkoituksenmukaisena pidettyyn 
korjaavaan toimeen. On kuitenkin tärkeää 
varmistaa, että sen määrääminen säilyttää 
kyseisen yrityksen kannustimet investoida 
verkkoonsa ja että siitä ei aiheudu mitään 
kielteisiä vaikutuksia kuluttajien 
hyvinvoinnille. Sen määrääminen 
edellyttää liityntäverkkoon liittyvien eri 
merkityksellisten markkinoiden 
koordinoitua analyysiä puitedirektiivin 
16 artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti. Markkina-
analyysiä tehdessään ja tämän korjaavan 
toimen yksityiskohtia suunnitellessaan 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota tuotteisiin, 
joita erilliset liiketoimintayksiköt tulisivat 
hoitamaan, ottaen huomioon verkon 
rakentamisen laajuuden ja teknologian 
kehityksen tason, jotka voivat vaikuttaa 
kiinteiden ja langattomien palvelujen 
korvaavuuteen. Sisämarkkinoiden 
kilpailuhäiriöiden välttämiseksi komission 
olisi hyväksyttävä etukäteen toimintojen 
eriyttämistä koskevat ehdotukset.

omat alaosastot. Toimintojen eriyttäminen 
mahdollistaa kilpailun lisäämisen useilla 
merkityksellisillä markkinoilla 
vähentämällä huomattavasti houkutusta 
syrjintään ja helpottamalla 
syrjimättömyysvelvoitteiden 
noudattamisen varmentamista ja valvontaa. 
Poikkeuksellisissa tapauksissa se on 
perusteltavissa korjaavana toimena, kun 
todelliselle syrjimättömyydelle esiintyy 
esteitä useilla kyseisistä markkinoista ja 
kun on hyvin vähän tai ei lainkaan 
merkkejä uuden infrastruktuurin 
synnyttämästä tehokkaasta kilpailusta
kohtuullisessa aikataulussa sen jälkeen kun 
on turvauduttu yhteen tai useampaan 
aiemmin tarkoituksenmukaisena pidettyyn 
korjaavaan toimeen. On kuitenkin tärkeää 
varmistaa, että sen määrääminen säilyttää 
kyseisen yrityksen kannustimet investoida 
verkkoonsa ja että siitä ei aiheudu mitään 
kielteisiä vaikutuksia kuluttajien 
hyvinvoinnille. Sen määrääminen 
edellyttää liityntäverkkoon liittyvien eri 
merkityksellisten markkinoiden 
koordinoitua analyysiä puitedirektiivin
16 artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti. Markkina-
analyysiä tehdessään ja tämän korjaavan 
toimen yksityiskohtia suunnitellessaan 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota tuotteisiin, 
joita erilliset liiketoimintayksiköt tulisivat 
hoitamaan, ottaen huomioon verkon 
rakentamisen laajuuden ja teknologian 
kehityksen tason, jotka voivat vaikuttaa 
kiinteiden ja langattomien palvelujen 
korvaavuuteen. Sisämarkkinoiden 
kilpailuhäiriöiden välttämiseksi komission 
olisi hyväksyttävä etukäteen toimintojen 
eriyttämistä koskevat ehdotukset.

Or. en
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Perustelu

Koska toimintojen eriyttäminen voi auttaa yksinkertaistamaan viranomaisten ja 
sääntelijöiden harjoittamaa valvontaa, sääntelijöillä olisi oltava mahdollisuus käyttää tätä 
toimenpidettä tulevaisuuteen suuntautuen (vakavien jatkuvien pullonkaulojen varalta) eikä 
vasta sitten, kun valvonnan epäonnistuminen on jatkunut pitkään, mikä tarkoittaa, että 
korjaavat toimet ovat olleet tehottomia pitkän aikaa (ja siten kilpailu ei ole voinut kehittyä).
On syytä viitata “tehokkaaseen” kilpailuun, koska jonkinlaista infrastruktuurien välistä 
kilpailua saattaa esiintyä, mutta se ei riitä tarjoamaan tehokasta vastusta määräävässä 
markkina-asemassa olevalle operaattorille.

