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Tarkistus 318
Erna Hennicot-Schoepges

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisissä viestintäpalveluissa niiden 
alueella käytettäviä radiotaajuuksia 
hallinnoidaan tehokkaasti 8 artiklan 
mukaisesti. Niiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset 
noudattavat tällaisia radiotaajuuksia 
varatessaan ja myöntäessään 
puolueettomia, selkeitä, syrjimättömiä ja 
oikeasuhteisia perusteita.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisissä viestintäpalveluissa niiden 
alueella käytettäviä radiotaajuuksia 
hallinnoidaan tehokkaasti 8 artiklan 
mukaisesti. Niiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset 
noudattavat tällaisia radiotaajuuksia 
varatessaan ja tiettyyn käyttöön 
osoittaessaan puolueettomia, selkeitä, 
syrjimättömiä ja oikeasuhteisia perusteita, 
kunnioittavat kansainvälisiä sopimuksia 
(myös ITU:n puitteissa tehtyjä 
sopimuksia) ja ottavat huomioon yleisen 
edun.

Or. en

Perustelu

Viittaukset Euroopan komission vuonna 2002 tekemään taajuuksia koskevaan päätökseen ja 
ITU:n radio-ohjesääntöihin ovat tarpeen, jotta varmistetaan johdonmukaisuus EU:n 
sääntöjen välillä sekä se, että EU:n säännöt vastaavat kansainvälisiä sääntöjä, joita 
kansalliset taajuuksien jakamista koskevat taulukot kuvastavat. Taajuuksien tehokas hallinta 
on kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla, ja siinä on noudatettava ITU:n menettelyjä.

Tarkistus 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisissä viestintäpalveluissa niiden 
alueella käytettäviä radiotaajuuksia 
hallinnoidaan tehokkaasti 8 artiklan 
mukaisesti. Niiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset 
noudattavat tällaisia radiotaajuuksia 
varatessaan ja myöntäessään 
puolueettomia, selkeitä, syrjimättömiä ja 
oikeasuhteisia perusteita.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisissä viestintäpalveluissa niiden 
alueella käytettäviä radiotaajuuksia 
hallinnoidaan tehokkaasti 8 artiklan 
mukaisesti. Niiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset 
noudattavat tällaisia radiotaajuuksia 
varatessaan ja myöntäessään 
puolueettomia, selkeitä, syrjimättömiä ja 
oikeasuhteisia perusteita ottaen samalla 
huomioon kansainväliset määräykset ja 
yleistä etua koskevat näkökohdat.

Or. es

Perustelu

Radiotaajuuksiin liittyy erityisiä teknisiä näkökohtia, jotka toisaalta edellyttävät, että niiden 
hallinta perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, jotka ylittävät EU:n jäsenvaltioiden suhteet, ja 
toisaalta tekevät niistä ihanteellisen välineen tiettyjen yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttamisessa, erityisesti kun on kyse sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta ja 
ilmaisunvapauden sekä kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistämisestä.

Tarkistus 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisissä viestintäpalveluissa niiden 
alueella käytettäviä radiotaajuuksia 
hallinnoidaan tehokkaasti 8 artiklan 
mukaisesti. Niiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset 
noudattavat tällaisia radiotaajuuksia 
varatessaan ja myöntäessään 
puolueettomia, selkeitä, syrjimättömiä ja 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisissä viestintäpalveluissa niiden 
alueella käytettäviä radiotaajuuksia 
hallinnoidaan tehokkaasti 8 artiklan 
mukaisesti. Niiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset 
noudattavat tällaisia radiotaajuuksia 
varatessaan ja myöntäessään 
puolueettomia, selkeitä, syrjimättömiä ja 
oikeasuhteisia perusteita. Näin 
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oikeasuhteisia perusteita. toimiessaan jäsenvaltioiden on 
noudatettava kansainvälisiä sopimuksia, 
ja ne voivat ottaa huomioon yleisen edun.

Or. en

Perustelu

Koska taajuudet eivät noudata EU:n rajoja, häiriöiden välttämiseksi olisi noudatettava 
kansainvälisiä sopimuksia.

Tarkistus 321
Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisissä viestintäpalveluissa niiden 
alueella käytettäviä radiotaajuuksia 
hallinnoidaan tehokkaasti 8 artiklan 
mukaisesti. Niiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset 
noudattavat tällaisia radiotaajuuksia 
varatessaan ja myöntäessään 
puolueettomia, selkeitä, syrjimättömiä ja 
oikeasuhteisia perusteita.

1. Koska radiotaajuudet ovat julkinen 
voimavara, jolla on tärkeä 
yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja 
taloudellinen arvo, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että sähköisissä 
viestintäpalveluissa niiden alueella 
käytettäviä radiotaajuuksia hallinnoidaan 
tehokkaasti 8 artiklan mukaisesti. Niiden 
on varmistettava, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset noudattavat tällaisia 
radiotaajuuksia varatessaan ja 
myöntäessään puolueettomia, selkeitä, 
syrjimättömiä ja oikeasuhteisia perusteita.

Or. en

Perustelu

Radiotaajuudet ovat kiistatta niukka voimavara. Sekä niiden taloudellista että julkista arvoa 
olisi tarkasteltava vastaavasti ja tasapainoisesti, jotta hallinnointi olisi tehokasta.
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Tarkistus 322
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
radiotaajuuksien käytön 
yhdenmukaistamista yhteisössä ja otettava 
samalla huomioon tarve varmistaa niiden 
tehokas käyttö sekä toimittava päätöksen 
2002/676/EY (radiotaajuuspäätös) 
mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
radiotaajuuksien käytön 
yhdenmukaistamista yhteisössä ja otettava 
samalla huomioon tarve varmistaa niiden 
tehokas käyttö.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa radiotaajuuspäätöksen kumoamista koskevan tarkistuksen 58 
kanssa; tarkoituksena on luoda taajuuksille yhtenäiset, yksinkertaistetut ja johdonmukaiset 
sääntelypuitteet. 

Tarkistus 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
radiotaajuuksien käytön 
yhdenmukaistamista yhteisössä ja 
otettava samalla huomioon tarve 
varmistaa niiden tehokas käyttö sekä 
toimittava päätöksen 2002/676/EY 
(radiotaajuuspäätös) mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
radiotaajuuksien käytön 
yhdenmukaistamista yhteisössä ja otettava 
samalla huomioon tarve varmistaa niiden 
tehokas käyttö, millä voidaan edistää 
mittakaavaetujen saavuttamista ja 
kuluttajia hyödyttävää palvelujen 
yhteentoimivuutta, sekä toimittava 
päätöksen N:o 676/2002/EY 
(radiotaajuuspäätös) mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 324
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi yhtäkään taajuuden 
käyttäjää ei saa vapauttaa velvoitteesta 
suorittaa taajuuden käytöstä määrättyä 
tavanomaista maksua.

Or. ro

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa yhdenmukaisuus johdanto-osan 50 kappaleen kanssa. 

Tarkistus 325
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla
taajuusalueilla voidaan käyttää kaiken 
tyyppistä radioverkko- tai langatonta
liityntäteknologiaa.

3. Jollei toisessa alakohdassa toisin 
säädetä, jäsenvaltioiden on 
mahdollisuuksien mukaan varmistettava, 
että sähköisten viestintäpalvelujen 
käytettävissä olevilla taajuusalueilla 
voidaan käyttää kaiken tyyppistä 
liityntäteknologiaa kansallisten 
radiotaajuussuunnitelmien ja ITU:n 
radio-ohjesäännön mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Viittaukset Euroopan komission vuonna 2002 tekemään taajuuksia koskevaan päätökseen ja 
ITU:n radio-ohjesääntöihin ovat tarpeen, jotta varmistetaan johdonmukaisuus EU:n 
sääntöjen välillä sekä se, että EU:n säännöt vastaavat kansainvälisiä sääntöjä, joita 
kansalliset taajuuksien jakamista koskevat taulukot kuvastavat. Taajuuksien tehokas hallinta 
on kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla, ja siinä on noudatettava ITU:n menettelyjä. 
Teknologia- ja palveluriippumattomuuden politiikka sekä "joustavuus" nostavat esiin 
kysymyksen, miten satelliitti- ja maanpäällinen (erityisesti langaton) tekniikka voivat toimia 
samoilla tai vierekkäisillä taajuusalueilla.

Tarkistus 326
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla
taajuusalueilla voidaan käyttää kaiken 
tyyppistä radioverkko- tai langatonta 
liityntäteknologiaa.

3. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c ja 
9 d artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien 
mukaan edistettävä kaiken tyyppisen 
radioverkkoteknologian tai langattoman 
liityntäteknologian käyttöä sähköisille 
viestintäpalveluille osoitetuilla
taajuusalueilla kansallisten 
taajuussuunnitelmiensa ja ITU:n radio-
ohjesäännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Viittaukset Euroopan komission vuonna 2002 tekemään taajuuksia koskevaan päätökseen ja 
ITU:n radio-ohjesääntöihin ovat tarpeen, jotta varmistetaan johdonmukaisuus EU:n 
sääntöjen välillä sekä se, että EU:n säännöt vastaavat kansainvälisiä sääntöjä, joita 
kansalliset taajuuksien jakamista koskevat taulukot kuvastavat. Taajuuksien tehokas hallinta 
on kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla, ja siinä on noudatettava ITU:n menettelyjä.
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Tarkistus 327
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla
taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppisiä sähköisiä viestintäpalveluja.

3. Jollei toisessa alakohdassa tai 
9 c artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisten viestintäpalvelujen 
käytettävissä olevilla taajuusalueilla 
voidaan tarjota kaiken tyyppisiä sähköisiä 
viestintäpalveluja kansallisten 
radiotaajuuksien varaamistaulukoiden ja 
ITU:n radio-ohjesäännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään viittaus kansallisiin radiotaajuuksien varaamistaulukoihin ja ITU:n 
radio-ohjesääntöön.

Tarkistus 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla 
taajuusalueilla voidaan käyttää kaiken 

3. Jollei toisessa alakohdassa tai 
9 c artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla 
taajuusalueilla voidaan käyttää kaiken 
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tyyppistä radioverkko- tai langatonta 
liityntäteknologiaa.

tyyppistä radioverkko- tai langatonta 
liityntäteknologiaa kansallisten 
radiotaajuuksien varaamistaulukoiden ja 
ITU:n radio-ohjesäännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska taajuudet ulottuvat EU:n rajojen ulkopuolelle, on noudatettava kansainvälisesti sitovia 
sopimuksia häiriöiden välttämiseksi.

Tarkistus 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla 
taajuusalueilla voidaan käyttää kaiken 
tyyppistä radioverkko- tai langatonta 
liityntäteknologiaa.

3. Jollei toisessa alakohdassa tai 
9 c artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on sähköisille 
viestintäpalveluille avoimilla 
taajuusalueilla edistettävä kaiken tyyppisen 
radioverkkoteknologian tai langattoman 
liityntäteknologian käyttöä kansallisen 
radiotaajuussuunnitelmansa mukaisesti 
ja ottaen mahdollisuuksien mukaan
huomioon asiaa koskevat kansainvälisten 
televiestintäelinten antamat säännökset.

Or. es

Perustelu

Radiotaajuuksien tehokasta käyttöä ja toimivaa hallintaa edistävät periaatteet ovat 8 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjä tavoitteita, joihin on pyrittävä sekä taajuusalueilla, joihin sovelletaan 
yleisvaltuutusta, että taajuusalueilla, joihin sovelletaan käyttöoikeuksia.
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Tarkistus 330
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla 
taajuusalueilla voidaan käyttää kaiken 
tyyppistä radioverkko- tai langatonta 
liityntäteknologiaa.

3. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla 
taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppistä teknologiaa.

Or. fr

Perustelu

Kaiken tyyppiset verkot eivät voi toimia rinnan ilman, että välttämättä sovelletaan teknisiä 
rajoituksia häiriöiden välttämiseksi (esim. radiolähetysverkot ja maanpäälliset 
matkaviestintäverkot). Verkkotyyppien riippumattomuus ei siis tule kysymykseen.

Tarkistus 331
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
radioverkko- tai langattoman 
liityntäteknologian tyyppejä koskevia 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä rajoituksia, 
silloin kun se on tarpeen: 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
sähköisissä viestintäpalveluissa 
käytettävän radioverkko- tai langattoman 
liityntäteknologian tyyppejä koskevia 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä rajoituksia, 
silloin kun se on tarpeen:

Or. en
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Perustelu

Viittaukset Euroopan komission vuonna 2002 tekemään taajuuksia koskevaan päätökseen ja 
ITU:n radio-ohjesääntöihin ovat tarpeen, jotta varmistetaan johdonmukaisuus EU:n 
sääntöjen välillä sekä se, että EU:n säännöt vastaavat kansainvälisiä sääntöjä, joita 
kansalliset taajuuksien jakamista koskevat taulukot kuvastavat. Taajuuksien tehokas hallinta 
on kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla, ja siinä on noudatettava ITU:n menettelyjä. 
Teknologia- ja palveluriippumattomuuden politiikka sekä "joustavuus" nostavat esiin 
kysymyksen, miten satelliitti- ja maanpäällinen (erityisesti langaton) tekniikka voivat toimia 
samoilla tai vierekkäisillä taajuusalueilla.

Tarkistus 332
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) haitallisten häiriöiden välttämiseksi, a) haitallisten häiriöiden riskin
välttämiseksi,

Or. en

Perustelu

Viittaukset Euroopan komission vuonna 2002 tekemään taajuuksia koskevaan päätökseen ja 
ITU:n radio-ohjesääntöihin ovat tarpeen, jotta varmistetaan johdonmukaisuus EU:n 
sääntöjen välillä sekä se, että EU:n säännöt vastaavat kansainvälisiä sääntöjä, joita 
kansalliset taajuuksien jakamista koskevat taulukot kuvastavat. Taajuuksien tehokas hallinta 
on kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla, ja siinä on noudatettava ITU:n menettelyjä. 
Teknologia- ja palveluriippumattomuuden politiikka sekä "joustavuus" nostavat esiin 
kysymyksen, miten satelliitti- ja maanpäällinen (erityisesti langaton) tekniikka voivat toimia 
samoilla tai vierekkäisillä taajuusalueilla.

Tarkistus 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) haitallisten häiriöiden välttämiseksi, a) mahdollisten haitallisten häiriöiden 
välttämiseksi,

Or. es

Perustelu

Radiotaajuuksien tehokasta käyttöä ja toimivaa hallintaa edistävät periaatteet ovat 8 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjä tavoitteita, joihin on pyrittävä sekä taajuusalueilla, joihin sovelletaan 
yleisvaltuutusta, että taajuusalueilla, joihin sovelletaan käyttöoikeuksia.

Tarkistus 334
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) haitallisten häiriöiden välttämiseksi, a) sellaisten haitallisten häiriöiden 
välttämiseksi, jotka johtuvat 
jäsenvaltioiden ja vierekkäisillä 
taajuusalueilla toimivien operaattoreiden 
keskinäisen koordinaation puutteesta, 

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa olisi täsmennettävä, mitä ovat haitalliset häiriöt, kuten maiden rajoilla 
esiintyvät tai vierekkäisillä taajuuksilla toimivien operaattoreiden väliset häiriöt.
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Tarkistus 335
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) palvelun laadun varmistamiseksi, 

Or. en

Perustelu

Haitallisten häiriöiden välttämisen ohella myös palvelun laadun olisi oltava peruste määrätä 
rajoituksia teknologiariippumattomuuteen. Tämä on erityisen tärkeää tapauksissa, joissa on 
sallittu taajuuksien yhteiskäyttö. On syytä viitata myös kansainvälisiin sopimuksiin (esim. 
ITU). Yleispalvelun tai julkisen palvelun tarjoaminen olisi lisättävä mahdollisten rajoitusten 
luetteloon. Kiinteät verkot ovat korvautumassa matkaviestintäverkoilla, ja olisi varmistettava 
matkaviestintäverkkojen rooli yleispalvelun toimittamisessa. Viittaukset 9 c artiklaan olisi 
poistettava.

Tarkistus 336
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yleisön suojelemiseksi 
sähkömagneettisilta kentiltä,

b) palvelun teknisen laadun 
varmistamiseksi,

Or. en

Perustelu

Viittaukset Euroopan komission vuonna 2002 tekemään taajuuksia koskevaan päätökseen ja 
ITU:n radio-ohjesääntöihin ovat tarpeen, jotta varmistetaan johdonmukaisuus EU:n 
sääntöjen välillä sekä se, että EU:n säännöt vastaavat kansainvälisiä sääntöjä, joita 
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kansalliset taajuuksien jakamista koskevat taulukot kuvastavat. Taajuuksien tehokas hallinta 
on kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla, ja siinä on noudatettava ITU:n menettelyjä. 
Teknologia- ja palveluriippumattomuuden politiikka sekä "joustavuus" nostavat esiin 
kysymyksen, miten satelliitti- ja maanpäällinen (erityisesti langaton) tekniikka voivat toimia 
samoilla tai vierekkäisillä taajuusalueilla.

