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Tarkistus 203
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

"1. Tällä direktiivillä perustetaan 
yhdenmukaistettu järjestelmä sähköisten 
viestintäpalvelujen, sähköisten 
viestintäverkkojen, niiden 
liitännäistoimintojen ja -palvelujen sekä 
päätelaitteiden tiettyjen näkökohtien 
sääntelylle. Siinä säädetään kansallisten 
sääntelyviranomaisten tehtävistä ja 
määritellään joukko menettelyjä, joilla 
varmistetaan, että sääntelyjärjestelmää 
sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla 
yhteisössä."

"1. Tällä direktiivillä perustetaan 
yhdenmukaistettu järjestelmä sähköisten 
viestintäpalvelujen, sähköisten 
viestintäverkkojen, niiden 
liitännäistoimintojen ja -palvelujen sekä 
päätelaitteiden tiettyjen näkökohtien 
sääntelylle, jotta parannettaisiin 
vammaisten käyttäjien 
käyttömahdollisuuksia ja rohkaistaisiin 
heikommassa asemassa olevia käyttäjiä 
käyttämään sähköistä televiestintää. Siinä 
säädetään kansallisten 
sääntelyviranomaisten tehtävistä ja 
määritellään joukko menettelyjä, joilla 
varmistetaan, että sääntelyjärjestelmää 
sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla 
yhteisössä."

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään päätelaitteisiin liittyviä eri näkökohtia, joiden avulla 
voidaan varmistaa, että kaikki televiestintäpalvelujen käyttäjät voivat niitä käyttää.

Tarkistus 204
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 1 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

"1. Tällä direktiivillä perustetaan 
yhdenmukaistettu järjestelmä sähköisten 
viestintäpalvelujen, sähköisten 
viestintäverkkojen, niiden 
liitännäistoimintojen ja -palvelujen sekä 
päätelaitteiden tiettyjen näkökohtien 
sääntelylle. Siinä säädetään kansallisten 
sääntelyviranomaisten tehtävistä ja 
määritellään joukko menettelyjä, joilla 
varmistetaan, että sääntelyjärjestelmää 
sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla 
yhteisössä."

"1. Tällä direktiivillä perustetaan 
yhdenmukaistettu järjestelmä sähköisten 
viestintäpalvelujen, sähköisten 
viestintäverkkojen, niiden 
liitännäistoimintojen ja -palvelujen sekä 
päätelaitteiden tiettyjen näkökohtien 
sääntelylle ottaen huomioon myös 
vammaisten mahdollisuudet 
päätelaitteiden käyttöön. Siinä säädetään 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
tehtävistä ja määritellään joukko 
menettelyjä, joilla varmistetaan, että 
sääntelyjärjestelmää sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä."

Or. ro

Perustelu

Myös vammaisten on kyettävä käyttämään päätelaitteita voidakseen hyödyntää 
tietoyhteiskunnan palveluja.

Tarkistus 205
Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

"1. Tällä direktiivillä perustetaan 
yhdenmukaistettu järjestelmä sähköisten 
viestintäpalvelujen, sähköisten 
viestintäverkkojen, niiden 
liitännäistoimintojen ja -palvelujen sekä 
päätelaitteiden tiettyjen näkökohtien 
sääntelylle. Siinä säädetään kansallisten 
sääntelyviranomaisten tehtävistä ja 
määritellään joukko menettelyjä, joilla 
varmistetaan, että sääntelyjärjestelmää 
sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla 

"1. Tällä direktiivillä perustetaan 
yhdenmukaistettu järjestelmä sähköisten 
viestintäpalvelujen, sähköisten 
viestintäverkkojen, niiden 
liitännäistoimintojen ja -palvelujen sekä 
päätelaitteiden tiettyjen näkökohtien 
sääntelylle myös vammaisten 
loppukäyttäjien kannalta. Siinä säädetään 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
tehtävistä ja määritellään joukko 
menettelyjä, joilla varmistetaan, että 
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yhteisössä." sääntelyjärjestelmää sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä."

Or. en

Tarkistus 206
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 1 artiklaan seuraava kohta:
"(1 a) Yhdenmukaistetun 
sääntelykehyksen avulla on parannettava 
kuluttajansuojaa sähköisen viestinnän 
alalla ja varmistettava asianmukaisten ja 
kattavien tietojen saanti kaikissa 
muodoissaan ja kaikin tavoin, samoin 
kuin hintojen avoimuus ja palvelun laatu.
Lisäksi siinä on kiinnitettävä huomiota 
kuluttajajärjestöjen neuvoa-antavaan 
rooliin ja varmistettava, että vastuussa 
olevat viranomaiset tai henkilöt saavat 
käyttöönsä tarvittavat voimavarat 
estääkseen mahdolliset manipulaatiot ja 
toimiakseen tarvittavan tehokkaasti 
kaikkia mahdollisia sähköisten 
viestintäpalvelujen alalla tapahtuvia 
petoksia vastaan."

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella halutaan korostaa tarvetta suojella kuluttajia.
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Tarkistus 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – - 2 kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(- 2) Korvataan 2 artiklan a kohta 
seuraavasti:
"(a) 'sähköisen viestinnän verkoilla' 
siirtojärjestelmiä ja soveltuvin osin myös 
kytkentä- ja reitityslaitteita sekä muita 
välineitä tai ei-aktiivisia 
verkkoelementtejä, joilla voidaan siirtää 
signaaleja johtojen välityksellä, 
radioteitse, optisesti tai muulla 
sähkömagneettisella tavalla, mukaan 
lukien satelliittiverkot, kiinteät (piiri- ja 
pakettikytkentäiset, myös Internet) ja 
matkaviestinnän maanpäälliset verkot, 
sähköverkkojärjestelmät siltä osin kuin 
niitä käytetään signaalinsiirtoon, radio- ja 
televisiolähetyksiin käytetyt verkot sekä 
kaapelitelevisioverkot riippumatta siitä, 
missä muodossa informaatiota niissä 
siirretään;"

Or. xm

Perustelu

Määritelmää selvennetään, sillä se vaikuttaa sähköisiin viestintäverkkoihin enemmän kuin 
yleisiin viestintäverkkoihin.

Tarkistus 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

"b) ’valtioiden rajat ylittävillä 
markkinoilla’ useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa sijaitsevia markkinoita, 
jotka kattavat yhteisön tai suuren osan 
siitä;"

b) ’valtioiden rajat ylittävillä markkinoilla’ 
15 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
määritettyjä markkinoita, jotka kattavat 
yhteisön tai suuren osan siitä;

Or. es

Perustelu

On säilytettävä viittaus 15 artiklan 4 kohtaan, koska siinä määritellään valtioiden rajat 
ylittävät markkinat.

Tarkistus 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

"d) ’yleisellä viestintäverkolla’ sähköistä 
viestintäverkkoa, jota käytetään ainoastaan 
tai pääasiallisesti sellaisten yleisön 
saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjontaan, jotka 
tukevat tiedonsiirtoa verkon 
liityntäpisteiden välillä, mukaan luettuna 
verkkoelementit, jotka eivät ole aktiivisia;"

d) ’yleisellä viestintäverkolla’ sähköistä 
viestintäverkkoa, jota käytetään ainoastaan 
tai pääasiallisesti sellaisten yleisön 
saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjontaan, jotka 
tukevat tiedonsiirtoa verkon 
liityntäpisteiden välillä;

Or. es

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi, koska ne on jo sisällytetty sähköisen viestintäverkon 
määritelmään (2 artiklan a alakohta).
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Tarkistus 210
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

"e) ’liitännäistoiminnolla’ toimintoja, jotka 
liittyvät sähköiseen viestintäverkkoon ja/tai 
sähköiseen viestintäpalveluun ja jotka 
mahdollistavat palvelujen tarjoamisen ja/tai 
tukevat palvelujen tarjoamista kyseisen 
verkon ja/tai palvelun kautta tai joilla on 
mahdollisuus toimia näin ja joihin sisältyy 
numeron- tai 
osoitteenmuunnosjärjestelmiä, ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmiä ja sähköisiä 
ohjelmaoppaita, sekä fyysistä 
infrastruktuuria, kuten kaapelikanavia, 
mastoja, katujakokaappeja ja rakennuksia;"

"e) ’liitännäistoiminnolla’ toimintoja, jotka 
liittyvät sähköiseen viestintäverkkoon ja/tai 
sähköiseen viestintäpalveluun ja jotka 
mahdollistavat palvelujen tarjoamisen ja/tai 
tukevat palvelujen tarjoamista kyseisen 
verkon ja/tai palvelun kautta tai joilla on 
mahdollisuus toimia näin ja joihin sisältyy 
numeron- tai 
osoitteenmuunnosjärjestelmiä, ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmiä ja sähköisiä 
ohjelmaoppaita, sekä fyysistä 
infrastruktuuria, kuten kaapelien 
kulkureittejä, myös muuhun julkiseen ja 
yksityiseen infrastruktuuriin kuuluvia 
vesi-, viemäri-, ja kaasuputkia ja sähkön 
johtokanavia, mastoja, katujakokaappeja ja 
rakennuksia;"

Or. en

Perustelu

Infrastruktuurin edistämiseksi kaapelien kulkureiteille pääsyä ei pidä rajata keinotekoisesti 
televiestintäoperaattoreiden kaapeleiden kulkureitteihin, vaan sen olisi katettava kaikki 
saatavilla olevat kulkureitit. Mitä useampia kaapeleiden kulkureittejä on tarjolla, sitä 
paremmat mahdollisuudet tarjoutuvat kolmansien osapuolien harjoittamaan kestävään 
kilpailuun. Uuden sukupolven palveluja ei tarjota nykyisten kuparijohtojen avulla; käyttöön 
otetaan täysin uusi infrastruktuuri, jonka pullonkaulana ovat fyysiset kanavat, joiden kautta 
yhteydet luodaan.
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Tarkistus 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

"e) ’liitännäistoiminnolla’ toimintoja, jotka 
liittyvät sähköiseen viestintäverkkoon ja/tai 
sähköiseen viestintäpalveluun ja jotka 
mahdollistavat palvelujen tarjoamisen ja/tai 
tukevat palvelujen tarjoamista kyseisen 
verkon ja/tai palvelun kautta tai joilla on 
mahdollisuus toimia näin ja joihin sisältyy 
numeron- tai 
osoitteenmuunnosjärjestelmiä, ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmiä ja sähköisiä 
ohjelmaoppaita, sekä fyysistä 
infrastruktuuria, kuten kaapelikanavia, 
mastoja, katujakokaappeja ja rakennuksia;"

"e) ’liitännäistoiminnolla’ toimintoja, jotka 
liittyvät sähköiseen viestintäverkkoon ja/tai 
sähköiseen viestintäpalveluun ja jotka 
mahdollistavat palvelujen tarjoamisen ja/tai 
tukevat palvelujen tarjoamista kyseisen 
verkon ja/tai palvelun kautta tai joilla on 
mahdollisuus toimia näin ja joihin sisältyy 
numeron- tai 
osoitteenmuunnosjärjestelmiä, 
tunnistamis-, tilatieto- ja 
paikantamiskapasiteettia, ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmiä ja sähköisiä 
ohjelmaoppaita, sekä fyysistä 
infrastruktuuria, kuten kaapelikanavia, 
mastoja, katujakokaappeja ja rakennuksia;"

Or. es

Perustelu

Tavoitteena on laajentaa määritelmän ulottuvuutta ottamalla mukaan liitännäistoimintoja 
koskevia esimerkkejä.

Lisäksi sanamuodon on sovittava yhteen vuonna 2007 sähköisten viestintäverkkojen 
käyttömahdollisuuksista ja liitännäistoiminnoista annetun direktiiviehdotuksen 12 artiklan i 
alakohdan kanssa.

Tarkistus 212
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

"e) ’liitännäistoiminnolla’ toimintoja, jotka 
liittyvät sähköiseen viestintäverkkoon ja/tai 
sähköiseen viestintäpalveluun ja jotka 
mahdollistavat palvelujen tarjoamisen ja/tai 
tukevat palvelujen tarjoamista kyseisen 
verkon ja/tai palvelun kautta tai joilla on 
mahdollisuus toimia näin ja joihin sisältyy 
numeron- tai 
osoitteenmuunnosjärjestelmiä, ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmiä ja sähköisiä 
ohjelmaoppaita, sekä fyysistä 
infrastruktuuria, kuten kaapelikanavia, 
mastoja, katujakokaappeja ja rakennuksia;"

"e) ’liitännäistoiminnolla’ toimintoja, jotka 
liittyvät sähköiseen viestintäverkkoon ja/tai 
sähköiseen viestintäpalveluun ja jotka 
mahdollistavat palvelujen tarjoamisen ja/tai 
tukevat palvelujen tarjoamista kyseisen 
verkon ja/tai palvelun kautta tai joilla on 
mahdollisuus toimia näin ja joihin sisältyy 
numeron- tai 
osoitteenmuunnosjärjestelmiä, laskutus- ja 
perintäpalveluja ja 
numerotiedustelupalvelujen tarjoamiseen 
tarkoitettuja tilaajatietokantoja, ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmiä ja sähköisiä 
ohjelmaoppaita, sekä fyysistä 
infrastruktuuria, kuten kaapelikanavia, 
mastoja, katujakokaappeja ja rakennuksia;"

Or. en

Perustelu

Laskutus- ja perintäpalvelut ja tilaajatietokantoihin pääsy ovat merkittäviä tekijöitä, jotka 
loppukäyttäjien pääsyä valvovan televiestintäoperaattorin on järjestettävä 
numerotiedustelupalvelujen tarjoajalle, jotta kilpailevia numerotiedustelupalveluja voidaan 
tarjota kilpailudirektiivin mukaisesti (5 artikla). Tilaajatietokantoihin pääsyä käsitellään 
erityisesti yleispalveludirektiivin 25 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus 213
Gabriele Albertini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

"e) ’liitännäistoiminnolla’ toimintoja, jotka 
liittyvät sähköiseen viestintäverkkoon ja/tai 
sähköiseen viestintäpalveluun ja jotka 
mahdollistavat palvelujen tarjoamisen ja/tai 
tukevat palvelujen tarjoamista kyseisen 
verkon ja/tai palvelun kautta tai joilla on 

"e) ’liitännäistoiminnolla’ toimintoja, jotka 
liittyvät sähköiseen viestintäverkkoon ja/tai 
sähköiseen viestintäpalveluun ja jotka 
mahdollistavat palvelujen tarjoamisen ja/tai 
tukevat palvelujen tarjoamista kyseisen 
verkon ja/tai palvelun kautta tai joilla on 
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mahdollisuus toimia näin ja joihin sisältyy 
numeron- tai 
osoitteenmuunnosjärjestelmiä, ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmiä ja sähköisiä 
ohjelmaoppaita, sekä fyysistä 
infrastruktuuria, kuten kaapelikanavia, 
mastoja, katujakokaappeja ja rakennuksia;"

mahdollisuus toimia näin ja joihin sisältyy 
numeron- tai 
osoitteenmuunnosjärjestelmiä, laskutus- ja 
perintäpalveluja ja 
numerotiedustelupalvelujen tarjoamiseen 
tarkoitettuja tilaajatietokantoja, ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmiä ja sähköisiä 
ohjelmaoppaita, sekä fyysistä 
infrastruktuuria, kuten kaapelikanavia, 
mastoja, katujakokaappeja ja rakennuksia;"

Or. en

Perustelu

Laskutus- ja perintäpalvelut ja tilaajatietokantoihin pääsy ovat merkittäviä tekijöitä, jotka 
loppukäyttäjien pääsyä valvovan televiestintäoperaattorin on järjestettävä 
numerotiedustelupalvelujen tarjoajalle, jotta kilpailevia numerotiedustelupalveluja voidaan 
tarjota kilpailudirektiivin mukaisesti (5 artikla). Tilaajatietokantoihin pääsyä käsitellään 
erityisesti yleispalveludirektiivin 25 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

"e) ’liitännäistoiminnolla’ toimintoja, jotka 
liittyvät sähköiseen viestintäverkkoon ja/tai 
sähköiseen viestintäpalveluun ja jotka 
mahdollistavat palvelujen tarjoamisen ja/tai 
tukevat palvelujen tarjoamista kyseisen 
verkon ja/tai palvelun kautta tai joilla on 
mahdollisuus toimia näin ja joihin sisältyy 
numeron- tai 
osoitteenmuunnosjärjestelmiä, ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmiä ja sähköisiä 
ohjelmaoppaita, sekä fyysistä 
infrastruktuuria, kuten kaapelikanavia, 
mastoja, katujakokaappeja ja rakennuksia;"

"e) ’liitännäistoiminnolla’ toimintoja, jotka 
liittyvät sähköiseen viestintäverkkoon ja/tai 
sähköiseen viestintäpalveluun ja jotka 
mahdollistavat palvelujen tarjoamisen ja/tai 
tukevat palvelujen tarjoamista kyseisen 
verkon ja/tai palvelun kautta tai joilla on 
mahdollisuus toimia näin ja joihin sisältyy 
numeron- tai 
osoitteenmuunnosjärjestelmiä, laskutus- ja 
perintäpalveluja ja 
numerotiedustelupalvelujen tarjoamiseen 
tarkoitettuja tilaajatietokantoja, ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmiä ja sähköisiä 
ohjelmaoppaita, sekä fyysistä 
infrastruktuuria, kuten kaapelikanavia, 
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mastoja, katujakokaappeja ja rakennuksia;"

Or. en

Perustelu

Laskutus- ja perintäpalvelut ja tilaajatietokantoihin pääsy ovat merkittäviä tekijöitä, jotka 
loppukäyttäjien pääsyä valvovan televiestintäoperaattorin on järjestettävä 
numerotiedustelupalvelujen tarjoajalle, jotta kilpailevia numerotiedustelupalveluja voidaan 
tarjota kilpailudirektiivin mukaisesti (5 artikla). Tilaajatietokantoihin pääsyä käsitellään 
erityisesti yleispalveludirektiivin 25 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – e alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

"s) ’haitallisella häiriöllä’ häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigointipalvelun tai 
muun turvallisuuspalvelun toiminnan tai 
joka muutoin vakavasti heikentää sellaista 
radioviestintäpalvelua, joka toimii 
sovellettavien yhteisön tai kansallisten 
säännösten mukaisesti, tai estää tai 
toistuvasti keskeyttää tällaisen palvelun 
toiminnan."

"s) 'haitallisella häiriöllä' häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan, joka 
teknisesti estää taajuuksien yhteiskäytön
tai joka saattaa muutoin vakavasti 
heikentää sellaista radioviestintäpalvelua, 
joka toimii sovellettavien kansainvälisten 
määräysten taikka yhteisön tai kansallisten 
säännösten mukaisesti, tai estää tai 
toistuvasti keskeyttää tällaisen palvelun 
toiminnan."

