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Tarkistus 460
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Edellä 8 a artiklan (uusi) ja tämän direktiivin 9 artiklassa esitetyn teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden määritelmän välinen oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi 
varmistettava. Lisäksi oikeudellinen yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös 
radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/EY) 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.
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Tarkistus 461
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Edellä 8 a artiklan (uusi) ja tämän direktiivin 9 artiklassa esitetyn teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden määritelmän välinen oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi 
varmistettava. Lisäksi oikeudellinen yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös 
radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/EY)  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 462
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Taajuuksien siirtämistä tai vuokraamista kansallisella tasolla koskevista ehdoista 
päättäminen pitäisi jättää kansallisille sääntelyviranomaisille, jotka viime kädessä ovat 
vastuussa taajuuksien tehokkaasta hallinnoinnista.  

Tarkistus 463
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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.

Poistetaan.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE407.632v01-00 6/111 AM\725139FI.doc

FI

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 464
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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.

Poistetaan.

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 465
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Edellä 8 a artiklan (uusi) ja tämän direktiivin 9 artiklassa esitetyn teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden määritelmän välinen oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi 
varmistettava. Lisäksi oikeudellinen yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös 
radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/EY) 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 466
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) palvelu- tai d) sellaisten taajuusalueiden yksilöimisen 
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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.

yhdenmukaistaminen, joihin sovelletaan 
palvelu- tai teknologiariippumattomuutta,
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, mukaan 
luettuna radio- ja 
televisiolähetyspalvelujen tarjoaminen.

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, 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 467
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) palvelu- tai 
teknologiariippumattomuutta koskevan 
poikkeuksen luomiseksi ja näiden 
poikkeusten soveltamisalan ja luonteen 
yhdenmukaistamiseksi 9 artiklan 3 ja 
4 kohdan mukaisesti lukuun ottamatta niitä 

(d) palvelu- tai 
teknologiariippumattomuutta koskevan 
poikkeuksen luomiseksi ja näiden 
poikkeusten soveltamisalan ja luonteen 
yhdenmukaistamiseksi. Kaikki poikkeukset 
tehdään 9 artiklan 3 ja 4 kohdan 

Adlib Express Watermark



AM\725139FI.doc 9/111 PE407.632v01-00

FI

poikkeuksia, joiden tarkoituksena on 
varmistaa kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen.

mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Selkeytetään, että palvelu- tai teknologiariippumattomuutta koskevat poikkeukset, myös 
komission luomat, pitää toteuttaa 9 artiklan 3 ja 4 kohdassa asetettujen rajojen puitteissa.   
Toiseksi ei ole selvää, miksi palvelu- tai teknologiariippumattomuutta koskevan kulttuurisen 
ja kielellisen monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden edistämiseksi luodun 
poikkeuksen soveltamisalaa ja luonnetta ei pitäisi yhdenmukaistaa ehdotuksissa.  

Tarkistus 468
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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.

(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 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-
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osan 23 kappaleen mukaan jäsenvaltioilla on toimivalta määritellä viestimiä koskevat 
toimintalinjat.

Tarkistus 469
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 1a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanotoimenpiteet eivät 
vaikuta yhteisön lainsäädännön 
mukaisiin yhteisön tai kansallisen tason 
toimiin, joilla pyritään yleisen edun 
mukaisiin tavoitteisiin, eivätkä etenkään 
niihin toimiin, jotka koskevat kulttuurisen 
ja kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistämistä.

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 470
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 1a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanotoimenpiteet eivät 
vaikuta yhteisön lainsäädännön 
mukaisiin yhteisön tai kansallisen tason 
toimiin, joilla pyritään yleisen edun 
mukaisiin tavoitteisiin, eivätkä etenkään 
niihin toimiin, jotka koskevat kulttuurisen 
ja kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistämistä.

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 471
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 1a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanotoimenpiteet eivät 
vaikuta yhteisön lainsäädännön 
mukaisiin yhteisön tai kansallisen tason 
toimiin, joilla pyritään yleisen edun 
mukaisiin tavoitteisiin, eivätkä etenkään 
niihin toimiin, jotka koskevat sisällön 
sääntelyä ja audiovisuaalialan politiikkaa. 

Or. en
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Perustelu

Edellä 8 a artiklan (uusi) ja tämän direktiivin 9 artiklassa esitetyn teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden määritelmän välinen oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi 
varmistettava. Lisäksi oikeudellinen yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös 
radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/EY) 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 472
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 1a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanotoimenpiteet eivät 
vaikuta yhteisön lainsäädännön 
mukaisiin yhteisön tai kansallisen tason 
toimiin, joilla pyritään yleisen edun 
mukaisiin tavoitteisiin, eivätkä etenkään 
niihin toimiin, jotka koskevat sisällön 
sääntelyä ja audiovisuaalialan politiikkaa. 

Or. en

Perustelu

Edellä 8 a artiklan (uusi) ja tämän direktiivin 9 artiklassa esitetyn teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden määritelmän välinen oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi 
varmistettava. Lisäksi oikeudellinen yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös 
radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/EY) 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.
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Tarkistus 473
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 1a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanotoimenpiteet eivät 
vaikuta yhteisön lainsäädännön 
mukaisiin yhteisön tai kansallisen tason 
toimiin, joilla pyritään yleisen edun 
mukaisiin tavoitteisiin, eivätkä etenkään 
niihin toimiin, jotka koskevat sisällön 
sääntelyä ja audiovisuaalialan politiikkaa. 

Or. en

Perustelu

Edellä 8 a artiklan (uusi) ja tämän direktiivin 9 artiklassa esitetyn teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden määritelmän välinen oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi 
varmistettava. Lisäksi oikeudellinen yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös 
radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/EY) 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 474
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 22 artiklan 

Poistetaan.
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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

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 475
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.”

"Toimenpiteistä, joihin viitataan tässä 
artiklassa ja joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

Or. en
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Tarkistus 476
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.”

Toimenpiteistä, joihin viitataan 1 kohdan 
a–c alakohdissa ja 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
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea.

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 477
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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.”

Toimenpiteistä, joihin viitataan 1 kohdan 
a–c alakohdissa ja joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Komissiota voi tämän kohdan 
säännösten täytäntöönpanossa avustaa
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea.

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 478
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 22 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. Komissiota 
voi 1 kohdan a–c alakohtien säännösten 
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voi soveltaa 22 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä. 
Komissiota voi tämän kohdan säännösten 
täytäntöönpanossa avustaa 
markkinaviranomainen asetuksen 
[…/EY] 10 artiklan mukaisesti.”

täytäntöönpanossa avustaa 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea.