Tarkistus 337
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) taajuuksien mahdollisimman laajan 
yhteiskäytön varmistamiseksi siltä osin 
kuin niiden käyttö on yleisvaltuutuksen 
alaista, tai

c) taajuuksien käyttöä koskevan 
kansainvälisen sopimuksen tai ITU:n 
radio-ohjesäännön velvoitteen 
noudattamiseksi,

Or. en

Perustelu

Viittaukset Euroopan komission vuonna 2002 tekemään taajuuksia koskevaan päätökseen ja 
ITU:n radio-ohjesääntöihin ovat tarpeen, jotta varmistetaan johdonmukaisuus EU:n 
sääntöjen välillä sekä se, että EU:n säännöt vastaavat kansainvälisiä sääntöjä, joita 
kansalliset taajuuksien jakamista koskevat taulukot kuvastavat. Taajuuksien tehokas hallinta 
on kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla, ja siinä on noudatettava ITU:n menettelyjä.

Tarkistus 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) taajuuksien mahdollisimman laajan 
yhteiskäytön varmistamiseksi siltä osin 
kuin niiden käyttö on yleisvaltuutuksen 

c) taajuuksien tehokkaan käytön 
edistämiseksi ja toimivan hallinnan 
varmistamiseksi sekä palvelun teknisen 
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alaista, tai laadun takaamiseksi,

Or. es

Perustelu

Radiotaajuuksien tehokasta käyttöä ja toimivaa hallintaa edistävät periaatteet ovat 8 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjä tavoitteita, joihin on pyrittävä sekä taajuusalueilla, joihin sovelletaan 
yleisvaltuutusta, että taajuusalueilla, joihin sovelletaan käyttöoikeuksia.

Tarkistus 339
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) taajuuksien mahdollisimman laajan 
yhteiskäytön varmistamiseksi siltä osin 
kuin niiden käyttö on yleisvaltuutuksen 
alaista, tai

c) taajuuksien tehokkaan käytön 
varmistamiseksi, tai 

Or. en

Perustelu

Viittaukset Euroopan komission vuonna 2002 tekemään taajuuksia koskevaan päätökseen ja 
ITU:n radio-ohjesääntöihin ovat tarpeen, jotta varmistetaan johdonmukaisuus EU:n 
sääntöjen välillä sekä se, että EU:n säännöt vastaavat kansainvälisiä sääntöjä, joita 
kansalliset taajuuksien jakamista koskevat taulukot kuvastavat. Taajuuksien tehokas hallinta 
on kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla, ja siinä on noudatettava ITU:n menettelyjä. 
Teknologia- ja palveluriippumattomuuden politiikka sekä "joustavuus" nostavat esiin 
kysymyksen, miten satelliitti- ja maanpäällinen (erityisesti langaton) tekniikka voivat toimia 
samoilla tai vierekkäisillä taajuusalueilla.
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Tarkistus 340
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) taajuuksien mahdollisimman laajan 
yhteiskäytön varmistamiseksi siltä osin 
kuin niiden käyttö on yleisvaltuutuksen 
alaista, tai

c) taajuuksien mahdollisimman laajan 
yhteiskäytön varmistamiseksi, tai

Or. en

Tarkistus 341
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) yleisön suojelemiseksi 
sähkömagneettisilta kentiltä, tai

Or. en

Perustelu

Viittaukset Euroopan komission vuonna 2002 tekemään taajuuksia koskevaan päätökseen ja 
ITU:n radio-ohjesääntöihin ovat tarpeen, jotta varmistetaan johdonmukaisuus EU:n 
sääntöjen välillä sekä se, että EU:n säännöt vastaavat kansainvälisiä sääntöjä, joita 
kansalliset taajuuksien jakamista koskevat taulukot kuvastavat. Taajuuksien tehokas hallinta 
on kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla, ja siinä on noudatettava ITU:n menettelyjä. 
Teknologia- ja palveluriippumattomuuden politiikka sekä "joustavuus" nostavat esiin 
kysymyksen, miten satelliitti- ja maanpäällinen (erityisesti langaton) tekniikka voivat toimia 
samoilla tai vierekkäisillä taajuusalueilla.
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Tarkistus 342
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) taajuuksien tehokkaan käytön 
varmistamiseksi, tai

Or. en

Tarkistus 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) taajuuksien tehokkaan käytön 
varmistamiseksi,

Or. en

Perustelu

Taajuuspolitiikan yleisenä periaatteena olisi oltava taajuuksien tehokkaan käytön 
varmistaminen.

Tarkistus 344
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) rajoituksen noudattamiseksi seuraavan 
4 kohdan mukaisesti.

d) yleisen edun mukaisen tavoitteen 
täyttämiseksi seuraavan 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen yleisen edun mukaisten tavoitteiden täyttämiseksi.

Tarkistus 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rajoituksen noudattamiseksi seuraavan 
4 kohdan mukaisesti.

d) yleisen edun mukaisen tavoitteen 
täyttämiseksi seuraavan 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta varmistetaan johdonmukaisuus 9 artiklan 4 kohdan kanssa.

Tarkistus 346
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) taajuuksien käyttöä koskevan 
kansainvälisen sopimuksen velvoitteen 
noudattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Haitallisten häiriöiden välttämisen ohella myös palvelun laadun olisi oltava peruste määrätä 
rajoituksia teknologiariippumattomuuteen. Tämä on erityisen tärkeää tapauksissa, joissa on 
sallittu taajuuksien yhteiskäyttö. On syytä viitata myös kansainvälisiin sopimuksiin (esim. 
ITU). Yleispalvelun tai julkisen palvelun tarjoaminen olisi lisättävä mahdollisten rajoitusten 
luetteloon. Kiinteät verkot ovat korvautumassa matkaviestintäverkoilla, ja olisi varmistettava 
matkaviestintäverkkojen rooli yleispalvelun toimittamisessa. Viittaukset 9 c artiklaan olisi 
poistettava.

Tarkistus 347
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tehdään kolmen vuoden välein teknisiä 
mittauksia ja epidemiologisia selvityksiä 
sellaisten toimenpiteiden tunnistamiseksi, 
joita tarvitaan ihmisten terveyden 
suojelemiseksi sähkömagneettisilta 
kentiltä.

Or. ro

Perustelu

Koska sähkömagneettisten kenttien vaikutus ihmisten terveyteen on yleinen huolenaihe, on 
tehtävä säännöllisesti teknisiä mittauksia ja epidemiologisia selvityksiä.
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Tarkistus 348
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla
taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppisiä sähköisiä viestintäpalveluja. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia.

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 
9 c artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisten viestintäpalvelujen 
käytettävissä olevilla taajuusalueilla 
voidaan tarjota kaiken tyyppisiä sähköisiä 
viestintäpalveluja kansallisten 
radiotaajuuksien varaamistaulukoiden ja 
ITU:n radio-ohjesäännön mukaisesti.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Palveluriippumattomuus olisi määriteltävä Kansainvälisen teleliiton säännösten tarjoaman 
mahdollisuuden perusteella, sillä niissä määritellään, mitkä palvelut voivat toimia milläkin 
taajuusalueella. Tämän palveluriippumattomuutta koskevan oikeudellisesti hyväksyttävän 
määritelmän vuoksi Kansainvälisen teleliiton säännösten puitteissa toteutettavat toimet 
yleisen edun mukaisten tavoitteiden varmistamiseksi eivät muodosta rajoitusta, vaan ovat 
tämän periaatteen seurausta. Avoimuuden vuoksi kaikki yleistä etua koskevat tavoitteet olisi 
määriteltävä kansallisessa lainsäädännössä yhteisön oikeuden mukaisesti.

Tarkistus 349
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla
taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppisiä sähköisiä viestintäpalveluja. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia.

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 
9 c artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisten viestintäpalvelujen 
käytettävissä olevilla taajuusalueilla 
voidaan tarjota kaiken tyyppisiä sähköisiä 
viestintäpalveluja kansallisten 
radiotaajuuksien varaamistaulukoiden ja 
ITU:n radio-ohjesäännön mukaisesti. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 350
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 

4. Jollei toisessa alakohdassa toisin 
säädetä, jäsenvaltioiden on 
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toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla 
taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppisiä sähköisiä viestintäpalveluja. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia.

mahdollisuuksien mukaan edistettävä 
kaiken tyyppisten sähköisten 
viestintäpalvelujen käyttämistä sähköisille 
viestintäpalveluille avoimilla 
taajuusalueilla kansallisten 
taajuussuunnitelmiensa ja ITU:n radio-
ohjesäännön mukaisesti. Jäsenvaltiot 
voivat kuitenkin määrätä tarjottavien 
sähköisten viestintäpalvelujen tyyppejä 
koskevia oikeasuhteisia ja syrjimättömiä 
rajoituksia.

Or. en

Perustelu

Viittaukset Euroopan komission vuonna 2002 tekemään taajuuksia koskevaan päätökseen ja 
ITU:n radio-ohjesääntöihin ovat tarpeen, jotta varmistetaan johdonmukaisuus EU:n 
sääntöjen välillä sekä se, että EU:n säännöt vastaavat kansainvälisiä sääntöjä, joita 
kansalliset taajuuksien jakamista koskevat taulukot kuvastavat. Taajuuksien tehokas hallinta 
on kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla, ja siinä on noudatettava ITU:n menettelyjä.

Tarkistus 351
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla
taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppisiä sähköisiä viestintäpalveluja. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia.

4. Jollei toisessa alakohdassa toisin 
säädetä, jäsenvaltioiden on 
mahdollisuuksien mukaan edistettävä 
kaiken tyyppisten sähköisten 
viestintäpalvelujen käyttämistä sähköisten 
viestintäpalvelujen käytettävissä olevilla
taajuusalueilla kansallisten
taajuussuunnitelmiensa ja ITU:n radio-
ohjesäännön mukaisesti. Jäsenvaltiot 
voivat kuitenkin määrätä tarjottavien 
sähköisten viestintäpalvelujen tyyppejä 
koskevia oikeasuhteisia ja syrjimättömiä 
rajoituksia.
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Or. en

Perustelu

Viittaukset Euroopan komission vuonna 2002 tekemään taajuuksia koskevaan päätökseen ja 
ITU:n radio-ohjesääntöihin ovat tarpeen, jotta varmistetaan johdonmukaisuus EU:n 
sääntöjen välillä sekä se, että EU:n säännöt vastaavat kansainvälisiä sääntöjä, joita 
kansalliset taajuuksien jakamista koskevat taulukot kuvastavat. Taajuuksien tehokas hallinta 
on kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla, ja siinä on noudatettava ITU:n menettelyjä. 
Teknologia- ja palveluriippumattomuuden politiikka sekä "joustavuus" nostavat esiin 
kysymyksen, miten satelliitti- ja maanpäällinen (erityisesti langaton) tekniikka voivat toimia 
samoilla tai vierekkäisillä taajuusalueilla.

Tarkistus 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla 
taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppisiä sähköisiä viestintäpalveluja. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia.

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla 
taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppisiä sähköisiä viestintäpalveluja. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia kansallisten 
taajuussuunnitelmiensa ja tarpeen 
mukaan Kansainvälisen televiestintäliiton 
(ITU) määräysten mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Ensimmäisen ehdotuksen osalta olisi mainittava, että kansalliset taajuussuunnitelmat ja 
kansainväliset säännökset on sovitettavat yhteen.
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Toisen ehdotuksen osalta on todettava, että palvelun hyvän laatu takaaminen loppukäyttäjille 
on yhteisön yleisen edun mukainen tavoite.

Kolmannen osalta voidaan todeta, että on mainittava radio- ja televisiopalvelujen 
erityislaatu.

Tarkistus 353
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla
taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppisiä sähköisiä viestintäpalveluja. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia.

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 
9 c artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisten viestintäpalvelujen 
käytettävissä olevilla taajuusalueilla 
voidaan tarjota kaiken tyyppisiä sähköisiä 
viestintäpalveluja kansallisten 
radiotaajuuksien varaamistaulukoiden ja 
ITU:n radio-ohjesäännön mukaisesti. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia.

Or. en

Perustelu

Palveluriippumattomuus olisi rajoitettava ITU:n radio-ohjesäännön tarjoamiin 
mahdollisuuksiin. Ohjesäännöissä määritellään, mitkä palvelut voivat toimia milläkin 
taajuusalueella (esim. ensisijaiset käyttäjät ovat suojattuja, ja naapurimaat hyväksyvät 
tämän).
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Tarkistus 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla 
taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppisiä sähköisiä viestintäpalveluja. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia.

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 
9 c artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava 
kansainvälisesti sovittujen 
taajuussuunnitelmien ja ITU:n radio-
ohjesäännön mukaisesti, että sähköisille 
viestintäpalveluille avoimilla 
taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppisiä sähköisiä viestintäpalveluja. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa ei tunnisteta tai käsitellä sitä, miten tärkeää on varmistaa yhteensopivuus 
ITU:n sääntöjen ja menettelyjen sekä niistä johtuvien kansainvälisten, oikeudellisesti sitovien 
velvoitteiden kanssa. Taajuuksien tehokas käyttö edellyttää, että noudatetaan ITU:n hakemus-
ja koordinointiprosessia.

Tarkistus 355
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla 



AM\725138FI.doc 27/106 PE407.631v01-00

FI

toimenpiteissä toisin säädetä,
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla 
taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppisiä sähköisiä viestintäpalveluja. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia.

taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppisiä sähköisiä viestintäpalveluja. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia.

Or. en

Perustelu

Haitallisten häiriöiden välttämisen ohella myös palvelun laadun olisi oltava peruste määrätä 
rajoituksia teknologiariippumattomuuteen. Tämä on erityisen tärkeää tapauksissa, joissa on 
sallittu taajuuksien yhteiskäyttö. On syytä viitata myös kansainvälisiin sopimuksiin (esim. 
ITU). Yleispalvelun tai julkisen palvelun tarjoaminen olisi lisättävä mahdollisten rajoitusten 
luetteloon. Kiinteät verkot ovat korvautumassa matkaviestintäverkoilla, ja olisi varmistettava 
matkaviestintäverkkojen rooli yleispalvelun toimittamisessa. Viittaukset 9 c artiklaan olisi 
poistettava.

Tarkistus 356
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla
taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppisiä sähköisiä viestintäpalveluja. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia.

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 9 c 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisten viestintäpalvelujen 
käytettävissä olevilla taajuusalueilla 
voidaan tarjota kaiken tyyppisiä sähköisiä 
viestintäpalveluja. Jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin määrätä tarjottavien sähköisten 
viestintäpalvelujen tyyppejä koskevia 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä rajoituksia.

Or. en
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Perustelu

ITU:n radio-ohjesääntö koskee maiden välisiä taajuusjärjestelyjä, ja sen ensisijaisena 
tarkoituksena on tarjota suoja häiriöiltä, mutta se antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden 
poiketa säännöistä kansalliselta pohjalta tai kahdenvälisten sopimusten nojalla. Samanlaista 
joustavuutta tarvitaan myös kansallisten taajuussuunnitelmien suhteen, koska ne eivät aina 
ole avoimia eivätkä ehkä oikeudellisesti sitovia, ja niitä muutetaan usein.

Tarkistus 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoitukset, jotka edellyttävät palvelun
tarjoamista tietyllä taajuusalueella, on 
perusteltava, jotta voidaan varmistaa 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttaminen yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Tällaisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
taajuuksien tehottoman käytön torjuminen 
tai kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen, siten kuin 
se määritelty kansallisessa lainsäädännössä 
yhteisön oikeuden mukaisesti.

Rajoitukset, jotka edellyttävät sähköisen 
viestintäpalvelun tarjoamista tietyllä 
taajuusalueella, on perusteltava, jotta 
voidaan varmistaa yleisen edun mukaisen 
tavoitteen saavuttaminen yhteisön 
oikeuden mukaisesti. Tällaisia tavoitteita 
ovat esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
taajuuksien tehottoman käytön torjuminen, 
palvelujen asianmukaisen laadun 
takaaminen loppukäyttäjille tai 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen sekä radio-
ja televisiopalvelujen tarjoaminen, siten 
kuin ne on määritelty kansallisessa 
lainsäädännössä yhteisön oikeuden 
mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Ensimmäisen ehdotuksen osalta on todettava, että olisi sovitettava yhteen kansallisten 
taajuussuunnitelmien määräykset ja kansainväliset säännökset.

Toisen ehdotuksen osalta on todettava, että palvelun hyvän laatu takaaminen loppukäyttäjille 
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on yhteisön yleisen edun mukainen tavoite.

Kolmannen osalta voidaan todeta, että on mainittava radio- ja televisiopalvelujen 
erityislaatu.

Tarkistus 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoitukset, jotka edellyttävät palvelun
tarjoamista tietyllä taajuusalueella, on 
perusteltava, jotta voidaan varmistaa 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttaminen yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Tällaisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai 
maantieteellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen, taajuuksien tehottoman 
käytön torjuminen tai kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen, siten kuin se määritelty 
kansallisessa lainsäädännössä yhteisön 
oikeuden mukaisesti.

Rajoitukset, jotka edellyttävät sähköisen 
viestintäpalvelun tarjoamista tietyllä 
taajuusalueella, on perusteltava, jotta 
voidaan varmistaa yleisen edun mukaisen 
tavoitteen, sellaisena kuin se on 
määriteltynä kansallisessa 
lainsäädännössä, saavuttaminen yhteisön 
oikeuden mukaisesti. Tällaisia tavoitteita 
ovat esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
taajuuksien tehottoman käytön torjuminen 
tai kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden, lähetystoiminnan 
harjoittaminen mukaan luettuna,
edistäminen, siten kuin se määritelty 
kansallisessa lainsäädännössä yhteisön 
oikeuden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

9 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan viittaus kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden 
sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuuden edistämiseen on liian kapea: sitä olisi laajennettava 
lisäämällä nimenomainen viittaus lähetystoiminnan harjoittamiseen.
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Tarkistus 359
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoitukset, jotka edellyttävät palvelun
tarjoamista tietyllä taajuusalueella, on 
perusteltava, jotta voidaan varmistaa 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttaminen yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Tällaisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
taajuuksien tehottoman käytön torjuminen 
tai kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen, siten kuin 
se määritelty kansallisessa lainsäädännössä 
yhteisön oikeuden mukaisesti.