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava määrätä rajoituksista paitsi tapauksissa, joissa häiriöitä on 
todettu, myös silloin, kun haitalliset häiriöt ovat todennäköisiä. Koska häiriöt ovat niin 
vakava ongelma yksi- ja kaksisuuntaisten (vastaanotto ja lähetys) palvelujen välillä, on 
äärimmäisen tärkeää suojautua haitallisilta häiriöiltä kansainvälisesti sovittuja 
taajuussuunnitelmia ja eritoten ITU:n Geneven suunnitelmaa (GE-06) noudattaen. 
Kansallisille oikeusjärjestelmille on sallittava mahdollisuus turvata taajuuksien yhteiskäyttö.
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Tarkistus 216
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – e alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

"s) ’haitallisella häiriöllä’ häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan tai joka 
muutoin vakavasti heikentää sellaista 
radioviestintäpalvelua, joka toimii 
sovellettavien yhteisön tai kansallisten 
säännösten mukaisesti, tai estää tai 
toistuvasti keskeyttää tällaisen palvelun 
toiminnan."

"s) ’haitallisella häiriöllä’ häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan tai joka 
saattaa muutoin vakavasti heikentää 
sellaista radioviestintäpalvelua, joka toimii 
sovellettavien yhteisön tai kansallisten 
säännösten mukaisesti, tai estää tai 
toistuvasti keskeyttää tällaisen palvelun 
toiminnan."

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava määrätä rajoituksista paitsi tapauksissa, joissa häiriöitä on 
todettu, myös silloin, kun haitalliset häiriöt ovat todennäköisiä. Määritelmää olisi 
mukautettava vastaavasti.

Tarkistus 217
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – e alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

"s) ’haitallisella häiriöllä’ häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan tai joka 
muutoin vakavasti heikentää sellaista 
radioviestintäpalvelua, joka toimii 
sovellettavien yhteisön tai kansallisten 

"s) ’haitallisella häiriöllä’ häiriötä, joka 
vaarantaa sähköisen viestinnän palvelun, 
kuten radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan tai joka 
muutoin vakavasti heikentää sellaista 
sähköisen viestinnän palvelua, joka toimii 
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säännösten mukaisesti, tai estää tai 
toistuvasti keskeyttää tällaisen palvelun 
toiminnan."

sovellettavien yhteisön tai kansallisten 
säännösten mukaisesti, tai estää tai 
toistuvasti keskeyttää tällaisen palvelun 
toiminnan."

Or. en

Perustelu

Matkaviestintäverkkojen operaattorit velvoitetaan yleispalveludirektiivissä tarjoamaan 
laadukkaita palveluja. Haitalliset häiriöt uhkaavat matkaviestintäverkkojen operaattoreiden 
palveluja siinä missä kaikkia muitakin sähköisen viestinnän palveluja. Siksi haitallisille 
häiriöille tarvitaan oikea määritelmä, joka kattaa kaikki palvelut eikä pelkästään erityisen 
merkittävinä pidettäviä yksittäisiä palveluja.

Tarkistus 218
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – e alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

s) ’haitallisella häiriöllä’ häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan tai joka 
muutoin vakavasti heikentää sellaista 
radioviestintäpalvelua, joka toimii 
sovellettavien yhteisön tai kansallisten 
säännösten mukaisesti, tai estää tai 
toistuvasti keskeyttää tällaisen palvelun 
toiminnan."

"s) ’haitallisella häiriöllä’ häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan tai joka 
muutoin vakavasti heikentää sellaista 
radioviestintäpalvelua, joka toimii 
sovellettavien kansainvälisten 
taajuussuunnitelmien taikka yhteisön tai 
kansallisten säännösten mukaisesti, tai 
estää tai toistuvasti keskeyttää tällaisen 
palvelun toiminnan."

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään, että myös kansainväliset taajuussuunnitelmat on otettava 
huomioon.
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Tarkistus 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – e alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

s) ’haitallisella häiriöllä’ häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan tai joka 
muutoin vakavasti heikentää sellaista 
radioviestintäpalvelua, joka toimii 
sovellettavien yhteisön tai kansallisten 
säännösten mukaisesti, tai estää tai 
toistuvasti keskeyttää tällaisen palvelun 
toiminnan."

"s) ’haitallisella häiriöllä’ häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan tai joka 
muutoin vakavasti heikentää sellaista 
radioviestintäpalvelua, joka toimii 
sovellettavien kansainvälisten, yhteisön tai 
kansallisten säännösten mukaisesti, tai 
estää tai toistuvasti keskeyttää tällaisen 
palvelun toiminnan."

Or. es

Perustelu

Tavoitteena on se, että tässä määritelmässä ei oteta pelkästään huomioon kansallisia ja 
yhteisön säännöksiä vaan myös kansainväliset säännökset.

Tarkistus 220
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – e alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

"s) ’haitallisella häiriöllä’ häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan tai joka 
muutoin vakavasti heikentää sellaista 
radioviestintäpalvelua, joka toimii 
sovellettavien yhteisön tai kansallisten 
säännösten mukaisesti, tai estää tai 
toistuvasti keskeyttää tällaisen palvelun 
toiminnan."

"s) ’haitallisella häiriöllä’ häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan tai joka 
muutoin vakavasti heikentää sellaista 
radioviestintäpalvelua, joka toimii 
sovellettavien kansainvälisten määräysten 
taikka yhteisön tai kansallisten säännösten 
mukaisesti, tai estää tai toistuvasti 
keskeyttää tällaisen palvelun toiminnan."
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Or. en

Tarkistus 221
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – e alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

"s) ’haitallisella häiriöllä’ häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan tai joka 
muutoin vakavasti heikentää sellaista 
radioviestintäpalvelua, joka toimii 
sovellettavien yhteisön tai kansallisten 
säännösten mukaisesti, tai estää tai 
toistuvasti keskeyttää tällaisen palvelun 
toiminnan."

"s) ’haitallisella häiriöllä’ häiriötä, joka 
vaarantaa radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan tai joka 
muutoin vakavasti heikentää sellaista 
radioviestintäpalvelua, joka toimii 
sovellettavien kansainvälisten määräysten 
taikka yhteisön tai kansallisten säännösten 
mukaisesti, tai estää tai toistuvasti keskeyttää 
tällaisen palvelun toiminnan."

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava asettaa tarvittaessa rajoituksia havaittujen häiriöiden 
välttämiseksi tai sellaisten olojen välttämiseksi, joissa haitallisia häiriöitä todennäköisesti 
ilmenisi.

On tärkeää, että Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) määräykset ja säännökset otetaan 
huomioon. Eräisiin palveluihin, kuten satelliittipalveluihin, voidaan saada lupa EU:hun 
kuulumattomalta kansalliselta ITU-hallinnolta, vaikka tarjottuja palveluja käytetään EU:ssa.

Tarkistus 222
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – s a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(e a) Lisätään 2 artiklaan alakohta 
seuraavasti:
" s a) "julkisesti saatavilla" kansalaisten 
saatavilla kaupallisten ehtojen 
hyväksymisen jälkeen olevaa".

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään direktiiveissä laajalti käytettyä ilmausta, jota tulkitaan 
kansallisessa lainsäädännössä epäjohdonmukaisesti, mikä johtaa siihen, että 
televiestintäpalvelujen tarjoajien oikeudet, velvollisuudet ja hallintotaakka poikkeavat 
huomattavasti toisistaan eri maissa. 

Tarkistus 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
2 artikla – s a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) Lisätään 2 artiklaan alakohta 
seuraavasti:
" s a) "julkisesti saatavilla" kansalaisten 
saatavilla kaupallisten ehtojen 
hyväksymisen jälkeen olevaa".

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään direktiiveissä laajalti käytettyä ilmausta, jota tulkitaan 
kansallisessa lainsäädännössä epäjohdonmukaisesti, mikä johtaa siihen, että 
televiestintäpalvelujen tarjoajien oikeudet, velvollisuudet ja hallintotaakka poikkeavat 
huomattavasti toisistaan eri maissa. 
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Tarkistus 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 
toimivaltuuksiaan riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti. Kansalliset
sääntelyviranomaiset eivät saa pyytää tai 
ottaa vastaan miltään muulta elimeltä 
ohjeita sellaisten tehtävien päivittäisessä 
hoitamisessa, jotka niille on annettu 
yhteisön lainsäädännön täytäntöön 
panemiseksi annetun kansallisen 
lainsäädännön nojalla.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 
toimivaltuuksiaan riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti. 
Markkinoiden ennakkosääntelystä 
vastaavat kansalliset sääntelyviranomaiset 
eivät saa pyytää tai ottaa vastaan miltään 
muulta elimeltä ohjeita sellaisten tehtävien 
päivittäisessä hoitamisessa, jotka niille on 
annettu yhteisön lainsäädännön täytäntöön 
panemiseksi annetun kansallisen 
lainsäädännön nojalla.

Or. es

Perustelu

Tämän direktiivin mukaisen kansallisia sääntelyviranomaisia koskevan määritelmän 
mukaisesti kansallisia sääntelyviranomaisia eivät voi olla ainoastaan ne, joilla on valtuudet 
sähköisten viestintämarkkinoiden ennakkosääntelyyn, vaan myös kaikki ne, joille on annettu 
kuluttajien, tietosuojan, taajuuksien, numeroinnin jne. suhteen valtuudet, jotka voivat kuulua 
muille viranomaisille tai valtion keskushallinnolle. Tämän vuoksi 3 kohtaan sisältyvät uudet 
vaatimukset on rajoitettava yksinomaan kansallisille sääntelyviranomaisille, joilla on 
toimivalta sähköisten viestintämarkkinoiden ennakkosääntelyn suhteen.

Tarkistus 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 
toimivaltuuksiaan riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset eivät saa pyytää tai 
ottaa vastaan miltään muulta elimeltä 
ohjeita sellaisten tehtävien päivittäisessä 
hoitamisessa, jotka niille on annettu 
yhteisön lainsäädännön täytäntöön 
panemiseksi annetun kansallisen 
lainsäädännön nojalla. Ainoastaan 4 
artiklan mukaisesti perustetuilla 
muutoksenhakuelimillä tai kansallisilla 
tuomioistuimilla on valtuudet peruuttaa 
tilapäisesti tai kumota kansallisten 
sääntelyviranomaisten tekemät päätökset.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 
toimivaltuuksiaan riippumattomasti, 
puolueettomasti, avoimesti ja nopeasti. 
Kansalliset sääntelyviranomaiset eivät saa 
pyytää tai ottaa vastaan miltään muulta 
elimeltä ohjeita sellaisten tehtävien 
päivittäisessä hoitamisessa, jotka niille on 
annettu yhteisön lainsäädännön täytäntöön 
panemiseksi annetun kansallisen 
lainsäädännön nojalla. Ainoastaan 4 
artiklan mukaisesti perustetuilla 
muutoksenhakuelimillä tai kansallisilla 
tuomioistuimilla on valtuudet peruuttaa 
tilapäisesti tai kumota kansallisten 
sääntelyviranomaisten tekemät päätökset.

Or. en

Perustelu

Jos kansalliset sääntelyviranomaiset eivät toimi ripeästi, esimerkiksi markkinakatsauksia 
laatiessaan, se saattaa rajoittaa kilpailua ja innovointia markkinoilla.

Tarkistus 226
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisen sääntelyviranomaisen johtaja 
tai hänen sijaisensa voidaan irtisanoa 
ainoastaan, jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamiseen vaadittavia 
kansallisessa lainsäädännössä etukäteen 
säädettyjä ehtoja tai jos hän on syyllistynyt

Jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten 
johtokuntien jäsenet nimitetään 
viisivuotiskaudeksi, joka voidaan uusia. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisen sääntelyviranomaisen
johtokunnan jäsenet voidaan irtisanoa 
ainoastaan, jos he eivät enää täytä 
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vakavaan rikkomukseen. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen johtajan
erottamisesta tehdyn päätöksen täytyy 
sisältää perustelut ja se täytyy julkistaa 
erottamisen ajankohtana.

tehtäviensä suorittamiseen vaadittavia 
kansallisessa lainsäädännössä etukäteen 
säädettyjä ehtoja tai jos he ovat 
syyllistyneet vakavaan rikkomukseen. 
Kansallisen sääntelyviranomaisen
johtokunnan jäsenen erottamisesta tehdyn 
päätöksen täytyy sisältää perustelut ja se 
täytyy julkistaa erottamisen ajankohtana.

Or. ro

Perustelu

Nämä määräykset ovat välttämättömiä sääntelyviranomaisen vakauden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisen sääntelyviranomaisen johtaja 
tai hänen sijaisensa voidaan irtisanoa 
ainoastaan, jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamiseen vaadittavia 
kansallisessa lainsäädännössä etukäteen 
säädettyjä ehtoja tai jos hän on syyllistynyt 
vakavaan rikkomukseen. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen johtajan 
erottamisesta tehdyn päätöksen täytyy 
sisältää perustelut ja se täytyy julkistaa 
erottamisen ajankohtana.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennalta mainitun kansallisen 
sääntelyviranomaisen johtaja tai hänen 
sijaisensa voidaan irtisanoa ainoastaan, jos 
hän ei enää täytä tehtäviensä 
suorittamiseen vaadittavia kansallisessa 
lainsäädännössä etukäteen säädettyjä ehtoja 
tai jos hän on syyllistynyt vakavaan 
rikkomukseen. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen johtajan 
erottamisesta tehdyn päätöksen täytyy 
sisältää perustelut ja se täytyy julkistaa 
erottamisen ajankohtana.

Or. es

Perustelu

Tämän direktiivin mukaisen kansallisia sääntelyviranomaisia koskevan määritelmän 



AM\725136FI.doc 21/106 PE407.630v01-00

FI

mukaisesti kansallisia sääntelyviranomaisia eivät voi olla ainoastaan ne, joilla on valtuudet 
sähköisten viestintämarkkinoiden ennakkosääntelyyn, vaan myös kaikki ne, joille on annettu 
kuluttajien, tietosuojan, taajuuksien, numeroinnin jne. suhteen valtuudet, jotka voivat kuulua 
muille viranomaisille tai valtion keskushallinnolle. Tämän vuoksi 3 kohtaan sisältyvät uudet 
vaatimukset on rajoitettava yksinomaan kansallisille sääntelyviranomaisille, joilla on 
toimivalta sähköisten viestintämarkkinoiden ennakkosääntelyn suhteen.

Tarkistus 228
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
3 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisätään 3 artiklan 3 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
" 3 a. Kansalliset sääntelyviranomaiset 
vaativat viestintäpalvelujen ja/tai -
verkkojen tarjoajilta tietoja ja asiakirja-
aineistoa ainoastaan siinä määrin kuin on 
tarpeen jäsenvaltioiden niille uskomien 
tehtävien hoitamiseksi."

Or. de

Perustelu

On syytä suhtautua varauksettoman myönteisesti siihen, että toimintansa kokonaisuudessaan 
avoimuuteen perustavat riippumattomat ja puolueettomat kansalliset sääntelyviranomaiset 
varmistetaan ja että muutoksenhakuoikeutta kehitetään. Tässä yhteydessä on huolehdittava, 
että tiedotusvelvoitteet ja asiakirjojen toimittamista koskevat velvoitteet pysyvät kohtuullisina, 
jotta kansallisille sääntelyviranomaisille ei koidu uusia, voimavaroja kuluttavia tehtäviä 
kyseisen aineiston saataville saattamisesta ja levittämisestä.
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Tarkistus 229
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisätään 3 artiklaan seuraava kohta:
"3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiasta vastaavat kansalliset 
sääntelyviranomaiset tukevat 
yhteistyöelimen tavoitteita sääntelyn 
yhteen sovittamista ja johdonmukaisuutta 
edistettäessä.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 
riittävät taloudelliset voimavarat ja 
henkilöstövoimavarat niille osoitettujen 
tehtävien hoitamiseen ja aktiiviseen 
yhteistyöelimen toimintaan 
osallistumiseen ja sen edistämiseen. 
Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 
oltava erillinen talousarvio, jota koskevien 
tietojen on oltava julkisesti saatavilla."

Or. en

Perustelu

Uuden 3 a kohdan lisäyksellä varmistetaan, että jäsenvaltiot huolehtivat kaikkien kansallisten 
sääntelyviranomaisten osallistumisesta yhteistyöelimen perustamiseen. Yhteistyöelin 
perustetaan kansallisten sääntelyviranomaisten elimenä, jolla ei ole omaa oikeushenkilöyttä, 
mikä tarkoittaa erityisesti, että se ei ole osa yhteisön suoraa tai välillistä hallintoa. Näin 
vältetään ristiriidat Meronin oikeuskäytännön kanssa.

Tarkistus 230
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
3 artikla – 3 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 b) Lisätään 3 artiklaan seuraava kohta:
" 3 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kansalliset sääntelyviranomaiset 
ottavat erittäin huolellisesti 
yhteistyöelimen antamat yhteiset kannat 
huomioon tehdessään kotimarkkinoitaan 
koskevia päätöksiä."

Or. en

Tarkistus 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 c kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Lisätään artikla seuraavasti: "

"3 a artikla
Jäsenvaltioiden on yhdessä perustettava 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
verkosto asetuksessa N:o [.../.../EY]1 

vahvistettujen yksityiskohtaisten 
sääntöjen mukaisesti."
1Asetus Euroopan sähköisen viestinnän 
markkinoiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten verkoston 
perustamisesta.

Or. en

Perustelu

Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomainen olisi korvattava kansallisten 
sääntelyviranomaisten verkostolla. Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomainen 
synnyttää byrokratiaa, on vastoin toissijaisuusperiaatetta ja pitkän aikavälin päämäärää 
korvata ennakkosääntely kilpailulainsäädännöllä ja lisäksi siltä näyttää puuttuvan 
riippumattomuus.
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Tarkistus 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on käytössä 
tehokkaita järjestelmiä, joiden avulla 
jokainen käyttäjä tai sähköisiä 
viestintäverkkoja ja/tai -palveluja tarjoava 
yritys, johon kansallisen 
sääntelyviranomaisen tekemä päätös 
vaikuttaa, voi hakea muutosta päätökseen 
muutoksenhakuelimeltä, joka on 
riippumaton asianomaisista osapuolista. 
Tällä elimellä, joka voi olla tuomioistuin, 
on oltava tehtäviensä hoitamisen 
edellyttämä asiantuntemus. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tapaukseen liittyvät tosiseikat otetaan 
asianmukaisesti huomioon ja että 
käytettävissä on toimiva 
muutoksenhakumekanismi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on käytössä tehokkaita 
järjestelmiä, joiden avulla jokainen käyttäjä 
tai sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -
palveluja tarjoava yritys, johon kansallisen 
sääntelyviranomaisen tekemä päätös 
vaikuttaa, voi hakea muutosta päätökseen 
muutoksenhakuelimeltä, joka on 
riippumaton asianomaisista osapuolista. 
Tällä elimellä, joka voi olla tuomioistuin, 
on oltava tehtäviensä hoitamisen 
edellyttämä asiantuntemus. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että tapaukseen liittyvät 
tosiseikat otetaan asianmukaisesti 
huomioon ja että käytettävissä on toimiva 
muutoksenhakumekanismi. 
Jäsenvaltioiden on asetettava määräaika, 
jossa muutoksenhakupyynnöt on 
käsiteltävä.