Or. en

Perustelu

Edellä 8 a artiklan (uusi) ja tämän direktiivin 9 artiklassa esitetyn teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden määritelmän välinen oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi 
varmistettava. Lisäksi oikeudellinen yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös 
radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/EY) 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 479
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.”

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 22 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. Komissiota 
voi 1 kohdan a–c alakohtien säännösten 
täytäntöönpanossa avustaa 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea.
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Or. en

Perustelu

 Edellä 8 a artiklan (uusi) ja tämän direktiivin 9 artiklassa esitetyn teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden määritelmän välinen oikeudellinen yhdenmukaisuus olisi 
varmistettava. Lisäksi oikeudellinen yhdenmukaisuus pitää varmistaa myös 
radiotaajuuspäätöksen kanssa (676/2002/EY) erityisesti, mitä tulee sen artiklan 
soveltamisalaan, joka koskee teknisiä täytäntöönpanotoimia 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 480
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.”

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.” Komissio päättää 
toimenpiteistä ottamalla mahdollisimman 
tarkasti huomioon asianomaisten 
teknisten järjestöjen ja 
standardointijärjestöjen tekemät 
arvioinnit sekä kuultuaan intressitahoja. 

Or. en
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Perustelu

The aim is to guarantee the technical and operational feasibility of such mechanisms since the 
introduction of network and service neutrality requires an in depth and band by band analysis 
in particular with respect to the interference issue which, if not adequately taken care of, may 
cause significant harm to consumers in terms of degradation of quality and safety. Therefore, 
it is important that this assessment is carried out by international technical bodies expressly 
mandated by the Commission like the CEPT/ECC/ETSI, which are institutionally requested to 
assist the European Commission in this technical field. Also, Member States should consult 
all players operating in the market in order to verify the consistency of the proposed measures 
to market needs and demand.

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

Tarkistus 481
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
9c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.”

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.” Komissio päättää 
toimenpiteistä ottamalla mahdollisimman 
tarkasti huomioon asianomaisten 
teknisten järjestöjen ja 
standardointijärjestöjen tekemät 
arvioinnit sekä kuultuaan intressitahoja.

Or. en
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Perustelu

Tässä artiklassa tarkoitettujen yhdenmukaistamistoimien tarkoituksena on säännellä 
taajuuksien hallinnoinnin keskeisiä näkökohtia, vaikka ne ovatkin luonteeltaan 
täytäntöönpanoa koskevia. Sen vuoksi on erittäin tärkeää tukea komission 
yhdenmukaistamistoimia arvioimalla yksityiskohtaisesti mainittujen toimien teknistä ja 
operatiivista toteutettavuutta ja vaikutuksia, ja toimivaltaisen kansainvälisen elimen kuten 
CEPT:n, EKK:n ja ETSIn, on suoritettava arviointi.

Tarkistus 482
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY
9ca artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Lisätään artikla seuraavasti:

9 c a artikla

1. Taajuuksien tehokkaan käyttämisen ja 
vaikuttavan hallinnoinnin 
varmistamiseksi koko yhteisön alueella, 
jäsenvaltioiden ja komission on otettava 
tämän direktiivin täytäntöönpanossa 
huomioon ITU:n säännöt ja määräykset, 
erityisesti radio-ohjesäännöt, sellaisina 
kuin niitä on ajoittain muutettu.

2. Komission on valvottava taajuuksia 
koskevaa kehitystä kolmansissa maissa ja 
kansainvälisissä järjestöissä, myös 
ITU:ssa, jos kehitys voi vaikuttaa tämän 
direktiivin täytäntöönpanoon.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista tämän direktiivin 
täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista, 
jotka oikeudellisesti tai todellisuudessa 
johtuvat voimassa olevista 
kansainvälisistä sopimuksista, 
kolmansista maista tai kansainvälisistä 
järjestöistä, ITU mukaan luettuna.
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4. Komission on raportoitava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti 
1–3 kohdan soveltamisen tuloksista, ja se 
voi tarvittaessa ehdottaa toimenpiteitä 
tämän direktiivin periaatteiden 
täytäntöönpanon ja tavoitteiden 
saavuttamisen turvaamiseksi. Tarvittaessa 
on sovittava yhteisistä poliittisista 
tavoitteista, jotta varmistetaan yhteisön 
tasolla tapahtuva koordinointi 
jäsenvaltioiden kesken.

5. Tämän kohdan mukaisesti toteutetut 
toimenpiteet eivät saa vaikuttaa 
asiaankuuluviin kansainvälisiin 
sopimuksiin perustuviin yhteisön ja 
jäsenvaltioiden velvoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Taajuuksien tehokkaan käytön varmistamiseksi operaattoreiden on noudatettava ITU:n 
kansainvälisesti sitovien sääntöjen ja menettelyjen mukaisia valvonta- ja 
koordinointimenettelyjä ja luotettava niihin. Näin voidaan varmistaa, että verkkoa tai 
järjestelmää voidaan koordinoida ja että se voidaan ottaa käyttöön onnistuneesti. 
Hallinnoijien kansainväliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat niiden ja muiden 
hallinnoijien toteuttamaa taajuuksien myöntämistä, juontavat juurensa myönnettyjen 
taajuuksien kirjaamiseen ITU:n kansainväliseen taajuusrekisteriin (Master International 
Frequency Register, MIFR) tai siihen, että myönnetyt taajuudet vastaavat ITU:n 
taajuussuunnitelmaa.

Tarkistus 483
Erna Hennicot-Schoepges, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY
9ca artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Lisätään artikla seuraavasti:

9 c a artikla
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1. Komission on valvottava taajuuksia 
koskevaa kehitystä kolmansissa maissa ja 
kansainvälisissä järjestöissä, myös 
ITU:ssa, jos kehitys voi vaikuttaa tämän 
direktiivin täytäntöönpanoon.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista tämän direktiivin 
täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista, 
jotka oikeudellisesti tai todellisuudessa 
johtuvat voimassa olevista 
kansainvälisistä sopimuksista, 
kolmansista maista tai kansainvälisistä 
järjestöistä, ITU mukaan luettuna.

3. Komissio raportoi säännöllisesti 1 ja 2 
kohdan soveltamisesta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja voi 
tarvittaessa ehdottaa toimenpiteitä 
turvatakseen tämän päätöksen 
periaatteiden ja tavoitteiden 
toteuttamisen. Tarvittaessa on sovittava 
yhteisistä poliittisista tavoitteista, jotta 
varmistetaan yhteisön tasolla tapahtuva 
koordinointi jäsenvaltioiden kesken.