Rajoitukset, jotka edellyttävät sähköisen 
viestintäpalvelun tarjoamista tietyllä 
taajuusalueella, on perusteltava, jotta 
voidaan varmistaa yleisen edun mukaisen 
tavoitteen saavuttaminen yhteisön 
oikeuden mukaisesti. Tällaisia tavoitteita 
ovat esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
taajuuksien tehottoman käytön torjuminen 
tai kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen tai radio- ja 
televisiolähetyspalvelujen tarjoaminen, 
siten kuin se määritelty kansallisessa 
lainsäädännössä yhteisön oikeuden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kulttuuri- ja tiedotusvälinepolitiikan määrittely kuuluu edelleen 
jäsenvaltioille, ja että asiassa taataan oikeudelliset takuut ja kansallisen tason joustavuus.

Tarkistus 360
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Rajoitukset, jotka edellyttävät 
palvelun tarjoamista tietyllä 
taajuusalueella, on perusteltava, jotta 
voidaan varmistaa yleisen edun mukaisen 
tavoitteen saavuttaminen yhteisön 
oikeuden mukaisesti. Tällaisia tavoitteita 
ovat esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
taajuuksien tehottoman käytön torjuminen 
tai kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen, siten kuin 
se määritelty kansallisessa 
lainsäädännössä yhteisön oikeuden 
mukaisesti.

Toimenpiteet, jotka edellyttävät palvelun 
tarjoamista tietyllä taajuusalueella, on 
perusteltava, jotta voidaan varmistaa 
kansallisessa lainsäädännössä 
määritellyn yleisen edun mukaisen 
tavoitteen saavuttaminen yhteisön 
oikeuden mukaisesti. Tällaisia tavoitteita 
ovat esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
taajuuksien tehottoman käytön torjuminen 
tai kulttuuri- ja mediapoliittiset tavoitteet, 
kuten kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen.

Or. en

Perustelu

Palveluriippumattomuus olisi määriteltävä Kansainvälisen teleliiton säännösten tarjoaman 
mahdollisuuden perusteella, sillä niissä määritellään, mitkä palvelut voivat toimia milläkin 
taajuusalueella. Tämän palveluriippumattomuutta koskevan oikeudellisesti hyväksyttävän 
määritelmän vuoksi Kansainvälisen teleliiton säännösten puitteissa toteutettavat toimet 
yleisen edun mukaisten tavoitteiden varmistamiseksi eivät muodosta rajoitusta, vaan ovat 
tämän periaatteen seurausta. Avoimuuden vuoksi kaikki yleistä etua koskevat tavoitteet olisi 
määriteltävä kansallisessa lainsäädännössä yhteisön oikeuden mukaisesti.

Tarkistus 361
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoitukset, jotka edellyttävät palvelun 
tarjoamista tietyllä taajuusalueella, on 
perusteltava, jotta voidaan varmistaa 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 

Toimenpiteet, jotka edellyttävät palvelun 
tarjoamista tietyllä taajuusalueella, on 
perusteltava, jotta voidaan varmistaa 
kansallisessa lainsäädännössä 
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saavuttaminen yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Tällaisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
taajuuksien tehottoman käytön torjuminen 
tai kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen, siten kuin 
se määritelty kansallisessa 
lainsäädännössä yhteisön oikeuden 
mukaisesti.

määritellyn yleisen edun mukaisen 
tavoitteen saavuttaminen yhteisön 
oikeuden mukaisesti. Tällaisia tavoitteita 
ovat esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
taajuuksien tehottoman käytön torjuminen 
tai kulttuuri- ja mediapoliittiset tavoitteet, 
kuten kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen.

Or. en

Perustelu

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 362
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoitukset, jotka edellyttävät palvelun
tarjoamista tietyllä taajuusalueella, on 
perusteltava, jotta voidaan varmistaa 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttaminen yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Tällaisia tavoitteita ovat 

Rajoitukset, jotka edellyttävät sähköisen 
viestintäpalvelun tarjoamista tietyllä 
taajuusalueella, on perusteltava, jotta 
voidaan varmistaa yleisen edun mukaisen 
tavoitteen saavuttaminen yhteisön 
oikeuden mukaisesti. Tällaisia tavoitteita 
ovat esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
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esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
taajuuksien tehottoman käytön torjuminen
tai kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen, siten kuin 
se määritelty kansallisessa 
lainsäädännössä yhteisön oikeuden 
mukaisesti.

yleispalvelujen tai julkisten palvelujen 
tarjoaminen, sosiaalisen, alueellisen tai 
maantieteellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen, taajuuksien tehokas käyttö ja 
taajuuksien tehokas hallinnointi 
kansainvälisten sitoumusten ja 
käytäntöjen huomioon ottamiseksi tai 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen.

Or. en

Perustelu

Viittaukset Euroopan komission vuonna 2002 tekemään taajuuksia koskevaan päätökseen ja 
ITU:n radio-ohjesääntöihin ovat tarpeen, jotta varmistetaan johdonmukaisuus EU:n 
sääntöjen välillä sekä se, että EU:n säännöt vastaavat kansainvälisiä sääntöjä, joita 
kansalliset taajuuksien jakamista koskevat taulukot kuvastavat. Taajuuksien tehokas hallinta 
on kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla, ja siinä on noudatettava ITU:n menettelyjä.

Tarkistus 363
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoitukset, jotka edellyttävät palvelun 
tarjoamista tietyllä taajuusalueella, on 
perusteltava, jotta voidaan varmistaa 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttaminen yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Tällaisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
taajuuksien tehottoman käytön torjuminen 
tai kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen, siten kuin 
se määritelty kansallisessa lainsäädännössä 

Rajoitukset, jotka edellyttävät palvelun 
tarjoamista tietyllä taajuusalueella, on 
perusteltava, jotta voidaan varmistaa 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttaminen yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Tällaisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
yleispalvelujen tai julkisten palvelujen 
tarjoaminen, sosiaalisen, alueellisen tai 
maantieteellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen, taajuuksien tehottoman 
käytön torjuminen tai kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
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yhteisön oikeuden mukaisesti. edistäminen, siten kuin se määritelty 
kansallisessa lainsäädännössä yhteisön 
oikeuden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Haitallisten häiriöiden välttämisen ohella myös palvelun laadun olisi oltava peruste määrätä 
rajoituksia teknologiariippumattomuuteen. Tämä on erityisen tärkeää tapauksissa, joissa on 
sallittu taajuuksien yhteiskäyttö. On syytä viitata myös kansainvälisiin sopimuksiin (esim. 
ITU). Yleispalvelun tai julkisen palvelun tarjoaminen olisi lisättävä mahdollisten rajoitusten 
luetteloon. Kiinteät verkot ovat korvautumassa matkaviestintäverkoilla, ja olisi varmistettava 
matkaviestintäverkkojen rooli yleispalvelun toimittamisessa. Viittaukset 9 c artiklaan olisi 
poistettava.

Tarkistus 364
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoitukset, jotka edellyttävät palvelun 
tarjoamista tietyllä taajuusalueella, on 
perusteltava, jotta voidaan varmistaa 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttaminen yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Tällaisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
taajuuksien tehottoman käytön torjuminen 
tai kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen, siten kuin 
se määritelty kansallisessa lainsäädännössä 
yhteisön oikeuden mukaisesti.

Rajoitukset, jotka edellyttävät palvelun 
tarjoamista tietyllä taajuusalueella, on 
perusteltava, jotta voidaan varmistaa 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttaminen yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Tällaisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
tietoyhteiskunnan tuominen kaikkien 
kansalaisten ulottuville, taajuuksien 
tehottoman käytön torjuminen tai 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen, siten kuin 
se määritelty kansallisessa lainsäädännössä 
yhteisön oikeuden mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

Tietoyhteiskunnan tuominen kaikkien kansalaisten ulottuville on yksi Lissabonin strategian 
keskeisistä tavoitteista. Siksi on yleisen edun mukaista sisällyttää se 
palveluriippumattomuuden mahdollisten poikkeusperusteiden luetteloon.

Tarkistus 365
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoitus, jolla kielletään minkään muun 
palvelun tarjoaminen tietyllä 
taajuusalueella, voidaan säätää ainoastaan 
silloin kun se on perusteltavissa tarpeella 
suojata ihmishengen turvaamiseen liittyviä 
palveluja.

Toimenpide, jolla kielletään minkään 
muun sähköisen viestintäpalvelun
tarjoaminen tietyllä taajuusalueella, 
voidaan säätää ainoastaan silloin kun se on 
perusteltavissa tarpeella suojata 
ihmishengen turvaamiseen liittyviä 
palveluja tai välttää haitallisia häiriöitä.

Or. en

Perustelu

Palveluriippumattomuus olisi määriteltävä Kansainvälisen teleliiton säännösten tarjoaman 
mahdollisuuden perusteella, sillä niissä määritellään, mitkä palvelut voivat toimia milläkin 
taajuusalueella. Tämän palveluriippumattomuutta koskevan oikeudellisesti hyväksyttävän 
määritelmän vuoksi Kansainvälisen teleliiton säännösten puitteissa toteutettavat toimet 
yleisen edun mukaisten tavoitteiden varmistamiseksi eivät muodosta rajoitusta, vaan ovat 
tämän periaatteen seurausta. Avoimuuden vuoksi kaikki yleistä etua koskevat tavoitteet olisi 
määriteltävä kansallisessa lainsäädännössä yhteisön oikeuden mukaisesti.

Tarkistus 366
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Rajoitus, jolla kielletään minkään muun 
palvelun tarjoaminen tietyllä 
taajuusalueella, voidaan säätää ainoastaan 
silloin kun se on perusteltavissa tarpeella 
suojata ihmishengen turvaamiseen liittyviä 
palveluja.

Toimenpide, jolla kielletään minkään 
muun sähköisen viestintäpalvelun
tarjoaminen tietyllä taajuusalueella, 
voidaan säätää ainoastaan silloin kun se on 
perusteltavissa tarpeella suojata 
ihmishengen turvaamiseen liittyviä 
palveluja tai välttää haitallisia häiriöitä.

Or. en

Perustelu

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoitus, jolla kielletään minkään muun 
palvelun tarjoaminen tietyllä taajuusalueella, 
voidaan säätää ainoastaan silloin kun se on 
perusteltavissa tarpeella suojata ihmishengen 
turvaamiseen liittyviä palveluja.

Rajoitus, jolla kielletään minkään muun 
sähköisen viestintäpalvelun tarjoaminen 
tietyllä taajuusalueella, voidaan säätää 
ainoastaan silloin kun se on perusteltavissa 
tarpeella suojata ihmishengen turvaamiseen 
liittyviä palveluja tai varmistaa kansallisessa 
lainsäädännössä yhteisön oikeuden 
mukaisesti määritellyn yleisen edun 
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mukaisen tavoitteen saavuttaminen, kuten 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kulttuuri- ja tiedotusvälinepolitiikan määrittely kuuluu edelleen 
jäsenvaltioille, ja että asiassa taataan oikeudelliset takuut ja kansallisen tason joustavuus.

Tarkistus 368
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoitus, jolla kielletään minkään muun 
palvelun tarjoaminen tietyllä 
taajuusalueella, voidaan säätää ainoastaan 
silloin kun se on perusteltavissa tarpeella 
suojata ihmishengen turvaamiseen liittyviä 
palveluja.

Rajoitus, jolla kielletään minkään muun 
sähköisen viestintäpalvelun tarjoaminen 
tietyllä taajuusalueella, voidaan säätää 
ainoastaan silloin kun se on perusteltavissa 
tarpeella suojata ihmishengen turvaamiseen 
liittyviä palveluja tai varmistaa 
kansallisessa lainsäädännössä yhteisön 
oikeuden mukaisesti määritellyn yleisen 
edun mukaisen tavoitteen saavuttaminen.

Or. en

Perustelu

Viittaukset Euroopan komission vuonna 2002 tekemään taajuuksia koskevaan päätökseen ja 
ITU:n radio-ohjesääntöihin ovat tarpeen, jotta varmistetaan johdonmukaisuus EU:n 
sääntöjen välillä sekä se, että EU:n säännöt vastaavat kansainvälisiä sääntöjä, joita 
kansalliset taajuuksien jakamista koskevat taulukot kuvastavat. Taajuuksien tehokas hallinta 
on kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla, ja siinä on noudatettava ITU:n menettelyjä.
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Tarkistus 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoitus, jolla kielletään minkään muun 
palvelun tarjoaminen tietyllä 
taajuusalueella, voidaan säätää ainoastaan 
silloin kun se on perusteltavissa tarpeella 
suojata ihmishengen turvaamiseen 
liittyviä palveluja.

Rajoitus, jolla kielletään minkään muun 
sähköisen viestintäpalvelun tarjoaminen 
tietyllä taajuusalueella, voidaan säätää 
ainoastaan silloin kun se on perusteltavissa 
tarpeella suojata ihmishengen turvaamiseen 
liittyviä palveluja.

Or. en

Tarkistus 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen rajoitusten tarpeellisuutta.

5. Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen rajoitusten tarpeellisuutta. 
Poikkeuksien soveltamisalan ja luonteen 
määrittely kuuluu jäsenvaltioiden 
toimivaltaan.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kulttuuri- ja tiedotusvälinepolitiikan määrittely kuuluu edelleen 
jäsenvaltioille, ja että asiassa taataan oikeudelliset takuut ja kansallisen tason joustavuus.
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Tarkistus 371
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen rajoitusten tarpeellisuutta.

5. Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden tarpeellisuutta.

Or. en

Tarkistus 372
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen rajoitusten tarpeellisuutta.

5. Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen rajoitusten tarpeellisuutta. 
Niiden on laadittava asiasta kertomus, jonka 
on oltava julkisesti saatavilla.

Or. en

Perustelu

Kilpailukykyinen matkaviestintätalous ja tietoyhteiskunnan tuominen kaikkien kansalaisten 
ulottuville on yksi Lissabonin strategian keskeisistä elementeistä ja unionin politiikkojen 
tavoitteista, koska sillä edistetään Euroopan talouskasvua ja työllisyyttä. Tavoite on 
hyväksytty yleisen edun mukaiseksi tavoitteeksi. Siksi sillä voidaan oikeuttaa poikkeukset 
palveluriippumattomuuden periaatteeseen.
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Tarkistus 373
Erna Hennicot-Schoepges

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

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevaa 3 ja 4 kohtaa sovelletaan 
radiotaajuuksien varaamiseen ja 
myöntämiseen 31 päivän joulukuuta 2009
jälkeen.

6. Edellä olevaa 3 ja 4 kohtaa sovelletaan 
radiotaajuuksien varaamiseen ja 
myöntämiseen [päivä, jona tämä direktiivi 
on saatettu osaksi kansallista 
lainsäädäntöä] jälkeen.

Or. en

Tarkistus 374
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltiot aikovat jakaa UHF-
taajuusalueen IV/V (470–862 MHz) 
taajuudet yhtä suuriin osiin radio- ja 
televisiolähetyspalvelujen ja 
matkaviestinpalvelujen kehittämiseksi 
edelleen.
Jäsenvaltiot noudattavat Maailman 
radioviestintäkonferenssin 2007 
päätelmiä. Yhdenmukaistettu 790–862 
MHz:n alakaista vapautetaan ja 
osoitetaan liikkuville 
laajakaistapalveluille viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta. 
Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
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verkko-operaattorin pyynnöstä 
tarkistettava, ovatko radio- ja 
televisiosisältöpalvelujen lähettämiseksi 
nykyään varatut ja osoitetut 
radiotaajuudet tarpeen 9 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tarkistaminen on 
tehtävä kolmen kuukauden kuluessa. Jos 
taajuuksien varaaminen ja osoittaminen 
ei ole tarpeen kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on kuuden 
kuukauden kuluessa tehtävä uusjako 
matkaviestinpalveluille. Kansallinen 
sääntelyviranomainen voi pakottavista 
syistä ja komissiolle antamansa 
ilmoituksen jälkeen päättää kyseisten 
radiotaajuuksien uusjaosta.

Or. en

Perustelu

Liikkuva laajakaistatekniikka mahdollistaa pääsyn internetiin ja auttaa kuromaan umpeen 
digitaalisen kuilun erityisesti maaseutualueilla. Siksi on suotavaa siirtyä nopeasti 
langattomiin internetpalveluihin ja luoda alalle asianmukainen oikeudellinen kehys. Toisaalta 
on tunnustettava lähetystoiminnan harjoittajien edut sekä ne tavoitteet, jotka liittyvät 
kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistämiseen. Siksi jäsenvaltiot aikovat käyttää UHF-taajuusalueen IV/V (470–862 MHz) 
taajuuksia radio- ja televisiolähetyspalvelujen ja matkaviestinpalvelujen kehittämiseksi 
tasapuolisesti.