Or. en

Perustelu

Nykyään muutoksenhakumenettelyyn voi mennä useita vuosia, ja sen päätteeksi on liian 
myöhäistä puuttua alkuperäiseen ongelmaan.



AM\725136FI.doc 25/106 PE407.630v01-00

FI

Tarkistus 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisen sääntelyviranomaisen päätös 
on voimassa, kunnes 
muutoksenhakupyyntö on käsitelty, jollei 
määrätä tilapäisiä toimenpiteitä. Tilapäisiä 
toimenpiteitä voidaan määrätä, jos on 
kiireellinen tarve keskeyttää päätöksen 
vaikutus, jotta estetään vakava ja 
peruuttamaton haitta osapuolelle, joka 
hakee näitä toimenpiteitä ja kun intressien 
tasapaino sitä edellyttää."

Kansallisen sääntelyviranomaisen päätös 
on voimassa, kunnes 
muutoksenhakupyyntö on käsitelty, jollei 
määrätä tilapäisiä toimenpiteitä. Tilapäisiä 
toimenpiteitä voidaan asiaa koskevan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti
määrätä, jos on kiireellinen tarve 
keskeyttää päätöksen vaikutus, jotta 
estetään vakava ja peruuttamaton haitta 
osapuolelle, joka hakee näitä toimenpiteitä 
ja kun intressien tasapaino sitä edellyttää."

Or. es

Perustelu

On tarpeen ottaa huomioon jäsenvaltioiden erilaiset menettelylliset oikeudet.

Tarkistus 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
4 artikla– 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisen sääntelyviranomaisen päätös 
on voimassa, kunnes 
muutoksenhakupyyntö on käsitelty, jollei 
määrätä tilapäisiä toimenpiteitä. 
Tilapäisiä toimenpiteitä voidaan määrätä, 
jos on kiireellinen tarve keskeyttää 
päätöksen vaikutus, jotta estetään vakava 

Kansallisen sääntelyviranomaisen päätös 
on voimassa, kunnes 
muutoksenhakupyyntö on käsitelty, jollei 
määrätä tilapäisiä toimenpiteitä. Tilapäisiä 
toimenpiteitä voidaan määrätä vain, jos on 
kiireellinen tarve keskeyttää päätöksen 
vaikutus, jotta estetään vakava ja 
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ja peruuttamaton haitta osapuolelle, joka 
hakee näitä toimenpiteitä ja kun intressien 
tasapaino sitä edellyttää."

peruuttamaton haitta osapuolelle, joka 
hakee näitä toimenpiteitä ja kun intressien 
tasapaino sitä edellyttää."

Or. en

Perustelu

On tarpeen täsmentää, että tilapäisiä toimenpiteitä ei voida määrätä muista syistä.

Tarkistus 235
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
4 artikla– 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään kohta seuraavasti:
"2 a. Muutoksenhakuelimet voivat pyytää 
yhteistyöelimeltä lausuntoa ennen kuin ne 
tekevät muutoksenhakuprosessia 
koskevan päätöksen."

Or. en

Perustelu

Muutoksenhakuelimille tulisi myös antaa oikeus pyytää yhteistyöelimen lausunto, jos asialla 
on vaikutuksia sisämarkkinoihin. Tämä mekanismi helpottaisi vaiheittaista 
yhdenmukaistamista kehystä sovellettaessa ja se parantaisi sähköisen viestinnän 
markkinoiden yhtenäisyyttä.
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Tarkistus 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on kerättävä tiedot 
muutoksenhakujen aiheista, määrästä, 
muutoksenhakumenettelyjen kestosta, 
tilapäisten toimenpiteiden määräämisestä 1 
kohdan mukaisesti tehtyjen päätösten 
määrästä sekä tällaisten päätösten syistä.
Jäsenvaltioiden on vuosittain toimitettava 
nämä tiedot komissiolle ja Euroopan 
sähköisen viestinnän 
markkinaviranomaiselle, jäljempänä 
’markkinaviranomainen’."

3. Jäsenvaltioiden on kerättävä tiedot 
muutoksenhakujen määrästä, 
muutoksenhakumenettelyjen kestosta ja 
tilapäisten toimenpiteiden määräämisestä. 
Jäsenvaltioiden on vuosittain toimitettava 
perustellusta pyynnöstä nämä tiedot 
komissiolle.

Or. es

Perustelu

Tällä pyritään välttämään byrokratian ja tarpeettomien kustannusten lisääntyminen.

Tarkistus 237
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on kerättävä tiedot 
muutoksenhakujen aiheista, määrästä, 
muutoksenhakumenettelyjen kestosta, 
tilapäisten toimenpiteiden määräämisestä 1 
kohdan mukaisesti tehtyjen päätösten 
määrästä sekä tällaisten päätösten syistä. 
Jäsenvaltioiden on vuosittain toimitettava 
nämä tiedot komissiolle ja Euroopan 

3. Jäsenvaltioiden on kerättävä tiedot 
muutoksenhakujen aiheista, määrästä, 
muutoksenhakumenettelyjen kestosta, 
tilapäisten toimenpiteiden määräämisestä 1 
kohdan mukaisesti tehtyjen päätösten 
määrästä sekä tällaisten päätösten syistä. 
Jäsenvaltioiden on vuosittain toimitettava 
nämä tiedot yhteistyöelimelle.
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sähköisen viestinnän 
markkinaviranomaiselle, jäljempänä 
’markkinaviranomainen’."

Or. de

Perustelu

On syytä suhtautua varauksettoman myönteisesti siihen, että toimintansa kokonaisuudessaan 
avoimuuteen perustavat riippumattomat ja puolueettomat kansalliset sääntelyviranomaiset 
varmistetaan ja että muutoksenhakuoikeutta kehitetään. Tässä yhteydessä on huolehdittava, 
että tiedotusvelvoitteet ja asiakirjojen toimittamista koskevat velvoitteet pysyvät kohtuullisina, 
jotta kansallisille sääntelyviranomaisille ei koidu uusia, voimavaroja kuluttavia tehtäviä 
kyseisen aineiston saataville saattamisesta ja levittämisestä.

Tarkistus 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on kerättävä tiedot 
muutoksenhakujen aiheista, määrästä, 
muutoksenhakumenettelyjen kestosta, 
tilapäisten toimenpiteiden määräämisestä 1 
kohdan mukaisesti tehtyjen päätösten 
määrästä sekä tällaisten päätösten syistä. 
Jäsenvaltioiden on vuosittain toimitettava 
nämä tiedot komissiolle ja Euroopan 
sähköisen viestinnän 
markkinaviranomaiselle, jäljempänä 
’markkinaviranomainen’."

3. Jäsenvaltioiden on kerättävä tiedot 
muutoksenhakujen aiheista, määrästä, 
muutoksenhakumenettelyjen kestosta, 
tilapäisten toimenpiteiden määräämisestä 1 
kohdan mukaisesti tehtyjen päätösten 
määrästä sekä tällaisten päätösten syistä. 
Jäsenvaltioiden on vuosittain toimitettava 
nämä tiedot komissiolle ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten verkostolle."

Or. en

Perustelu

Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomainen olisi korvattava kansallisten 
sääntelyviranomaisten verkostolla. Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomainen 
synnyttää byrokratiaa, on vastoin toissijaisuusperiaatetta ja pitkän aikavälin päämäärää 
korvata ennakkosääntely kilpailulainsäädännöllä ja lisäksi siltä näyttää puuttuvan 
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riippumattomuus.

Tarkistus 239
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
tarjoavat yritykset toimittavat kaikki 
tarvittavat tiedot, taloudelliset tiedot 
mukaan lukien, jotta kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat varmistua 
siitä, että tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännöksiä tai niiden 
mukaisesti tehtyjä päätöksiä noudatetaan. 
Näiden yritysten on myös toimitettava 
tiedot sellaisista tulevista verkkojen tai 
palvelujen uudistuksista, joilla voi olla 
vaikutuksia kilpailijoille tarjottaviin 
tukkutason palveluihin. Näiden yritysten 
on pyynnöstä toimitettava tiedot viipymättä 
sekä kansallisen sääntelyviranomaisen 
edellyttämän aikataulun mukaisesti että sen 
vaatimalla tarkkuudella. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen 
on oltava oikeasuhteisia tehtävien 
suorittamiseen nähden. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on esitettävä 
perustelut tietojen antamista koskevalla 
pyynnölleen."

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
tarjoavat yritykset toimittavat kaikki 
tarvittavat tiedot, taloudelliset tiedot 
mukaan lukien, jotta kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat varmistua 
siitä, että tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännöksiä tai niiden 
mukaisesti tehtyjä päätöksiä noudatetaan. 
Näiden yritysten on pyynnöstä toimitettava 
tiedot viipymättä sekä kansallisen 
sääntelyviranomaisen edellyttämän 
aikataulun mukaisesti että sen vaatimalla 
tarkkuudella. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen 
on oltava oikeasuhteisia tehtävien 
suorittamiseen nähden. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on esitettävä 
perustelut tietojen antamista koskevalle 
pyynnölleen ja noudatettava yhteisön ja 
kansallista lainsäädäntöä liike-elämän 
tietojen luottamuksellisuudesta.

Or. en

Perustelu

Tulevaa verkostoa tai palvelujen kehittämistä koskevista tiedoista ilmoittaminen lisää 
epävarmuutta ja kehittämisriskejä. Siksi on tärkeää varmistaa, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten tietovaatimukset ovat liikesalaisuuksia koskevan yhteisön 
lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön mukaisia.
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Tarkistus 240
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
tarjoavat yritykset toimittavat kaikki 
tarvittavat tiedot, taloudelliset tiedot 
mukaan lukien, jotta kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat varmistua 
siitä, että tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännöksiä tai niiden 
mukaisesti tehtyjä päätöksiä noudatetaan. 
Näiden yritysten on myös toimitettava 
tiedot sellaisista tulevista verkkojen tai 
palvelujen uudistuksista, joilla voi olla 
vaikutuksia kilpailijoille tarjottaviin 
tukkutason palveluihin. Näiden yritysten 
on pyynnöstä toimitettava tiedot viipymättä 
sekä kansallisen sääntelyviranomaisen 
edellyttämän aikataulun mukaisesti että sen 
vaatimalla tarkkuudella. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen 
on oltava oikeasuhteisia tehtävien 
suorittamiseen nähden. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on esitettävä 
perustelut tietojen antamista koskevalla 
pyynnölleen."

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
tarjoavat yritykset toimittavat kaikki 
tarvittavat tiedot, taloudelliset tiedot 
mukaan lukien, jotta kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat varmistua 
siitä, että tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännöksiä tai niiden 
mukaisesti tehtyjä päätöksiä noudatetaan.
Näiden yritysten on pyynnöstä toimitettava 
tiedot viipymättä sekä kansallisen 
sääntelyviranomaisen edellyttämän 
aikataulun mukaisesti että sen vaatimalla 
tarkkuudella. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen 
on oltava oikeasuhteisia tehtävien 
suorittamiseen nähden. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on esitettävä 
perustelut tietojen antamista koskevalla 
pyynnölleen."

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tulevia verkkojen tai palvelujen uudistuksia koskeva lisäys olisi ongelmallinen, 
koska kyseisenlainen informaatio sisältää mitä todennäköisimmin sisäpiiritietoa. Kyseisen 
vaatimuksen kynnys olisi asetettava hyvin korkealle. Tässä tapauksessa ei ole selvää, mihin 
pyritään ja mitä lisäarvoa saadaan, kun operaattoreita vaaditaan toimittamaan kyseiset 
tiedot viranomaisille.
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Tarkistus 241
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
5 artikla– 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
tarjoavat yritykset toimittavat kaikki 
tarvittavat tiedot, taloudelliset tiedot 
mukaan lukien, jotta kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat varmistua 
siitä, että tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännöksiä tai niiden 
mukaisesti tehtyjä päätöksiä noudatetaan. 
Näiden yritysten on myös toimitettava 
tiedot sellaisista tulevista verkkojen tai 
palvelujen uudistuksista, joilla voi olla 
vaikutuksia kilpailijoille tarjottaviin 
tukkutason palveluihin. Näiden yritysten 
on pyynnöstä toimitettava tiedot viipymättä 
sekä kansallisen sääntelyviranomaisen 
edellyttämän aikataulun mukaisesti että sen 
vaatimalla tarkkuudella. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen 
on oltava oikeasuhteisia tehtävien 
suorittamiseen nähden. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on esitettävä 
perustelut tietojen antamista koskevalla 
pyynnölleen."

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
tarjoavat yritykset toimittavat kaikki 
tarvittavat tiedot, taloudelliset tiedot 
mukaan lukien, jotta kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat varmistua 
siitä, että tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännöksiä tai niiden 
mukaisesti tehtyjä päätöksiä noudatetaan. 
Nämä yritykset voidaan lisäksi velvoittaa 
toimittamaan tietoja sellaisista verkkojen 
tai palvelujen uudistuksista, jotka ovat jo 
edenneet täytäntöönpanoa ennakoivaan 
vaiheeseen, ja osoittautuu, että niillä voi 
olla vaikutuksia kilpailijoille tarjottaviin 
tukkutason palveluihin. Näiden yritysten 
on pyynnöstä toimitettava tiedot viipymättä 
sekä kansallisen sääntelyviranomaisen 
edellyttämän aikataulun mukaisesti että sen 
vaatimalla tarkkuudella. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen 
on oltava oikeasuhteisia tehtävien 
suorittamiseen nähden. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on esitettävä 
perustelut tietojen antamista koskevalla 
pyynnölleen."

Or. de

Perustelu

Tulevia uudistuksia koskeva tiedottamisvelvoite edellyttää kyseisiltä yrityksiltä liki 
ennustajanlahjoja, joten jää epäselväksi, miten konkreettisessa vaiheessa kehittämisestä on 
ilmoitettava. Tähän tarvitaan rajoittavaa täsmennystä, jotta kansallisille 
sääntelyviranomaisille asetettavat tiedottamisvelvoitteet pysyisivät kohtuullisina ja yritysten 
oikeudellinen varmuus toteutuisi.
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Tarkistus 242
Dragoş Florin David

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komission teksti Tarkistus

Lukuun ottamatta 7 artiklan 10 kohdan, 20 
artiklan tai 21 artiklan soveltamisalaan 
kuuluvia tapauksia ja jollei 9 c artiklan 
mukaisesti hyväksytyissä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä toisin 
määrätä, jäsenvaltioiden on varmistettava, 

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

että jos kansalliset sääntelyviranomaiset 
aikovat tämän direktiivin tai 
erityisdirektiivien mukaisesti toteuttaa 
merkityksellisiin markkinoihin 
huomattavalla tavalla vaikuttavia 
toimenpiteitä tai jos ne aikovat säätää 
rajoituksista 9 artiklan 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti ja jos niillä on huomattava 
merkitys asianomaisille markkinoille, ne
antavat asianomaisille osapuolille 
mahdollisuuden esittää kohtuullisessa 
määräajassa, joka on vähintään kuusi 
viikkoa, lausuntonsa ehdotetuista 
toimenpiteistä.

Or. es

Tarkistus 244
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Komissio on todennut lainsäädäntötyön parantamista koskevassa toimintasuunnitelmassaan 
(KOM(2002) 704 lopull. "Neuvottelu- ja keskustelukulttuurin edistäminen – Komission 
konsultointiprosessiin sovellettavat yleiset periaatteet ja vähimmäisvaatimukset"), että 
määräaika on kahdeksan viikkoa.

Tarkistus 245
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköiset viestintäpalvelut ovat myös 
vammaisten käyttäjien saatavilla. 
Komissio antaa Euroopan parlamentille 
vuosittain kertomuksen, jossa käsitellään 
sitä, missä määrin sähköiset 
viestintäpalvelut ja erityiset 
tietoyhteiskuntapalvelut ovat vammaisten 
saatavilla.

Or. ro

Perustelu

Tietoyhteiskuntapalvelujen esteettömyys on välttämätöntä vammaisten yhteiskuntaan 
integroitumisen kannalta.

Tarkistus 246
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myötävaikutettava sisämarkkinoiden 
kehittymiseen toimimalla yhteistyössä 
komission ja markkinaviranomaisen
kanssa, jotta varmistetaan tämän direktiivin 
ja erityisdirektiivien säännösten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tätä varten niiden on 
erityisesti toimittava yhteistyössä 
komission ja markkinaviranomaisen 
kanssa, jotta löydettäisiin välineitä ja 
keinoja, jotka soveltuvat parhaiten 
tietyntyyppisten markkinatilanteiden 
hoitoon.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myötävaikutettava sisämarkkinoiden 
kehittymiseen toimimalla keskenään 
yhteistyöelimessä ja komission kanssa 
yhteistyössä avoimesti, jotta varmistetaan 
tämän direktiivin ja erityisdirektiivien 
säännösten yhdenmukainen soveltaminen
kaikissa jäsenvaltioissa. Tätä varten 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
hyväksyttävä yhteisiä kantoja siihen, 
mitkä välineet ja keinot soveltuvat 
parhaiten kyseisten markkinoiden 
kilpailuongelmien ratkaisemiseen.

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään säätämään 7 artiklassa tarkoitetun yhteistyöelimen 
asemasta.