Tarkistus 175
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Toimintojen eriyttämisen 
toteuttaminen ei saisi estää erillisten 
liiketoimintayksiköiden välisiä 
asianmukaisia koordinointimekanismeja 
sen varmistamiseksi, että emoyhtiön 
taloudelliset ja johtamiseen liittyvät 
valvontaoikeudet suojataan.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Eriyttämällä vertikaalisesti integroituneen televiestintäyrityksen toimintoja puututaan 
yrityksen oikeuksiin laajamittaisesti ja suhteettomasti. Näin pitkälle menevä kilpailun 
turvaamisen väline olisi tarpeen vain, jos käyttöoikeusmarkkinoiden tähänastinen sääntely 
olisi epäonnistunutta tai uhkaisi epäonnistua. Sellaista komissiokaan ei ole voinut todeta. 
Voimassa olevilla säännöksillä voidaan päinvastoin turvata kilpailijoiden riittävä pääsy 
sellaisen verkon ylläpitäjän infrastruktuuriin, jolla on huomattava markkinavoima.
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Tarkistus 176
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Jos vertikaalisesti integroitunut 
operaattori päättää luovuttaa koko 
paikallisliityntäverkko-omaisuutensa tai 
huomattavan osan siitä erilliselle 
oikeushenkilölle, jolla on eri omistaja, tai 
perustamalla erillisen 
liiketoimintayksikön 
käyttöoikeustuotteille, kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi arvioida 
aiotun toimen vaikutuksia kaikkiin 
vertikaalisesti integroituneelle 
operaattorille asetettuihin voimassa 
oleviin sääntelyvelvoitteisiin sen 
varmistamiseksi, että uudet järjestelyt ovat 
direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) ja direktiivin 
2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) 
mukaisia. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen pitäisi suorittaa 
uusi analyysi markkinoista, joilla eriytetty 
yksikkö toimii, ja asettaa, säilyttää, 
muuttaa tai poistaa velvoitteita 
vastaavasti. Tätä varten kansallisen 
sääntelyviranomaisen pitäisi voida pyytää 
yritykseltä tietoja.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Verkkojen vapaaehtoisen myymisen ei pitäisi kuulua oikeudellisen sääntelyn piiriin. 
Mahdolliset kilpailuun kohdistuvat vaikutukset olisi tutkittava voimassa olevien kansallisten 
ja yhteisön kilpailusääntöjen puitteissa. Komission ehdotus on tältä osin hylättävä.
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Tarkistus 177
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(45 a) Operaattoreiden valinta ja 
esivalinta tukevat merkittävällä tavalla 
tähän mennessä saavutettua kilpailua, ja 
siksi niiden olisi oltava vastaisuudessakin 
loppukäyttäjien käytettävissä 
teknologiasta riippumatta. 
Johdonmukaisuuden vuoksi mahdollisuus 
asettaa tätä koskeva velvoite on poistettu 
direktiivistä 2002/22/EY ja sisällytetty 
direktiiviin 2002/19/EY.

Or. de

Perustelu

Jos mahdollisuutta operaattorin valintaan tai esivalintaan ei oikeudellisista syistä esitetä 
sitovasti, vaikka väliaikaisestikin, kyseessä olisi kilpailuhaitta, jota olisi mahdoton korjata ja 
joka johtaisi kilpailijoiden infrastruktuuriin tekemien investointien vähenemiseen ja jo 
tehtyjen investointien purkamiseen.

Tarkistus 178
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Vaikka joissakin olosuhteissa on 
aiheellista, että kansallinen 
sääntelyviranomainen asettaa velvoitteita 
operaattoreille, joilla ei ole huomattavaa 
markkinavoimaa, saavuttaakseen sellaisia 
tavoitteita kuin päästä päähän -liitettävyys 
tai palvelujen yhteentoimivuus, on 
kuitenkin tarpeen varmistaa, että tällaisten 
velvoitteiden asettamisessa noudatetaan 
sääntelyjärjestelmää ja erityisesti sen 

(46) Vaikka joissakin olosuhteissa on 
aiheellista, että kansallinen 
sääntelyviranomainen asettaa velvoitteita 
operaattoreille, joilla ei ole huomattavaa 
markkinavoimaa, saavuttaakseen sellaisia 
tavoitteita kuin päästä päähän -liitettävyys 
tai palvelujen yhteentoimivuus tai 
edistääkseen tehokkuutta, kestävää 
kilpailua ja mahdollisimman suuria etuja 
loppukäyttäjille, on kuitenkin tarpeen 
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ilmoitusmenettelyjä. varmistaa, että tällaisten velvoitteiden 
asettamisessa noudatetaan 
sääntelyjärjestelmää ja erityisesti sen 
ilmoitusmenettelyjä.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä sääntelemättömät liityntäverkon operaattorit veloittavat 
numerotiedustelupuhelujen yhdistämisestä tähtitieteellisiä summia ja estävät 
luettelotietokantojen ylläpitäjiä asettamasta omia vähittäishintojaan. Liityntäverkon 
operaattoreilla ei ole perusteita veloittaa eri tavalla kuin muista vastaavista 
yhteenliitäntätuotteista, joissa on kyse liikenteestä yhteenliitäntäpisteeseen ja tästä pisteestä 
muualle. Nämä ongelmat on ratkaistava, jotta loppukäyttäjät saavat kaikki 
numerotiedustelupalvelujen kilpailun tuomat edut ja jotta voidaan poistaa 
numerotiedustelupalveluja koskeva säännelty yleispalvelu.

Tarkistus 179
Gabriele Albertini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Komissiolla on valtuudet vahvistaa 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
mukauttaakseen liitteessä I vahvistettuja 
ehtoja digitaalitelevisio- ja -radiopalvelujen 
tarjonnalle. Tämä koskee myös liitteen II 
vähimmäisluetteloa, joka on julkistettava 
läpinäkyvyysvelvoitteen noudattamiseksi. 