Tarkistus 375
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltiot aikovat jakaa UHF-
taajuusalueen IV/V (470–862 MHz) 
taajuudet yhtä suuriin osiin radio- ja 
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televisiolähetyspalvelujen ja 
matkaviestinpalvelujen kehittämiseksi 
edelleen.
Ensi vaiheessa jäsenvaltiot noudattavat 
Maailman radioviestintäkonferenssin 
2007 päätelmiä. Yhdenmukaistettu 790–
862 MHz:n alakaista vapautetaan ja 
osoitetaan liikkuville 
laajakaistapalveluille mahdollisimman 
pian, kuitenkin viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta. 
Sen jälkeen vähintään kolmasosa 
lisätaajuuksista, jotka vapautuvat UHF-
taajuusalueella IV/V (470–862 MHz) 
lähetystoiminnan digitalisoinnin myötä, 
varataan ja osoitetaan välittömästi 
liikkuville laajakaistapalveluille, kunnes 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
tavoite on saavutettu. Taajuudet varataan 
ja osoitetaan liikkuville 
laajakaistapalveluille yhdenmukaisella 
tavalla. Tarvittavat suunnittelumenettelyt 
käynnistetään välittömästi.
Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
matkaviestinverkko-operaattorin 
pyynnöstä tarkistettava, ovatko radio- ja 
televisiosisältöpalvelujen lähettämiseksi 
nykyään varatut ja osoitetut 
radiotaajuudet tarpeen 9 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tarkistaminen on 
tehtävä kolmen kuukauden kuluessa. Jos 
taajuuksien varaaminen ja osoittaminen 
ei ole tarpeen kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on kuuden 
kuukauden kuluessa tehtävä uusjako 
matkaviestinpalveluille. Kansallinen 
sääntelyviranomainen voi pakottavista 
syistä ja komissiolle antamansa 
ilmoituksen jälkeen pidentää määräaikaa 
kolmella kuukaudella.

Or. en
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Perustelu

Alle 1 GHz:n taajuusalue on erityisen merkittävä, koska se soveltuu hyvin mobiileihin 
sovelluksiin. Nykyään pääasiassa televisiotoiminnassa käytettävä UHF-alue IV/V (470–862 
MHz) on osa kyseistä taajuusaluetta. Fysikaalisten ominaisuuksiensa ansiosta tällä 
taajuusalueella on suurempi kantoalue, joten se tarvitsee vähemmän tukiasemia laajojen 
alueiden kattamiseen. Siksi uuden sukupolven mobiilien laajakaistaverkkojen käyttö 
maaseutualueilla olisi nykyisiä ratkaisuja kustannustehokkaampi malli.

Tarkistus 376
Ján Hudacký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltiot aikovat jakaa UHF-
taajuusalueen IV/V (470–862 MHz) 
taajuudet yhtä suuriin osiin radio- ja 
televisiolähetyspalvelujen ja 
matkaviestinpalvelujen kehittämiseksi 
edelleen.
Ensi vaiheessa jäsenvaltiot noudattavat 
Maailman radioviestintäkonferenssin 
2007 päätelmiä. Yhdenmukaistettu 790–
862 MHz:n alakaista vapautetaan ja 
osoitetaan liikkuville 
laajakaistapalveluille mahdollisimman 
pian, kuitenkin viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta. 
Sen jälkeen vähintään kaksi kolmasosaa 
lisätaajuuksista, jotka vapautuvat UHF-
taajuusalueella IV/V (470–862 MHz) 
lähetystoiminnan digitalisoinnin myötä, 
varataan ja osoitetaan välittömästi 
liikkuville laajakaistapalveluille, kunnes 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
tavoite on saavutettu. Taajuudet varataan 
ja osoitetaan liikkuville 
laajakaistapalveluille yhdenmukaisella 
tavalla. Tarvittavat suunnittelumenettelyt 
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käynnistetään välittömästi.
Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
matkaviestinverkko-operaattorin 
pyynnöstä tarkistettava, ovatko radio- ja 
televisiosisältöpalvelujen lähettämiseksi 
nykyään varatut ja osoitetut 
radiotaajuudet tarpeen 9 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tarkistaminen on 
tehtävä kolmen kuukauden kuluessa. Jos 
taajuuksien varaaminen ja osoittaminen 
ei ole tarpeen kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, kansallisen
sääntelyviranomaisen on kuuden 
kuukauden kuluessa tehtävä uusjako 
matkaviestinpalveluille. Kansallinen 
sääntelyviranomainen voi pakottavista 
syistä ja komissiolle antamansa 
ilmoituksen jälkeen pidentää määräaikaa 
kolmella kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Liikkuva laajakaista mahdollistaa maaseutualueiden asukkaiden pääsyn internetiin. Asialle 
on luotava pikaisesti asianmukainen oikeudellinen kehys. Samalla on tunnustettava 
lähetystoiminnan harjoittajien edut sekä ne tavoitteet, jotka liittyvät kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden edistämiseen. Siksi jäsenvaltiot 
aikovat käyttää UHF-taajuusalueen IV/V (470–862 MHz) taajuuksia radio- ja 
televisiolähetyspalvelujen ja matkaviestinpalvelujen kehittämiseksi tasapuolisesti.

Tarkistus 377
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltiot aikovat jakaa UHF-
taajuusalueen IV/V (470–862 MHz) 
taajuudet yhtä suuriin osiin radio- ja 
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televisiolähetyspalvelujen ja 
matkaviestinpalvelujen kehittämiseksi 
edelleen. 
Ensi vaiheessa jäsenvaltiot noudattavat 
Maailman radioviestintäkonferenssin 
2007 päätelmiä. Yhdenmukaistettu 790–
862 MHz:n alakaista vapautetaan ja 
osoitetaan liikkuvien 
laajakaistapalvelujen käyttöön 
mahdollisimman pian, kuitenkin 
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta.
Sen jälkeen vähintään kaksi kolmasosaa 
taajuuksista, jotka vapautuvat UHF-
taajuusalueella IV/V (470–862 MHz) 
lähetystoiminnan digitalisoinnin myötä, 
varataan ja osoitetaan välittömästi 
liikkuville laajakaistapalveluille, kunnes 
tavoitteena oleva jako puoliksi radio- ja 
televisiolähetyspalveluille ja 
matkaviestinpalveluille on saavutettu. 
Taajuudet varataan ja osoitetaan 
yhdenmukaisella tavalla. Tarvittavat 
suunnittelumenettelyt käynnistetään 
viipymättä.
Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
matkaviestinoperaattorin pyynnöstä 
tarkistettava, ovatko radio- ja 
televisiosisältöpalvelujen lähettämiseksi 
nykyään varatut ja osoitetut taajuudet 
tarpeen 9 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tarkistaminen on 
tehtävä kolmen kuukauden kuluessa. Jos 
taajuuksien varaaminen ja osoittaminen 
ei ole tarpeen kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on kuuden 
kuukauden kuluessa tehtävä uusjako 
matkaviestinpalveluille.  Kansallinen 
sääntelyviranomainen voi pakottavista 
syistä ja komissiolle antamansa 
ilmoituksen jälkeen pidentää määräaikaa 
kolmella kuukaudella

Or. de
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Perustelu

Im Falle einer ausreichenden Zuteilung von Frequenzen im UHF Band können mobile 
Breitbanddienste einen großen Beitrag zur Überwindung der digitalen Kluft leisten und damit 
auch Bürgern in ländlichen Regionen einen Zugang zur Informationsgesellschaft bieten.
Deshalb ist eine rasche Zuteilung an Anbieter von mobilen Breitbanddiensten zu begrüßen.
Weiterhin sind zur Wahrung der kulturellen Vielfalt auch die Interessen der Rundfunkanbieter 
zu berücksichtigen, so dass eine hälftige Teilung der Frequenzen zwischen Rundfunkanbietern 
und Mobilfunkanbietern angemessen erscheint. Um Planungssicherheit für die Beteiligten zu 
erreichen ist es wichtig, daß die Richtlinie konkrete Vorgaben für die Zuteilung der 
sogenannten digitalen Dividende macht.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 378
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
taajuusylijäämän vapauttaminen, jolla 
varmistetaan tietoyhteiskunnan tuominen 
paremmin kaikkien ulottuville. 

Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan lähetystoiminnan ja liikkuvan laajakaistan tulevan teknisen kehityksen 
yhdenmukaisuus mahdollisten esteiden voittamiseksi ja kustannustehokkaiden 
laajakaistayhteyksien lisäämiseksi kaikkialla Euroopassa mahdollisimman pian.
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Tarkistus 379
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioiden on sovellettava 3–6 
kohdan säännöksiä ja otettava 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
asianomaisten teknisten järjestöjen ja 
standardointijärjestöjen tekemät 
arvioinnit sekä kuultava intressitahoja. 
Tätä artiklaa soveltaessaan 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet terveen kilpailun 
varmistamiseksi ja huolehdittava siitä, 
että markkinatoimijoiden tekemät 
radiotaajuuksien hankintainvestoinnit 
otetaan täysimääräisesti huomioon.

Or. en

Perustelu

Teknologia- ja palveluriippumattomuuden periaatteiden soveltamisella ei saisi vaarantaa 
varsinkaan niitä investointeja, joita operaattorit ovat tehneet 3G-toimilupiin ja yksityiset 
lähetystoiminnan harjoittajat taajuuksien kauppaan. Samalla sitä olisi sovellettava tavalla, 
joka on vääristymistä estävän mekanismin edistämisen ja terveen markkinakilpailun 
mukaista.

Tarkistus 380
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla Poistetaan.
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Olemassa olevien oikeuksien rajoitusten 
uudelleentarkastelu

1. Jäsenvaltioiden on [1 päivästä 
tammikuuta 2010] alkaen varmistettava 
viiden vuoden ajan, että ne oikeuksien 
haltijat, joille on myönnetty taajuuksien 
käyttöoikeuksia ennen tätä ajankohtaa, 
voivat toimittaa toimivaltaiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
hakemuksen, jotta niiden oikeuksiin 9 
artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti 
sovellettavia rajoituksia arvioitaisiin 
uudelleen. 
Ennen päätöksen tekemistä toimivaltaisen 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
tehtävä oikeudenhaltijalle rajoituksia 
koskevasta arvioinnistaan ilmoitus, jossa 
ilmoitetaan oikeuden laajuus arvioinnin 
jälkeen, ja annettava oikeudenhaltijalle 
kohtuullinen määräaika hakemuksen 
peruuttamiseen. 
Jos oikeudenhaltija peruu hakemuksensa, 
oikeus pysyy muuttumattomana 
voimassaolokautensa loppuun tai 
viisivuotiskauden loppuun asti, sen 
mukaan, kumpi näistä ajankohdista on 
aikaisempi.
2. Jos 1 kohdassa mainittu 
oikeudenhaltija on radio- tai televisio-
ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoaja ja 
taajuuksien käyttöoikeus on myönnetty 
erityisen yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi, uudelleenarviointia 
koskeva hakemus voidaan tehdä vain sitä 
taajuuksien osaa koskien, joka on tarpeen 
tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
Siihen taajuuksien osaan, joka tulee 
tarpeettomaksi kyseisen tavoitteen 
saavuttamisen kannalta 9 artiklan 3 ja 4 
kohdan soveltamisen seurauksena, on 
sovellettava uutta myöntämismenettelyä 
valtuutusdirektiivin 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
viisivuotiskauden jälkeen jäsenvaltioiden 
on toteutettava kaikki tarvittavat 
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toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 9 
artiklan 3 ja 4 kohtaa sovelletaan kaikkiin 
sellaisiin jäljelle jääviin radiotaajuuksien 
varaamisiin ja myöntämisiin, jotka olivat 
olemassa tämän direktiivin 
voimaantulohetkellä.
4. Tätä artiklaa soveltaessaan 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet terveen kilpailun 
takaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Olemassa olevien oikeuksien pakollinen uudelleentarkastelu aiheuttaa todennäköisesti suurta 
epävarmuutta liiketoiminnassa ja vähentää investointihalukkuutta, eikä siinä oteta huomioon 
useiden operaattoreiden liiketoimintaolosuhteita.

Tarkistus 381
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla Poistetaan.
Olemassa olevien oikeuksien rajoitusten 

uudelleentarkastelu
1. Jäsenvaltioiden on [1 päivästä 
tammikuuta 2010] alkaen varmistettava 
viiden vuoden ajan, että ne oikeuksien 
haltijat, joille on myönnetty taajuuksien 
käyttöoikeuksia ennen tätä ajankohtaa, 
voivat toimittaa toimivaltaiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
hakemuksen, jotta niiden oikeuksiin 9 
artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti 
sovellettavia rajoituksia arvioitaisiin 
uudelleen. 
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Ennen päätöksen tekemistä toimivaltaisen 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
tehtävä oikeudenhaltijalle rajoituksia 
koskevasta arvioinnistaan ilmoitus, jossa 
ilmoitetaan oikeuden laajuus arvioinnin 
jälkeen, ja annettava oikeudenhaltijalle 
kohtuullinen määräaika hakemuksen 
peruuttamiseen. 
Jos oikeudenhaltija peruu hakemuksensa, 
oikeus pysyy muuttumattomana 
voimassaolokautensa loppuun tai 
viisivuotiskauden loppuun asti, sen 
mukaan, kumpi näistä ajankohdista on 
aikaisempi.
2. Jos 1 kohdassa mainittu 
oikeudenhaltija on radio- tai televisio-
ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoaja ja 
taajuuksien käyttöoikeus on myönnetty 
erityisen yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi, uudelleenarviointia 
koskeva hakemus voidaan tehdä vain sitä 
taajuuksien osaa koskien, joka on tarpeen 
tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
Siihen taajuuksien osaan, joka tulee 
tarpeettomaksi kyseisen tavoitteen 
saavuttamisen kannalta 9 artiklan 3 ja 4 
kohdan soveltamisen seurauksena, on 
sovellettava uutta myöntämismenettelyä 
valtuutusdirektiivin 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
viisivuotiskauden jälkeen jäsenvaltioiden 
on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 9 
artiklan 3 ja 4 kohtaa sovelletaan kaikkiin 
sellaisiin jäljelle jääviin radiotaajuuksien 
varaamisiin ja myöntämisiin, jotka olivat 
olemassa tämän direktiivin 
voimaantulohetkellä.
4. Tätä artiklaa soveltaessaan 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet terveen kilpailun 
takaamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Olemassa olevien oikeuksien pakollinen uudelleentarkastelu aiheuttaa todennäköisesti suurta 
epävarmuutta liiketoiminnassa ja vähentää investointihalukkuutta, eikä siinä oteta huomioon 
useiden operaattoreiden liiketoimintaolosuhteita.

Tarkistus 382
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on [1 päivästä 
tammikuuta 2010] alkaen varmistettava 
viiden vuoden ajan, että ne oikeuksien 
haltijat, joille on myönnetty taajuuksien 
käyttöoikeuksia ennen tätä ajankohtaa, 
voivat toimittaa toimivaltaiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
hakemuksen, jotta niiden oikeuksiin 9 
artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti 
sovellettavia rajoituksia arvioitaisiin 
uudelleen.

1. Jäsenvaltioiden on [1 päivästä 
tammikuuta 2010] alkaen varmistettava 
yhden vuoden ajan, että ne oikeuksien 
haltijat, joille on myönnetty taajuuksien 
käyttöoikeuksia ennen tätä ajankohtaa, 
voivat toimittaa toimivaltaiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
hakemuksen, jotta niiden oikeuksiin 9 
artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti 
sovellettavia rajoituksia arvioitaisiin 
uudelleen.

Or. en

Perustelu

Ajanjaksoa, jonka kuluessa jäsenvaltioiden on sovellettava radiotaajuuksien hallinnointia 
koskevia uusia sääntöjä, on lyhennettävä yhteen vuoteen. Mitä nopeampaa taajuuksien 
uudelleenjärjestely on, sitä nopeammin operaattorit voivat parantaa tehokkuutta ja asiakkaat 
saada pitkällä aikavälillä hyötyä alemmista hinnoista ja paremmista palveluista. 
Oikeuksiensa puitteissa toimiluvanhaltijoille olisi sallittava taajuusalueidensa käyttö millä 
tahansa haluamallaan standardoidulla tekniikalla. Taajuuksien tehokkaassa käytössä 
ratkaisevia ovat mahdollisimman suuri varmuus toimilupaoikeuksista ja mahdollisimman 
vähäiset taajuuksien käyttöä koskevat rajoitukset.
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Tarkistus 383
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on [1 päivästä 
tammikuuta 2010] alkaen varmistettava
viiden vuoden ajan, että ne oikeuksien 
haltijat, joille on myönnetty taajuuksien 
käyttöoikeuksia ennen tätä ajankohtaa, voivat 
toimittaa toimivaltaiselle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle hakemuksen, jotta 
niiden oikeuksiin 9 artiklan 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti sovellettavia rajoituksia 
arvioitaisiin uudelleen.

1. Jäsenvaltiot voivat [päivämäärästä, jona 
direktiivi on saatettu osaksi kansallista 
lainsäädäntöä] alkaen varmistaa viiden 
vuoden ajan, että ne oikeuksien haltijat, joille 
on myönnetty taajuuksien käyttöoikeuksia 
ennen tätä ajankohtaa vähintään viiden 
vuoden ajaksi, voivat toimittaa 
toimivaltaiselle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle hakemuksen, jotta 
niiden oikeuksiin 9 artiklan 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti sovellettavia rajoituksia 
arvioitaisiin uudelleen. Jäsenvaltioiden on 1 
päivään tammikuuta 2015 mennessä 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että 9 artiklan 3 ja 4 
kohtaa sovelletaan kaikkiin sellaisiin 
radiotaajuuksien varaamisiin ja 
osoittamisiin, jotka ovat olleet olemassa 
tämän direktiivin voimaantulopäivänä.