Tarkistus 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myötävaikutettava sisämarkkinoiden 
kehittymiseen toimimalla yhteistyössä 
komission ja markkinaviranomaisen
kanssa, jotta varmistetaan tämän direktiivin 
ja erityisdirektiivien säännösten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tätä varten niiden on 
erityisesti toimittava yhteistyössä 
komission ja markkinaviranomaisen
kanssa, jotta löydettäisiin välineitä ja 

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myötävaikutettava sisämarkkinoiden 
kehittymiseen toimimalla yhteistyössä 
komission ja BERT:n kanssa, jotta 
saavutetaan 8 artiklassa asetetut tavoitteet 
sekä varmistetaan tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännösten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tätä varten niiden on 
erityisesti toimittava yhteistyössä 
komission ja BERT:n kanssa, jotta 
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keinoja, jotka soveltuvat parhaiten 
tietyntyyppisten markkinatilanteiden 
hoitoon.

löydettäisiin välineitä ja keinoja, jotka 
soveltuvat parhaiten tietyntyyppisten 
markkinatilanteiden hoitoon.

Or. es

Perustelu

On välttämätöntä viitata siihen, että direktiivin yleiset tavoitteet on tarpeen saavuttaa.

Tarkistus 248
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myötävaikutettava sisämarkkinoiden 
kehittymiseen toimimalla yhteistyössä 
komission ja markkinaviranomaisen
kanssa, jotta varmistetaan tämän direktiivin 
ja erityisdirektiivien säännösten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tätä varten niiden on 
erityisesti toimittava yhteistyössä 
komission ja markkinaviranomaisen 
kanssa, jotta löydettäisiin välineitä ja 
keinoja, jotka soveltuvat parhaiten 
tietyntyyppisten markkinatilanteiden 
hoitoon.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myötävaikutettava sisämarkkinoiden 
kehittymiseen toimimalla yhteistyössä 
komission kanssa ja yhteistyöelimessä, 
jotta varmistetaan tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännösten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tätä varten niiden on 
toimittava yhteistyössä yhteistyöelimessä,
jotta löydettäisiin välineitä ja keinoja, jotka 
soveltuvat parhaiten tietyntyyppisten 
markkinatilanteiden hoitoon.

Or. de

Tarkistus 249
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on arvioitava vähittäiskaupan 
markkinoiden vääristymistä ennen kuin 
ne toteuttavat toimia tukkumarkkinoiden 
sääntelemiseksi. Erityisesti kaikissa 
toimissa, joilla asetetaan 
tukkumarkkinoiden toimijalle velvoitteita 
tai tarkistetaan niitä tai perutaan ne, on 
otettava hyvin huolellisesti huomioon 
kunkin vähittäiskaupan tason toimijan 
markkinavoima.

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi otettava hyvin huolellisesti huomioon vähittäistason 
kilpailu, kun ne päättävät käyttöön otettavista sääntelytoimista. Siksi direktiiveissä olisi 
täsmennettävä erikseen, että tukkumarkkinoiden sääntelyn on perustuttava vähittäistason 
kilpailun vääristymisen perinpohjaiseen analyysiin.

Tarkistus 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei 7 a artiklan mukaisesti 
hyväksytyissä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä toisin 
määrätä, jos kansallinen 
sääntelyviranomainen aikoo 6 artiklassa 
tarkoitetun kuulemisen jälkeen toteuttaa 
toimenpiteitä, jotka:

3. Jollei 7 a artiklan mukaisesti 
hyväksytyissä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä toisin 
määrätä, jos kansallinen
sääntelyviranomainen aikoo 6 artiklassa 
tarkoitetun kuulemisen jälkeen, tai ennen 
tällaista kuulemista, jos kansallinen 
sääntelyviranomaisen poikkeuksellisista 
syistä näin määrää, toteuttaa 
toimenpiteitä, jotka:

Or. es
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Perustelu

Tämän tarkoituksena on saada aikaan entistä suurempi joustavuus, jonka ansiosta 
poikkeustapauksissa voidaan antaa ilmoitus komissiolle ennen kuin kansallinen 
kuulemisprosessi on saatu päätökseen.

Tarkistus 251
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei 7 a artiklan mukaisesti 
hyväksytyissä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä toisin 
määrätä, jos kansallinen 
sääntelyviranomainen aikoo 6 artiklassa 
tarkoitetun kuulemisen jälkeen toteuttaa 
toimenpiteitä, jotka:

3. Sen lisäksi, että kansallinen 
sääntelyviranomainen aikoo 6 artiklassa 
tarkoitetun kuulemisen jälkeen toteuttaa 
toimenpiteitä, jotka:

Or. en

Tarkistus 252
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei 7 a artiklan mukaisesti 
hyväksytyissä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä toisin 
määrätä, jos kansallinen 
sääntelyviranomainen aikoo 6 artiklassa 
tarkoitetun kuulemisen jälkeen toteuttaa 
toimenpiteitä, jotka:

3. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo 6 artiklassa tarkoitetun kuulemisen 
jälkeen toteuttaa toimenpiteitä, jotka:
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Or. en

Tarkistus 253
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

sen on asetettava toimenpide-ehdotus 
perusteluineen markkinaviranomaisen ja 
muiden jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten saataville 5 artiklan 
3 kohdan mukaisesti sekä ilmoitettava 
asiasta komissiolle ja muille kansallisille 
sääntelyviranomaisille. Kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla ja komissiolla on 
mahdollisuus antaa lausuntonsa kyseiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle yhden 
kuukauden kuluessa. Tätä yhden 
kuukauden määräaikaa ei voida pidentää.

sen on asetettava samalla toimenpide-
ehdotus perusteluineen komission, muiden 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja televiestinnän 
eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 
elimen (BERT) saataville 5 artiklan 3 
kohdan mukaisesti sekä ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja muille kansallisille 
sääntelyviranomaisille. Kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla, BERT:llä ja 
komissiolla on mahdollisuus antaa 
lausuntonsa kyseiselle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle yhden kuukauden 
kuluessa tai 6 artiklassa tarkoitetussa 
määräajassa, jos se on pitempi. Tätä 
yhden kuukauden määräaikaa ei voida 
pidentää.

Or. en

Tarkistus 254
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

sen on asetettava toimenpide-ehdotus 
perusteluineen markkinaviranomaisen ja 
muiden jäsenvaltioiden kansallisten 

sen on asetettava toimenpide-ehdotus 
perusteluineen komission, BERT:n ja 
muiden jäsenvaltioiden kansallisten 
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sääntelyviranomaisten saataville 5 artiklan 
3 kohdan mukaisesti sekä ilmoitettava 
asiasta komissiolle ja muille kansallisille 
sääntelyviranomaisille. Kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla ja komissiolla on 
mahdollisuus antaa lausuntonsa kyseiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle yhden 
kuukauden kuluessa. Tätä yhden 
kuukauden määräaikaa ei voida pidentää.

sääntelyviranomaisten saataville 5 artiklan 
3 kohdan mukaisesti sekä ilmoitettava 
asiasta komissiolle ja muille kansallisille 
sääntelyviranomaisille. Kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla ja komissiolla on 
mahdollisuus antaa lausuntonsa kyseiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle yhden 
kuukauden kuluessa. Tätä yhden 
kuukauden määräaikaa ei voida pidentää.

Or. en

Tarkistus 255
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission veto-oikeuden laajentaminen korjaaviin toimiin ei ole perusteltua. Kansallisilla 
viranomaisilla on parempi tietämys viestintämarkkinoista, jotka ovat luonteeltaan kansallisia 
tai alueellisia. Komissiolla on jo markkinoiden määrittelyä ja HMV-operaattoreiden 
nimittämistä koskeva veto-oikeus. Hieman liikkumavaraa olisi jätettävä kansallisille 
viranomaisille, jotta ne voivat ottaa kansalliset olosuhteet huomioon.

Direktiivien täytäntöönpanon yhdenmukaisuutta voitaisiin – tarvittaessa – parantaa 
hyväksymällä suosituksia direktiivien yhdenmukaistetusta soveltamisesta sekä vahvistamalla 
kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyötä nykyisten rakenteiden puitteissa.



AM\725136FI.doc 41/106 PE407.630v01-00

FI

Tarkistus 256
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Veto-oikeuden laajentaminen on tarpeetonta. Nykyinen järjestelmä on toimiva, ja siten EU:n 
tasolla ei tarvita uutta keskitettyä päätöksentekoprosessia.

Tarkistus 257
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Komission veto-oikeuden laajentaminen on tarpeetonta ja kontraproduktiivista. Nykyinen 
järjestelmä on tuottanut yleensä johdonmukaisia tuloksia. Keskitetty veto-oikeus lisäisi riskiä, 
että kaikkiin sovelletaan samaa lähestymistapaa. Markkinaolosuhteet poikkeavat 
merkittävästi jäsenvaltioissa, joten lopullinen yksittäinen sääntelypäätös olisi tehtävä 
kansallisella tasolla kansallista asiantuntemusta hyödyntäen. Nykyisessä kehyksessä on jo 
säädetty komission voimakkaasta osallistumisesta ja siitä, että se voi antaa lausuntoja 
yksittäisistä velvoitteista (korjaavista toimista). Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
otettava tarkasti huomioon kyseiset lausunnot.

Tarkistus 258
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komissiolla ei pidä olla korjaavia toimia koskevaa veto-oikeutta. Kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on paremmat kansallisia markkinoita koskevat tiedot ja paremmat 
yhteydet markkinoilla toimijoihin. Tällainen veto-oikeus heikentäisi lainsäädännöllistä 
kilpailutilannetta kansallisten sääntelyviranomaisten välillä. Veto-oikeuden käyttäminen 
yhden kansallisen sääntelyviranomaisen määräämää korjaavaa toimenpidettä vastaan tekisi 
hyvin vaikeaksi korjaavan toimenpiteen toteuttamisen toisessa jäsenvaltiossa, vaikka kyseinen 
toimenpide olisi asianmukainen kansallisen markkinatilanteen ja polkuriippuvuuden vuoksi. 
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Tarkistus 259
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio 
voi tehdä päätöksen, jolla asianomaiselta 
kansalliselta sääntelyviranomaiselta 
edellytetään toimenpide-ehdotuksen 
perumista. Komission on ennen päätöksen 
tekemistä otettava mahdollisimman 
tarkasti huomioon asetuksen […/EY] 5 
artiklan mukaisesti annettu 
markkinaviranomaisen lausunto. 
Päätökseen on liitettävä yksityiskohtainen 
ja objektiivinen selvitys siitä, miksi 
komissio katsoo, että toimenpide-
ehdotusta ei pidä hyväksyä, sekä 
yksityiskohtaiset ehdotukset toimenpide-
ehdotuksen muuttamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komissiolla ei pidä olla korjaavia toimia koskevaa veto-oikeutta. Kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on paremmat kansallisia markkinoita koskevat tiedot ja paremmat 
yhteydet markkinoilla toimijoihin. Tällainen veto-oikeus heikentäisi lainsäädännöllistä 
kilpailutilannetta kansallisten sääntelyviranomaisten välillä. Veto-oikeuden käyttäminen 
yhden kansallisen sääntelyviranomaisen määräämää korjaavaa toimenpidettä vastaan tekisi 
hyvin vaikeaksi korjaavan toimenpiteen toteuttamisen toisessa jäsenvaltiossa, vaikka kyseinen 
toimenpide olisi asianmukainen kansallisen markkinatilanteen ja polkuriippuvuuden vuoksi. 

Tarkistus 260
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio 
voi tehdä päätöksen, jolla asianomaiselta 
kansalliselta sääntelyviranomaiselta 
edellytetään toimenpide-ehdotuksen 
perumista. Komission on ennen päätöksen 
tekemistä otettava mahdollisimman 
tarkasti huomioon asetuksen […/EY] 5 
artiklan mukaisesti annettu 
markkinaviranomaisen lausunto. 
Päätökseen on liitettävä yksityiskohtainen 
ja objektiivinen selvitys siitä, miksi 
komissio katsoo, että toimenpide-
ehdotusta ei pidä hyväksyä, sekä 
yksityiskohtaiset ehdotukset toimenpide-
ehdotuksen muuttamiseksi.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ehdotus korjaavia toimia koskevasta komission veto-oikeudesta on syytä hylätä. Sen sijaan on 
sovellettava uutta yhteissääntelymenettelyä, jossa komissio, yhteistyöelin ja kansalliset 
sääntelyviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä.

Tarkistus 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio 
voi tehdä päätöksen, jolla asianomaiselta 
kansalliselta sääntelyviranomaiselta 
edellytetään toimenpide-ehdotuksen 
perumista. Komission on ennen päätöksen 
tekemistä otettava mahdollisimman tarkasti 
huomioon asetuksen […/EY] 5 artiklan 

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio 
voi tehdä tämän artiklan 4 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitetun toimenpide-
ehdotuksen suhteen päätöksen, jolla 
asianomaiselta kansallisilta 
sääntelyviranomaiselta edellytetään 
toimenpide-ehdotuksen perumista.
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mukaisesti annettu 
markkinaviranomaisen lausunto.
Päätökseen on liitettävä yksityiskohtainen 
ja objektiivinen selvitys siitä, miksi 
komissio katsoo, että toimenpide-ehdotusta 
ei pidä hyväksyä, sekä yksityiskohtaiset 
ehdotukset toimenpide-ehdotuksen 
muuttamiseksi.

Komission on otettava mahdollisimman 
tarkasti huomioon BERT:n lausunto ennen 
päätöksen tekemistä ja/tai suosituksen 
antamista. Päätökseen ja/tai suositukseen
on liitettävä yksityiskohtainen ja 
objektiivinen selvitys siitä, miksi komissio 
katsoo, että toimenpide-ehdotusta ei pidä 
hyväksyä, sekä yksityiskohtaiset 
ehdotukset toimenpide-ehdotuksen 
muuttamiseksi.

Or. es

Tarkistus 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio
voi tehdä päätöksen, jolla asianomaiselta 
kansalliselta sääntelyviranomaiselta 
edellytetään toimenpide-ehdotuksen 
perumista. Komission on ennen 
päätöksen tekemistä otettava 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
asetuksen […/EY] 5 artiklan mukaisesti 
annettu markkinaviranomaisen lausunto. 
Päätökseen on liitettävä yksityiskohtainen 
ja objektiivinen selvitys siitä, miksi 
komissio katsoo, että toimenpide-
ehdotusta ei pidä hyväksyä, sekä 
yksityiskohtaiset ehdotukset toimenpide-
ehdotuksen muuttamiseksi.

5. Edellä 4 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyen ja
4 kohdassa tarkoitetun kahden kuukauden 
määräajan kuluessa komissio voi tehdä 
päätöksen, jolla asianomaiselta 
kansalliselta sääntelyviranomaiselta 
edellytetään toimenpide-ehdotuksen 
perumista. Komission on ennen päätöksen 
tekemistä otettava mahdollisimman tarkasti 
huomioon asetuksen […/EY] 5 artiklan 
mukaisesti annettu markkinaviranomaisen 
lausunto. Päätökseen on liitettävä 
yksityiskohtainen ja objektiivinen selvitys 
siitä, miksi komissio katsoo, että 
toimenpide-ehdotusta ei pidä hyväksyä, 
sekä yksityiskohtaiset ehdotukset 
toimenpide-ehdotuksen muuttamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Olisi valittava tasapainotetumpi ratkaisu: sen sijaan, että komissiolle annetaan suoranainen 
veto-oikeus korjaavien toimien tapauksessa, korjaavan toimen asianmukaisuudesta ja 
tehokkuudesta olisi käynnistettävä "sääntelyä koskeva vuoropuhelu", johon osallistuvat 
korjaavaa toimea esittänyt kansallinen sääntelyviranomainen ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten verkosto. Vuoropuhelun kaikkien osanottajien olisi otettava 
aiheellisesti huomioon markkinatoimijoiden näkemykset ja sen tavoitteena olisi päästä 
yhteiseen näkemykseen siitä, mikä olisi sopivin ja tehokkain korjaava toimi.

Tarkistus 263
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio 
voi tehdä päätöksen, jolla asianomaiselta 
kansalliselta sääntelyviranomaiselta 
edellytetään toimenpide-ehdotuksen 
perumista. Komission on ennen päätöksen 
tekemistä otettava mahdollisimman tarkasti 
huomioon asetuksen […/EY] 5 artiklan 
mukaisesti annettu markkinaviranomaisen 
lausunto. Päätökseen on liitettävä 
yksityiskohtainen ja objektiivinen selvitys 
siitä, miksi komissio katsoo, että 
toimenpide-ehdotusta ei pidä hyväksyä, 
sekä yksityiskohtaiset ehdotukset 
toimenpide-ehdotuksen muuttamiseksi.

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio 
voi tehdä päätöksen, jolla asianomaiselta 
kansalliselta sääntelyviranomaiselta 
edellytetään toimenpide-ehdotuksen 
perumista. Komission on ennen päätöksen 
tekemistä otettava mahdollisimman tarkasti 
huomioon asetuksen […/EY] 5 artiklan 
mukaisesti annettu markkinaviranomaisen 
lausunto. Päätökseen on liitettävä 
yksityiskohtainen ja objektiivinen selvitys 
siitä, miksi komissio katsoo, että 
toimenpide-ehdotusta ei pidä hyväksyä.
Yhteistyöelin laatii suosituksen 
sääntelytoimen muotoilusta. Suositus 
annetaan kansallisille 
sääntelyviranomaisille. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
suositus pitkälti huomioon, mutta ne 
voivat poiketa siitä. Suosituksesta 
poikkeaminen on perusteltava 
seikkaperäisesti komissiolle ja 
yhteistyöelimelle.

Or. de
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Perustelu

Yhteistyöelimen olisi voitava antaa suosituksia sääntelyvaltuuksien muotoilusta. Tätä valtaa 
ei pidä antaa komissiolle, jotta yhteistyöelimen käytännönläheistä toimivaltaa voidaan 
hyödyntää mahdollisimman hyvin ja jotta komission toimivalta ei kasvaisi yksipuolisesti. 
Kansallisten sääntelyvallan käyttäjien on otettava yhteistyöelimen suositukset pitkälti 
huomioon. Suosituksesta olisi kuitenkin voitava poiketa, kunhan asia perustellaan 
yksityiskohtaisesti.

Tarkistus 264
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio 
voi tehdä päätöksen, jolla asianomaiselta 
kansalliselta sääntelyviranomaiselta 
edellytetään toimenpide-ehdotuksen 
perumista. Komission on ennen päätöksen 
tekemistä otettava mahdollisimman 
tarkasti huomioon asetuksen […/EY] 5 
artiklan mukaisesti annettu 
markkinaviranomaisen lausunto.
Päätökseen on liitettävä yksityiskohtainen 
ja objektiivinen selvitys siitä, miksi 
komissio katsoo, että toimenpide-ehdotusta 
ei pidä hyväksyä, sekä yksityiskohtaiset 
ehdotukset toimenpide-ehdotuksen 
muuttamiseksi.