(47) Komissiolla on valtuudet vahvistaa 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
mukauttaakseen liitteessä I vahvistettuja 
ehtoja digitaalitelevisio- ja -radiopalvelujen 
tarjonnalle. Tämä koskee myös liitteen II 
vähimmäisluetteloa, joka on julkistettava 
läpinäkyvyysvelvoitteen noudattamiseksi. 
Lisäksi komissiolla olisi oltava valtuudet 
asettaa loppukäyttäjien käyttöoikeuksia 
valvoville operaattoreille yhteenliitännän 
tukkukauppaa koskevia velvoitteita 
varmistaakseen loppukäyttäjille täydet 
edut numerotiedustelupalveluiden 
kilpailusta. Nämä palvelut ovat keskeinen 
väline sähköisten viestintäpalvelujen 
käytössä ja erityisen merkityksellisiä 
iäkkäille ja vammaisille käyttäjille. 
Tukkumyyntitoimet ovat erityisesti 
tarpeen, jos niillä helpotetaan 
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yleispalvelua koskevan sääntelyn 
poistamista ja mahdollistetaan siirtyminen 
ympäristöön, jossa vallitsee täysi kilpailu. 

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä sääntelemättömät liityntäverkon operaattorit veloittavat 
numerotiedustelupuhelujen yhdistämisestä tähtitieteellisiä summia ja estävät 
luettelotietokantojen ylläpitäjiä asettamasta omia vähittäishintojaan (ks. esim. komission 
uusia markkinoita koskevan suosituksen s. 41). Liityntäverkon operaattoreilla ei ole 
perusteita veloittaa eri tavalla kuin muista vastaavista yhteenliitäntätuotteista, joissa on kyse 
liikenteestä yhteenliitäntäpisteeseen ja tästä pisteestä muualle. Nämä ongelmat on 
ratkaistava, jotta loppukäyttäjät saavat kaikki numerotiedustelupalvelujen kilpailun tuomat 
edut ja jotta voidaan poistaa numerotiedustelupalveluja koskeva säännelty yleispalvelu.

Tarkistus 180
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Komissiolla on valtuudet vahvistaa 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
mukauttaakseen liitteessä I vahvistettuja 
ehtoja digitaalitelevisio- ja -radiopalvelujen 
tarjonnalle. Tämä koskee myös liitteen II 
vähimmäisluetteloa, joka on julkistettava 
läpinäkyvyysvelvoitteen noudattamiseksi. 

(47) Komissiolla on valtuudet vahvistaa 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
mukauttaakseen liitteessä I vahvistettuja 
ehtoja digitaalitelevisio- ja -radiopalvelujen 
tarjonnalle. Tämä koskee myös liitteen II 
vähimmäisluetteloa, joka on julkistettava 
läpinäkyvyysvelvoitteen noudattamiseksi. 
Lisäksi komissiolla olisi oltava valtuudet 
asettaa loppukäyttäjien käyttöoikeuksia 
valvoville operaattoreille yhteenliitännän 
tukkukauppaa koskevia velvoitteita 
varmistaakseen loppukäyttäjille täydet 
edut numerotiedustelupalveluiden 
kilpailusta. Nämä palvelut ovat keskeinen 
väline sähköisten viestintäpalvelujen 
käytössä ja erityisen merkityksellisiä 
iäkkäille ja vammaisille käyttäjille. 
Tukkumyyntitoimet ovat erityisesti 
tarpeen, jos niillä helpotetaan 
yleispalvelua koskevan sääntelyn 
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poistamista ja mahdollistetaan siirtyminen 
ympäristöön, jossa vallitsee täysi kilpailu. 

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä sääntelemättömät liityntäverkon operaattorit veloittavat 
numerotiedustelupuhelujen yhdistämisestä tähtitieteellisiä summia ja estävät 
luettelotietokantojen ylläpitäjiä asettamasta omia vähittäishintojaan (ks. esim. komission 
uusia markkinoita koskevan suosituksen s. 41). Liityntäverkon operaattoreilla ei ole 
perusteita veloittaa eri tavalla kuin muista vastaavista yhteenliitäntätuotteista, joissa on kyse 
liikenteestä yhteenliitäntäpisteeseen ja tästä pisteestä muualle. Nämä ongelmat on 
ratkaistava, jotta loppukäyttäjät saavat kaikki numerotiedustelupalvelujen kilpailun tuomat 
edut ja jotta voidaan poistaa numerotiedustelupalveluja koskeva säännelty yleispalvelu.

Tarkistus 181
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Komissiolla on valtuudet vahvistaa 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
mukauttaakseen liitteessä I vahvistettuja 
ehtoja digitaalitelevisio- ja -radiopalvelujen 
tarjonnalle. Tämä koskee myös liitteen II 
vähimmäisluetteloa, joka on julkistettava 
läpinäkyvyysvelvoitteen noudattamiseksi.