Or. en

Tarkistus 384
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on [1 päivästä 
tammikuuta 2010] alkaen varmistettava 
viiden vuoden ajan, että ne oikeuksien 
haltijat, joille on myönnetty taajuuksien 

1. Jäsenvaltioiden on [1 päivään tammikuuta 
2015] mennessä toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, 
että 9 artiklan 3 ja 4 kohtaa sovelletaan 
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käyttöoikeuksia ennen tätä ajankohtaa, 
voivat toimittaa toimivaltaiselle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle hakemuksen, jotta 
niiden oikeuksiin 9 artiklan 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti sovellettavia rajoituksia 
arvioitaisiin uudelleen.

kaikkiin sellaisiin radiotaajuuksien 
varaamisiin ja osoittamisiin, jotka ovat 
olleet olemassa tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä.

Or. en

Perustelu

Kaikkien toimilupien olisi täytettävä 9 artiklan 3 ja 4 kohdan säännökset tiettyyn 
päivämäärään mennessä, mutta jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus hallita prosessia 
joustavasti, jotta ne voivat ottaa huomioon kansalliset olosuhteet.

Tarkistus 385
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on [1 päivästä 
tammikuuta 2010] alkaen varmistettava 
viiden vuoden ajan, että ne oikeuksien 
haltijat, joille on myönnetty taajuuksien 
käyttöoikeuksia ennen tätä ajankohtaa, 
voivat toimittaa toimivaltaiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
hakemuksen, jotta niiden oikeuksiin 9 
artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti 
sovellettavia rajoituksia arvioitaisiin 
uudelleen.

1. Jäsenvaltioiden on [päivämäärästä, jona 
tämä direktiivi on saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä] alkaen 
varmistettava viiden vuoden ajan, että ne 
oikeuksien haltijat, joille on myönnetty 
taajuuksien käyttöoikeuksia ennen 1 
päivää tammikuuta 2010, voivat toimittaa 
toimivaltaiselle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle hakemuksen, jotta 
niiden oikeuksiin 9 artiklan 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti sovellettavia rajoituksia 
arvioitaisiin uudelleen.

Or. en

Perustelu

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
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Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.) 

Tarkistus 386
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on [1 päivästä tammikuuta 
2010] alkaen varmistettava viiden vuoden 
ajan, että ne oikeuksien haltijat, joille on 
myönnetty taajuuksien käyttöoikeuksia ennen 
tätä ajankohtaa, voivat toimittaa 
toimivaltaiselle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle hakemuksen, jotta 
niiden oikeuksiin 9 artiklan 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti sovellettavia rajoituksia 
arvioitaisiin uudelleen.

1. Jäsenvaltioiden on [1 päivästä tammikuuta 
2010] alkaen varmistettava viiden vuoden 
ajan, että ne oikeuksien haltijat, joille on 
myönnetty taajuuksien käyttöoikeuksia ennen 
tätä ajankohtaa, voivat toimittaa 
toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle
hakemuksen, jotta niiden oikeuksiin 9 
artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti 
sovellettavia rajoituksia arvioitaisiin 
uudelleen.

Or. en

Perustelu

Taajuusasioissa toimivaltainen viranomainen ei aina ole sama kuin puitedirektiivissä 
määritelty kansallinen sääntelyviranomainen.
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Tarkistus 387
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen päätöksen tekemistä toimivaltaisen 
kansallisen sääntelyviranomaisen on tehtävä 
oikeudenhaltijalle rajoituksia koskevasta 
arvioinnistaan ilmoitus, jossa ilmoitetaan 
oikeuden laajuus arvioinnin jälkeen, ja 
annettava oikeudenhaltijalle kohtuullinen 
määräaika hakemuksen peruuttamiseen.

Ennen päätöksen tekemistä toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen on tehtävä 
oikeudenhaltijalle rajoituksia koskevasta 
arvioinnistaan ilmoitus, jossa ilmoitetaan 
oikeuden laajuus arvioinnin jälkeen, ja 
annettava oikeudenhaltijalle kohtuullinen 
määräaika hakemuksen peruuttamiseen.

Or. en

Perustelu

Taajuusasioissa toimivaltainen viranomainen ei aina ole sama kuin puitedirektiivissä 
määritelty kansallinen sääntelyviranomainen. 

Tarkistus 388
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos oikeudenhaltija peruu hakemuksensa, 
oikeus pysyy muuttumattomana 
voimassaolokautensa loppuun tai 
viisivuotiskauden loppuun asti, sen 
mukaan, kumpi näistä ajankohdista on 
aikaisempi.

Jos oikeudenhaltija peruu hakemuksensa, 
oikeus pysyy muuttumattomana 
voimassaolokautensa loppuun. 

Or. en
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Perustelu

Ajanjaksoa, jonka kuluessa jäsenvaltioiden on sovellettava radiotaajuuksien hallinnointia 
koskevia uusia sääntöjä, on lyhennettävä yhteen vuoteen. Mitä nopeampaa taajuuksien 
uudelleenjärjestely on, sitä nopeammin operaattorit voivat parantaa tehokkuutta ja asiakkaat 
saada pitkällä aikavälillä hyötyä alemmista hinnoista ja paremmista palveluista. 
Oikeuksiensa puitteissa toimiluvanhaltijoille olisi sallittava taajuusalueidensa käyttö millä 
tahansa haluamallaan standardoidulla tekniikalla. Taajuuksien tehokkaassa käytössä 
ratkaisevia ovat mahdollisimman suuri varmuus toimilupaoikeuksista ja mahdollisimman 
vähäiset taajuuksien käyttöä koskevat rajoitukset. 

Tarkistus 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos oikeudenhaltija peruu hakemuksensa, 
oikeus pysyy muuttumattomana
voimassaolokautensa loppuun tai 
viisivuotiskauden loppuun asti, sen 
mukaan, kumpi näistä ajankohdista on 
aikaisempi.

Jos oikeudenhaltija peruu hakemuksensa, 
oikeus pysyy muuttumattomana 
voimassaolokautensa loppuun. 

Or. es

Perustelu

Kolmansiin osapuoliin mahdollisesti vaikuttavien käyttöoikeuksien olemassa olon takia 
tarvitaan riittävästi aikaa tarvittavien säädöstoimenpiteiden toteuttamiseen. 

Tarkistus 390
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa mainittu 
oikeudenhaltija on radio- tai televisio-
ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoaja ja 
taajuuksien käyttöoikeus on myönnetty 
erityisen yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi, uudelleenarviointia 
koskeva hakemus voidaan tehdä vain sitä 
taajuuksien osaa koskien, joka on tarpeen 
tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
Siihen taajuuksien osaan, joka tulee 
tarpeettomaksi kyseisen tavoitteen 
saavuttamisen kannalta 9 artiklan 3 ja 4 
kohdan soveltamisen seurauksena, on 
sovellettava uutta myöntämismenettelyä 
valtuutusdirektiivin 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

2. 2. Tätä artiklaa ei sovelleta silloin, kun 
jäsenvaltioiden käyttämillä rajoituksilla 
pyritään edistämään kulttuuri- ja 
mediapoliittisia tavoitteita, kuten 
kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta.

Or. fr

Perustelu

Koska jäsenvaltioilla on toimivalta määrittää niiden teknologiariippumattomuuden 
periaatteita koskevien rajoitusten laajuus, ominaisuudet ja kesto, joiden avulla pyritään 
edistämään kulttuuripolitiikan ja tiedotusvälineiden tavoitteita, 9 a artiklassa tarkoitettu 
uudelleenarviointimenettely ei ole tarpeen tässä tapauksessa. Lisäksi 2 kohdassa sekoitetaan 
kaksi eri asiaa: rajoitusten uudelleenarviointi ja käyttöoikeuksien uudelleenarviointi 
sellaisenaan. Tämä toinen kohta sisältyy jo valtuutusdirektiivin 5 artiklan 2 kohdan 
soveltamisalaan.

Tarkistus 391
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa mainittu oikeudenhaltija 
on radio- tai televisio-ohjelmien 
sisältöpalvelujen tarjoaja ja taajuuksien 
käyttöoikeus on myönnetty erityisen 

2. Jos 1 kohdassa mainittu oikeudenhaltija 
on radio- tai televisio-ohjelmien 
sisältöpalvelujen tarjoaja ja taajuuksien 
käyttöoikeus on myönnetty erityisen 
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yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi, uudelleenarviointia 
koskeva hakemus voidaan tehdä vain sitä 
taajuuksien osaa koskien, joka on tarpeen
tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Siihen 
taajuuksien osaan, joka tulee 
tarpeettomaksi kyseisen tavoitteen 
saavuttamisen kannalta 9 artiklan 3 ja 4 
kohdan soveltamisen seurauksena, on 
sovellettava uutta myöntämismenettelyä 
valtuutusdirektiivin 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi, radio- ja televisiotoiminta 
mukaan luettuna, oikeus käyttää sitä 
taajuuksien osaa, joka on varattu tällaisen 
tavoitteen saavuttamiseksi, säilyy 
muuttumattomana voimassaolokautensa 
loppuun asti. Siihen taajuuksien osaan, 
joka voi tulla tarpeettomaksi kyseisen 
tavoitteen saavuttamisen kannalta, on 
sovellettava uutta myöntämismenettelyä 
tämän direktiivin 9 artiklan 3 ja 4 kohdan
ja valtuutusdirektiivin 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Radio- ja televisiotoiminnan harjoittajien pitäisi voida jatkaa lähetystoimintansa 
harjoittamista ja kehittämistä digitaalilähetyksiin siirtymisen jälkeen.

Tarkistus 392
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa mainittu oikeudenhaltija on 
radio- tai televisio-ohjelmien 
sisältöpalvelujen tarjoaja ja taajuuksien 
käyttöoikeus on myönnetty erityisen yleisen 
edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi,
uudelleenarviointia koskeva hakemus 
voidaan tehdä vain sitä taajuuksien osaa 
koskien, joka on tarpeen tällaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Siihen taajuuksien osaan, 
joka tulee tarpeettomaksi kyseisen tavoitteen 
saavuttamisen kannalta 9 artiklan 3 ja 4
kohdan soveltamisen seurauksena, on 
sovellettava uutta myöntämismenettelyä 
valtuutusdirektiivin 7 artiklan 2 kohdan 

2. Jos 1 kohdassa mainittu oikeudenhaltija on 
radio- tai televisio-ohjelmien 
sisältöpalvelujen tarjoaja ja taajuuksien 
käyttöoikeus on myönnetty erityisen yleisen 
edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi, 
radio- ja televisiotoiminta mukaan luettuna, 
oikeus käyttää sitä taajuuksien osaa, joka on 
tarpeen tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi, 
säilyy muuttumattomana 
voimassaolokautensa loppuun asti. Siihen 
taajuuksien osaan, jonka käyttö poikkeaa 
kyseisen tavoitteen saavuttamisesta, on 
sovellettava uutta myöntämismenettelyä 
tämän direktiivin 9 artiklan 3 ja 4 kohdan ja 
direktiivin 2002/20/EY (valtuutusdirektiivi)



AM\725138FI.doc 59/106 PE407.631v01-00

FI

mukaisesti. 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Radio- ja televisiotoiminnan harjoittajien tulee voida jatkaa lähetystoimintansa harjoittamista 
ja kehittämistä (esim. HDTV) digitaalilähetyksiin siirtymisen jälkeen. Se osa 
taajuusylijäämästä, jota ei käytetä radio- ja televisiotoimintaan, olisi myönnettävä uudelleen 
muihin tarkoituksiin uusien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 393
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa mainittu oikeudenhaltija 
on radio- tai televisio-ohjelmien 
sisältöpalvelujen tarjoaja ja taajuuksien 
käyttöoikeus on myönnetty erityisen 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi, uudelleenarviointia 
koskeva hakemus voidaan tehdä vain sitä 
taajuuksien osaa koskien, joka on tarpeen 
tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Siihen 
taajuuksien osaan, joka tulee 
tarpeettomaksi kyseisen tavoitteen 
saavuttamisen kannalta 9 artiklan 3 ja 4 
kohdan soveltamisen seurauksena, on 
sovellettava uutta myöntämismenettelyä 
valtuutusdirektiivin 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

2. 2. Jos 1 kohdassa mainittu 
oikeudenhaltija on radio- tai televisio-
ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoaja ja 
taajuuksien käyttöoikeus on myönnetty 
erityisen yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi, oikeus käyttää sitä 
taajuuksien osaa, joka on tarpeen kyseisen
tavoitteen saavuttamiseksi, säilyy 
muuttumattomana voimassaolokautensa 
loppuun asti. Siihen taajuuksien osaan, 
joka tulee tarpeettomaksi kyseisen 
tavoitteen saavuttamisen kannalta, on 
sovellettava uutta myöntämismenettelyä 
tämän direktiivin 9 artiklan 3 ja 4 kohdan 
ja direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 394
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa mainittu oikeudenhaltija 
on radio- tai televisio-ohjelmien 
sisältöpalvelujen tarjoaja ja taajuuksien 
käyttöoikeus on myönnetty erityisen yleisen 
edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi, 
uudelleenarviointia koskeva hakemus 
voidaan tehdä vain sitä taajuuksien osaa 
koskien, joka on tarpeen tällaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Siihen taajuuksien osaan, 
joka tulee tarpeettomaksi kyseisen 
tavoitteen saavuttamisen kannalta 9 artiklan 
3 ja 4 kohdan soveltamisen seurauksena, 
on sovellettava uutta myöntämismenettelyä 
valtuutusdirektiivin 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

 2. 2. Jos 1 kohdassa mainittu 
oikeudenhaltija on radio- tai televisio-
ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoaja ja 
taajuuksien käyttöoikeus on myönnetty 
erityisen yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi, oikeus käyttää sitä 
taajuuksien osaa, joka on tarpeen kyseisen
tavoitteen saavuttamiseksi, säilyy 
muuttumattomana voimassaolokautensa 
loppuun asti. Siihen taajuuksien osaan, joka 
tulee tarpeettomaksi kyseisen tavoitteen 
saavuttamisen kannalta, on sovellettava 
uutta myöntämismenettelyä tämän 
direktiivin 9 artiklan 3 ja 4 kohdan ja 
direktiivin 2002/20/EY (valtuutusdirektiivi)
7 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tarvittavat edellytykset 9 artiklan 7 
kohdassa säädettyjen tavoitteiden nopeaksi 
saavuttamiseksi täytetään ja että tässä 
kappaleessa tarkoitettua määräaikaa 
noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Lisätyllä tekstillä varmistetaan, että edellä tehty tarkistus on 9 artiklan 7 kohtaan tehdyn 
tarkistuksen mukainen.
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Tarkistus 395
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa mainittu oikeudenhaltija on 
radio- tai televisio-ohjelmien 
sisältöpalvelujen tarjoaja ja taajuuksien 
käyttöoikeus on myönnetty erityisen yleisen 
edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi, 
uudelleenarviointia koskeva hakemus 
voidaan tehdä vain sitä taajuuksien osaa 
koskien, joka on tarpeen tällaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Siihen taajuuksien osaan, 
joka tulee tarpeettomaksi kyseisen tavoitteen 
saavuttamisen kannalta 9 artiklan 3 ja 4 
kohdan soveltamisen seurauksena, on 
sovellettava uutta myöntämismenettelyä 
valtuutusdirektiivin 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

2. Jos 1 kohdassa mainittu oikeudenhaltija on 
radio- tai televisio-ohjelmien 
sisältöpalvelujen tarjoaja ja taajuuksien 
käyttöoikeus on myönnetty erityisen yleisen 
edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi, 
uudelleenarviointia koskeva hakemus 
voidaan tehdä vain sitä taajuuksien osaa 
koskien, joka on tarpeen tällaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Siihen taajuuksien osaan, 
joka tulee tarpeettomaksi kyseisen tavoitteen 
saavuttamisen kannalta 9 artiklan 3 ja 4 
kohdan soveltamisen seurauksena, on 
sovellettava uutta myöntämismenettelyä 
valtuutusdirektiivin 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että täytetään kaikki 
tarvittavat edellytykset 9 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettujen tavoitteiden panemiseksi 
nopeasti täytäntöön ja että pysytään 9 
artiklan 7 kohdassa esitetyssä aikataulussa. 

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että tavoitteena olevat liikkuvat laajakaistapalvelut ja 
kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistäminen toteutetaan ilman viiveitä.