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio 
voi tehdä päätöksen, jolla asianomaiselta 
kansalliselta sääntelyviranomaiselta 
edellytetään toimenpide-ehdotuksen 
perumista. Päätökseen on liitettävä 
yksityiskohtainen ja objektiivinen selvitys 
siitä, miksi komissio katsoo, että 
toimenpide-ehdotusta ei pidä hyväksyä, 
sekä yksityiskohtaiset ehdotukset 
toimenpide-ehdotuksen muuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Komission veto-oikeuden laajentaminen korjaaviin toimiin ei ole perusteltua. Kansallisilla 
viranomaisilla on parempi tietämys viestintämarkkinoista, jotka ovat luonteeltaan kansallisia 
tai alueellisia. Komissiolla on jo markkinoiden määrittelyä ja HMV-operaattoreiden
nimittämistä koskeva veto-oikeus. Hieman liikkumavaraa olisi jätettävä kansallisille 
viranomaisille, jotta ne voivat ottaa kansalliset olosuhteet huomioon.
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Direktiivien täytäntöönpanon yhdenmukaisuutta voitaisiin – tarvittaessa – parantaa 
hyväksymällä suosituksia direktiivien yhdenmukaistetusta soveltamisesta sekä vahvistamalla 
kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyötä nykyisten rakenteiden puitteissa.

Tarkistus 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä 4 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyen 
komission ilmoitus vakavista epäilyistä 
käynnistää sääntelyä koskevan 
vuoropuhelun kansallisen 
sääntelyviranomaisen ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten verkoston välillä, 
jossa pyritään selvittämään sopivin ja 
tehokkain toimi, jolla korjata kyseinen 
kilpailuongelma, ja otetaan huomioon 
markkinatoimijoiden näkemykset ja 
mainittujen toimenpiteiden 
yhteensopivuus sisämarkkinoiden kanssa. 
Sääntelyä koskevaa vuoropuhelua ei 
missään tapauksessa voida käydä 
4 kohdassa vahvistettua kahden 
kuukauden määräaikaa pidempään. 
Jos kansallisten sääntelyviranomaisten 
verkosto vahvistaa sääntelyä koskevan 
vuoropuhelun päätteeksi toimenpiteen 
asianmukaisuuden kahden kolmasosan 
enemmistöllä, kansallinen 
sääntelyviranomainen voi hyväksyä 
toimenpiteen. Jos kansallisten 
sääntelyviranomaisten verkosto ei 
vahvista toimenpidettä, komissio voi 
ilmoittaa vakavista epäilyistään 
päätöksellä, jossa kansallinen 
sääntelyviranomainen velvoitetaan 
perumaan toimenpide-ehdotuksensa.
Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
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perua toimenpide-ehdotuksen missä 
tahansa sääntelyä koskevan 
vuoropuhelun vaiheessa.

Or. en

Perustelu

Olisi valittava tasapainotetumpi ratkaisu: sen sijaan, että komissiolle annetaan suoranainen 
veto-oikeus korjaavien toimien tapauksessa, korjaavan toimen asianmukaisuudesta ja 
tehokkuudesta olisi käynnistettävä "sääntelyä koskeva vuoropuhelu", johon osallistuvat 
korjaavaa toimea esittänyt kansallinen sääntelyviranomainen ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten verkosto. Vuoropuhelun kaikkien osanottajien olisi otettava 
aiheellisesti huomioon markkinatoimijoiden näkemykset ja sen tavoitteena olisi päästä 
yhteiseen näkemykseen siitä, mikä olisi sopivin ja tehokkain korjaava toimi.

Tarkistus 266
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

6. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
muutettava toimenpide-ehdotusta tai 
peruttava se kolmen kuukauden kuluessa 
komission 5 kohdan mukaisesti tekemästä 
päätöksestä, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
perumaan suunniteltu toimenpide. Jos 
toimenpide-ehdotusta muutetaan, 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
järjestettävä julkinen kuuleminen 6 
artiklassa tarkoitettujen menettelyjen 
mukaisesti ja tehtävä uusi ilmoitus 
muutetusta toimenpide-ehdotuksesta 
komissiolle 3 kohdan säännösten 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Komissiolla ei pidä olla korjaavia toimia koskevaa veto-oikeutta. Kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on paremmat kansallisia markkinoita koskevat tiedot ja paremmat 
yhteydet markkinoilla toimijoihin. Tällainen veto-oikeus heikentäisi lainsäädännöllistä 
kilpailutilannetta kansallisten sääntelyviranomaisten välillä. Veto-oikeuden käyttäminen 
yhden kansallisen sääntelyviranomaisen määräämää korjaavaa toimenpidettä vastaan tekisi 
hyvin vaikeaksi korjaavan toimenpiteen toteuttamisen toisessa jäsenvaltiossa, vaikka kyseinen 
toimenpide olisi asianmukainen kansallisen markkinatilanteen ja polkuriippuvuuden vuoksi. 

Tarkistus 267
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

6. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
muutettava toimenpide-ehdotusta tai 
peruttava se kolmen kuukauden kuluessa 
komission 5 kohdan mukaisesti tekemästä 
päätöksestä, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
perumaan suunniteltu toimenpide. Jos 
toimenpide-ehdotusta muutetaan, 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
järjestettävä julkinen kuuleminen 6 
artiklassa tarkoitettujen menettelyjen 
mukaisesti ja tehtävä uusi ilmoitus 
muutetusta toimenpide-ehdotuksesta 
komissiolle 3 kohdan säännösten 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ehdotus korjaavia toimia koskevasta komission veto-oikeudesta on syytä hylätä. Sen sijaan on 
sovellettava uutta yhteissääntelymenettelyä, jossa komissio, yhteistyöelin ja kansalliset 
sääntelyviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä.
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Tarkistus 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komission teksti Tarkistus

6. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
muutettava toimenpide-ehdotusta tai 
peruttava se kolmen kuukauden kuluessa 
komission 5 kohdan mukaisesti tekemästä 
päätöksestä, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan perumaan 
suunniteltu toimenpide. Jos toimenpide-
ehdotusta muutetaan, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on järjestettävä 
julkinen kuuleminen 6 artiklassa 
tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti ja 
tehtävä uusi ilmoitus muutetusta 
toimenpide-ehdotuksesta komissiolle 3 
kohdan säännösten mukaisesti.

6. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
muutettava toimenpide-ehdotusta tai 
peruttava se kuuden kuukauden kuluessa 
komission 5 kohdan mukaisesti tekemästä 
päätöksestä, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan perumaan 
suunniteltu toimenpide. Jos toimenpide-
ehdotusta muutetaan, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on järjestettävä 
julkinen kuuleminen 6 artiklassa 
tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti ja 
tehtävä uusi ilmoitus muutetusta 
toimenpide-ehdotuksesta komissiolle 3 
kohdan säännösten mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Edellisen kohdan kanssa johdonmukaisesti määräajan suhteen on tarpeen antaa entistä 
enemmän joustovaraa ja aikaa kansalliselle sääntelyviranomaiselle, jotta se voi hyväksyä 
komission ehdottaman toimenpiteen.

Tarkistus 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komission teksti Tarkistus

6. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
muutettava toimenpide-ehdotusta tai 
peruttava se kolmen kuukauden kuluessa 

6. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
muutettava toimenpide-ehdotusta tai 
peruttava se kolmen kuukauden kuluessa 
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komission 5 kohdan mukaisesti 
tekemästä päätöksestä, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan perumaan 
suunniteltu toimenpide. Jos toimenpide-
ehdotusta muutetaan, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on järjestettävä 
julkinen kuuleminen 6 artiklassa 
tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti ja 
tehtävä uusi ilmoitus muutetusta 
toimenpide-ehdotuksesta komissiolle 3 
kohdan säännösten mukaisesti.

komission 5 tai 5 a kohdan mukaisesti 
tekemästä päätöksestä, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan perumaan 
suunniteltu toimenpide. Jos toimenpide-
ehdotusta muutetaan, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on järjestettävä 
julkinen kuuleminen 6 artiklassa 
tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti ja 
tehtävä uusi ilmoitus muutetusta 
toimenpide-ehdotuksesta komissiolle 3 
kohdan säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Olisi valittava tasapainotetumpi ratkaisu: sen sijaan, että komissiolle annetaan suoranainen 
veto-oikeus korjaavien toimien tapauksessa, korjaavan toimen asianmukaisuudesta ja 
tehokkuudesta olisi käynnistettävä "sääntelyä koskeva vuoropuhelu", johon osallistuvat 
korjaavaa toimea esittänyt kansallinen sääntelyviranomainen ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten verkosto. Vuoropuhelun kaikkien osanottajien olisi otettava 
aiheellisesti huomioon markkinatoimijoiden näkemykset ja sen tavoitteena olisi päästä 
yhteiseen näkemykseen siitä, mikä olisi sopivin ja tehokkain korjaava toimi.

Tarkistus 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kyseisen kansallisen 
sääntelyviranomaisen on otettava muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
komission lausunnot mahdollisimman 
tarkasti huomioon ja se voi, 4 kohdassa
tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta, 
hyväksyä lopullisen toimenpide-
ehdotuksen ja toimittaa sen tällöin 
komissiolle. Myös kaikkien muiden 
kansallisten elinten, jotka suorittavat tämän 

7. Kyseisen kansallisen 
sääntelyviranomaisen on otettava muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
komission lausunnot mahdollisimman 
tarkasti huomioon ja se voi, 4 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettuja tapauksia 
lukuun ottamatta, hyväksyä lopullisen 
toimenpide-ehdotuksen ja toimittaa sen 
tällöin komissiolle. Myös kaikkien muiden 
kansallisten elinten, jotka suorittavat tämän 
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direktiivin tai erityisdirektiivien 
soveltamisalaan kuuluvia toimia, on 
otettava komission lausunnot 
mahdollisimman tarkasti huomioon.

direktiivin tai erityisdirektiivien 
soveltamisalaan kuuluvia toimia, on 
otettava komission lausunnot 
mahdollisimman tarkasti huomioon. Jos 
kansallinen sääntelyviranomainen 
päättää olla hyväksymättä toimenpide-
ehdotusta 5 kohtaa varten hyväksytyn 
suosituksen pohjalta, se julkistaa 
päätöksensä syyt ja perustelut ja toimittaa 
ne komissiolle.

Or. es

Perustelu

Edellisen kohdan kanssa johdonmukaisesti määräajan suhteen on tarpeen antaa entistä 
enemmän joustovaraa ja aikaa kansalliselle sääntelyviranomaiselle, jotta se voi hyväksyä 
komission ehdottaman toimenpiteen.

Tarkistus 271
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kyseisen kansallisen 
sääntelyviranomaisen on otettava muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
komission lausunnot mahdollisimman 
tarkasti huomioon ja se voi, 4 kohdassa 
tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta, 
hyväksyä lopullisen toimenpide-
ehdotuksen ja toimittaa sen tällöin 
komissiolle. Myös kaikkien muiden 
kansallisten elinten, jotka suorittavat 
tämän direktiivin tai erityisdirektiivien 
soveltamisalaan kuuluvia toimia, on 
otettava komission lausunnot 
mahdollisimman tarkasti huomioon.

7. Kyseisen kansallisen 
sääntelyviranomaisen on otettava muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten, 
BERT:n, ja komission lausunnot 
mahdollisimman laajasti huomioon ja se
voi, 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia 
lukuun ottamatta, hyväksyä lopullisen 
toimenpide-ehdotuksen ja toimittaa sen 
tällöin komissiolle.

Or. en
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Tarkistus 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kun toimenpide-ehdotusta on muutettu 
6 kohdan mukaisesti, komissio voi tehdä 
päätöksen, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
asettamaan direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 9–13 a artiklan ja 
direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisesti erityisvelvoitteita annetun 
määräajan puitteissa. 

Poistetaan.

Näin toimiessaan komission on pyrittävä 
samoihin poliittisiin tavoitteisiin kuin 
kansallisille sääntelyviranomaisille on 
asetettu 8 artiklassa. Komission on 
otettava asetuksen [……/EY] 6 artiklan 
mukaisesti annettu 
markkinaviranomaisen lausunto 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
erityisesti asetettavien velvoitteiden 
yksityiskohtien täsmentämisessä.

Or. es

Perustelu

Määritelmää selvennetään, sillä se vaikuttaa sähköisiin viestintäverkkoihin enemmän kuin 
yleisiin viestintäverkkoihin.
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Tarkistus 273
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kun toimenpide-ehdotusta on muutettu 
6 kohdan mukaisesti, komissio voi tehdä 
päätöksen, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
asettamaan direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 9–13 a artiklan ja 
direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisesti erityisvelvoitteita annetun 
määräajan puitteissa.

Poistetaan.

Näin toimiessaan komission on pyrittävä 
samoihin poliittisiin tavoitteisiin kuin 
kansallisille sääntelyviranomaisille on 
asetettu 8 artiklassa. Komission on 
otettava asetuksen […/EY] 6 artiklan 
mukaisesti annettu 
markkinaviranomaisen lausunto 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
erityisesti asetettavien velvoitteiden 
yksityiskohtien täsmentämisessä.

Or. de

Perustelu

Tähän saakka kansallisten sääntelyviranomaisten tekemiä päätöksiä ei ole syytä siirtää 
uuteen, EU-instanssin hoitamaan järjestelmään.

Tarkistus 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Kun toimenpide-ehdotusta on muutettu 
6 kohdan mukaisesti, komissio voi tehdä 
päätöksen, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
asettamaan direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 9–13 a artiklan ja 
direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisesti erityisvelvoitteita annetun 
määräajan puitteissa.

Poistetaan.

Näin toimiessaan komission on pyrittävä 
samoihin poliittisiin tavoitteisiin kuin 
kansallisille sääntelyviranomaisille on 
asetettu 8 artiklassa. Komission on 
otettava asetuksen […/EY] 6 artiklan 
mukaisesti annettu 
markkinaviranomaisen lausunto 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
erityisesti asetettavien velvoitteiden 
yksityiskohtien täsmentämisessä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus muodostaisi vakavan ennakkotapauksen sisämarkkinalainsäädännössä, 
sillä sen mukaan EU:n elin sivuuttaisi kansallisen viranomaisen päätöksen. Tämä heikentäisi 
vaarallisesti EU-sopimuksessa luotua keskinäistä valvontajärjestelmää, jonka mukaan 
kansalliset viranomaiset panevat täytäntöön yhteisön lainsäädäntöä tuomioistuimen 
valvonnassa ja mahdollisten komission käynnistämien rikkomismenettelyjen alaisina.

Tarkistus 275
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kun toimenpide-ehdotusta on muutettu Poistetaan.
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6 kohdan mukaisesti, komissio voi tehdä 
päätöksen, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
asettamaan direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 9–13 a artiklan ja 
direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisesti erityisvelvoitteita annetun 
määräajan puitteissa.
Näin toimiessaan komission on pyrittävä 
samoihin poliittisiin tavoitteisiin kuin 
kansallisille sääntelyviranomaisille on 
asetettu 8 artiklassa. Komission on
otettava asetuksen […/EY] 6 artiklan 
mukaisesti annettu 
markkinaviranomaisen lausunto 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
erityisesti asetettavien velvoitteiden 
yksityiskohtien täsmentämisessä.

Or. en

Perustelu

Komission veto-oikeuden laajentaminen korjaaviin toimiin ei ole perusteltua. Kansallisilla 
viranomaisilla on parempi tietämys viestintämarkkinoista, jotka ovat luonteeltaan kansallisia 
tai alueellisia. Komissiolla on jo markkinoiden määrittelyä ja HMV-operaattoreiden 
nimittämistä koskeva veto-oikeus. Hieman liikkumavaraa olisi jätettävä kansallisille 
viranomaisille, jotta ne voivat ottaa kansalliset olosuhteet huomioon.

Direktiivien täytäntöönpanon yhdenmukaisuutta voitaisiin – tarvittaessa – parantaa 
hyväksymällä suosituksia direktiivien yhdenmukaistetusta soveltamisesta sekä vahvistamalla 
kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyötä nykyisten rakenteiden puitteissa.

Tarkistus 276
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kun toimenpide-ehdotusta on muutettu 
6 kohdan mukaisesti, komissio voi tehdä 

Poistetaan.
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päätöksen, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
asettamaan direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 9–13 a artiklan ja 
direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisesti erityisvelvoitteita annetun 
määräajan puitteissa.
Näin toimiessaan komission on pyrittävä 
samoihin poliittisiin tavoitteisiin kuin 
kansallisille sääntelyviranomaisille on 
asetettu 8 artiklassa. Komission on 
otettava asetuksen […/EY] 6 artiklan 
mukaisesti annettu 
markkinaviranomaisen lausunto 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
erityisesti asetettavien velvoitteiden 
yksityiskohtien täsmentämisessä.

Or. en

Perustelu

Komission veto-oikeuden laajentaminen on tarpeetonta ja kontraproduktiivista. Nykyinen 
järjestelmä on tuottanut yleensä johdonmukaisia tuloksia. Keskitetty veto-oikeus lisäisi riskiä, 
että kaikkiin sovelletaan samaa lähestymistapaa. Markkinaolosuhteet poikkeavat 
merkittävästi jäsenvaltioissa, joten lopullinen yksittäinen sääntelypäätös olisi tehtävä 
kansallisella tasolla kansallista asiantuntemusta hyödyntäen. Nykyisessä kehyksessä on jo 
säädetty komission voimakkaasta osallistumisesta ja siitä, että se voi antaa lausuntoja 
yksittäisistä velvoitteista (korjaavista toimista). Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
otettava tarkasti huomioon kyseiset lausunnot.

Tarkistus 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle kaikki lopulliset 
toimenpiteet, jotka täyttävät 7 artiklan 3 

Poistetaan.
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kohdan a ja b alakohdan ehdot.

Or. es

Perustelu

Velvollisuus ilmoittaa komissiolle lopullisista toimenpide-ehdotuksista sisältyy jo artiklan 7 
kohtaan.

Tarkistus 278
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle kaikki lopulliset 
toimenpiteet, jotka täyttävät 7 artiklan 3 
kohdan a ja b alakohdan ehdot.

9. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle kaikki lopulliset 7 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetut
toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 279
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
- 7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"-7 a artikla

Menettely korjaavien toimien 
johdonmukaiseksi soveltamiseksi

1. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
asetetaan, muutetaan tai poistetaan 
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operaattoria koskeva velvoite soveltaen 
16 artiklaa yhdessä 
direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 5, 9–13, 13a ja 
13b artiklan ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan kanssa, 
komissio ja muiden jäsenvaltioiden 
kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
antaa lausuntoja kyseiselle 
sääntelyviranomaiselle yhden kuukauden 
kuluessa toimenpide-ehdotuksen 
ilmoittamisesta. 
2. Jos toimenpide-ehdotus koskee 
velvoitteiden asettamista, muuttamista tai 
poistamista, komissio voi saman 
määräajan kuluessa ilmoittaa kyseiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle ja 
televiestinnän eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten elimelle (BERT) 
syistä, joiden vuoksi se katsoo toimenpide-
ehdotuksen muodostavan esteen 
yhtenäismarkkinoille, tai että se epäilee 
vakavasti ehdotuksen yhteensopivuutta 
yhteisön oikeuden kanssa. Tällaisessa 
tapauksessa toimenpiteen hyväksymistä 
on lykättävä vielä kahdella kuukaudella 
komission ilmoituksesta. Jos tällaista 
ilmoitusta ei tehdä, kyseinen kansallinen 
sääntelyviranomainen voi hyväksyä 
toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission tai jonkin muun kansallisen 
sääntelyviranomaisen antamat lausunnot.
3. Kohdassa 2 tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio, 
BERT ja kansallinen 
sääntelyviranomainen tekevät läheistä 
yhteistyötä yksilöidäkseen 8 artiklassa 
määritettyjen tavoitteiden kannalta 
asianmukaisimman ja tehokkaimman 
toimenpiteen ottaen samalla huomioon 
markkinatoimijoiden näkemykset sekä 
tarpeen kehittää johdonmukaista 
sääntelykäytäntöä.
Saman kahden kuukauden määräajan 
kuluessa BERT antaa yksinkertaisella 
enemmistöllä hyväksyttävän perustellun 
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lausunnon, jossa vahvistetaan ehdotetun 
toimenpiteen asianmukaisuus ja 
tehokkuus tai todetaan, että toimenpide-
ehdotusta olisi muutettava, sekä siinä 
tapauksessa tehdään yksityiskohtaisia 
ehdotuksia toimenpide-ehdotuksen 
muuttamiseksi. Kyseinen lausunto 
julkistetaan.
Komissio voi, kyseisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
ottaen, antaa suosituksen siitä, että 
asianomainen kansallinen 
sääntelyviranomainen muuttaa ehdotettua 
toimenpidettä, ja tehdä erityisiä 
ehdotuksia tämän suhteen. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen on otettava 
mahdollisimman tarkasti tämä suositus 
huomioon. Siinä tapauksessa, että 
kansallinen sääntelyviranomainen ei 
noudata suositusta, sen on annettava 
perusteltu selvitys, miksi se tekee näin."

Or. en

Perustelu

Vastaa esittelijän tarkistusta 17. Toiminnan eriyttämistä olisi kohdeltava samalla tavoin kuin 
kaikkia korjaavia toimenpiteitä.

Selvennystä tarvitaan siksi, että varmistetaan, että kansallisia sääntelyviranomaisia ei 
velvoiteta ottamaan mahdollisimman tarkasti huomioon sekä komission että BERT:n 
näkemystä. Mikäli BERT ja komissio antavat toisistaan poikkeavia neuvoja, tämä aiheuttaisi 
oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 280
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
-7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Lisätään 7 a artikla seuraavasti:
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" 7 a artikla
Menettely korjaavien toimien 

johdonmukaiseksi soveltamiseksi
1. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
asetetaan, muutetaan tai poistetaan 
operaattoria koskeva velvoite soveltaen 
16 artiklaa yhdessä 
direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 5 ja 9–13 artiklan 
ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan kanssa, 
komissio ja muiden jäsenvaltioiden 
kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
antaa lausuntoja kyseiselle 
sääntelyviranomaiselle yhden kuukauden 
kuluessa toimenpide-ehdotuksen 
ilmoittamisesta.
2. Komissio voi samassa määräajassa 
ilmoittaa asianosaisille kansallisille 
sääntelyviranomaisille ja yhteistyöelimelle 
perustelut sille, miksi se katsoo, että 
toimenpide-ehdotus haittaisi
sisämarkkinoiden toimintaa, tai miksi se 
epäilee vakavasti toimenpide-ehdotuksen 
olevan ristiriidassa yhteisön 
lainsäädännön kanssa.  Tällaisessa 
tapauksessa toimenpiteen hyväksymistä 
on lykättävä vielä kahdella kuukaudella 
komission ilmoituksesta.
Jos tällaista ilmoitusta ei tehdä, kyseinen 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
hyväksyä toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission tai jonkin muun kansallisen 
sääntelyviranomaisen antamat lausunnot.
3. Kohdassa 2 tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio, 
yhteistyöelin ja kansallinen 
sääntelyviranomainen tekevät läheistä 
yhteistyötä yksilöidäkseen 8 artiklassa 
määritettyjen tavoitteiden kannalta 
asianmukaisimman ja tehokkaimman 
toimenpiteen ottaen samalla huomioon
markkinatoimijoiden näkemykset sekä 
tarpeen kehittää johdonmukaista 
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sääntelykäytäntöä.
Saman kahden kuukauden määräajan 
kuluessa yhteistyöelin antaa kahden 
kolmasosan enemmistöllä hyväksyttävän 
perustellun lausunnon, jossa vahvistetaan 
ehdotetun toimenpiteen asianmukaisuus 
ja tehokkuus tai todetaan, että ehdotettua 
toimenpidettä ei pitäisi soveltaa, ja jossa 
tehdään asiaa koskevia erityisehdotuksia. 
Tämä lausunto julkistetaan.
Jos yhteistyöelimen perustellussa 
lausunnossa todetaan, että toimenpide-
ehdotusta olisi muutettava, komissio voi, 
ottaen tämän lausunnon mahdollisimman 
tarkasti huomioon, antaa perustellun 
päätöksen, jolla vaaditaan kyseistä 
kansallista sääntelyviranomaista 
muuttamaan toimenpide-ehdotusta ja 
tehdään tätä koskevia yksityiskohtaisia
ehdotuksia.
Jos yhteistyöelimen perustellussa 
lausunnossa vahvistetaan ehdotetun 
toimenpiteen asianmukaisuus ja 
tehokkuus, kansallinen 
sääntelyviranomainen voi hyväksyä 
toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission ja yhteistyöelimen esittämät 
suositukset.
4. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
muutettava toimenpide-ehdotusta tai 
peruttava se kolmen kuukauden kuluessa 
komission 3 kohdan kolmannen 
alakohdan mukaisesti tekemästä 
perustellusta päätöksestä, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
muuttamaan ehdotettua toimenpidettä. 
Jos toimenpide-ehdotusta muutetaan, 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
järjestettävä julkinen kuuleminen 
6 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen 
mukaisesti ja tehtävä uusi ilmoitus 
muutetusta toimenpide-ehdotuksesta 
komissiolle 7 artiklan säännösten 
mukaisesti."
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Or. de

Perustelu

Komission korjaavia toimia koskevan veto-oikeuden sijasta ehdotetaan uutta 
"yhteissääntelymenettelyä", jossa komissio, BERT ja kansallinen sääntelyviranomainen 
tekevät läheistä yhteistyötä.

Tarkistus 281
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
-7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"-7 a artikla

Menettely korjaavien toimien 
johdonmukaiseksi soveltamiseksi

1. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
asetetaan, muutetaan tai poistetaan 
operaattoria koskeva velvoite soveltaen 
16 artiklaa yhdessä 
direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 5, 9–13, 13a ja 
13b artiklan ja direktiivin 2002/22/EY
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan kanssa, 
komissio ja BERT voivat antaa lausuntoja 
kyseiselle sääntelyviranomaiselle yhden 
kuukauden kuluessa toimenpide-
ehdotuksen ilmoittamisesta.
2. Komissio voi saman määräajan 
kuluessa ilmoittaa kyseiselle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle BERT:lle syistä, 
joiden vuoksi se katsoo toimenpide-
ehdotuksen muodostavan esteen 
yhtenäismarkkinoille, tai että se epäilee 
vakavasti ehdotuksen yhteensopivuutta 
yhteisön oikeuden kanssa. Tällaisessa 
tapauksessa toimenpiteen hyväksymistä 
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on lykättävä vielä kahdella kuukaudella 
komission ilmoituksesta.
Jos tällaista ilmoitusta ei tehdä, kyseinen 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
hyväksyä toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission tai BERT:n antamat 
lausunnot.
3. Kohdassa 2 tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio, 
BERT ja kansallinen 
sääntelyviranomainen tekevät läheistä 
yhteistyötä yksilöidäkseen 8 artiklassa 
määritettyjen tavoitteiden kannalta 
asianmukaisimman ja tehokkaimman 
toimenpiteen ottaen samalla huomioon 
markkinatoimijoiden näkemykset sekä 
tarpeen kehittää johdonmukaista 
sääntelykäytäntöä.
Saman kahden kuukauden määräajan 
kuluessa BERT antaa yksinkertaisella 
enemmistöllä hyväksyttävän perustellun 
lausunnon, jossa vahvistetaan ehdotetun 
toimenpiteen asianmukaisuus ja 
tehokkuus tai todetaan, että toimenpide-
ehdotusta olisi muutettava, sekä siinä 
tapauksessa tehdään yksityiskohtaisia 
ehdotuksia toimenpide-ehdotuksen 
muuttamiseksi. Kyseinen lausunto 
julkistetaan.
Komissio voi, kyseisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
ottaen, tehdä perustellun päätöksen, jolla 
asianomaisia kansallisia 
sääntelyviranomaisia vaaditaan 
muuttamaan ehdotettua toimenpidettä, ja 
tekemään erityisiä ehdotuksia tämän 
suhteen. 
4. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
muutettava toimenpide-ehdotusta tai 
peruttava se kolmen kuukauden kuluessa 
komission 3 kohdan mukaisesti tekemästä 
perustellusta päätöksestä, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
muuttamaan ehdotettua toimenpidettä.
Jos toimenpide-ehdotusta muutetaan, 
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kansallisen sääntelyviranomaisen on 
järjestettävä julkinen kuuleminen 
6 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen 
mukaisesti ja tehtävä uusi ilmoitus 
muutetusta toimenpide-ehdotuksesta 
komissiolle 7 artiklan säännösten 
mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Komission on tarpeellista pystyä tekemään lopullinen päätös veto-oikeuden käytöstä, jotta 
varmistetaan ,että kansalliset sääntelijöillä ja sääntelijöiden elimellä BERT:llä on tarvittavat 
kannusteet toimia yhteismarkkinoiden edun mukaisesti pikemminkin kuin "kollektiivina", joka 
muodostuu sääntelijöistä, joilla on kullakin kansalliset etunsa. BERT:n näkemyksen 
julkistamisen ja komissiota koskevan vaatimuksen ottaa se mahdollisimman tarkasti 
huomioon katsotaan riittävästi rajoittavan komissiota tekemästä epäasianmukaisia päätöksiä.
Tässä tarkistuksessa toimintojen eriyttämisen valvonta-aste on sama kuin muiden 
toimenpiteiden.

Tarkistus 282
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
- 7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Lisätään - 7 a artikla seuraavasti:
"- 7 a artikla

Menettely korjaavien toimien 
johdonmukaiseksi soveltamiseksi

1. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
asetetaan, muutetaan tai poistetaan 
operaattoria koskeva velvoite soveltaen 
16 artiklaa yhdessä 
direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 5, 9–13, 13a ja 
13b artiklan ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan kanssa, 
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komissio ja muiden jäsenvaltioiden 
kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
antaa lausuntoja kyseiselle 
sääntelyviranomaiselle yhden kuukauden 
kuluessa toimenpide-ehdotuksen 
ilmoittamisesta.
2. Jos toimenpide-ehdotus koskee muiden 
kuin direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 13a ja 
13b artiklassa säädettyjen velvoitteiden 
asettamista, muuttamista tai poistamista, 
komissio voi 1 kohdassa tarkoitetun yhden 
kuukauden määräajan kuluessa ilmoittaa 
kyseiselle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja televiestinnän 
eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 
elimelle (BERT) syistä, joiden vuoksi se 
katsoo toimenpide-ehdotuksen 
muodostavan esteen 
yhtenäismarkkinoille, tai että se epäilee 
vakavasti ehdotuksen yhteensopivuutta 
yhteisön oikeuden kanssa. Tällaisessa 
tapauksessa toimenpiteen hyväksymistä 
on lykättävä vielä kahdella kuukaudella 
komission ilmoituksesta.
Jos tällaista ilmoitusta ei tehdä, kyseinen 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
hyväksyä toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission tai jonkin muun kansallisen 
sääntelyviranomaisen antamat lausunnot.
3. Kohdassa 2 tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio, 
BERT ja kansallinen 
sääntelyviranomainen tekevät läheistä 
yhteistyötä yksilöidäkseen 8 artiklassa 
määritettyjen tavoitteiden kannalta 
asianmukaisimman ja tehokkaimman 
toimenpiteen ottaen samalla huomioon 
markkinatoimijoiden näkemykset sekä 
tarpeen kehittää johdonmukaista 
sääntelykäytäntöä.
Saman kahden kuukauden määräajan 
kuluessa BERT voi antaa yksinkertaisella 
enemmistöllä hyväksyttävän perustellun 
lausunnon, jossa vahvistetaan ehdotetun 
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toimenpiteen asianmukaisuus ja 
tehokkuus tai todetaan, että toimenpide-
ehdotusta olisi muutettava, sekä siinä 
tapauksessa tehdään yksityiskohtaisia 
ehdotuksia toimenpide-ehdotuksen 
muuttamiseksi. Lausunto julkistetaan.
Jos BERT:n lausunnossa todetaan, että 
toimenpide-ehdotusta olisi muutettava, 
komissio voi, ottaen tämän lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, 
antaa perustellun päätöksen, jolla 
vaaditaan kyseistä kansallista 
sääntelyviranomaista muuttamaan 
toimenpide-ehdotusta ja tehdään tätä
koskevia yksityiskohtaisia ehdotuksia.
Jos BERT:n lausunnossa vahvistetaan 
ehdotetun toimenpiteen asianmukaisuus 
ja tehokkuus, kansallinen 
sääntelyviranomainen voi hyväksyä 
toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission ja BERT:n esittämät 
suositukset.
4. Jos toimenpide-ehdotus koskee 
direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 13a ja 13b 
artiklassa säädettyjen velvoitteiden 
asettamista, muuttamista tai poistamista, 
toimenpide-ehdotuksen hyväksymistä on 
lykättävä vielä kuudella kuukaudella 
7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
määräajan päättymisestä, millä 
varmistetaan, että kaikkien muiden 16 
artiklassa yhdessä direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 5 ja 9–13 artiklan 
ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan kanssa 
tarkoitettujen toimenpiteiden tarjoamat 
mahdollisuudet on hyödynnetty.
Ensimmäisessä kohdassa vahvistetun 
kuuden kuukauden määräajan kuluessa 
komissio, BERT ja kansallinen 
sääntelyviranomainen tekevät läheistä 
yhteistyötä yksilöidäkseen 8 artiklassa 
määritettyjen tavoitteiden kannalta 
asianmukaisimman ja tehokkaimman 
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toimenpiteen ottaen samalla huomioon 
markkinatoimijoiden näkemykset sekä 
tarpeen kehittää johdonmukaista 
sääntelykäytäntöä.
Ensimmäisessä kohdassa vahvistetun 
kuuden kuukauden määräajan kuluessa 
BERT voi antaa määräenemmistöllä 
hyväksyttävän perustellun lausunnon, 
jossa vahvistetaan ehdotetun toimenpiteen 
asianmukaisuus ja tehokkuus tai 
todetaan, että ehdotettua toimenpidettä ei 
pitäisi soveltaa. Lausunto julkistetaan.
Vain siinä tapauksessa, että komissio ja 
BERT vahvistavat ehdotetun toimenpiteen 
asianmukaisuuden ja tehokkuuden, 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
hyväksyä toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission ja BERT:n esittämät 
suositukset.
5. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
muutettava toimenpide-ehdotusta tai 
peruttava se kuuden kuukauden kuluessa 
komission 3 kohdan mukaisesti tekemästä 
perustellusta päätöksestä, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
muuttamaan ehdotettua toimenpidettä. 
Jos toimenpide-ehdotusta muutetaan, 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
järjestettävä julkinen kuuleminen 
6 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen 
mukaisesti ja tehtävä uusi ilmoitus 
muutetusta toimenpide-ehdotuksesta 
komissiolle 7 artiklan säännösten 
mukaisesti."