(47) Komissiolla on valtuudet vahvistaa 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
mukauttaakseen liitteessä I vahvistettuja 
ehtoja digitaalitelevisio- ja -radiopalvelujen 
tarjonnalle. Tämä koskee myös liitteen II 
vähimmäisluetteloa, joka on julkistettava 
läpinäkyvyysvelvoitteen noudattamiseksi. 
Lisäksi komissiolla voi olla valtuudet 
asettaa loppukäyttäjien käyttöoikeuksia 
valvoville operaattoreille yhteenliitännän 
tukkukauppaa koskevia velvoitteita 
varmistaakseen loppukäyttäjille täydet 
edut numerotiedustelupalveluiden 
kilpailusta. Nämä palvelut ovat keskeinen 
väline sähköisten viestintäpalvelujen 
käytössä ja erityisen merkityksellisiä 
iäkkäille ja vammaisille käyttäjille. 

Or. en
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Perustelu

Tällä hetkellä sääntelemättömät liityntäverkon operaattorit veloittavat 
numerotiedustelupuhelujen yhdistämisestä tähtitieteellisiä summia ja estävät 
luettelotietokantojen ylläpitäjiä asettamasta omia vähittäishintojaan. Nämä ongelmat on 
ratkaistava, jotta loppukäyttäjät saavat kaikki numerotiedustelupalvelujen kilpailun tuomat 
edut ja jotta voidaan poistaa numerotiedustelupalveluja koskeva säännelty yleispalvelu.

Tarkistus 182
Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Jos on tarpeen hyväksyä yhteisön 
sähköistä viestintää ja taajuuksia 
koskevan politiikan toteuttamiseksi 
yhdenmukaistamistoimia, jotka ovat 
pidemmälle meneviä kuin tekniset 
täytäntöönpanotoimet, komissio antaa 
lainsäädäntöehdotuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Toimet, joilla lisätään sääntelykehykseen uusia keskeisiä osia, on käsiteltävä 
lainsäädäntöehdotuksen avulla. Vain muita kuin keskeisiä osia voidaan hyväksyä 
komiteamenettelyssä.

Tarkistus 183
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Jos on tarpeen hyväksyä yhteisön 
sähköistä viestintää ja taajuuksia 
koskevan politiikan toteuttamiseksi 
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yhdenmukaistamistoimia, jotka ovat 
pidemmälle meneviä kuin tekniset 
täytäntöönpanotoimet, komissio antaa 
lainsäädäntöehdotuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus päätöksen 1999/468/EY johdanto-osan 7 a 
kappaleen ja 1 artiklan 2 kohdan kanssa: Toimet, joilla lisätään sääntelykehykseen uusia 
keskeisiä osia, on käsiteltävä lainsäädäntöehdotuksen avulla. Vain muita kuin keskeisiä osia 
voidaan hyväksyä komiteamenettelyssä.

Tarkistus 184
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Jos on tarpeen hyväksyä yhteisön 
sähköistä viestintää ja taajuuksia 
koskevan politiikan toteuttamiseksi 
yhdenmukaistamistoimia, jotka ovat 
pidemmälle meneviä kuin tekniset 
täytäntöönpanotoimet, komissio antaa 
lainsäädäntöehdotuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus päätöksen 1999/468/EY johdanto-osan 7 a 
kappaleen ja 1 artiklan 2 kohdan kanssa: Toimet, joilla lisätään sääntelykehykseen uusia 
keskeisiä osia, on käsiteltävä lainsäädäntöehdotuksen avulla. Vain muita kuin keskeisiä osia 
voidaan hyväksyä komiteamenettelyssä.
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Tarkistus 185
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Palvelu- ja 
teknologiariippumattomuusvaatimusten 
käyttöönoton taajuuksien myöntämistä ja 
varaamista koskevissa päätöksissä sekä 
lisääntyneiden mahdollisuuksien siirtää 
oikeuksia yritysten kesken pitäisi lisätä 
vapautta ja keinoja toimittaa sähköisiä 
viestintäpalveluja ja audiovisuaalisia 
mediapalveluja yleisölle ja siten myös 
helpottaa yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamista. Siksi tietyt 
yleisen edun mukaiset velvoitteet, joita 
lähetystoiminnan harjoittajille asetetaan 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
toimittamiseksi, voitaisiin entistä 
useammin toteuttaa ilman tarvetta 
myöntää yksittäisiä taajuuksien 
käyttöoikeuksia. Erityisten perusteiden 
käyttö taajuuksien myöntämisessä 
lähetystoiminnan harjoittajille olisi 
perusteltua vain silloin kun on olennaisen 
tärkeää saavuttaa kansallisessa 
lainsäädännössä säädetty erityinen yleisen 
edun mukainen tavoite. Yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen 
liittyvien menettelyjen on kaikissa 
olosuhteissa oltava selkeitä, 
puolueettomia, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ks. johdanto-osan 21 ja 22 kappaleeseen esitettyjen tarkistusten perustelut.
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Tarkistus 186
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Palvelu- ja 
teknologiariippumattomuusvaatimusten 
käyttöönoton taajuuksien myöntämistä ja 
varaamista koskevissa päätöksissä sekä 
lisääntyneiden mahdollisuuksien siirtää 
oikeuksia yritysten kesken pitäisi lisätä 
vapautta ja keinoja toimittaa sähköisiä 
viestintäpalveluja ja audiovisuaalisia 
mediapalveluja yleisölle ja siten myös 
helpottaa yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamista. Siksi tietyt 
yleisen edun mukaiset velvoitteet, joita 
lähetystoiminnan harjoittajille asetetaan 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
toimittamiseksi, voitaisiin entistä 
useammin toteuttaa ilman tarvetta 
myöntää yksittäisiä taajuuksien 
käyttöoikeuksia. Erityisten perusteiden 
käyttö taajuuksien myöntämisessä 
lähetystoiminnan harjoittajille olisi 
perusteltua vain silloin kun on olennaisen 
tärkeää saavuttaa kansallisessa 
lainsäädännössä säädetty erityinen yleisen 
edun mukainen tavoite. Yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen 
liittyvien menettelyjen on kaikissa 
olosuhteissa oltava selkeitä, 
puolueettomia, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi päätettävä keskeisistä kulttuurisista poikkeuksista ilman rajoituksia.
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Tarkistus 187
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi yhtäkään taajuuden 
käyttäjää ei saisi vapauttaa velvoitteesta 
suorittaa taajuuden käytöstä määrättyä 
tavanomaista maksua. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on edelleen oltava mahdollisuus säilyttää tai ottaa käyttöön järjestelmiä, 
joissa velvoite maksaa käyttömaksua on korvattu velvoitteella täyttää erityisiä yleistä etua 
koskevia tavoitteita. Edellä kuvaillut järjestelmät ovat tavallisia maanpäällisissä 
lähetystaajuuksissa, joissa järjestelmät palvelevat tiedotusvälineiden moniarvoisuutta 
koskevia tavoitteita.