Tarkistus 396
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa mainittu oikeudenhaltija 
on radio- tai televisio-ohjelmien 
sisältöpalvelujen tarjoaja ja taajuuksien 
käyttöoikeus on myönnetty erityisen 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi, uudelleenarviointia 
koskeva hakemus voidaan tehdä vain sitä 
taajuuksien osaa koskien, joka on tarpeen 
tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Siihen 
taajuuksien osaan, joka tulee 
tarpeettomaksi kyseisen tavoitteen 
saavuttamisen kannalta 9 artiklan 3 ja 4 
kohdan soveltamisen seurauksena, on 
sovellettava uutta myöntämismenettelyä 
valtuutusdirektiivin 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

2. Jos 1 kohdassa mainittu oikeudenhaltija 
on radio- tai televisio-ohjelmien 
sisältöpalvelujen tarjoaja ja taajuuksien 
käyttöoikeus on myönnetty erityisen 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi eikä ole hankittu 
kaupallisesti, uudelleenarviointia koskeva 
hakemus voidaan tehdä vain sitä 
taajuuksien osaa koskien, joka on tarpeen 
tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Siihen 
taajuuksien osaan, joka tulee 
tarpeettomaksi kyseisen tavoitteen 
saavuttamisen kannalta 9 artiklan 3 ja 4 
kohdan soveltamisen seurauksena, on 
sovellettava uutta myöntämismenettelyä 
valtuutusdirektiivin 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 397
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
viisivuotiskauden jälkeen jäsenvaltioiden 
on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 9 
artiklan 3 ja 4 kohtaa sovelletaan kaikkiin 
sellaisiin jäljelle jääviin radiotaajuuksien 
varaamisiin ja myöntämisiin, jotka olivat 
olemassa tämän direktiivin 
voimaantulohetkellä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yhden 
vuoden jakson jälkeen jäsenvaltioiden on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että 9 artiklan 3 ja 4 
kohtaa sovelletaan kaikkiin sellaisiin 
jäljelle jääviin radiotaajuuksien varaamisiin 
ja myöntämisiin, jotka olivat olemassa 
tämän direktiivin voimaantulohetkellä.

Or. en

Tarkistus 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä artiklaa soveltaessaan 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet terveen kilpailun takaamiseksi.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämä kappale ei ole tarpeen, koska kilpailun edistäminen on yksi 8 artiklaan sisältyvistä 
tavoitteista.
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Tarkistus 399
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä artiklaa soveltaessaan 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet terveen kilpailun 
takaamiseksi.

4. Tätä artiklaa soveltaessaan 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet terveen kilpailun 
takaamiseksi, varmistaen, että otetaan 
täysimääräisesti huomioon 
markkinatoimijoiden tekemät 
radiotaajuuksien hankintainvestoinnit.

Or. en

Perustelu

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 400
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioilla on oltava toimivalta 
määritellä oman kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti kaikkien 
sellaisten toimenpiteiden soveltamisala, 
luonne ja kesto, jotka liittyvät kulttuuri- ja 
mediapoliittisiin tavoitteisiin, kuten 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistämiseen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan termien yhdenmukaisuus, sillä 9 artiklan 4 kohdassa puhutaan 
”toimenpiteistä” eikä ”poikkeuksista”.

Tarkistus 401
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, ilman 
kansallisen sääntelyviranomaisen 
ennakkosuostumusta.

1. Soveltuvissa tapauksissa jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että yritykset voivat 
siirtää tai vuokrata muille yrityksille 
taajuuksien yksittäisiä käyttöoikeuksia.

Or. en

Perustelu

Yksittäisten käyttöoikeuksien siirrettävyyden edistäminen on tärkeää, mutta se ei edellytä 
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tietyn taajuusalueiden myöntämistä Euroopan tasolla tai siirtoon liittyvien ehtojen 
yhdenmukaistamista. On myös tärkeää, että voidaan vaatia jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen ennakkosuostumusta ennen siirtoa.

Tarkistus 402
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, ilman kansallisen 
sääntelyviranomaisen 
ennakkosuostumusta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 c artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, edellyttäen, että 
tällainen siirto tai vuokraus on 
kansallisten menettelyjen mukainen eikä 
aiheuta muutoksia kyseisellä 
radiotaajuusalueella toimitettavissa 
palveluissa tai käyttöoikeuksiin liittyvissä 
velvoitteissa.

Or. en

Perustelu

Kaupattavuus ei saisi horjuttaa palvelujen monimuotoisuuden tasapainoa eikä johtaa 
keinotteluun, ja sen pitäisi kattaa myös tapaukset, joissa radiotaajuuksien käyttö saattaa olla 
vapaata, mutta kytketty velvoitteisiin. Kansallisia menettelyjä ei myöskään tule unohtaa, sillä 
taajuushallinto kuuluu edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Tarkistus 403
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, ilman kansallisen 
sääntelyviranomaisen 
ennakkosuostumusta. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 c artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, edellyttäen, että 
tällainen siirto tai vuokraus on 
kansallisten menettelyjen mukainen eikä 
aiheuta muutoksia kyseisellä 
radiotaajuusalueella toimitettavissa 
palveluissa sellaisina kuin ne on yksilöity 
kansallisissa radiotaajuuksien 
varaamistaulukoissa sekä ITU:n radio-
ohjesäännöissä.

Or. en

Perustelu

Taajuuksien tehokas hallinta on kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla (9 artiklan 1 
kohta). Kun käyttöoikeuksien siirtäminen tai vuokraaminen johtaa "käytön muutoksiin" (siis 
siirtymiseen teknologiaan, jolla on erilaiset ominaisuudet/toimintatavat), lisääntyy luultavasti 
myös haitallisten häiriöiden vaara, mikä haittaa radiotaajuuksien käyttäjiä ja viime kädessä 
loppukäyttäjiä.

Tarkistus 404
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, ilman kansallisen 

1. 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 c artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, mikäli tällainen 
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sääntelyviranomaisen 
ennakkosuostumusta.

siirtäminen tai vuokraaminen toteutetaan 
kansallisten menettelyjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kaupinnan rajoittaminen saman palvelun tarjoajiin vähentää kaupankäynnin etuja ja 
murentaa taajuusalueuudistusten yleistä tarkoitusta.

Tarkistus 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, ilman kansallisen 
sääntelyviranomaisen 
ennakkosuostumusta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistetun menettelyn 
mukaisesti. 

Or. es

Perustelu

Käyttöoikeuksien siirto on tehtävä kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen menettelyjen 
mukaisesti. Ennakkosuostumus saattaa olla tarpeen, jotta vältetään tilanne, jossa tietyt 
markkinatoimijat hamstraavat taajuuksia.
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Tarkistus 406
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, ilman kansallisen 
sääntelyviranomaisen 
ennakkosuostumusta.

1. 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 c artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, mikäli tällainen 
siirtäminen tai vuokraaminen toteutetaan 
kansallisten menettelyjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

 Tarkistuksella tehdään vähäinen muutos esittelijän tarkistukseen 10. 
Palveluriippumattomuus on tärkeää silloin kun se pysyy jäsenvaltioiden julkispoliittisten 
tavoitteiden puitteissa. Palveluriippumattomuutta ja taajuuskauppaa ei saisi nimenomaisesti 
kieltää.

Tarkistus 407
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, ilman kansallisen 

1. 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 c artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, mikäli tällainen 
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sääntelyviranomaisen 
ennakkosuostumusta.

siirtäminen tai vuokraaminen toteutetaan 
kansallisten menettelyjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

The fundamental idea behind increased flexibility for spectrum users is that users themselves 
are better at judging what is the right balance between services than the State. This 
amendment seems to suggest that regulators can make better decisions on how much 
spectrum should be used for specific services than those actually providing or using those 
services.
Any conditions attached to a license, such as, for instance, an obligation to provide a certain 
service, shall of course be unaffected by the transfer or lease of the license. Within those 
parameters of the license conditions, however, license holders should be free to provide any 
service they regard as the most efficient use of spectrum.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, ilman kansallisen 
sääntelyviranomaisen 
ennakkosuostumusta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 c artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, kansallisten 
menettelyjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska televiestintäala on herkkä ala, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi vahvistettava 
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puitteet taajuuksien siirrolle.

Tarkistus 409
Dragoş Florin David

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, ilman kansallisen
sääntelyviranomaisen 
ennakkosuostumusta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, kansallisen
sääntelyviranomaisen 
ennakkosuostumuksella.

Or. en

Tarkistus 410
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, ilman kansallisen 
sääntelyviranomaisen 
ennakkosuostumusta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 c artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, kansallisten 
menettelyjen mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 411
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Myös muilla taajuusalueilla jäsenvaltiot 
voivat antaa yrityksille mahdollisuuden 
siirtää tai vuokrata radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksia muille yrityksille.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yksittäisten käyttöoikeuksien siirrettävyyden edistäminen on tärkeää, mutta se ei edellytä 
tietyn taajuusalueiden myöntämistä Euroopan tasolla tai siirtoon liittyvien ehtojen 
yhdenmukaistamista. On myös tärkeää, että voidaan vaatia jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen ennakkosuostumusta ennen siirtoa. Taajuusasioissa toimivaltainen 
viranomainen ei aina ole sama kuin puitedirektiivissä määritelty kansallinen 
sääntelyviranomainen.

Tarkistus 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Myös muilla taajuusalueilla jäsenvaltiot 
voivat antaa yrityksille mahdollisuuden 
siirtää tai vuokrata radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksia muille yrityksille.

Myös muilla taajuusalueilla jäsenvaltiot 
voivat antaa yrityksille mahdollisuuden 
siirtää tai vuokrata radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksia muille yrityksille, 
kansallisen sääntelyviranomaisen 
ennakkosuostumuksella, kansallisessa 
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lainsäädännössä vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Käyttöoikeuksien siirto on tehtävä kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen menettelyjen 
mukaisesti. Ennakkosuostumus saattaa olla tarpeen, jotta vältetään tilanne, jossa tietyt 
markkinatoimijat hamstraavat taajuuksia.

Tarkistus 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Myös muilla taajuusalueilla jäsenvaltiot 
voivat antaa yrityksille mahdollisuuden 
siirtää tai vuokrata radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksia muille yrityksille.

Myös muilla taajuusalueilla jäsenvaltiot 
voivat antaa yrityksille mahdollisuuden 
siirtää tai vuokrata radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksia muille yrityksille 
kansallisten menettelyjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska televiestintäala on herkkä ala, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi vahvistettava 
puitteet taajuuksien siirrolle.

Tarkistus 414
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Myös muilla taajuusalueilla jäsenvaltiot 
voivat antaa yrityksille mahdollisuuden 
siirtää tai vuokrata radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksia muille yrityksille. 

Myös muilla taajuusalueilla jäsenvaltiot 
voivat antaa yrityksille mahdollisuuden 
siirtää tai vuokrata radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksia muille yrityksille 
kansallisten menettelyjen mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Taajuuksien tehokas hallinta on kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla (9 artiklan 1 
kohta). Kun käyttöoikeuksien siirtäminen tai vuokraaminen johtaa "käytön muutoksiin" (siis 
siirtymiseen teknologiaan, jolla on erilaiset ominaisuudet/toimintatavat), lisääntyy luultavasti 
myös haitallisten häiriöiden vaara, mikä haittaa radiotaajuuksien käyttäjiä ja viime kädessä 
loppukäyttäjiä.

Tarkistus 415
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kansallisen sääntelyviranomaisen 
ennakkosuostumusta vaaditaan, jos siirto 
tai vuokraaminen koskee taajuuksia, jotka 
on myönnetty rajoituksen perusteella 
julkisen edun täyttämistä koskevan 
tavoitteen saavuttamiseksi 9 artiklan 
4 kohdan mukaisesti. Tarvittaessa 
jäsenvaltiot voivat pyytää suostumusta tai 
lausuntoa audiovisuaalisista palveluista 
vastaavalta kansalliselta viranomaiselta.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden toimivalta ottaa käyttöön erityisiä 
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palveluriippumattomuutta koskevia rajoituksia, on johdonmukaista sen seurauksena ottaa 
käyttöön kyseisten taajuuksien siirtoa tai "taajuuskauppaa" koskevia rajoituksia. Tämä koskee 
erityisesti kulttuuri- ja mediapolitiikkoihin perustuvia rajoituksia.. Jos taajuuskauppa on 
kuitenkin sallittua tällä alueella, jäsenvaltioiden on säilytettävä toimivalta määrätä 
asianmukaisia suojatoimenpiteitä varmistaakseen, että niiden audiovisuaalialan politiikkaa 
koskevat tavoitteet eivät joudu vaakalaudalle.

Tarkistus 416
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Radiotaajuuksia, jotka on annettu 
ilmaiseksi sidosryhmille, ei voi siirtää 
korvausta vastaan.
Jos radiotaajuudet on annettu yleisen 
edun mukaisen velvoitteen täyttämiseksi, 
taajuuksien siirtämiseen on liityttävä 
kyseisen velvoitteen siirtäminen 
sidosryhmälle.

Or. en

Perustelu

Ei voida hyväksyä sitä, että sidosryhmät, jotka ovat saaneet taajuuksia ilmaiseksi, saavat 
tuloja kyseisten taajuuksien myymisestä. Kaikki kyseisiin taajuuksiin liittyvät velvoitteet on 
siirrettävä niiden mukana.

Tarkistus 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietyn yrityksen aikomuksesta siirtää 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksia 
ilmoitetaan taajuuksien myöntämisestä 
vastaavalle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja että se 
julkistetaan. Jos radiotaajuuksien käyttö on 
yhdenmukaistettu radiotaajuuspäätöstä tai 
muuta yhteisön toimenpidettä soveltamalla, 
tällainen siirto ei saa olla ristiriidassa 
tämän yhdenmukaistetun käytön kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietyn yrityksen aikomuksesta siirtää 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksia 
ilmoitetaan taajuuksien myöntämisestä 
vastaavalle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja että se 
julkistetaan. Jos erityiset radiotaajuuksien 
käyttöä koskevat ehdot on vahvistettu 
kansallisella tasolla tai ne on 
yhdenmukaistettu radiotaajuuspäätöstä tai 
muuta yhteisön toimenpidettä soveltamalla, 
tällainen siirto ei saa olla ristiriidassa 
yhdenmukaistetulle käytölle 
vahvistettujen ehtojen kanssa.

Or. es

Perustelu

Siirroissa on aina noudatettava kansallisella tai yhteisön tasolla etukäteen vahvistettuja 
ehtoja.

Tarkistus 418
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietyn yrityksen aikomuksesta siirtää 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksia
ilmoitetaan taajuuksien myöntämisestä 
vastaavalle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja että se 
julkistetaan. Jos radiotaajuuksien käyttö on 
yhdenmukaistettu radiotaajuuspäätöstä tai 
muuta yhteisön toimenpidettä soveltamalla, 
tällainen siirto ei saa olla ristiriidassa 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietyn yrityksen suorittamasta 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien siirrosta
ilmoitetaan taajuuksien myöntämisestä 
vastaavalle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja että se 
julkistetaan. Jos radiotaajuuksien käytölle 
on kansallisella tasolla asetettu erityisiä 
ehtoja tai jos se on yhdenmukaistettu 
radiotaajuuspäätöstä tai muuta yhteisön 
toimenpidettä soveltamalla, tällainen siirto 
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tämän yhdenmukaistetun käytön kanssa. ei saa olla ristiriidassa tämän käytön 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Taajuuksien tehokas hallinta on kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla (9 artiklan 1 
kohta). Kun käyttöoikeuksien siirtäminen tai vuokraaminen johtaa "käytön muutoksiin" (siis 
siirtymiseen teknologiaan, jolla on erilaiset ominaisuudet/toimintatavat), lisääntyy luultavasti 
myös haitallisten häiriöiden vaara, mikä haittaa radiotaajuuksien käyttäjiä ja viime kädessä 
loppukäyttäjiä.

Tarkistus 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietyn yrityksen aikomuksesta siirtää 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksia 
ilmoitetaan taajuuksien myöntämisestä 
vastaavalle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja että se 
julkistetaan. Jos radiotaajuuksien käyttö on 
yhdenmukaistettu radiotaajuuspäätöstä tai 
muuta yhteisön toimenpidettä soveltamalla, 
tällainen siirto ei saa olla ristiriidassa 
tämän yhdenmukaistetun käytön kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietyn yrityksen aikomuksesta siirtää 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksia sekä 
tapahtuneesta siirrosta ilmoitetaan 
taajuuksien myöntämisestä vastaavalle 
toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle ja että se julkistetaan. Jos 
radiotaajuuksien käyttö on 
yhdenmukaistettu radiotaajuuspäätöstä tai 
muuta yhteisön toimenpidettä soveltamalla, 
tällainen siirto ei saa olla ristiriidassa 
tämän yhdenmukaistetun käytön kanssa.

Or. en

Perustelu

Toimivaltainen viranomainen ei aina ole sama kuin puitedirektiivissä määritelty kansallinen 
sääntelyviranomainen.
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Tarkistus 420
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietyn yrityksen aikomuksesta siirtää 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksia 
ilmoitetaan taajuuksien myöntämisestä 
vastaavalle kansalliselle
sääntelyviranomaiselle ja että se 
julkistetaan. Jos radiotaajuuksien käyttö on 
yhdenmukaistettu radiotaajuuspäätöstä tai 
muuta yhteisön toimenpidettä soveltamalla, 
tällainen siirto ei saa olla ristiriidassa 
tämän yhdenmukaistetun käytön kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietyn yrityksen suorittamasta 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien siirrosta
ilmoitetaan taajuuksien myöntämisestä 
vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle
ja että se julkistetaan. Jos radiotaajuuksien 
käyttö on yhdenmukaistettu 
radiotaajuuspäätöstä tai muuta yhteisön 
toimenpidettä soveltamalla, tällainen siirto 
ei saa olla ristiriidassa tämän 
yhdenmukaistetun käytön kanssa.