4. Tämän kohdan mukaisesti toteutetut 
toimenpiteet eivät saa vaikuttaa 
asiaankuuluviin kansainvälisiin 
sopimuksiin perustuviin yhteisön ja
jäsenvaltioiden velvoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Taajuuksien tehokkaan käytön varmistamiseksi operaattoreiden on noudatettava ITU:n 
kansainvälisesti sitovien sääntöjen ja menettelyjen mukaisia valvonta- ja 
koordinointimenettelyjä ja luotettava niihin. Näin voidaan varmistaa, että verkkoa tai 
järjestelmää voidaan koordinoida ja että se voidaan ottaa käyttöön onnistuneesti. 
Hallinnoijien kansainväliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat niiden ja muiden 
hallinnoijien toteuttamaa taajuuksien myöntämistä, juontavat juurensa myönnettyjen 
taajuuksien kirjaamiseen ITU:n kansainväliseen taajuusrekisteriin (Master International 
Frequency Register, MIFR) tai siihen, että myönnetyt taajuudet vastaavat ITU:n 
taajuussuunnitelmaa.
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Tarkistus 484
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – -a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kansalliset sääntelyviranomaiset 
valvovat kaikkien kansallisten 
numerovarojen tiettyyn käyttöön 
osoittamista ja kansallisten 
numerointisuunnitelmien hallinnointia. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava [...] 
riittävä määrä numeroita ja 
numerointialueita. Vaikka palveluun 
sisältyisi sijainnista riippumattomia 
toimintoja, sekä maantieteellisiä että 
muita kuin maantieteellisiä numeroita 
käyttävien palvelujen saatavuus on 
olennaista.  Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
käyttöön puolueettomat, selkeät ja 
syrjimättömät menettelyt kansallisten 
numerovarojen tiettyyn käyttöön 
ottamista varten.”

Or. en

Perustelu

Sähköisten viestintäpalvelujen tuottajien oikeutta käyttää puhelinnumeroita olisi 
vahvistettava.    Sekä maantieteellisiä että muita kuin maantieteellisiä numeroita käyttävien 
palvelujen saatavuus esimerkiksi IP-puheensiirtoon perustuvissa palveluissa on todellakin 
olennaista, myös silloin, kun palveluun sisältyy sijainnista riippumattomia toimintoja.  
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Tarkistus 485
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että numerointisuunnitelmia 
ja -menettelyjä sovelletaan tavalla, joka 
kohtelee yhdenvertaisesti kaikkia yleisesti 
saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajia. 
Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, 
että yritys, jolle on myönnetty 
numerointialue, ei syrji muita sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajia niiden 
palvelujen käyttöön tarvittavien 
numeroiden osalta.”

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että numerointisuunnitelmia 
ja -menettelyjä sovelletaan tavalla, joka 
kohtelee yhdenvertaisesti kaikkia 
numeroiden tarjoajia ja käyttäjiä 
kaikkialla Euroopan unionissa. 
Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, 
että yritys, jolle on myönnetty 
numerointialue, ei syrji muita tarjoajia ja 
käyttäjiä niiden palvelujen käyttöön
tarvittavien numeroiden osalta.

Or. en

Perustelu

Kansalaisten, kuluttajien ja liikeyritysten edut kärsivät unionissa, mikäli 
numerointijärjestelmää ei uudisteta. Puitedirektiivin 10 artiklaan olisi lisättävä määräys, 
jolla jäsenvaltiot velvoitetaan poistamaan rajoitukset kansallisissa 
numerointisuunnitelmissaan ja niihin liittyvissä säännöissä, joilla estetään kaikkien 
numeroiden käyttäminen vapaasti kaikkialla unionissa, ja poistettava kaikki rajoitukset, jotka 
koskevat kaikentyyppisten numeroiden käyttäjien henkilöllisyyttä/luokitusta (tämä ei estä 
oikeutettujen ehtojen asettamista numeroiden myöntämiselle).   

Tarkistus 486
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
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varmistettava, että numerointisuunnitelmia 
ja -menettelyjä sovelletaan tavalla, joka 
kohtelee yhdenvertaisesti kaikkia yleisesti 
saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajia. 
Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, 
että yritys, jolle on myönnetty 
numerointialue, ei syrji muita sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajia niiden 
palvelujen käyttöön tarvittavien 
numeroiden osalta.”

varmistettava, että kansallisia
numerointisuunnitelmia ja -menettelyjä 
sovelletaan tavalla, joka kohtelee 
yhdenvertaisesti kaikkia yleisesti saatavilla 
olevien sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjoajia. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
varmistettava, että yritys, jolle on 
myönnetty numerointialue, ei syrji muita 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajia 
niiden palvelujen käyttöön tarvittavien 
numeroiden osalta.”

Or. es

Perustelu

Tekninen korjaus: kansalliset sääntelyviranomaiset voivat puuttua kansallisiin 
numerointisuunnitelmiin.  

Tarkistus 487
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on tuettava 
numeroinnin yhdenmukaistamista 
yhteisössä silloin kun se edistää 
sisämarkkinoiden toimintaa tai tukee
yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä. Komissio voi tältä osin 
toteuttaa asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joihin voi 
sisältyä erityisnumeroiden tai -
numeroalueiden hinnoitteluperiaatteiden 
vahvistaminen. 
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa markkinaviranomaiselle vastuita
näiden toimenpiteiden soveltamisessa.

4. Jäsenvaltioiden on tuettava 
numerovarojen yhdenmukaistamista ja 
saatavuutta yhteisössä silloin kun se on 
tarpeen yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämisen tukemiseksi.

Or. en
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Perustelu

Kansalaisten, kuluttajien ja liikeyritysten edut kärsivät unionissa, mikäli 
numerointijärjestelmää ei uudisteta. Puitedirektiivin 10 artiklaan olisi lisättävä määräys, 
jolla jäsenvaltiot velvoitetaan poistamaan rajoitukset kansallisissa 
numerointisuunnitelmissaan ja niihin liittyvissä säännöissä, joilla estetään kaikkien 
numeroiden käyttäminen vapaasti kaikkialla unionissa, ja poistettava kaikki rajoitukset, jotka 
koskevat kaikentyyppisten numeroiden käyttäjien henkilöllisyyttä/luokitusta (tämä ei estä 
oikeutettujen ehtojen asettamista numeroiden myöntämiselle).    