Or. fr

Perustelu

On erittäin tärkeää antaa 8 artiklassa määritettyjen tavoitteiden kannalta tehokkaimman ja 
asianmukaisimman toimenpiteen yksilöimistä varten kuuden kuukauden lisäaika. Tätä varten 
komission ja määräenemmistöllä päätöksensä tekevän BERT:n on oltava yhtä mieltä 
tarpeesta muuttaa kansallisen sääntelyviranomaisen ehdottamaa toimenpidettä. Muussa 
tapauksessa kansallinen sääntelyviranomainen ottaa komission ja BERT:n lausunnot 
mahdollisimman tarkoin huomioon.
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Tarkistus 283
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
- 7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Lisätään artikla seuraavasti: "
"-7 a artikla

Menettely korjaavien toimien 
johdonmukaiseksi soveltamiseksi

1. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
asetetaan, muutetaan tai poistetaan 
operaattoria koskeva velvoite soveltaen 
16 artiklaa yhdessä 
direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 5, 9–13, 13a ja 
13b artiklan ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan kanssa, 
komissio ja muiden jäsenvaltioiden 
kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
antaa lausuntoja kyseiselle 
sääntelyviranomaiselle yhden kuukauden 
kuluessa toimenpide-ehdotuksen 
ilmoittamisesta.
2. Jos toimenpide-ehdotus koskee muiden 
kuin direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 13a ja 
13b artiklassa säädettyjen velvoitteiden 
asettamista, muuttamista tai poistamista, 
komissio voi saman määräajan kuluessa 
ilmoittaa kyseiselle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja BERT:lle syistä, 
joiden vuoksi se katsoo toimenpide-
ehdotuksen muodostavan esteen 
yhtenäismarkkinoille, tai että se epäilee 
vakavasti ehdotuksen yhteensopivuutta 
yhteisön oikeuden kanssa. Tällaisessa 
tapauksessa toimenpiteen hyväksymistä 
on lykättävä vielä kahdella kuukaudella 
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komission ilmoituksesta.
Jos tällaista ilmoitusta ei tehdä, kyseinen 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
hyväksyä toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission tai jonkin muun kansallisen 
sääntelyviranomaisen antamat lausunnot.
3. Kohdassa 2 tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio, 
BERT ja kansallinen 
sääntelyviranomainen tekevät läheistä 
yhteistyötä yksilöidäkseen 8 artiklassa 
määritettyjen tavoitteiden kannalta 
asianmukaisimman ja tehokkaimman 
toimenpiteen ottaen samalla huomioon 
markkinatoimijoiden näkemykset sekä 
tarpeen kehittää johdonmukaista 
sääntelykäytäntöä.
Saman kahden kuukauden määräajan 
kuluessa BERT määräenemmistöllä (yli 
puolet sääntelyneuvoston jäsenistä) 
hyväksyttävän perustellun lausunnon, 
jossa vahvistetaan ehdotetun toimenpiteen 
asianmukaisuus ja tehokkuus tai 
todetaan, että toimenpide-ehdotusta olisi 
muutettava, sekä siinä tapauksessa 
tehdään yksityiskohtaisia ehdotuksia 
toimenpide-ehdotuksen muuttamiseksi. 
Kyseinen lausunto julkistetaan.
Jos BERT:n perustellussa lausunnossa 
todetaan, että toimenpide-ehdotusta olisi 
muutettava, komissio voi, ottaen tämän 
lausunnon mahdollisimman tarkasti 
huomioon, antaa perustellun päätöksen, 
jolla vaaditaan kyseistä kansallista 
sääntelyviranomaista muuttamaan 
toimenpide-ehdotusta ja tehdään tätä 
koskevia yksityiskohtaisia ehdotuksia.
Jos BERT:n perustellussa lausunnossa 
vahvistetaan ehdotetun toimenpiteen 
asianmukaisuus ja tehokkuus, 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
hyväksyä toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission ja BERT:n esittämät 
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suositukset.
4. Jos toimenpide-ehdotus koskee 
direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 13a ja 13b 
artiklassa säädettyjen velvoitteiden 
asettamista, muuttamista tai poistamista, 
toimenpide-ehdotuksen hyväksymistä on 
lykättävä vielä kahdella kuukaudella 
7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
määräajan päättymisestä.
Tämän kahden kuukauden määräajan 
kuluessa komissio, BERT ja kansallinen 
sääntelyviranomainen tekevät läheistä
yhteistyötä yksilöidäkseen 8 artiklassa 
määritettyjen tavoitteiden kannalta 
asianmukaisimman ja tehokkaimman 
toimenpiteen ottaen samalla huomioon 
markkinatoimijoiden näkemykset sekä 
tarpeen kehittää johdonmukaista 
sääntelykäytäntöä.
Saman kahden kuukauden määräajan 
kuluessa BERT antaa määräenemmistöllä 
(yli puolet sääntelyneuvoston jäsenistä) 
hyväksyttävän perustellun lausunnon, 
jossa vahvistetaan ehdotetun toimenpiteen 
asianmukaisuus ja tehokkuus tai 
todetaan, että ehdotettua toimenpidettä ei 
pitäisi soveltaa. Lausunto julkistetaan.
Vain siinä tapauksessa, että komissio ja 
BERT vahvistavat ehdotetun toimenpiteen 
asianmukaisuuden ja tehokkuuden, 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
hyväksyä toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission ja BERT:n esittämät 
suositukset.
5. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
muutettava toimenpide-ehdotusta tai 
peruttava se kolmen kuukauden kuluessa 
komission 3 kohdan mukaisesti tekemästä 
perustellusta päätöksestä, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
muuttamaan ehdotettua toimenpidettä. 
Jos toimenpide-ehdotusta muutetaan, 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
järjestettävä julkinen kuuleminen 
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6 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen 
mukaisesti ja tehtävä uusi ilmoitus 
muutetusta toimenpide-ehdotuksesta 
komissiolle 7 artiklan säännösten 
mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 284
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
- 7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6a) Lisätään artikla seuraavasti:
" -7 artikla

Menettely korjaavien toimien 
johdonmukaiseksi soveltamiseksi

1. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
asetetaan, muutetaan tai poistetaan 
operaattoria koskeva velvoite soveltaen 
16 artiklaa yhdessä 
direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 5, 9–13, 13a ja 
13b artiklan ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan kanssa, 
komissio ja muiden jäsenvaltioiden 
kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
antaa lausuntoja kyseiselle 
sääntelyviranomaiselle yhden kuukauden 
kuluessa toimenpide-ehdotuksen 
ilmoittamisesta.
2. Jos toimenpide-ehdotus koskee muiden 
kuin direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 13a ja 
13b artiklassa säädettyjen velvoitteiden 
asettamista, muuttamista tai poistamista, 
komissio voi saman määräajan kuluessa 
ilmoittaa ilman eri toimenpiteitä tai 
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asianomaisen yrityksen tai kaupan alan 
järjestön pyynnöstä kyseiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle ja 
BERT:lle syistä, joiden vuoksi se katsoo 
toimenpide-ehdotuksen muodostavan 
esteen yhtenäismarkkinoille, tai että se 
epäilee vakavasti ehdotuksen 
yhteensopivuutta yhteisön oikeuden 
kanssa. Tällaisessa tapauksessa 
toimenpiteen hyväksymistä on lykättävä 
vielä kahdella kuukaudella komission 
ilmoituksesta.
Jos tällaista ilmoitusta ei tehdä, kyseinen 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
hyväksyä toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission tai jonkin muun kansallisen 
sääntelyviranomaisen antamat lausunnot.
3. Kohdassa 2 tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio, 
BERT ja kansallinen 
sääntelyviranomainen tekevät läheistä 
yhteistyötä yksilöidäkseen 8 artiklassa 
määritettyjen tavoitteiden kannalta 
asianmukaisimman ja tehokkaimman 
toimenpiteen ottaen samalla huomioon 
markkinatoimijoiden julkisen kuulemisen 
yhteydessä esittämät näkemykset sekä 
tarpeen kehittää johdonmukaista 
sääntelykäytäntöä.
Saman kahden kuukauden määräajan 
kuluessa BERT antaa yksinkertaisella 
enemmistöllä hyväksyttävän perustellun 
lausunnon, jossa vahvistetaan ehdotetun 
toimenpiteen asianmukaisuus ja 
tehokkuus tai todetaan, että toimenpide-
ehdotusta olisi muutettava, sekä siinä 
tapauksessa tehdään yksityiskohtaisia 
ehdotuksia toimenpide-ehdotuksen 
muuttamiseksi. Kyseinen lausunto 
julkistetaan.
Jos BERT:n perustellussa lausunnossa 
todetaan, että toimenpide-ehdotusta olisi 
muutettava, komissio voi, ottaen tämän 
lausunnon mahdollisimman tarkasti 
huomioon, antaa perustellun päätöksen, 
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jolla vaaditaan kyseistä kansallista 
sääntelyviranomaista muuttamaan 
toimenpide-ehdotusta ja tehdään tätä 
koskevia yksityiskohtaisia ehdotuksia.
Jos BERT:n perustellussa lausunnossa 
vahvistetaan ehdotetun toimenpiteen 
asianmukaisuus ja tehokkuus, 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
hyväksyä toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission ja BERT:n esittämät 
suositukset.
4. Jos toimenpide-ehdotus koskee 
direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 13a ja 13b 
artiklassa säädettyjen velvoitteiden 
asettamista, muuttamista tai poistamista, 
toimenpide-ehdotuksen hyväksymistä on 
lykättävä vielä kahdella kuukaudella 
7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
määräajan päättymisestä.
Tämän kahden kuukauden määräajan 
kuluessa komissio, BERT ja kansallinen 
sääntelyviranomainen tekevät läheistä 
yhteistyötä yksilöidäkseen 8 artiklassa 
määritettyjen tavoitteiden kannalta 
asianmukaisimman ja tehokkaimman 
toimenpiteen ottaen samalla huomioon 
markkinatoimijoiden julkisen kuulemisen 
yhteydessä esittämät näkemykset sekä 
tarpeen kehittää johdonmukaista 
sääntelykäytäntöä.
Saman kahden kuukauden määräajan 
kuluessa BERT antaa yksinkertaisella 
enemmistöllä hyväksyttävän perustellun 
lausunnon, jossa vahvistetaan ehdotetun 
toimenpiteen asianmukaisuus ja 
tehokkuus tai todetaan, että ehdotettua 
toimenpidettä ei pitäisi soveltaa. Lausunto 
julkistetaan.
Vain siinä tapauksessa, että komissio ja 
BERT vahvistavat ehdotetun toimenpiteen 
asianmukaisuuden ja tehokkuuden, 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
hyväksyä toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
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komission ja BERT:n esittämät 
suositukset.
5. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
muutettava toimenpide-ehdotusta tai 
peruttava se kolmen kuukauden kuluessa 
komission 3 kohdan mukaisesti tekemästä 
perustellusta päätöksestä, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
muuttamaan ehdotettua toimenpidettä. 
Jos toimenpide-ehdotusta muutetaan, 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
järjestettävä julkinen kuuleminen 
6 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen 
mukaisesti ja tehtävä uusi ilmoitus 
muutetusta toimenpide-ehdotuksesta 
komissiolle 7 artiklan säännösten 
mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 a artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi säätää 7 artiklaan 
liittyvistä täytäntöönpanosäännöksistä, 
joissa määritellään 7 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti vaadittavissa ilmoituksissa 
annettavien tietojen muoto, sisältö ja taso, 
olosuhteet joissa ilmoituksia ei vaadita 
sekä määräaikojen laskenta.

1. Komissio voi julkisen kuulemisen 
jälkeen ja kuultuaan kansallisia 
sääntelyviranomaisia hyväksyä 
suosituksen, joissa määritellään 7 artiklan 
3 kohdan mukaisesti vaadittavissa 
ilmoituksissa annettavien tietojen muoto, 
sisältö ja taso, olosuhteet joissa ilmoituksia 
ei vaadita sekä määräaikojen laskenta.

Or. es

Perustelu

Muutosten muoto, sisältö ja yksityiskohtaisuuden taso ovat 23. heinäkuuta 2003 direktiivin 
2002/20/EY 7 artiklassa säädetyistä ilmoituksista, määräajoista ja kuulemisista annetun 
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voimassa olevan komission suosituksen aiheena. Ehdotetulla tekstillä, joka on samanlainen 
kuin 15 artiklan 1 kohdan teksti, lujitetaan kyseistä säädöstä.

Tarkistus 286
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 a artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi säätää 7 artiklaan 
liittyvistä täytäntöönpanosäännöksistä, 
joissa määritellään 7 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti vaadittavissa ilmoituksissa 
annettavien tietojen muoto, sisältö ja taso, 
olosuhteet joissa ilmoituksia ei vaadita 
sekä määräaikojen laskenta.

1. Ottaen mahdollisimman tarkasti 
huomioon BERT:n lausunnon komissio
voi säätää 7 artiklaan liittyvistä
suosituksista ja/tai suuntaviivoista, joissa 
määritellään 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
vaadittavissa ilmoituksissa annettavien 
tietojen muoto, sisältö ja taso, olosuhteet 
joissa ilmoituksia ei vaadita sekä 
määräaikojen laskenta.

Or. en

Tarkistus 287
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 a artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi säätää 7 artiklaan liittyvistä
täytäntöönpanosäännöksistä, joissa 
määritellään 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
vaadittavissa ilmoituksissa annettavien 
tietojen muoto, sisältö ja taso, olosuhteet 
joissa ilmoituksia ei vaadita sekä 
määräaikojen laskenta.

1. Ottaen mahdollisimman tarkasti 
huomioon BERT:n lausunnon 
komissiolla on valta säätää 7 artiklaan 
liittyvistä suosituksista ja/tai 
suuntaviivoista, joissa määritellään 7 
artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavissa 
ilmoituksissa annettavien tietojen muoto, 
sisältö ja taso, olosuhteet joissa ilmoituksia 
ei vaadita sekä määräaikojen laskenta.
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Or. en

Perustelu

 On tärkeää, että komissio ottaa BERT:n mielipiteen huomioon ennen suosituksen antamista.

Tarkistus 288
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 a artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi säätää 7 artiklaan 
liittyvistä täytäntöönpanosäännöksistä, 
joissa määritellään 7 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti vaadittavissa ilmoituksissa 
annettavien tietojen muoto, sisältö ja taso, 
olosuhteet joissa ilmoituksia ei vaadita 
sekä määräaikojen laskenta.

1. Komissio voi säätää 7 artiklaan 
liittyvistä täytäntöönpanosäännöksistä, 
joissa määritellään 7 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti vaadittavissa ilmoituksissa 
annettavien tietojen muoto ja sisältö, 
olosuhteet joissa ilmoituksia ei vaadita 
sekä määräaikojen laskenta.

Or. de

Perustelu

Toteutuessaan säännös merkitsisi, että kaikkia markkinoita ei kohdella yhdenvertaisesti. 
Jokaisessa markkina-analyysissa on täytettävä perusedellytykset. 

Täytäntöönpanotoimilla saattaa olla huomattavia taloudellisia vaikutuksia alan kannalta.
Tällöin on käynnistettävä uusi lainsäädäntömenettely.

Tarkistus 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 a artikla - 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 22 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. 
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio 
voi soveltaa 22 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, mitä 2 kohdan "muilla kuin keskeisillä osilla" tarkoitetaan. Ehdotetun 
kaltaisilla "täytäntöönpanotoimilla" saattaisi olla huomattavia taloudellisia vaikutuksia 
yritysten toimintaedellytyksiin. Mahdolliset muutokset on alistettava täysimittaiselle 
valvonnalle EU:n tason lainsäädäntömenettelyssä tai jätettävä jäsenvaltioiden hoidettaviksi.

Tarkistus 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 a artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 22 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. 
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio 
voi soveltaa 22 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

Poisto on yhdenmukainen 1 kohdan tarkistuksen kanssa, koska suosituksella ei voida muuttaa 
olennaisia osia direktiivissä.

Tarkistus 291
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 a artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 22 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. 
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio 
voi soveltaa 22 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Menettelyä koskevat selvennykset olisi annettava ainoastaan suosituksena, josta BERT:iä olisi 
kuultava.

Tarkistus 292
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 a artikla- 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 

Poistetaan.



AM\725136FI.doc 81/106 PE407.630v01-00

FI

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

Or. de

Perustelu

Toteutuessaan säännös merkitsisi, että kaikkia markkinoita ei kohdella yhdenvertaisesti. 
Jokaisessa markkina-analyysissa on täytettävä perusedellytykset.

Täytäntöönpanotoimilla saattaa olla huomattavia taloudellisia vaikutuksia alan kannalta.
Tällöin on käynnistettävä uusi lainsäädäntömenettely.

Tarkistus 293
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 a artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 22 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. 
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio 
voi soveltaa 22 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 294
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 a artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä 
komissio voi soveltaa 22 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä 
komissio voi soveltaa 22 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä. BERT:tä kuullaan 
kaikissa kiireisissä menettelyissä.

Or. en

Perustelu

7 artiklaan liittyvistä täytäntöönpanotoimenpiteistä tulee kuulla BERT:tä.

Tarkistus 295
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jollei taajuuksia koskevassa 9 artiklassa 
toisin säädetä, jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kaikin tavoin välttämään sitoutumista 
yksittäisiin tekniikoihin ja varmistettava 
suorittaessaan tässä direktiivissä ja 
erityisdirektiiveissä säädettyjä 
sääntelytehtäviä ja varsinkin niitä tehtäviä, 
joiden tarkoituksena on varmistaa tehokas 

Jollei taajuuksia koskevassa 9 artiklassa 
toisin säädetä tai jollei 2–4 kohdissa 
asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 
muuta edellytä, jäsenvaltioiden on 
pyrittävä kaikin tavoin välttämään 
kulloisillakin selkeästi määritellyillä 
markkinoilla sitoutumista yksittäisiin 
tekniikoihin ja varmistettava suorittaessaan 
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kilpailu, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset toimivat samoin."

tässä direktiivissä ja erityisdirektiiveissä 
säädettyjä sääntelytehtäviä ja varsinkin 
niitä tehtäviä, joiden tarkoituksena on 
varmistaa tehokas kilpailu, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset toimivat samoin.

Or. de

Perustelu

Yksittäiseen tekniikkaan sitoutumattomuutta koskeva ajatus on myönteinen, mutta sen on 
väistyttävä tarvittaessa taka-alalle muiden, tärkeämpien sääntelytavoitteiden tieltä.
Asianosaiset markkinat on erotettava selkeästi toisistaan ja tekniikkaan sitoutumattomuus on 
rajattava määriteltyihin markkinoihin.

Tarkistus 296
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

"a) varmistamalla, että käyttäjille, myös 
vammaisille, vanhuksille ja sosiaalisia 
erityistarpeita omaaville käyttäjille, koituu 
mahdollisimman paljon hyötyä
valinnanvaran lisääntymisestä, hintojen 
alentumisesta ja laadun parantumisesta;

a) varmistamalla, että käyttäjille, myös 
vammaisille, vanhuksille ja sosiaalisia 
erityistarpeita omaaville käyttäjille, koituu 
mahdollisimman paljon hyötyä 
valinnanvaran lisääntymisestä, hintojen 
alentumisesta ja laadun parantumisesta, 
jolloin tarjoajalle yleisen edun nojalla 
asetettujen velvoitteiden hoitamisesta 
todennetusti aiheutuneet 
nettolisäkustannukset on korvattava;

Or. de

Perustelu

Velvoitteiden laajentamista rajoitetaan täsmennyksellä samalla kun tehdään selväksi, että 
yhteiseen etuun perustuvista yhteiskunnallisen yhdenmukaisuuden tehtävistä aiheutuvat 
velvoitteet voivat aiheuttaa tarjoajalle nettolisäkustannuksia, jotka julkisen vallan tulisi 
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korvata, kun ne on todennettu. Se, että kansalliset sääntelyviranomaiset olisivat vastuussa 
sisältöjen saataville saattamisesta, vaikuttaa epäasianmukaiselta.

Tarkistus 297
Gabriele Albertini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen 
viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta, 
erityisesti sisällön toimittamisen osalta;"

b) varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen 
viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta, 
erityisesti verkkopalvelujen yleisen 
käyttöoikeuden osalta;"

Or. en

Perustelu

Numerotiedustelupalvelut ovat erittäin tärkeitä palveluja vammaisille ja vanhuksille ja 
muillekin käyttäjille. Näiden palvelujen on oltava käytettävissä kaikissa televiestintäverkoissa.