Or. en

Perustelu

Rekisteröintiä tarvitsee tosiasiallinen siirto eikä aikomus. Aikomusten rekisteröinti luo vaaran 
liiallisesta sääntelystä ja tarpeettomasta byrokratiasta. Radiotaajuuspäätös tarjoaa perustan 
merkitykselliselle ja toimivalle työlle, jota tekee esimerkiksi radiotaajuuskomitea.

Tarkistus 421
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietyn yrityksen aikomuksesta siirtää 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksia
ilmoitetaan taajuuksien myöntämisestä 
vastaavalle kansalliselle
sääntelyviranomaiselle ja että se 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietyn yrityksen suorittamasta 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien siirrosta
ilmoitetaan taajuuksien myöntämisestä 
vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle
ja että se julkistetaan. Jos radiotaajuuksien 
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julkistetaan. Jos radiotaajuuksien käyttö on 
yhdenmukaistettu radiotaajuuspäätöstä tai 
muuta yhteisön toimenpidettä soveltamalla, 
tällainen siirto ei saa olla ristiriidassa 
tämän yhdenmukaistetun käytön kanssa.

käyttö on yhdenmukaistettu 
radiotaajuuspäätöstä tai muuta yhteisön 
toimenpidettä soveltamalla, tällainen siirto 
ei saa olla ristiriidassa tämän 
yhdenmukaistetun käytön kanssa.

Or. en

Perustelu

Rekisteröintiä tarvitsee tosiasiallinen siirto eikä aikomus. Aikomusten rekisteröinti luo 
selvästi vaaran liiallisesta sääntelystä ja tarpeettomasta byrokratiasta. Radiotaajuuspäätös 
tarjoaa perustan merkitykselliselle ja toimivalle työlle, jota tekee esimerkiksi 
radiotaajuuskomitea.

Tarkistus 422
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietyn yrityksen aikomuksesta siirtää 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksia 
ilmoitetaan taajuuksien myöntämisestä 
vastaavalle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja että se 
julkistetaan. Jos radiotaajuuksien käyttö 
on yhdenmukaistettu 
radiotaajuuspäätöstä tai muuta yhteisön 
toimenpidettä soveltamalla, tällainen 
siirto ei saa olla ristiriidassa tämän 
yhdenmukaistetun käytön kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietyn yrityksen aikomuksesta siirtää 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksia 
ilmoitetaan taajuuksien myöntämisestä 
vastaavalle kansalliselle viranomaiselle ja 
että se julkistetaan. Jos radiotaajuuksien 
käyttö on yhdenmukaistettu 
radiotaajuuspäätöstä tai muuta yhteisön 
toimenpidettä soveltamalla, tällainen 
siirto ei saa olla ristiriidassa tämän 
yhdenmukaistetun käytön kanssa. 

Or. en

Perustelu

Yksittäisten käyttöoikeuksien siirrettävyyden edistäminen on tärkeää, mutta se ei edellytä 
tietyn taajuusalueiden myöntämistä Euroopan tasolla tai siirtoon liittyvien ehtojen 
yhdenmukaistamista. On myös tärkeää, että voidaan vaatia jäsenvaltion toimivaltaisen 
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viranomaisen ennakkosuostumusta ennen siirtoa. Taajuusasioissa toimivaltainen 
viranomainen ei aina ole sama kuin puitedirektiivissä määritelty kansallinen 
sääntelyviranomainen.

Tarkistus 423
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla

Komission teksti Tarkistus

9 c artikla Poistetaan.
Radiotaajuuksien hallinnoinnin 

yhdenmukaistamistoimet
Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä komissio voi tämän artiklan 
periaatteiden saavuttamiseksi hyväksyä 
asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä:
a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimisen 
yhdenmukaistamiseksi, joiden 
käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai 
vuokrata yritysten kesken;
b) tällaisiin oikeuksiin liitettyjen ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi ja tällaisiin 
siirtoihin tai vuokrauksiin sovellettavien 
ehtojen, menettelyjen, rajoitusten, 
peruutusten ja siirtymäkauden sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi;
c) niiden erityistoimien 
yhdenmukaistamiseksi, joilla 
varmistetaan terve kilpailu yksittäisiä 
oikeuksia siirrettäessä;
d) palvelu- tai 
teknologiariippumattomuutta koskevan 
poikkeuksen luomiseksi ja näiden 
poikkeusten soveltamisalan ja luonteen 
yhdenmukaistamiseksi 9 artiklan 3 ja 4 
kohdan mukaisesti lukuun ottamatta niitä 
poikkeuksia, joiden tarkoituksena on 
varmistaa kulttuurisen ja kielellisen 
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monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen.
Kyseisistä 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. 
Komissiota voi tämän kohdan säännösten 
täytäntöönpanossa avustaa 
markkinaviranomainen asetuksen 
[…/EY] 10 artiklan mukaisesti.”

Or. de

Perustelu

Komission ehdottama suuntaviivakompetenssi valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
muodossa rajoittaa huomattavasti parlamentin oikeuksia, minkä vuoksi sitä ei voi hyväksyä.

Tarkistus 424
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla

Komission teksti Tarkistus

9 c artikla Poistetaan.
Radiotaajuuksien hallinnoinnin 

yhdenmukaistamistoimet
Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä komissio voi tämän artiklan 
periaatteiden saavuttamiseksi hyväksyä 
asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä:
a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimisen 
yhdenmukaistamiseksi, joiden 
käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai 



PE407.631v01-00 82/106 AM\725138FI.doc

FI

vuokrata yritysten kesken;
b) tällaisiin oikeuksiin liitettyjen ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi ja tällaisiin 
siirtoihin tai vuokrauksiin sovellettavien 
ehtojen, menettelyjen, rajoitusten, 
peruutusten ja siirtymäkauden sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi;
c) niiden erityistoimien 
yhdenmukaistamiseksi, joilla 
varmistetaan terve kilpailu yksittäisiä 
oikeuksia siirrettäessä;
d) palvelu- tai 
teknologiariippumattomuutta koskevan 
poikkeuksen luomiseksi ja näiden 
poikkeusten soveltamisalan ja luonteen 
yhdenmukaistamiseksi 9 artiklan 3 ja 4 
kohdan mukaisesti lukuun ottamatta niitä 
poikkeuksia, joiden tarkoituksena on 
varmistaa kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen.
Kyseisistä 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. 
Komissiota voi tämän kohdan säännösten 
täytäntöönpanossa avustaa 
markkinaviranomainen asetuksen 
[……/EY] 10 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vaikka nykyisiä koordinaatiomekanismeja voidaan parantaa, ei ole varmaa, että Euroopalla 
olisi niin suuria ja sen luonteisia yhdenmukaistamis- ja koordinointiongelmia, että olisi 
perusteluta muuttaa radikaalisti institutionaalista rakennetta.
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Tarkistus 425
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä komissio voi tämän artiklan 
periaatteiden saavuttamiseksi hyväksyä 
asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä:

Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä komissio voi tämän artiklan 
periaatteiden saavuttamiseksi ja 9d 
artiklan sekä radiotaajuuspäätöksen 
mukaisesti hyväksyä asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä:

Or. en

Perustelu

Ehdot, joiden mukaan radiotaajuuksia voidaan siirtää tai vuokrata kansallisella tasolla, olisi 
jätettävä kansallisille sääntelyviranomaisille, jotka viimekädessä ovat vastuussa taajuuksien 
tehokkaasta hallinnoinnista.

Tarkistus 426
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä komissio voi tämän artiklan 
periaatteiden saavuttamiseksi hyväksyä
asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä: 

Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä komissio voi – sanotun 
rajoittamatta 8 a artiklan soveltamista –
tämän artiklan periaatteiden 
saavuttamiseksi toteuttaa asianmukaisia 
teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä: 

Or. en
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Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). Kaikki yhdenmukaistetut päätökset palvelu- ja 
teknologiariippumattomuuteen sovellettavista ylimääräisistä poikkeuksista muodostavat 
tämän direktiivin keskeisen osan, ja niistä pitäisi tehdä lainsäädäntötarkistus.

Tarkistus 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä komissio voi tämän artiklan 
periaatteiden saavuttamiseksi hyväksyä
asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä: 

Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä komissio voi – sanotun 
rajoittamatta 8 a artiklan soveltamista –
tämän artiklan periaatteiden 
saavuttamiseksi toteuttaa asianmukaisia 
teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä:

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). Kaikki yhdenmukaistetut päätökset palvelu- ja 
teknologiariippumattomuuteen sovellettavista ylimääräisistä poikkeuksista muodostavat 
tämän direktiivin keskeisen osan, ja niistä pitäisi tehdä lainsäädäntötarkistus.
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Tarkistus 428
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä komissio voi tämän artiklan 
periaatteiden saavuttamiseksi hyväksyä 
asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä: 

Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä komissio voi – sanotun 
rajoittamatta 8 a artiklan soveltamista –
tämän artiklan periaatteiden 
saavuttamiseksi hyväksyä asianmukaisia 
teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä: 

Or. en

Perustelu

Komission radiotaajuuspäätöstä koskevien täytäntöönpanovaltuuksien saattaminen 
puitedirektiivin mukaiseksi edellyttää, että direktiiviin sisällytetään radiotaajuuksia koskevan 
päätöksen 1 artiklan 4 kohtaa vastaava lauseke. Komission ei pitäisi yksilöidä 
lähetystaajuusalueita alueiksi, joiden käyttöoikeudet voidaan siirtää tai vuokrata, kun otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta kulttuuri- ja tiedotusvälinepolitiikan saralla. Yksittäisten 
oikeuksien siirtäminen tai vuokraaminen kuuluu 9 b artiklan nojalla kansallisten menettelyjen 
piiriin, joten komission ei pitäisi yhdenmukaistaa näitä menettelyjä.

Tarkistus 429
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä komissio voi tämän artiklan 
periaatteiden saavuttamiseksi hyväksyä
asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä:

Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä komissio voi – sanotun 
rajoittamatta 8 a artiklan soveltamista –
tämän artiklan periaatteiden 
saavuttamiseksi toteuttaa asianmukaisia 
teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä:
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Or. en

Perustelu

 Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita. Kaikki yhdenmukaistetut 
päätökset palvelu- ja teknologiariippumattomuuteen sovellettavista ylimääräisistä 
poikkeuksista muodostavat tämän direktiivin keskeisen osan, ja niistä pitäisi tehdä 
lainsäädäntötarkistus.

Tarkistus 430
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä komissio voi tämän artiklan 
periaatteiden saavuttamiseksi hyväksyä 
asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä:

Edistääkseen sisämarkkinoiden 
kehittämistä komissio voi – sanotun 
rajoittamatta 8 a artiklan soveltamista –
tämän artiklan periaatteiden 
saavuttamiseksi hyväksyä asianmukaisia 
teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä:

Or. en

Perustelu

Komission radiotaajuuspäätöstä koskevien täytäntöönpanovaltuuksien saattaminen
puitedirektiivin mukaiseksi edellyttää, että direktiiviin sisällytetään radiotaajuuksia koskevan 
päätöksen 1 artiklan 4 kohtaa vastaava lauseke. Komission ei pitäisi yksilöidä 
lähetystaajuusalueita alueiksi, joiden käyttöoikeudet voidaan siirtää tai vuokrata, kun otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta kulttuuri- ja tiedotusvälinepolitiikan saralla. Yksittäisten 
oikeuksien siirtäminen tai vuokraaminen kuuluu 9 b artiklan nojalla kansallisten menettelyjen 
piiriin, joten komission ei pitäisi yhdenmukaistaa näitä menettelyjä.
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Tarkistus 431
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) radiotaajuuksien saatavuutta ja 
tehokasta käyttöä koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi liitteessä II a 
vahvistetun menettelyn mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Komission radiotaajuuspäätöstä koskevien täytäntöönpanovaltuuksien saattaminen 
puitedirektiivin mukaiseksi edellyttää, että direktiiviin sisällytetään radiotaajuuksia koskevan 
päätöksen 1 artiklan 4 kohtaa vastaava lauseke. Komission ei pitäisi yksilöidä 
lähetystaajuusalueita alueiksi, joiden käyttöoikeudet voidaan siirtää tai vuokrata, kun otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta kulttuuri- ja tiedotusvälinepolitiikan saralla. Yksittäisten 
oikeuksien siirtäminen tai vuokraaminen kuuluu 9 b artiklan nojalla kansallisten menettelyjen 
piiriin, joten komission ei pitäisi yhdenmukaistaa näitä menettelyjä.

Tarkistus 432
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) radiotaajuuksien saatavuutta ja 
tehokasta käyttöä koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi liitteessä II a 
vahvistetun menettelyn mukaisesti;

Or. en
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Perustelu

Komission radiotaajuuspäätöstä koskevien täytäntöönpanovaltuuksien saattaminen 
puitedirektiivin mukaiseksi edellyttää, että direktiiviin sisällytetään radiotaajuuksia koskevan 
päätöksen 1 artiklan 4 kohtaa vastaava lauseke. Komission ei pitäisi yksilöidä 
lähetystaajuusalueita alueiksi, joiden käyttöoikeudet voidaan siirtää tai vuokrata, kun otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta kulttuuri- ja tiedotusvälinepolitiikan saralla. Yksittäisten 
oikeuksien siirtäminen tai vuokraaminen kuuluu 9 b artiklan nojalla kansallisten menettelyjen 
piiriin, joten komission ei pitäisi yhdenmukaistaa näitä menettelyjä.

Tarkistus 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) radiotaajuuksien saatavuutta ja 
tehokasta käyttöä koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi 9 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla;

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). Kaikki yhdenmukaistetut päätökset palvelu- ja 
teknologiariippumattomuuteen sovellettavista ylimääräisistä poikkeuksista muodostavat 
tämän direktiivin keskeisen osan, ja niistä pitäisi tehdä lainsäädäntötarkistus.
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Tarkistus 434
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) radiotaajuuksien saatavuutta ja 
tehokasta käyttöä koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi 9 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla;

Or. en

Perustelu

 Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita. Kaikki yhdenmukaistetut 
päätökset palvelu- ja teknologiariippumattomuuteen sovellettavista ylimääräisistä 
poikkeuksista muodostavat tämän direktiivin keskeisen osan, ja niistä pitäisi tehdä 
lainsäädäntötarkistus.

Tarkistus 435
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) radiotaajuuksien saatavuutta ja 
tehokasta käyttöä koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi 9 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla;

Or. en
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Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). Kaikki yhdenmukaistetut päätökset palvelu- ja 
teknologiariippumattomuuteen sovellettavista ylimääräisistä poikkeuksista muodostavat 
tämän direktiivin keskeisen osan, ja niistä pitäisi tehdä lainsäädäntötarkistus.

Tarkistus 436
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a a) radiotaajuuksien varaamista, 
käytettävissä olemista ja käyttöä 
koskevien tietojen yhteen sovitetun ja 
oikea-aikaisen toimittamisen 
varmistamiseksi liitteessä II a vahvistetun 
menettely mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Komission radiotaajuuspäätöstä koskevien täytäntöönpanovaltuuksien saattaminen 
puitedirektiivin mukaiseksi edellyttää, että direktiiviin sisällytetään radiotaajuuksia koskevan 
päätöksen 1 artiklan 4 kohtaa vastaava lauseke. Komission ei pitäisi yksilöidä 
lähetystaajuusalueita alueiksi, joiden käyttöoikeudet voidaan siirtää tai vuokrata, kun otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta kulttuuri- ja tiedotusvälinepolitiikan saralla. Yksittäisten 
oikeuksien siirtäminen tai vuokraaminen kuuluu 9 b artiklan nojalla kansallisten menettelyjen 
piiriin, joten komission ei pitäisi yhdenmukaistaa näitä menettelyjä.
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Tarkistus 437
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a a) radiotaajuuksien varaamista, 
käytettävissä olemista ja käyttöä 
koskevien tietojen yhteen sovitetun ja 
oikea-aikaisen toimittamisen 
varmistamiseksi liitteessä II a vahvistetun 
menettely mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Komission radiotaajuuspäätöstä koskevien täytäntöönpanovaltuuksien saattaminen 
puitedirektiivin mukaiseksi edellyttää, että direktiiviin sisällytetään radiotaajuuksia koskevan 
päätöksen 1 artiklan 4 kohtaa vastaava lauseke. Komission ei pitäisi yksilöidä 
lähetystaajuusalueita alueiksi, joiden käyttöoikeudet voidaan siirtää tai vuokrata, kun otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta kulttuuri- ja tiedotusvälinepolitiikan saralla. Yksittäisten 
oikeuksien siirtäminen tai vuokraaminen kuuluu 9 b artiklan nojalla kansallisten menettelyjen 
piiriin, joten komission ei pitäisi yhdenmukaistaa näitä menettelyjä.

Tarkistus 438
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a a) sen varmistamiseksi, että 
radiotaajuuksien varaamisesta, 
saatavuudesta ja käytöstä on saatavilla 
koordinoitua ja oikea-aikaista tietoa;

Or. en
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Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). Kaikki yhdenmukaistetut päätökset palvelu- ja 
teknologiariippumattomuuteen sovellettavista ylimääräisistä poikkeuksista muodostavat 
tämän direktiivin keskeisen osan, ja niistä pitäisi tehdä lainsäädäntötarkistus.