Tarkistus 488
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä. Komissio voi tältä osin 
toteuttaa asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joihin voi 
sisältyä erityisnumeroiden tai 
-numeroalueiden hinnoitteluperiaatteiden 
vahvistaminen. 
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa markkinaviranomaiselle vastuita 
näiden toimenpiteiden soveltamisessa.

4. Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä.

Or. de

Perustelu

Ehdotetut hintaperiaatteita koskevat toimet ovat ristiriidassa oikeudellisen kehyksen 
tavoitteen kanssa, jonka on vähittäiskaupan hintasäännöstelyn mahdollisimman laaja purku. 
Täytäntöönpanotoimilla voi olla huomattavia rahallisia vaikutuksia alaan. Tällöin on 
aloitettava uusi lainsäädäntömenettely. Komission ehdotuksen KOM(2007)0699 mukainen 
viranomainen ei ole toivottava.
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Tarkistus 489
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä. Komissio voi tältä osin 
toteuttaa asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joihin voi 
sisältyä erityisnumeroiden tai -
numeroalueiden hinnoitteluperiaatteiden 
vahvistaminen. 
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa markkinaviranomaiselle vastuita 
näiden toimenpiteiden soveltamisessa.

4. Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä. Komissio voi tältä osin 
toteuttaa asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama tarkistus johtaisi vähittäistason sääntelyn lisääntymiseen, jos aletaan 
vahvistaa hinnoitteluperiaatteita. Tämä on vastoin sääntelyjärjestelmän systematiikkaa, jonka 
mukaan vähittäispalvelujen hintojensääntely varataan yrityksille, joilla on 
yleispalveludirektiivissä tarkoitettu huomattava markkinavoima. Uusien laajojen 
hintojensääntelyvaltuuksien myöntäminen sääntelijöille on vastoin sääntelyn parantamisen 
päämäärää ja hallitsevaa periaatetta, jonka mukaan sääntely tulisi periaatteessa rajoittaa 
tukkutason palveluihin.

Tarkistus 490
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä. Komissio voi tältä osin
toteuttaa asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joihin voi 
sisältyä erityisnumeroiden tai -
numeroalueiden hinnoitteluperiaatteiden 
vahvistaminen. 
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa markkinaviranomaiselle vastuita 
näiden toimenpiteiden soveltamisessa.

4. Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee uusien yleiseurooppalaisten 
palvelujen kehittämistä nykyisiä palveluja 
kuitenkaan heikentämättä. Komissio voi 
toteuttaa asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan keskeisissä palveluissa, 
kuten numerotiedustelussa käytettävien 
kansallisten numeroiden valtioiden rajat 
ylittävä käyttö.
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa markkinaviranomaiselle vastuita 
näiden toimenpiteiden soveltamisessa.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistettu eurooppalainen numerointi hyödyttäisi huomattavasti uusia 
yleiseurooppalaisia palveluita, mutta se heikentäisi niitä, jos sääntelyä on purettu ilman että 
yhdenmukaistamista olisi toteutettu, kuten numerotiedustelupalveluiden tapauksessa.
Numerotiedustelupalvelut ovat yleispalveludirektiivin johdanto-osan 11 kappaleen mukainen 
palvelujen käytön kannalta olennainen apuväline. Euroopan kansalaisten mahdollisuus 
matkustaa toisiin jäsenvaltioihin ja saada yhteys tavanomaiseen numerotiedustelupalvelujen 
tarjoajaansa saadakseen tietoa äidinkielellään on olennainen pyrittäessä edistämään 
sisämarkkinoiden kehitystä.

Tarkistus 491
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee yleiseurooppalaisten palvelujen 

4. Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee uusien yleiseurooppalaisten 
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kehittämistä. Komissio voi tältä osin 
toteuttaa asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joihin voi 
sisältyä erityisnumeroiden tai -
numeroalueiden hinnoitteluperiaatteiden 
vahvistaminen. 
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa markkinaviranomaiselle vastuita 
näiden toimenpiteiden soveltamisessa.

palvelujen kehittämistä nykyisiä palveluja 
kuitenkaan heikentämättä. Komissio voi 
toteuttaa asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan keskeisissä palveluissa, 
kuten numerotiedustelussa käytettävien 
kansallisten numeroiden valtioiden rajat 
ylittävä käyttö.
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa markkinaviranomaiselle vastuita 
näiden toimenpiteiden soveltamisessa.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistettu eurooppalainen numerointi hyödyttäisi huomattavasti uusia 
yleiseurooppalaisia palveluita, mutta se heikentäisi niitä, jos sääntelyä on purettu ilman että 
yhdenmukaistamista olisi toteutettu, kuten numerotiedustelupalveluiden tapauksessa.
Numerotiedustelupalvelut ovat yleispalveludirektiivin johdanto-osan 11 kappaleen mukainen 
palvelujen käytön kannalta olennainen apuväline. Euroopan kansalaisten mahdollisuus 
matkustaa toisiin jäsenvaltioihin ja saada yhteys tavanomaiseen numerotiedustelupalvelujen 
tarjoajaansa saadakseen tietoa äidinkielellään on olennainen pyrittäessä edistämään 
sisämarkkinoiden kehitystä.

Tarkistus 492
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä. Komissio voi tältä osin 
toteuttaa asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joihin voi 
sisältyä erityisnumeroiden tai -
numeroalueiden hinnoitteluperiaatteiden 
vahvistaminen. 

4. Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä nykyisiä palveluja kuitenkaan 
heikentämättä. Komissio voi toteuttaa 
asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan keskeisissä palveluissa, 
kuten numerotiedustelussa käytettävien 
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Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa markkinaviranomaiselle vastuita 
näiden toimenpiteiden soveltamisessa.

kansallisten numeroiden valtioiden rajat 
ylittävä käyttö.
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa markkinaviranomaiselle vastuita 
näiden toimenpiteiden soveltamisessa.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistettu eurooppalainen numerointi hyödyttäisi huomattavasti uusia 
yleiseurooppalaisia palveluita, mutta se heikentäisi niitä, jos sääntelyä on purettu ilman että 
yhdenmukaistamista olisi toteutettu, kuten numerotiedustelupalveluiden tapauksessa.
Euroopan kansalaisten mahdollisuus matkustaa toisiin jäsenvaltioihin ja saada yhteys 
tavanomaiseen numerotiedustelupalvelujen tarjoajaansa saadakseen tietoa äidinkielellään on 
olennainen pyrittäessä edistämään sisämarkkinoiden kehitystä.