Tarkistus 298
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen 
viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta, 
erityisesti sisällön toimittamisen osalta;"

b) varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen
viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta, 
erityisesti verkkopalvelujen yleisen 
käyttöoikeuden osalta;"

Or. en
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Perustelu

Numerotiedustelupalvelut ovat erittäin tärkeitä palveluja vammaisille ja vanhuksille ja 
muillekin käyttäjille. Näiden palvelujen on oltava käytettävissä kaikissa televiestintäverkoissa.

Tarkistus 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen 
viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta, 
erityisesti sisällön toimittamisen osalta;"

b) varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen 
viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta, 
erityisesti sisällön toimittamisen ja
verkkopalvelujen yleisen käyttöoikeuden 
osalta;"

Or. en

Perustelu

Numerotiedustelupalvelut ovat erittäin tärkeitä palveluja vammaisille ja vanhuksille ja 
muillekin käyttäjille. Näiden palvelujen on oltava käytettävissä kaikissa televiestintäverkoissa.

Tarkistus 300
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen 
viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta, 
erityisesti sisällön toimittamisen osalta;"

b) varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen 
viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta;

Or. de
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Perustelu

Velvoitteiden laajentamista rajoitetaan täsmennyksellä samalla kun tehdään selväksi, että 
yhteiseen etuun perustuvista yhteiskunnallisen yhdenmukaisuuden tehtävistä aiheutuvat 
velvoitteet voivat aiheuttaa tarjoajalle nettolisäkustannuksia, jotka julkisen vallan tulisi 
korvata, kun ne on todennettu. Se, että kansalliset sääntelyviranomaiset olisivat vastuussa 
sisältöjen saataville saattamisesta, vaikuttaa epäasianmukaiselta.

Tarkistus 301
Dragoş Florin David

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen 
viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta, 
erityisesti sisällön toimittamisen osalta;"

b) varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen 
viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta;

Or. en

Tarkistus 302
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen 
viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta, 
erityisesti sisällön toimittamisen osalta;"

b) varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen 
viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta;

Or. de
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Perustelu

Televiestinnän oikeudellisessa kehyksessä säädetään verkkoihin pääsystä. Uudella sääntelyllä 
ei pidä puuttua sisältöihin. Tähän riittää kunkin jäsenvaltion tiedotusvälineitä koskeva 
lainsäädäntö.

Tarkistus 303
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen 
viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta, 
erityisesti sisällön toimittamisen osalta;"

b) varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen 
viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta, 
erityisesti sisällön ja verkkopalvelujen 
toimittamisen ja yleisen käyttöoikeuden 
osalta;"

Or. en

Perustelu

Numerotiedustelupalvelut ovat erittäin tärkeitä palveluja vammaisille ja vanhuksille ja 
muillekin käyttäjille. Näiden palvelujen on oltava käytettävissä kaikissa televiestintäverkoissa.

Tarkistus 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen 
viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta, 
erityisesti sisällön toimittamisen osalta;"

b) varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen 
viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta, 
erityisesti sisällön toimittamisen osalta, 
ottaen huomioon valtiontukia koskevat 
säännöt;"
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Or. en

Perustelu

Julkisilla investoinneilla voi olla tärkeä rooli edistettäessä laajakaistaverkon rakentamista. 
Siksi on tärkeää, että ne eivät vääristä markkinoita tai johda epäreiluihin ehtoihin 
yksityisyrityksiin verrattuna. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisikin otettava yleiset 
valtiontukia koskevat säännöt huomioon edistäessään kilpailua televiestinnän alalla.

Tarkistus 305
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – c alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

"d) toimimalla yhteistyössä komission ja 
markkinaviranomaisen kanssa
johdonmukaisen sääntelykäytännön 
kehittämiseksi sekä tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien johdonmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi."

d) toimimalla yhteistyössä 
yhteistyöelimessä johdonmukaisen ja 
samalla tämän direktiivin tavoitteita 
vastaavan ja erityisesti yksittäisillä 
kansallisilla markkinoilla vallitsevat 
olosuhteet asianmukaisesti huomioon 
ottavan sääntelykäytännön kehittämiseksi 
sekä tämän direktiivin ja erityisdirektiivien 
johdonmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi."

Or. de

Perustelu

Direktiivejä sovelletaan lukuisiin täysin eri tavoin kehittyneisiin kansallisiin markkinoihin, 
joiden kilpailuolosuhteet poikkeavat toisistaan. Kansalliset erityispiirteet on otettava sikälikin 
huomioon, että tehokkaan kilpailun markkinoita ei säänneltäisi liiaksi ja että sääntelyllä ei 
estettäisi kilpailun lisääntymistä markkinoilla, joilla tehokasta kilpailua ei vielä esiinny. 
Yhteistyöelin tarjonnee sopivimmat puitteet tähän.
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Tarkistus 306
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
"d a) kuitenkin maissa, joissa kiinteät 
infrastruktuurit eivät ole kehittyneet ja 
joissa kiinteiden ja laajakaistapalvelujen 
kattavuus on heikko, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on tutkittava, 
olisiko etusijalle asetettava pelkän 
kilpailun edistämisen sijasta investointien 
edistäminen."

Or. en

Tarkistus 307
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Lisätään kohta seuraavasti:
"3 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on pyrittävä luomaan sopiva sääntely-
ympäristö tukeakseen investointeja uusiin 
liityntäverkkoihin; 
infrastruktuuriperustainen kilpailu antaa 
ainutlaatuisen tilaisuuden innovointiin. 
Kyseisen sääntely-ympäristön olisi muun 
muassa
a) oltava ennakoitavissa niin kauan, että 
suuret investoinnit tulevat kannattaviksi;
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b) pyrittävä varmistamaan 
infrastruktuuriperustaisen kilpailun 
mahdollisimman laaja maantieteellinen 
levinneisyys;
c) mahdollistettava nopeammalla 
maantieteellisellä käyttöönotolla saatava 
kilpailuetu ja näin kannustettava verkon 
rakentamiseen;
d) houkuteltava varoja 
rahoitusmarkkinoilta, jotta voidaan 
varmistaa merkittävät alkuinvestoinnit 
uusiin liityntäverkkoihin;
e) mahdollistettava uusia liityntäverkkoja 
rakentavien operaattoreiden väliset 
joustavat vapaaehtoiset kaupalliset 
sopimukset investoinneista ja riskinjaosta;
f) otettava huomioon pitkäaikaiset 
ominaispiirteet, jotka ovat välttämättömiä 
uuteen infrastruktuuriin tehtävien 
investointien kompensoimiseksi;
g) kannustettava pitämään uusien 
infrastruktuurien tarjoamien palvelujen 
vähittäishinnat mahdollisimman 
joustavina unohtamatta kuitenkaan 
avoimuutta."

Or. en

Perustelu

Tulevaisuuteen katsova seuraavan sukupolven verkon käyttöjärjestelmä, jolla pyritään 
kannustamaan innovointia ja investointeja, olisi suunniteltava sellaiseksi, että sääntely-
ympäristö on mahdollisten investoijien kannalta turvallinen, ennakoitavissa ja vakaa.

Tarkistus 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – e a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 4 kohta – g a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(e a) Lisätään 4 kohtaan alakohta
seuraavasti:
"g a) varmistamalla, että sähköisiä 
viestintäpalveluita ja -verkkoja tarjoavat 
yritykset tekevät yhteistyötä 
asianmukaisten alojen kanssa sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen laillisen 
sisällön suojelemiseksi ja edistämiseksi."

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus lisätään kansallisten sääntelyviranomaisten tehtäviä koskevaan III lukuun. 
Sen mukaan sähköisien viestintäpalveluilla ja -verkoilla on velvollisuus tehdä yhteistyötä 
teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden (tekijät, tuottajat, esiintyjät) kanssa yhteisten 
menettelyiden ja keinojen kehittämisessä teollis- ja tekijänoikeuksilla suojattujen teosten 
suojelemiseksi ja edistämiseksi. Velvoitteen täytäntöönpanon valvonta annetaan 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen kansallisten sääntelyviranomaisten tehtäväksi ottaen 
huomioon sähköisen viestinnän markkinoiden ominaispiirteet kyseisessä maassa ja siellä 
noudatettavat kuulemisjärjestelyt.

Tarkistus 309
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – e a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
"4 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on pyrittävä luomaan sopiva sääntely-
ympäristö tukeakseen investointeja uusiin 
liityntäverkkoihin, joilla voidaan 
kannustaa infrastruktuuriperustaista 
kilpailua.
Sääntely-ympäristön olisi muun muassa
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a) edistettävä markkinalähtöisiä 
investointeja ja innovaatioita antamalla 
myös mahdollisuuden kaupallisiin 
sopimuksiin investointien ja riskien 
jaosta;
b) edistettävä mahdollisuuksien mukaan 
infrastruktuuriperustaista kilpailua;
c) annettava mahdollisuus joustoon 
hinnoissa, mukaan lukien hintojen 
eriyttäminen maantieteellisesti ja palvelun 
laadun mukaan;
d) pidättäydyttävä ottamasta käyttöön 
tarpeettomia lainsäädännöllisiä esteitä 
silloin, kun yritykset voivat tehdä 
kaupallisia sopimuksia;
e) rohkaistava ajoissa tehtäviä 
investointeja mahdollistamalla 
esimerkiksi paremmat ehdot uusiin 
tekniikoihin ja infrastruktuureihin 
tehtäville aikaistetuille investoinneille;
f) oltava oikeasuhtainen suhteessa 
paikallisiin erityispiirteisiin ja 
kilpailukykyyn kyseisellä 
maantieteellisellä markkina-alueella;
g) oltava ennakoitavissa riittävän pitkäksi 
aikaa uuden infrastruktuurin 
edellyttämien suurten investointien 
kompensoimiseksi;"

Or. en

Perustelu

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts; allow price 
flexibility including geographical and quality of service price differentiation; refrain from 
introducing unnecessary regulatory constraints where undertakings may reach commercial 
agreements; encourage timely investment also by allowing for more favourable conditions to 
earlier investments in new technologies and infrastructures; recognize the importance of 
geographical assessment of markets; be predictable for a period of time needed to remunerate 
the significant investments required by new access infrastructure.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 310
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – e a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) Lisätään 8 artiklaan 4 a kohta 
seuraavasti: 

" 4 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on 2, 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi 
huolehdittava liityntäverkkojen 
infrastruktuuriin tehtäviä investointeja 
koskevasta sääntely-ympäristöstä, jonka 
on täytettävä muun muassa seuraavat 
perusteet:
a) oikeusvarmuuden takaaminen 
ajanjaksolle, joka tarvitaan investointien 
kannattavuuden varmistamiseen;
b) järjestelmäperusteisen kilpailun 
mahdollisimman laaja maantieteellinen 
levinneisyys;
c) nopeutetusta maantieteellisestä 
kehittämisestä aiheutuvien kilpailuetujen 
mahdollistaminen, jolla kannustetaan 
verkkojen kehittämiseen;
d) rahoitusmarkkinoiden pääoman 
houkutteleminen uusiin liityntäverkkoihin 
tehtäviä suuria alkuinvestointeja varten;
e) uusien liityntäverkkojen tarjoajien 
välisten, investointeja ja riskien jakamista 
koskevien vapaaehtoisten sopimusten 
salliminen;
f) uuteen verkkoinfrastruktuuriin 
tehtävien investointien kannattavuutta 
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koskevien pitkän aikavälin edellytysten 
huomioon ottaminen; ja mahdollisimman 
suuren joustavuuden edistäminen 
vähittäisasiakkaille uuden 
infrastruktuurin avulla tarjotuista 
palveluista perittävien hintojen suhteen." 

Or. de

Perustelu

Seuraavan sukupolven liityntäverkkojen kehittämisen kannalta on tärkeää, että sovellettavaa 
sääntelykehitystä mukautetaan investointihaasteiden mukaisesti. Sääntelyllä on edistettävä 
markkinoilla toimivien valmiuksia investoida seuraavan sukupolven pääsytapoihin ja ottaa 
vastaavia riskejä.

Tarkistus 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – e a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) Lisätään 8 artiklaan seuraava kohta:
"4 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on pyrittävä luomaan sopiva sääntely-
ympäristö kilpaileville investoinneille 
uusiin liityntäverkkoihin, sillä ne ovat 
ainutlaatuinen tilaisuus innovointiin ja 
järjestelmäperustaiseen kilpailuun, joka 
valmistaa tietä sääntelyn purkamiselle. 
Kyseisen sääntely-ympäristön olisi muun 
muassa
a) oltava ennakoitavissa niin kauan, että 
suuret investoinnit tulevat kannattaviksi;
b) pyrittävä varmistamaan 
järjestelmäperustaisen kilpailun 
mahdollisimman laaja maantieteellinen 
levinneisyys;
c) mahdollistettava nopeammalla 
maantieteellisellä käyttöönotolla saatava 
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kilpailuetu ja näin kannustettava verkon 
rakentamiseen;
d) houkuteltava varoja 
rahoitusmarkkinoilta, jotta voidaan 
varmistaa merkittävät alkuinvestoinnit 
uusiin liityntäverkkoihin;
e) mahdollistettava uusien 
liityntäverkkojen operaattorien väliset 
joustavat kaupalliset sopimukset 
investoinneista ja riskinjaosta."

Or. en

Perustelu

Nykyinen sääntelyjärjestelmä on mukautettava seuraavan sukupolven liityntäverkkojen 
käyttöönottoon liittyviin investointihaasteisiin. Sääntelyllä on mahdollistettava 
markkinatoimijoiden investoinnit mainittuihin liityntäverkkoihin, ja siksi siinä on otettava 
huomioon tähän liittyvät riskit.

Tarkistus 312
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – e a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) Lisätään 8 artiklaan seuraava kohta:
"4 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on pyrittävä luomaan sopiva sääntely-
ympäristö tukeakseen investointeja uusiin 
liityntäverkkoihin, joilla voidaan 
kannustaa infrastruktuuriperustaista 
kilpailua.
Sääntely-ympäristön olisi muun muassa
a) edistettävä markkinalähtöisiä 
investointeja ja innovaatioita antamalla 
myös mahdollisuuden kaupallisiin 
sopimuksiin investointien ja riskien 
jaosta;
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b) edistettävä mahdollisuuksien mukaan 
infrastruktuuriperustaista kilpailua;"

Or. en

Perustelu

Uudella 5 kohdalla pyritään täsmentämään säännöskehyksen tavoitetta ottaen huomioon, että 
kehyksen tärkein tavoite on edistää seuraavan sukupolven liityntäverkkojen laajamittaista 
käyttöönottoa kaikkialla Euroopassa. Tässä suhteessa uudessa kohdassa täsmennetään, että 
sääntely-ympäristöllä pyritään: edistämään markkinalähtöisiä investointeja ja innovaatioita 
antamalla myös mahdollisuuden sopimuksiin investointien ja riskien jaosta.

Tarkistus 313
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 4 a kohta (uusi) – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Lisätään 8 artiklan 4 a kohtaan 
alakohta seuraavasti:

"c) asettamalla 
ennakkosääntelyvelvoitteita vain silloin, 
kun tosiasiallista ja kestävää kilpailua ei 
ole, ja höllentämällä niitä tai poistamalla 
ne heti, kun kilpailua syntyy;"

Or. en

Perustelu

Johdonmukainen tarkistuksen 20 kanssa.
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Tarkistus 314
Mary Honeyball

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

Komission teksti Tarkistus

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

Radiotaajuuspolitiikan koordinointi 
yhteisössä

1. Jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä 
keskenään ja komission kanssa 
radiotaajuuksien käyttöä yhteisössä 
koskevassa strategisessa suunnittelussa ja 
yhdenmukaistamisessa.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poliittisia lähestymistapoja koordinoidaan 
ja että radiotaajuuksien saatavuudelle ja 
tehokkaalle käytölle asetetaan tarvittaessa 
yhdenmukaistetut ehdot, joita 
sisämarkkinoiden toteuttaminen ja 
toiminta edellyttävät.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
radiotaajuuksien varaamisesta, käytöstä 
ja saatavuudesta yhteisössä on saatavilla 
koordinoitua ja oikea-aikaista tietoa.
4. Perustetaan radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevä komitea, jonka tehtävänä on 
edistää kohdissa 1–3 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista.
Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea antaa neuvoja Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
radiotaajuuspoliittisissa kysymyksissä.
Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevään 
komiteaan kuuluu yksi korkean tason 
edustaja kunkin jäsenvaltion 
radiotaajuuspolitiikasta vastaavasta 
kansallisesta sääntelyviranomaisesta. 
Komissio on äänioikeudeton jäsen.
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5. Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea antaa Euroopan parlamentin, 
neuvoston tai komission pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan lausuntoja, jotka se 
hyväksyy yksinkertaisella enemmistöllä. 
Kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni, ja 
komissiolla ei ole äänioikeutta.
6. Komissio muotoilee 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
komitean lausunnon mahdollisimman 
tarkasti huomioon ottaen kolmen vuoden 
välein yhteisiä poliittisia tavoitteita ja 
antaa ei-sitovia suuntaviivoja yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan kehittämiseksi.
7. Komissio voi ehdottaa 
lainsäädäntötoimia yhteisten poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, siten kuin ne 
on määritelty 6 kohdassa, ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
komitean lausunnon.
8. Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea toimittaa vuosittain 
toimintakertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle."

Or. en

Perustelu

Esittelijän tarkistuksen 23 kohdat 4 ja 9 on poistettu. Tämä vaarantaa yhteisön 
neuvotteluaseman sellaisena kuin siitä sovittiin CEPT:ssä ja on vastoin 
toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 315
Rebecca Harms

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

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

Radiotaajuuspolitiikan koordinointi 
yhteisössä

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

Perustelu

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

Tarkistus 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

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

Radiotaajuuspolitiikan koordinointi 
yhteisössä

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

Or. en

Perustelu

Radiotaajuuksien strateginen suunnittelu EU:n tasolla edellyttää, että kansainvälisesti 
velvoittavia sopimuksia ja jäsenvaltioiden radiotaajuuksia koskevaa toimivaltaa noudatetaan. 
Radiotaajuuksien hallintoa EU:ssa voidaan kehittää vain parantamalla poliittisten 
lähestymistapojen koordinointia.

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

Tarkistus 317
Herbert Reul

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

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

Radiotaajuuspolitiikan koordinointi 
yhteisössä

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

Or. en
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Perustelu

Radiotaajuuksien strateginen suunnittelu EU:n tasolla edellyttää, että kansainvälisesti 
velvoittavia sopimuksia ja jäsenvaltioiden radiotaajuuksia koskevaa toimivaltaa noudatetaan. 
Radiotaajuuksien hallintoa EU:ssa voidaan kehittää vain parantamalla poliittisten 
lähestymistapojen koordinointia.

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