Tarkistus 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a a) sen varmistamiseksi, että 
radiotaajuuksien varaamisesta, 
saatavuudesta ja käytöstä on saatavilla 
koordinoitua ja oikea-aikaista tietoa;

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). Kaikki yhdenmukaistetut päätökset palvelu- ja 
teknologiariippumattomuuteen sovellettavista ylimääräisistä poikkeuksista muodostavat 
tämän direktiivin keskeisen osan, ja niistä pitäisi tehdä lainsäädäntötarkistus.
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Tarkistus 440
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a a) sen varmistamiseksi, että 
radiotaajuuksien varaamisesta, 
saatavuudesta ja käytöstä on saatavilla 
koordinoitua ja oikea-aikaista tietoa;

Or. en

Perustelu

 Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita. Kaikki yhdenmukaistetut 
päätökset palvelu- ja teknologiariippumattomuuteen sovellettavista ylimääräisistä 
poikkeuksista muodostavat tämän direktiivin keskeisen osan, ja niistä pitäisi tehdä 
lainsäädäntötarkistus.

Tarkistus 441
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimisen 
yhdenmukaistamiseksi, joiden 
käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai vuokrata 
yritysten kesken; 

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimiseksi, 
joiden käyttöoikeuksia voidaan suoraan
siirtää tai vuokrata yritysten kesken, 
lukuun ottamatta radiotaajuuksia, jotka 
jäsenvaltiot ovat varanneet käytettäviksi 
yleisradiotoiminnassa;
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Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). Kaikki yhdenmukaistetut päätökset palvelu- ja 
teknologiariippumattomuuteen sovellettavista ylimääräisistä poikkeuksista muodostavat 
tämän direktiivin keskeisen osan, ja niistä pitäisi tehdä lainsäädäntötarkistus.

Tarkistus 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimisen 
yhdenmukaistamiseksi, joiden 
käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai vuokrata 
yritysten kesken;

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimiseksi, 
joiden käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai 
vuokrata yritysten kesken, lukuun 
ottamatta taajuuksia, jotka jäsenvaltiot 
ovat varanneet käytettäviksi 
yleisradiotoiminnassa;

Or. en

Perustelu

Komiteamenettelyssä hyväksyttäviksi ehdotetut toimenpiteet ovat niin laajoja, ettei niitä voida 
pitää direktiivin "muina kuin keskeisinä osina". Toisaalta suuri osa yhdenmukaistamisesta 
voidaan ja on jo suoritettukin menestyksekkäästi nk. radiotaajuuspäätöksen (päätös 
N:o 676/2002/EY) mukaisesti. Siksi 9 c artiklan b ja c alakohta olisi poistettava. Johdanto-
osan 23 kappaleen mukaan jäsenvaltioilla on toimivalta määritellä viestimiä koskevat 
toimintalinjat.
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Tarkistus 443
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimisen 
yhdenmukaistamiseksi, joiden 
käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai vuokrata 
yritysten kesken;

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimiseksi, 
joiden käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai 
vuokrata yritysten kesken, lukuun 
ottamatta radiotaajuuksia, jotka 
jäsenvaltiot ovat varanneet tai 
suunnitelleet käytettäväksi 
yleisradiotoiminnassa;

Or. en

Perustelu

Komission radiotaajuuspäätöstä koskevien täytäntöönpanovaltuuksien saattaminen 
puitedirektiivin mukaiseksi edellyttää, että direktiiviin sisällytetään radiotaajuuksia koskevan 
päätöksen 1 artiklan 4 kohtaa vastaava lauseke. Komission ei pitäisi yksilöidä 
lähetystaajuusalueita alueiksi, joiden käyttöoikeudet voidaan siirtää tai vuokrata, kun otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta kulttuuri- ja tiedotusvälinepolitiikan saralla. Yksittäisten 
oikeuksien siirtäminen tai vuokraaminen kuuluu 9 b artiklan nojalla kansallisten menettelyjen 
piiriin, joten komission ei pitäisi yhdenmukaistaa näitä menettelyjä.

Tarkistus 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9c artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimisen 
yhdenmukaistamiseksi, joiden 
käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai vuokrata 
yritysten kesken;

a) sellaisten taajuusalueiden 
yksilöimiseksi, joiden käyttöoikeuksia 
voidaan siirtää tai vuokrata yritysten 
kesken, lukuun ottamatta kansallisessa 
suunnitelmassa radio- ja 
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televisiopalveluihin varattuja taajuuksia;

Or. es

Perustelu

La supresión  de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 445
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimisen 
yhdenmukaistamiseksi, joiden 
käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai vuokrata 
yritysten kesken;

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimiseksi, 
joiden käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai 
vuokrata yritysten kesken, lukuun 
ottamatta radiotaajuuksia, jotka 
jäsenvaltiot ovat varanneet tai 
suunnitelleet käytettäväksi 
yleisradiotoiminnassa;

Or. en

Perustelu

Komission radiotaajuuspäätöstä koskevien täytäntöönpanovaltuuksien saattaminen 
puitedirektiivin mukaiseksi edellyttää, että direktiiviin sisällytetään radiotaajuuksia koskevan 
päätöksen 1 artiklan 4 kohtaa vastaava lauseke. Komission ei pitäisi yksilöidä 
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lähetystaajuusalueita alueiksi, joiden käyttöoikeudet voidaan siirtää tai vuokrata, kun otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta kulttuuri- ja tiedotusvälinepolitiikan saralla. Yksittäisten 
oikeuksien siirtäminen tai vuokraaminen kuuluu 9 b artiklan nojalla kansallisten menettelyjen 
piiriin, joten komission ei pitäisi yhdenmukaistaa näitä menettelyjä.

Tarkistus 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimisen 
yhdenmukaistamiseksi, joiden 
käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai vuokrata 
yritysten kesken;

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimiseksi, 
joiden käyttöoikeuksia voidaan suoraan
siirtää tai vuokrata yritysten kesken, 
lukuun ottamatta radiotaajuuksia, jotka 
jäsenvaltiot ovat varanneet käytettäviksi 
yleisradiotoiminnassa;

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita (uusi d alakohta, joka vastaa 
radiotaajuuspäätöksen 1 artiklan 4 kohtaa). Kaikki yhdenmukaistetut päätökset palvelu- ja 
teknologiariippumattomuuteen sovellettavista ylimääräisistä poikkeuksista muodostavat 
tämän direktiivin keskeisen osan, ja niistä pitäisi tehdä lainsäädäntötarkistus.

Tarkistus 447
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimisen 
yhdenmukaistamiseksi, joiden 
käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai vuokrata 
yritysten kesken;

a) sellaisten taajuusalueiden
yksilöimiseksi, joiden käyttöoikeuksia 
voidaan suoraan siirtää tai vuokrata 
yritysten kesken, lukuun ottamatta 
radiotaajuuksia, jotka jäsenvaltiot ovat 
varanneet käytettäviksi 
yleisradiotoiminnassa;

Or. en

Perustelu

 Oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava tämän direktiivin 8 a (uusi) artiklan ja 
teknologia- ja palveluriippumattomuuden käsite 9 artiklan perusteella. Lisäksi oikeudellinen 
yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/komissio) 
erityisesti, mitä tulee sen artiklan soveltamisalaan, joka koskee teknisiä 
täytäntöönpanomenetelmiä ja yleisen edun mukaisia tavoitteita. Kaikki yhdenmukaistetut 
päätökset palvelu- ja teknologiariippumattomuuteen sovellettavista ylimääräisistä 
poikkeuksista muodostavat tämän direktiivin keskeisen osan, ja niistä pitäisi tehdä 
lainsäädäntötarkistus.

Tarkistus 448
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimisen 
yhdenmukaistamiseksi, joiden 
käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai vuokrata 
yritysten kesken;

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimiseksi, 
joiden käyttöoikeuksia voidaan suoraan 
siirtää tai vuokrata yritysten kesken, 
lukuun ottamatta radiotaajuuksia;

Or. fr

Perustelu

On tärkeää, että siirrettyihin tai vuokrattuihin toimilupiin alun perin liittyvien oikeuksien ja 
erityisvelvoitteiden määrittely kuuluu edelleen kansalliseen toimivaltaan. Siten voidaan ottaa 
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huomioon erityisvelvoitteet, kuten kattavuutta ja maankäyttöä koskevat velvoitteet. Terveen 
kilpailun tarpeen varmistamista ei aseteta kyseenalaiseksi, mutta se riippuu kansallisista 
erityistoimenpiteistä, joilla voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden erityisolosuhteet.

Tarkistus 449
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimisen 
yhdenmukaistamiseksi, joiden 
käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai vuokrata 
yritysten kesken;

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimiseksi, 
joiden käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai 
vuokrata yritysten kesken;

Or. en

Perustelu

Ehdot, joiden mukaan radiotaajuuksia voidaan siirtää tai vuokrata kansallisella tasolla, olisi 
jätettävä kansallisille sääntelyviranomaisille, jotka viimekädessä ovat vastuussa taajuuksien 
tehokkaasta hallinnoinnista.

Tarkistus 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tällaisiin oikeuksiin liitettyjen ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi ja tällaisiin 
siirtoihin tai vuokrauksiin sovellettavien 
ehtojen, menettelyjen, rajoitusten, 
peruutusten ja siirtymäkauden sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi;

b) palvelu- tai 
teknologiariippumattomuutta koskevan 
poikkeuksen luomiseksi ja näiden 
poikkeusten soveltamisalan ja luonteen 
yhdenmukaistamiseksi 9 artiklan 3 ja 
4 kohdan mukaisesti lukuun ottamatta 
niitä poikkeuksia, joiden tarkoituksena on 
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varmistaa kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden sekä 
yleisradiotoiminnan edistäminen;

Or. en

Perustelu

Komiteamenettelyssä hyväksyttäviksi ehdotetut toimenpiteet ovat niin laajoja, ettei niitä voida 
pitää direktiivin "muina kuin keskeisinä osina". Toisaalta suuri osa yhdenmukaistamisesta 
voidaan ja on jo suoritettukin menestyksekkäästi nk. radiotaajuuspäätöksen (päätös 
N:o 676/2002/EY) mukaisesti. Siksi 9 c artiklan b ja c alakohta olisi poistettava. Johdanto-
osan 23 kappaleen mukaan jäsenvaltioilla on toimivalta määritellä viestimiä koskevat 
toimintalinjat.

Tarkistus 451
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tällaisiin oikeuksiin liitettyjen ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi ja tällaisiin 
siirtoihin tai vuokrauksiin sovellettavien 
ehtojen, menettelyjen, rajoitusten, 
peruutusten ja siirtymäkauden sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi;

b) palvelu- tai 
teknologiariippumattomuutta koskevan 
poikkeuksen luomiseksi ja näiden 
poikkeusten soveltamisalan ja luonteen 
yhdenmukaistamiseksi 9 artiklan 3 ja 4 
kohdan mukaisesti lukuun ottamatta 
poikkeusta, jonka tarkoituksena on 
varmistaa kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää, että siirrettyihin tai vuokrattuihin toimilupiin alun perin liittyvien oikeuksien ja 
erityisvelvoitteiden määrittely kuuluu edelleen kansalliseen toimivaltaan. Siten voidaan ottaa 
huomioon erityisvelvoitteet, kuten kattavuutta ja maankäyttöä koskevat velvoitteet. Terveen 
kilpailun tarpeen varmistamista ei aseteta kyseenalaiseksi, mutta se riippuu kansallisista 
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erityistoimenpiteistä, joilla voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden erityisolosuhteet.

Tarkistus 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tällaisiin oikeuksiin liitettyjen ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi ja tällaisiin 
siirtoihin tai vuokrauksiin sovellettavien 
ehtojen, menettelyjen, rajoitusten, 
peruutusten ja siirtymäkauden sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 453
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) tällaisiin oikeuksiin liitettyjen ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi ja tällaisiin 
siirtoihin tai vuokrauksiin sovellettavien 
ehtojen, menettelyjen, rajoitusten, 
peruutusten ja siirtymäkauden sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdot, joiden mukaan radiotaajuuksia voidaan siirtää tai vuokrata kansallisella tasolla, olisi 
jätettävä kansallisille sääntelyviranomaisille, jotka viimekädessä ovat vastuussa taajuuksien 
tehokkaasta hallinnoinnista.

Tarkistus 454
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tällaisiin oikeuksiin liitettyjen ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi ja tällaisiin 
siirtoihin tai vuokrauksiin sovellettavien 
ehtojen, menettelyjen, rajoitusten, 
peruutusten ja siirtymäkauden sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi;

b) tällaisiin oikeuksiin liitettyjen ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi;

Or. en

Perustelu

Komission radiotaajuuspäätöstä koskevien täytäntöönpanovaltuuksien saattaminen 
puitedirektiivin mukaiseksi edellyttää, että direktiiviin sisällytetään radiotaajuuksia koskevan 
päätöksen 1 artiklan 4 kohtaa vastaava lauseke. Komission ei pitäisi yksilöidä 
lähetystaajuusalueita alueiksi, joiden käyttöoikeudet voidaan siirtää tai vuokrata, kun otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta kulttuuri- ja tiedotusvälinepolitiikan saralla. Yksittäisten 
oikeuksien siirtäminen tai vuokraaminen kuuluu 9 b artiklan nojalla kansallisten menettelyjen 
piiriin, joten komission ei pitäisi yhdenmukaistaa näitä menettelyjä.
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Tarkistus 455
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tällaisiin oikeuksiin liitettyjen ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi ja tällaisiin 
siirtoihin tai vuokrauksiin sovellettavien 
ehtojen, menettelyjen, rajoitusten, 
peruutusten ja siirtymäkauden sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi;

b) tällaisiin oikeuksiin liitettyjen ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi;

Or. en

Perustelu

Komission radiotaajuuspäätöstä koskevien täytäntöönpanovaltuuksien saattaminen 
puitedirektiivin mukaiseksi edellyttää, että direktiiviin sisällytetään radiotaajuuksia koskevan 
päätöksen 1 artiklan 4 kohtaa vastaava lauseke. Komission ei pitäisi yksilöidä 
lähetystaajuusalueita alueiksi, joiden käyttöoikeudet voidaan siirtää tai vuokrata, kun otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta kulttuuri- ja tiedotusvälinepolitiikan saralla. Yksittäisten 
oikeuksien siirtäminen tai vuokraaminen kuuluu 9 b artiklan nojalla kansallisten menettelyjen 
piiriin, joten komission ei pitäisi yhdenmukaistaa näitä menettelyjä.

Tarkistus 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) niiden erityistoimien 
yhdenmukaistamiseksi, joilla 
varmistetaan terve kilpailu yksittäisiä 
oikeuksia siirrettäessä;

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Komiteamenettelyssä hyväksyttäviksi ehdotetut toimenpiteet ovat niin laajoja, ettei niitä voida 
pitää direktiivin "muina kuin keskeisinä osina". Toisaalta suuri osa yhdenmukaistamisesta 
voidaan ja on jo suoritettukin menestyksekkäästi nk. radiotaajuuspäätöksen (päätös 
N:o 676/2002/EY) mukaisesti. Siksi 9 c artiklan b ja c alakohta olisi poistettava. Johdanto-
osan 23 kappaleen mukaan jäsenvaltioilla on toimivalta määritellä viestimiä koskevat 
toimintalinjat.

Tarkistus 457
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) niiden erityistoimien 
yhdenmukaistamiseksi, joilla 
varmistetaan terve kilpailu yksittäisiä 
oikeuksia siirrettäessä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdot, joiden mukaan radiotaajuuksia voidaan siirtää tai vuokrata kansallisella tasolla, olisi 
jätettävä kansallisille sääntelyviranomaisille, jotka viimekädessä ovat vastuussa taajuuksien 
tehokkaasta hallinnoinnista.

Tarkistus 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) niiden erityistoimien 
yhdenmukaistamiseksi, joilla 
varmistetaan terve kilpailu yksittäisiä 
oikeuksia siirrettäessä;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Kohdan b ja c alakohtien poistamisen syynä on se, että kyseisiin siirtoihin, menettelyihin ja 
rajoihin sovellettavat ehdot on vahvistettava toissijaisuusperiaatetta noudattaen.

Yhdenmukaisuuden takia 9 artiklaan tehdyn tarkistuksen kanssa 
teknologiariippumattomuuden ja palveluriippumattomuuden periaatteiden soveltamisen on 
oltava jäsenvaltioiden vastuulla ja mahdollisuuksien mukaan koordinoitu kansallisen 
taajuushallinnon kanssa. Yhdenmukaistamistoimiin sisältyy siten niiden taajuusalueiden 
tunnistaminen, joihin on välttämättä sovellettava EU:n riippumattomuusperiaatteita.

Tarkistus 459
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) niiden erityistoimien 
yhdenmukaistamiseksi, joilla 
varmistetaan terve kilpailu yksittäisiä 
oikeuksia siirrettäessä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että siirrettyihin tai vuokrattuihin toimilupiin alun perin liittyvien oikeuksien ja 
erityisvelvoitteiden määrittely kuuluu edelleen kansalliseen toimivaltaan. Siten voidaan ottaa 
huomioon erityisvelvoitteet, kuten kattavuutta ja maankäyttöä koskevat velvoitteet. Terveen 
kilpailun tarpeen varmistamista ei aseteta kyseenalaiseksi, mutta se riippuu kansallisista 
erityistoimenpiteistä, joilla voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden erityisolosuhteet.
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