Tarkistus 493
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä. Komissio voi tältä osin 
toteuttaa asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joihin voi 
sisältyä erityisnumeroiden tai -
numeroalueiden hinnoitteluperiaatteiden 
vahvistaminen. 
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa markkinaviranomaiselle vastuita 
näiden toimenpiteiden soveltamisessa.

4. Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee uusien ja nykyisten
yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä. Komissio voi toteuttaa 
asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan keskeisissä palveluissa, 
kuten numerotiedustelussa käytettävien 
kansallisten numeroiden valtioiden rajat 
ylittävä käyttö.
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa yhteistyöelimelle vastuita näiden 
toimenpiteiden soveltamisessa.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 494
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä. Komissio voi tältä osin 
toteuttaa asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joihin voi 
sisältyä erityisnumeroiden tai -
numeroalueiden hinnoitteluperiaatteiden 
vahvistaminen.
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa markkinaviranomaiselle vastuita 
näiden toimenpiteiden soveltamisessa.

4. Jäsenvaltioiden on edistettävä
numeroinnin yhdenmukaistamista 
yhteisössä siinä määrin kuin se on 
teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa
silloin kun se edistää sisämarkkinoiden 
toimintaa tai tukee yleiseurooppalaisten 
palvelujen kehittämistä. Komissio voi tältä 
osin toteuttaa yleiseurooppalaisten 
palveluiden osalta asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joihin voi 
sisältyä erityisnumeroiden tai -
numeroalueiden hinnoitteluperiaatteiden 
vahvistaminen.

Or. es

Perustelu

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de "promover 
el funcionamiento de mercado interior" puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio coste-beneficio.
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Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.
Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.

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

Tarkistus 495
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä. Komissio voi tältä osin 
toteuttaa asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joihin voi 
sisältyä erityisnumeroiden tai
-numeroalueiden hinnoitteluperiaatteiden 
vahvistaminen.
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa markkinaviranomaiselle vastuita 
näiden toimenpiteiden soveltamisessa.

4. Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä. Komissio voi yhdessä 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
kanssa tältä osin toteuttaa asianmukaisia 
teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
joihin voi sisältyä erityisnumeroiden tai
-numeroalueiden hinnoitteluperiaatteiden 
vahvistaminen.

Or. ro

Perustelu

Unionin tason yhdenmukaistamista ei voida toteuttaa kansallisten sääntelyviranomaisten 
velvollisuuksien kustannuksella.
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Tarkistus 496
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ehdotetut hintaperiaatteita koskevat toimet ovat ristiriidassa oikeudellisen kehyksen 
tavoitteen kanssa, jonka on vähittäiskaupan hintasäännöstelyn mahdollisimman laaja purku.
Täytäntöönpanotoimilla voi olla huomattavia rahallisia vaikutuksia alaan. Tällöin on 
aloitettava uusi lainsäädäntömenettely. Komission ehdotuksen KOM(2007)0699 mukainen 
viranomainen ei ole toivottava.

Tarkistus 497
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 22 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.
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Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio 
voi soveltaa 22 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

Or. ro

Perustelu

Unionin tason yhdenmukaistamista ei voida toteuttaa kansallisten sääntelyviranomaisten 
velvollisuuksien kustannuksella.

Tarkistus 498
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näistä 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.

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Perustelu

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de "promover 
el funcionamiento de mercado interior" puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio coste-beneficio.
Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.
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Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.

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

Tarkistus 499
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”toimii yksinkertaisten, selkeiden ja 
yleisesti saatavilla olevien menettelyjen 
pohjalta, joita sovelletaan syrjimättömästi 
ja viivytyksettä, ja tekee joka tapauksessa 
päätöksensä neljän kuukauden kuluessa 
hakemuksesta, ja”

”toimii yksinkertaisten, selkeiden ja 
yleisesti saatavilla olevien menettelyjen 
pohjalta, joita sovelletaan syrjimättömästi 
ja viivytyksettä, ja tekee joka tapauksessa 
päätöksensä kuuden kuukauden kuluessa 
hakemuksesta, ja”

Or. es

Perustelu

Eräissä jäsenvaltioissa vastuu tällaisten oikeuksien myöntämisestä on suurelta osin 
paikallisilla, alueellisilla tai liittovaltion viranomaisilla. Siksi on realistisempaa pidentää
määräaikaa, sillä säännös ei vaikuta yksinomaan sähköisen viestinnän alakohtaiseen 
säännöstöön, vaan myös muiden alojen säännöksiin. 

Tarkistus 500
Dragoş Florin David

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
11 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

”toimii yksinkertaisten, selkeiden ja 
yleisesti saatavilla olevien menettelyjen 
pohjalta, joita sovelletaan syrjimättömästi 
ja viivytyksettä, ja tekee joka tapauksessa 
päätöksensä neljän kuukauden kuluessa 
hakemuksesta, ja”

”toimii yksinkertaisten, selkeiden ja 
yleisesti saatavilla olevien menettelyjen 
pohjalta, joita sovelletaan syrjimättömästi 
ja viivytyksettä, ja tekee joka tapauksessa 
päätöksensä kahden kuukauden kuluessa 
hakemuksesta, ja”

Or. en

Tarkistus 501
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”toimii yksinkertaisten, selkeiden ja 
yleisesti saatavilla olevien menettelyjen 
pohjalta, joita sovelletaan syrjimättömästi 
ja viivytyksettä, ja tekee joka tapauksessa 
päätöksensä neljän kuukauden kuluessa 
hakemuksesta, ja”

”toimii yksinkertaisten, selkeiden ja 
yleisesti saatavilla olevien menettelyjen 
pohjalta, joita sovelletaan syrjimättömästi 
ja viivytyksettä, ja tekee joka tapauksessa 
päätöksensä neljän kuukauden kuluessa 
hakemuksesta ottaen huomioon 
pakkolunastusta koskevan kansallisen 
lainsäädännön, ja”

Or. ro

Perustelu

Myös pakkolunastusta koskeva kansallinen lainsäädäntö tulisi ottaa huomioon.
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Tarkistus 502
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos sähköisiä viestintäverkkoja 
tarjoavalla yrityksellä on kansallisen 
lainsäädännön nojalla oikeus asentaa 
järjestelmiä julkisessa tai yksityisessä 
omistuksessa olevan omaisuuden yhteyteen 
tai mahdollisuus käyttää omaisuuden 
pakkolunastus- tai käyttöönottomenettelyä, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
voitava määrätä tällaisten järjestelmien tai 
tällaisen omaisuuden yhteiskäytöstä, 
mukaan luettuina rakennusten sisääntulot, 
mastot, antennit, kaapelikanavat, 
kaapelikaivot ja katujakokaapit.