Tarkistus 188
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi yhtäkään taajuuden 
käyttäjää ei saisi vapauttaa velvoitteesta 
suorittaa taajuuden käytöstä määrättyä 
tavanomaista maksua.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu 

Jäsenvaltioilla on edelleen oltava mahdollisuus säilyttää tai ottaa käyttöön järjestelmiä, 
joissa velvoite maksaa käyttömaksua on korvattu velvoitteella täyttää erityisiä yleistä etua 
koskevia tavoitteita. Edellä kuvaillut järjestelmät ovat tavallisia maanpäällisissä 
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lähetystaajuuksissa, joissa järjestelmät palvelevat tiedotusvälineiden moniarvoisuutta 
koskevia tavoitteita.

Tarkistus 189
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi yhtäkään taajuuden 
käyttäjää ei saisi vapauttaa velvoitteesta 
suorittaa taajuuden käytöstä määrättyä 
tavanomaista maksua. 

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioilla on edelleen oltava mahdollisuus säilyttää tai ottaa käyttöön järjestelmiä, 
joissa velvoite maksaa käyttömaksua on korvattu velvoitteella täyttää erityisiä yleistä etua 
koskevia tavoitteita. Edellä kuvaillut järjestelmät ovat tavallisia maanpäällisissä 
lähetystaajuuksissa, joissa järjestelmät palvelevat tiedotusvälineiden moniarvoisuutta 
koskevia tavoitteita.

Tarkistus 190
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi yhtäkään taajuuden 
käyttäjää ei saisi vapauttaa velvoitteesta 
suorittaa taajuuden käytöstä määrättyä 
tavanomaista maksua.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tämä malli on vaikea toteuttaa. Se pakottaisi satelliittiantennin omistajat rekisteröimään ne, 
mikä johtaisi raskaaseen hallintoon, kun miljoonia antenneja rekisteröitäisiin. Loppujen 
lopuksi tämä haittaisi kuluttajia (loppukäyttäjiä) EU:ssa.

Tarkistus 191
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi yhtäkään taajuuden 
käyttäjää ei saisi vapauttaa velvoitteesta 
suorittaa taajuuden käytöstä määrättyä 
tavanomaista maksua.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä malli voi johtaa siihen, että kaikesta satelliittivälitteisestä toiminnasta, sekä satelliitti-
maa-yhteyksistä että maa-satelliitti-yhteyksistä, aletaan periä maksua. Se on vastoin EU:n 
sisämarkkinoilla vallitsevaa periaatetta, joka koskee satelliittiantennien vapauttamista 
lisenssistä, ilmaista vastaanottamista ja esteiden poistamista niiltä rajat ylittävien palveluiden 
vastaanottamiseksi.
Tämä malli on vaikea toteuttaa. Se pakottaisi satelliittiantennin omistajat rekisteröimään ne, 
mikä johtaa raskaaseen hallintoon.
Jäsenvaltioilla olisi edelleen oltava mahdollisuus säilyttää tai ottaa käyttöön järjestelmä, 
jossa velvoite maksaa käyttömaksua on korvattu velvoitteella täyttää yleistä etua koskevia 
tavoitteita, mikä on tavallista maanpäällisissä lähetystaajuuksissa.