1. Jos sähköisiä viestintäverkkoja 
tarjoavalla yrityksellä on kansallisen 
lainsäädännön nojalla oikeus asentaa 
järjestelmiä julkisessa tai yksityisessä 
omistuksessa olevan omaisuuden yhteyteen 
tai mahdollisuus käyttää omaisuuden 
pakkolunastus- tai käyttöönottomenettelyä, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
voitava määrätä tällaisten järjestelmien tai 
tällaisen omaisuuden yhteiskäytöstä, 
mukaan luettuina rakennusten sisääntulot, 
mastot, antennit, kaapelikanavat, 
kaapelikaivot ja katujakokaapit.
Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
myös tarvittaessa määrätä tällaisten 
järjestelmien yhteiskäytöstä muiden 
julkisten yritysten kanssa, mikäli 
järjestelmien yhteiskäyttö on 
oikeasuhtaista.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että säännöksessä mainitaan suhteellisuusperiaate ja taloudellinen 
järkevyys. Kaapelikanavien ja mastojen kaltaisen perusinfrastruktuurin saatavuus voi useissa 
tapauksissa olla todellisena jäljellä olevana pullonkaulana televiestintäalalla. Tämän takia 
olisi myönnettävä käyttöoikeuksia kolmansien osapuolten infrastruktuurin käyttöönoton 
tukemiseksi.

Adlib Express Watermark



PE407.632v01-00 38/111 AM\725139FI.doc

FI

Tarkistus 503
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos sähköisiä viestintäverkkoja 
tarjoavalla yrityksellä on kansallisen 
lainsäädännön nojalla oikeus asentaa 
järjestelmiä julkisessa tai yksityisessä 
omistuksessa olevan omaisuuden yhteyteen 
tai mahdollisuus käyttää omaisuuden 
pakkolunastus- tai käyttöönottomenettelyä, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
voitava määrätä tällaisten järjestelmien tai 
tällaisen omaisuuden yhteiskäytöstä, 
mukaan luettuina rakennusten sisääntulot, 
mastot, antennit, kaapelikanavat, 
kaapelikaivot ja katujakokaapit.

1. Jos sähköisiä viestintäverkkoja 
tarjoavalla yrityksellä on kansallisen 
lainsäädännön nojalla oikeus asentaa 
järjestelmiä julkisessa tai yksityisessä 
omistuksessa olevan omaisuuden yhteyteen 
tai mahdollisuus käyttää omaisuuden 
pakkolunastus- tai käyttöönottomenettelyä, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
voitava määrätä tällaisten järjestelmien tai 
tällaisen omaisuuden yhteiskäytöstä, 
mukaan luettuina rakennusten sisääntulot, 
kaapelointi, mastot, korkeat tukirakenteet, 
antennit, kaapelikanavat, kaapelikaivot ja 
katujakokaapit.

Or. en

Tarkistus 504
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos sähköisiä viestintäverkkoja 
tarjoavalla yrityksellä on kansallisen 
lainsäädännön nojalla oikeus asentaa 
järjestelmiä julkisessa tai yksityisessä 
omistuksessa olevan omaisuuden yhteyteen 
tai mahdollisuus käyttää omaisuuden 
pakkolunastus- tai käyttöönottomenettelyä, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
voitava määrätä tällaisten järjestelmien tai 

1. Jos sähköisiä viestintäverkkoja 
tarjoavalla julkisella tai yksityisellä
yrityksellä on kansallisen lainsäädännön 
nojalla oikeus asentaa perusjärjestelmiä, 
joilla voidaan käyttää sähköisiä 
viestintäverkkoja, julkisessa tai 
yksityisessä omistuksessa olevan 
omaisuuden yhteyteen tai mahdollisuus 
käyttää omaisuuden pakkolunastus- tai 
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tällaisen omaisuuden yhteiskäytöstä, 
mukaan luettuina rakennusten sisääntulot, 
mastot, antennit, kaapelikanavat, 
kaapelikaivot ja katujakokaapit.

käyttöönottomenettelyä, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on voitava määrätä 
tällaisten järjestelmien tai tällaisen 
omaisuuden yhteiskäytöstä, mukaan 
luettuina rakennusten sisääntulot, mastot, 
antennit, kaapelikanavat ja kaapelikaivot, 
ottaen kuitenkin täysimääräisesti 
huomioon suhteellisuusperiaatteen.

Or. en

Perustelu

Tulevaisuudessa kaapelikanavien ja mastojen kaltaisen perusinfrastruktuurin saatavuus voi 
useissa tapauksissa muodostaa todellisen jäljellä olevan pullonkaulana liityntäverkossa.  
Perusjärjestelmät ja erityisesti olemassa olevat ja uudet kaapelikanavat, joilla voidaan 
käyttää sähköisiä viestintäverkkoja, pitäisi avata uuden ja vaihtoehtoisen infrastruktuurin 
käyttöönoton tukemiselle. Kaapelikanavien yhteiskäytön pitää koskea kaikkia operaattoreita 
ja julkisyhteisöjä ottaen huomioon suhteellisuusperiaatteen.  Katujakokaappien 
käyttöoikeusvelvollisuus ei ole perusteltu, koska ne eivät itsessään muodosta pysyvää 
taloudellista pullonkaulaa.

Tarkistus 505
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos sähköisiä viestintäverkkoja 
tarjoavalla yrityksellä on kansallisen 
lainsäädännön nojalla oikeus asentaa 
järjestelmiä julkisessa tai yksityisessä 
omistuksessa olevan omaisuuden yhteyteen 
tai mahdollisuus käyttää omaisuuden 
pakkolunastus- tai käyttöönottomenettelyä, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
voitava määrätä tällaisten järjestelmien tai 
tällaisen omaisuuden yhteiskäytöstä, 
mukaan luettuina rakennusten sisääntulot, 
mastot, antennit, kaapelikanavat, 
kaapelikaivot ja katujakokaapit.

1. Jos julkisella tai yksityisellä yrityksellä 
on kansallisen lainsäädännön nojalla 
oikeus asentaa järjestelmiä julkisessa tai 
yksityisessä omistuksessa olevan 
omaisuuden yhteyteen tai mahdollisuus 
käyttää omaisuuden pakkolunastus- tai 
käyttöönottomenettelyä, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on voitava määrätä 
tällaisten järjestelmien tai tällaisen 
omaisuuden yhteiskäytöstä, mukaan 
luettuina mastot, antennit, kaapelikanavat 
ja kaapelikaivot, ottaen kuitenkin 
täysimääräisesti huomioon 
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suhteellisuusperiaatteen.