Tarkistus 192
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Yhdenvertaisen kohtelun Poistetaan.
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varmistamiseksi yhtäkään taajuuden 
käyttäjää ei saisi vapauttaa velvoitteesta 
suorittaa taajuuden käytöstä määrättyä 
tavanomaista maksua.

Or. en

Tarkistus 193
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi yhtäkään taajuuden 
käyttäjää ei saisi vapauttaa velvoitteesta 
suorittaa taajuuden käytöstä määrättyä 
tavanomaista maksua.

(50) Mahdollisen vapauttamisen 
velvoitteesta suorittaa, kokonaan tai 
osittain, asetetut maksut olisi oltava 
puolueeton ja perustuttava muihin 
olemassa oleviin kansallisessa 
lainsäädännössä asetettuihin yleistä etua 
koskeviin velvoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Otetaan huomioon Guardansin tarkistus nro 8. Jäsenvaltioilla on edelleen oltava 
mahdollisuus säilyttää tai ottaa käyttöön järjestelmiä, joissa velvoite maksaa käyttömaksua 
on korvattu velvoitteella täyttää yleistä etua koskevia tavoitteita. Edellä kuvaillut järjestelmät 
ovat tavallisia maanpäällisissä lähetystaajuuksissa, joissa järjestelmät palvelevat 
tiedotusvälineiden moniarvoisuutta koskevia tavoitteita.

Tarkistus 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi yhtäkään taajuuden 
käyttäjää ei saisi vapauttaa velvoitteesta 

(50) Mahdollisen vapauttamisen 
velvoitteesta suorittaa, kokonaan tai 
osittain, asetetut maksut olisi oltava 
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suorittaa taajuuden käytöstä määrättyä 
tavanomaista maksua.

puolueeton ja perustuttava muihin 
olemassa oleviin kansallisessa 
lainsäädännössä asetettuihin yleistä etua 
koskeviin velvoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on edelleen oltava mahdollisuus säilyttää tai ottaa käyttöön järjestelmiä, 
joissa velvoite maksaa käyttömaksua on korvattu velvoitteella täyttää erityisiä yleistä etua 
koskevia tavoitteita. Edellä kuvaillut järjestelmät ovat tavallisia maanpäällisissä 
lähetystaajuuksissa, joissa järjestelmät palvelevat tiedotusvälineiden moniarvoisuutta 
koskevia tavoitteita.

Tarkistus 195
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Sellaisen yksittäisen käyttöoikeuden, 
joka ei ole kaupan, voimassaoloaikaa olisi 
rajoitettava, koska se rajoittaa taajuuksien 
vapaata saantia. Jos käyttöoikeuksiin 
sisältyy määräys niiden voimassaolon 
uusimisesta, jäsenvaltioiden olisi ensin 
suoritettava uudelleentarkastelu, johon 
sisältyy julkinen kuuleminen, ottaen 
huomioon markkinoiden, kattavuuden ja 
teknologian kehitys. Kun otetaan 
huomioon taajuuksien niukkuus, 
yrityksille myönnettyjä yksittäisiä 
oikeuksia olisi tarkasteltava uudelleen 
säännöllisesti. Tätä uudelleentarkastelua 
suorittaessaan jäsenvaltioiden pitäisi 
sovittaa oikeuksien haltijoiden intressit 
tarpeeseen edistää taajuuskaupan 
käyttöönottoa sekä taajuuksien 
joustavampaa käyttöä mahdollisuuksien 
mukaan yleisvaltuutusten kautta.

(51) Sellaisen yksittäisen käyttöoikeuden, 
joka ei ole kaupan, voimassaoloaikaa olisi 
rajoitettava, koska se rajoittaa taajuuksien 
vapaata saantia. Jos käyttöoikeuksiin 
sisältyy määräys niiden voimassaolon 
uusimisesta, jäsenvaltioiden olisi ensin 
suoritettava uudelleentarkastelu, johon 
sisältyy julkinen kuuleminen, ottaen 
huomioon markkinoiden, kattavuuden ja 
teknologian kehitys. Tätä 
uudelleentarkastelua suorittaessaan 
jäsenvaltioiden pitäisi sovittaa oikeuksien 
haltijoiden ja kuluttajien intressit (ottaen 
huomioon tehdyt investoinnit, mahdolliset 
investoinnit ja innovaatiot ja tarve turvata 
liiketoiminnan varmuus) tarpeeseen 
edistää taajuuskaupan käyttöönottoa sekä 
taajuuksien joustavampaa käyttöä 
mahdollisuuksien mukaan 
yleisvaltuutusten kautta.

Or. en
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Perustelu

Tarkasteltaessa uudelleen nykyisiä radiotaajuuksien käyttöoikeuksia on:

– otettava huomioon tiettyjen televiestintäalan sektoreiden yritysmallit, esimerkiksi 
satelliittioperaattorit ja

– kannustettava investointeja ja innovointia tällaisilla aloilla Euroopan teollisuuden 
hyväksi.

Esimerkiksi satelliittijärjestelmien suunnitteluun ja rakentamiseen käytetään useita vuosia. 
Laukaisemisen jälkeen satelliitin arvioitu käyttöikä on 15–20 vuotta. Yritystoiminnan 
varmuuden, investointien ja innovoinnin turvaamiseksi on tärkeää, että tälle ajalle on 
perustellusti odotettavissa valtuutuksen uusiminen.

Tarkistus 196
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 57 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(57 a) Tämän direktiivin mukaisesti 
harjoitettavassa toiminnassa olisi otettava 
huomioon radiotaajuuksien hallinnointiin 
osallistuvien kansainvälisten ja 
alueellisten järjestöjen, kuten 
Kansainvälinen televiestintäliiton (ITU) ja 
Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen 
yhteistyökonferenssin (CEPT) tekemä työ 
taajuuksien tehokkaan hallinnoinnin ja 
niiden yhdenmukaisen käytön 
varmistamiseksi koko yhteisössä. 
Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
tunnustettava kyseisen direktiivin 
täytäntöönpanossa jäsenvaltioiden 
tekemien ITU:n radio-ohjesääntöjä 
noudattavien kansainvälisten sopimusten 
sisältö.

Or. en
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Perustelu

ITU:n merkitystä kansainvälisesti sitovien säännösten vahvistamisessa, jotka koskevat 
taajuuksien tehokasta käyttöä sekä kiertoratapaikkojen tehokkuuteen, järkevyyteen ja 
kustannustehokkuuteen perustuvaa käyttöä ei voida jättää huomioimatta. Taajuuksien 
tehokkaan käytön varmistamiseksi operaattoreiden on noudatettava ITU:n hallinnoimia 
valvonta- ja koordinointimenettelyjä ja luotettava niihin. Näin voidaan varmistaa, että 
verkkoa tai järjestelmää voidaan koordinoida ja että se voidaan ottaa käyttöön onnistuneesti.

Tarkistus 197
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 58 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(58 a) Komission olisi seurattava 
infrastruktuurien välisen kilpailun 
kehittymistä sähköisen viestinnän alalla 
yhteistyössä yhteistyöelimen kanssa. 
Komission olisi suoritettava alakohtaisen 
ennakkosääntelyn uudelleentarkastelu 
tammikuussa 2014 voidakseen arvioida 
kyseisen sääntelyn vaiheittaista käytöstä 
poistamista sekä tällaisen sääntelymallin 
jatkamista jäsenvaltioissa ja 
jäsenvaltioiden alueellisilla markkinoilla, 
joilla infrastruktuurien välinen kilpailu ei 
vielä ole mahdollista.

Or. en

Tarkistus 198
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Puite-, käyttöoikeus- ja 
valtuutusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi 
tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 

(59) Puite-, käyttöoikeus- ja 
valtuutusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi 
tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
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täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Komission ei pitäisi toteuttaa 
täytäntöönpanotoimenpiteinä sellaisia 
toimia, joilla saattaa olla kielteinen 
vaikutus jäsenvaltioiden määrittelemiin 
kulttuuria ja tiedotusvälineitä koskevan 
politiikan tavoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu suojalauseke on tärkeä komissiolle siirrettävän laajemman täytäntöönpanovallan 
yhteydessä.

Tarkistus 199
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Puite-, käyttöoikeus- ja 
valtuutusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi 
tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

(59) Puite-, käyttöoikeus- ja 
valtuutusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi 
tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Komission ei pitäisi toteuttaa 
täytäntöönpanotoimenpiteinä sellaisia 
toimia, joilla saattaa olla kielteinen 
vaikutus jäsenvaltioiden määrittelemiin 
kulttuuria ja tiedotusvälineitä koskevan 
politiikan tavoitteisiin.

Or. en
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Tarkistus 200
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
liittyvät puitedirektiivin 7 artiklan 
mukaisiin ilmoituksiin; 
yhdenmukaistamiseen taajuuksien ja 
numeroinnin alalla sekä verkkojen ja 
palvelujen turvallisuuteen liittyvissä 
asioissa; valtioiden rajat ylittävien 
markkinoiden yksilöintiin; standardien 
täytäntöönpanoon sekä 
sääntelyjärjestelmän säännösten 
yhdenmukaiseen soveltamiseen. Sille olisi 
myös siirrettävä toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
käyttöoikeusdirektiivin liitteiden I ja II 
päivittämiseksi markkinoiden ja 
teknologian kehityksen mukaisesti ja 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
koskevien valtuutussääntöjen, -
menettelyjen ja -ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on täydentää näitä 
direktiivejä lisäämällä niihin uusia muita 
kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. Jos 
tämän menettelyn edellyttämiä 
määräaikoja ei voida noudattaa 
pakottavista kiireellisyyssyistä, komission 
olisi voitava soveltaa päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettua kiireellistä menettelyä,

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Komission ehdottama toimivalta antaa suuntaviivoja valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn avulla rajoittaa huomattavasti Euroopan parlamentin oikeuksia, joten sitä 
ei voida hyväksyä.