Or. en

Perustelu

Kolmansien osapuolten infrastruktuurin käyttöönoton tukemiseksi mastojen ja antennien 
käyttöoikeuden pitää koskea kaikkia operaattoreita, julkisia ja yksityisiä. 
Yhteiskäyttövelvoitteen laajentaminen rakennusten sisääntuloihin on turvallisuuden kannalta 
kriittinen eikä ole selvää, miten sisääntuloja koskeva velvoite voidaan käytännössä panna 
täytäntöön. Katujakokaappien käyttöoikeusvelvollisuus ei ole perusteltu, koska ne ovat 
periaatteessa toisinnettavissa eivätkä itsessään muodosta pysyvää taloudellista pullonkaulaa.

Tarkistus 506
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos sähköisiä viestintäverkkoja 
tarjoavalla yrityksellä on kansallisen 
lainsäädännön nojalla oikeus asentaa 
järjestelmiä julkisessa tai yksityisessä 
omistuksessa olevan omaisuuden yhteyteen 
tai mahdollisuus käyttää omaisuuden 
pakkolunastus- tai käyttöönottomenettelyä, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
voitava määrätä tällaisten järjestelmien tai 
tällaisen omaisuuden yhteiskäytöstä, 
mukaan luettuina rakennusten sisääntulot, 
mastot, antennit, kaapelikanavat, 
kaapelikaivot ja katujakokaapit. 

1. Jos sähköisiä viestintäverkkoja 
tarjoavalla yksityisellä tai julkisella 
yrityksellä on kansallisen lainsäädännön 
nojalla oikeus asentaa järjestelmiä 
julkisessa tai yksityisessä omistuksessa 
olevan omaisuuden yhteyteen tai 
mahdollisuus käyttää omaisuuden 
pakkolunastus- tai käyttöönottomenettelyä, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
voitava määrätä tällaisten järjestelmien tai 
tällaisen omaisuuden yhteiskäytöstä, 
mukaan luettuina rakennusten sisääntulot, 
mastot, antennit, kaapelikanavat, 
kaapelikaivot, tyhjät putket ja 
katujakokaapit, ottaen kuitenkin 
huomioon suhteellisuusperiaate.

Or. de

Perustelu

Viestintäverkkojen laajentamisen nopeuttamiseksi tulisi käyttää kaikkia mahdollisia keinoja jo 
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olemassa olevien tyhjien putkien käyttämiseksi.

Tarkistus 507
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos sähköisiä viestintäverkkoja 
tarjoavalla yrityksellä on kansallisen 
lainsäädännön nojalla oikeus asentaa 
järjestelmiä julkisessa tai yksityisessä 
omistuksessa olevan omaisuuden yhteyteen 
tai mahdollisuus käyttää omaisuuden 
pakkolunastus- tai käyttöönottomenettelyä, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
voitava määrätä tällaisten järjestelmien tai 
tällaisen omaisuuden yhteiskäytöstä, 
mukaan luettuina rakennusten sisääntulot, 
mastot, antennit, kaapelikanavat, 
kaapelikaivot ja katujakokaapit.

1. Jos sähköisiä viestintäverkkoja 
tarjoavalla julkisella tai yksityisellä 
yrityksellä on kansallisen lainsäädännön 
nojalla oikeus asentaa järjestelmiä 
julkisessa tai yksityisessä omistuksessa 
olevan omaisuuden yhteyteen tai 
mahdollisuus käyttää omaisuuden 
pakkolunastus- tai käyttöönottomenettelyä, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
voitava määrätä tällaisten järjestelmien tai 
tällaisen omaisuuden yhteiskäytöstä, 
mukaan luettuina rakennusten sisääntulot, 
mastot, antennit, kaapelikanavat, 
kaapelikaivot ja katujakokaapit, ottaen 
kuitenkin asianmukaisesti huomioon 
suhteellisuusperiaate.

Or. de

Perustelu

Oikeus käyttää perusinfrastruktuuria, kuten tyhjiä putkia ja mastoja, voi tietyissä tapauksissa 
olla käytännössä televiestinnän viimeinen pullonkaula, ja siksi se tulisi sallia markkinoiden 
kaikille toimijoille infrastruktuurin laajentamisen tukemiseksi. Siksi tyhjien putkien 
käyttöoikeutta ei saa rajoittaa keinotekoisesti, vaan se on annettava sekä julkisille että 
yksityisille yrityksille.
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Tarkistus 508
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisen sääntelyviranomaisen 1 
kohdan mukaisesti toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava puolueettomia, 
selkeitä ja oikeasuhteisia.”

3. Kansallisen sääntelyviranomaisen 
1 kohdan mukaisesti toteuttamissa 
toimenpiteissä on otettava huomioon
yritysten turvallisuusedut ja yleiset 
turvallisuusedut sekä tarve varmistaa 
osallistuvien yritysten selkeä vastuunjako, 
jottei käyttäjille aiheudu haitallisia 
häiriöitä. Toimenpiteiden on myös oltava
puolueettomia, selkeitä ja oikeasuhteisia. 
Velvoittaessaan operaattorin tarjoamaan 
käyttöoikeuden tämän artiklan 
säännösten mukaisesti kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat tarvittaessa 
asettaa teknisiä tai käyttöä koskevia 
ehtoja käyttöoikeuden tarjoajalle ja/tai 
saajalle verkon normaalin toimivuuden 
varmistamiseksi. Käyttöoikeuden saajalle 
voidaan asettaa erityisiä syrjimättömiä 
ehtoja, joilla varmistetaan, että niukkoja 
resursseja käytetään tehokkaasti, 
erityisesti verkon rakentamisessa. 
Erityisten teknisten standardien tai 
eritelmien noudattamisvelvollisuuksien on 
oltava 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
säädettyjen standardien ja eritelmien 
mukaisia."

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa painotetaan tarvetta ottaa osapuolten perustellut turvallisuusedut huomioon.
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Tarkistus 509
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisen sääntelyviranomaisen 1 
kohdan mukaisesti toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava puolueettomia, 
selkeitä ja oikeasuhteisia.”