Tarkistus 201
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka liittyvät 
puitedirektiivin 7 artiklan mukaisiin 
ilmoituksiin; yhdenmukaistamiseen 
taajuuksien ja numeroinnin alalla sekä 
verkkojen ja palvelujen turvallisuuteen 
liittyvissä asioissa; valtioiden rajat 
ylittävien markkinoiden yksilöintiin; 
standardien täytäntöönpanoon sekä 
sääntelyjärjestelmän säännösten 
yhdenmukaiseen soveltamiseen. Sille olisi 
myös siirrettävä toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
käyttöoikeusdirektiivin liitteiden I ja II
päivittämiseksi markkinoiden ja 
teknologian kehityksen mukaisesti ja 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
koskevien valtuutussääntöjen, -
menettelyjen ja -ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on täydentää näitä 
direktiivejä lisäämällä niihin uusia muita 
kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. Jos tämän 
menettelyn edellyttämiä määräaikoja ei 
voida noudattaa pakottavista 
kiireellisyyssyistä, komission olisi voitava 

(60) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka liittyvät 
puitedirektiivin 7 artiklan mukaisiin 
ilmoituksiin; yhdenmukaistamiseen 
numeroinnin alalla sekä verkkojen ja 
palvelujen turvallisuuteen liittyvissä 
asioissa; valtioiden rajat ylittävien 
markkinoiden yksilöintiin; standardien 
täytäntöönpanoon sekä 
sääntelyjärjestelmän säännösten 
yhdenmukaiseen soveltamiseen. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on täydentää näitä 
direktiivejä lisäämällä niihin uusia muita 
kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. Koska 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
noudattaminen normaalien määräaikojen 
rajoissa saattaa tietyissä 
poikkeuksellisissa tilanteissa estää 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
hyväksymisen ajoissa, Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission olisi 
toimittava ripeästi varmistaakseen näiden 
toimien hyväksymisen hyvissä ajoin.
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soveltaa päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 6 kohdassa tarkoitettua 
kiireellistä menettelyä, 

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistamistoimet, joilla lisätään sääntelykehykseen uusia keskeisiä osia, on 
käsiteltävä lainsäädäntöehdotuksen avulla. Vain muita kuin keskeisiä osia voidaan hyväksyä 
komiteamenettelyssä.

Tarkistus 202
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka liittyvät 
puitedirektiivin 7 artiklan mukaisiin 
ilmoituksiin; yhdenmukaistamiseen 
taajuuksien ja numeroinnin alalla sekä 
verkkojen ja palvelujen turvallisuuteen 
liittyvissä asioissa; valtioiden rajat 
ylittävien markkinoiden yksilöintiin; 
standardien täytäntöönpanoon sekä 
sääntelyjärjestelmän säännösten 
yhdenmukaiseen soveltamiseen. Sille olisi 
myös siirrettävä toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
käyttöoikeusdirektiivin liitteiden I ja II 
päivittämiseksi markkinoiden ja 
teknologian kehityksen mukaisesti ja 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja
koskevien valtuutussääntöjen, 
-menettelyjen ja -ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on täydentää näitä 
direktiivejä lisäämällä niihin uusia muita 

(60) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka liittyvät 
puitedirektiivin 7 artiklan mukaisiin 
ilmoituksiin; yhdenmukaistamiseen 
taajuuksien ja numeroinnin alalla sekä 
verkkojen ja palvelujen turvallisuuteen 
liittyvissä asioissa; valtioiden rajat 
ylittävien markkinoiden yksilöintiin; 
standardien täytäntöönpanoon sekä 
sääntelyjärjestelmän säännösten 
yhdenmukaiseen soveltamiseen. Puite- ja 
valtuutusdirektiiveillä komissiolle olisi 
myös siirrettävä toimivalta 
yhdenmukaistaa Euroopan laajuisten 
palvelujen, kuten globaalien 
televiestintäpalvelujen, sääntelyä.
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kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. Jos 
tämän menettelyn edellyttämiä 
määräaikoja ei voida noudattaa 
pakottavista kiireellisyyssyistä, komission 
olisi voitava soveltaa päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa
tarkoitettua kiireellistä menettelyä, 

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 60 kappaleessa luetellaan komissiolle siirretyt valtuudet. Näihin valtuuksiin 
kuuluu sääntelyjärjestelmän säännösten soveltamisen yhdenmukaistaminen. Näiden 
säännösten yhdenmukainen soveltaminen olisi aloitettava yleiseurooppalaisista palveluista. 
Globaalit televiestintäpalvelut, jotka yhdistävät monikansallisten yhtiöiden toimistoja 
Euroopan eri maissa ja usein eri mantereilla, ovat erinomainen esimerkki 
yleiseurooppalaisista palveluista, joiden vuoksi komission olisi yhdenmukaistettava 
kansalliset säännökset.
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