3. Kansallisen sääntelyviranomaisen 
1 kohdan mukaisesti toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava puolueettomia, 
selkeitä, syrjimättömiä ja oikeasuhteisia ja 
niitä on sovellettava 7 a artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Kaapelikanavien käyttöoikeudet infrastruktuurin eri syöttöpisteissä, mukaan lukien 
rakennusten sisääntulot, mastot, korkeat tukirakenteet jne. ovat tapauskohtaisia, eivätkä ne 
vaikuta järjestelmien yhteiskäyttöä koskeviin säännöksiin.  Näitä määräyksiä ei suunniteltu 
helpottamaan kaapelikanavien yleistä saatavuutta symmetrisesti kaikissa 
infrastruktuuriverkoissa (kuten kaasu- ja sähköverkoissa).   12 artiklan täytäntöönpano 
jäsenvaltioissa tähän mennessä osoittaa, että järjestelmien yhteiskäyttöä voidaan toteuttaa 
vain tapauskohtaisesti ottaen huomioon ympäristöä, verkkojen eheyttä ja häiriöitä koskevat 
kysymykset ja muut omistusoikeuteen liittyvät rajoitukset. 

Tarkistus 510
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisen sääntelyviranomaisen 1 
kohdan mukaisesti toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava puolueettomia, 
selkeitä ja oikeasuhteisia.”

3. Kansallisen sääntelyviranomaisen 
1 kohdan mukaisesti toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava puolueettomia, 
selkeitä, syrjimättömiä ja oikeasuhteisia ja 
niitä on sovellettava 7 a artiklassa 
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tarkoitetun menettelyn mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Komission pyrkimyksiä helpottaa seuraavan sukupolven verkkoihin tehtäviä investointeja ja 
niiden rakentamista on tuettava. 

Tarkistus 511
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3a. Jotta varmistetaan, että 1 kohdan 
nojalla toteutetut toimenpiteet ovat 
oikeasuhtaisia, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on tutkittava 
kaikkien kaapelikanavien käytettävyyttä, 
mukaan luettuna televiestintäalan 
toimijoiden, energian toimittajien, 
paikallisten yhteisöjen ja 
viemäröintijärjestelmien putket, joihin 
voidaan sijoittaa televiestintäkaapeleita 
alueilla, joilla käyttöyhteyksille on 
kysyntää.

Or. en

Perustelu

Infrastruktuurin edistämiseksi kaapelien kulkureiteille pääsyä ei pidä rajata keinotekoisesti 
televiestintäoperaattoreiden kaapeleiden kulkureitteihin, vaan sen olisi katettava kaikki 
saatavilla olevat kulkureitit. Mitä useampia kaapeleiden kulkureittejä on tarjolla, sitä 
paremmat mahdollisuudet tarjoutuvat kolmansien osapuolien harjoittamaan kestävään
kilpailuun.
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Tarkistus 512
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3a. Jotta varmistetaan, että 1 kohdan 
nojalla toteutetut toimenpiteet ovat 
oikeasuhtaisia, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on tutkittava 
kaikkien kaapelikanavien käytettävyyttä, 
mukaan luettuna televiestintäalan 
toimijoiden, energian toimittajien, 
paikallisten yhteisöjen ja 
viemäröintijärjestelmien putket, joihin 
voidaan sijoittaa televiestintäkaapeleita 
alueilla, joilla käyttöyhteyksille on 
kysyntää.

Or. en

Perustelu

Kuten asennusoikeuksia koskevissa määräyksissä ehdotetaan, että jäsenvaltiot velvoitetaan 
varmistamaan järjestelmien yhteiskäyttömahdollisuudet varmistavat prosessit (kunnille, 
julkisten palveluiden tarjoajille jne.)  Näin ollen olisi suositeltavaa laatia määräys kaikkien 
kanavien, joilla voidaan käyttää sähköisiä viestintäverkkoja, tasapuolisista 
yhteiskäyttömahdollisuuksista myös muulla kuin sähköisen viestinnän alalla.    Tällainen 
tasapuolinen järjestelmä rohkaisisi ja helpottaisi verkkojen rakentamista.

Tarkistus 513
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimien suhteellisuuden varmistamiseksi 
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kansalliset sääntelyviranomaiset tutkivat 
kaikkien televiestintään sopivien tyhjien 
putkien käytettävyyttä mukaan lukien 
televiestintäpalveluiden tarjoajien, 
energiantuottajien, kaupunkien 
palveluntarjoajien putket sekä 
viemäreissä olevat putket alueilla, joilla 
pääsyä vaaditaan. 

Or. de

Perustelu

Infrastruktuurin laajentamisen edistämiseksi tyhjien putkien käyttöoikeutta ei pidä rajoittaa 
televiestintäpalveluiden tarjoajien putkiin, vaan huomioon on otettava kaikki sopivat tyhjät 
putket. Mitä enemmän tyhjiä putkia on käytettävissä, sitä paremmat mahdollisuudet on verkon 
kattavaan laajentamiseen ja samalla kestävään kilpailuun.

Tarkistus 514
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3a. Jotta varmistetaan, että 1 kohdan 
nojalla toteutetut toimenpiteet ovat 
oikeasuhtaisia, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on tutkittava 
kaikkien kaapelikanavien käytettävyyttä, 
mukaan luettuna televiestintäalan 
toimijoiden, energian toimittajien, 
paikallisten yhteisöjen ja 
viemäröintijärjestelmien putket, joihin 
voidaan sijoittaa televiestintäkaapeleita 
alueilla, joilla käyttöyhteyksille on 
kysyntää.

Or. en
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Tarkistus 515
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13a) Lisätään 13 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"1a. Uusiin huippunopeusverkkoihin 
tehtävien investointien kannustimien 
edistämiseksi käyttöoikeusmaksuista 
säädettäessä on varmistettava, että 
käyttöoikeuden tarjoava yritys saa tuoton, 
joka vastaa vähintään investointiin 
liittyviä pääomakustannuksia ja 
investoinnin erityisiä riskejä.

Or. en

Perustelu

Tulevien vuosien tärkein kysymys on asianmukaisten kannustimien tarjoaminen 
huippunopeusverkkoihin tehtäville investoinneille, joilla tuetaan sellaisiin Internet-
palveluihin liittyviä innovaatioita, joissa on runsaasti sisältöä.

Tarkistus 516
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 
saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavat yritykset 
toteuttavat asianmukaisia teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä 

1. Jäsenvaltioiden on rohkaistava siihen, 
että yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 
saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavat yritykset 
toteuttavat asianmukaisia teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä 
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varmistaakseen verkkojensa tai 
palvelujensa turvallisuuden. Näillä 
toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin 
suhteutettu turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka. Erityisesti on 
toteutettava toimenpiteitä turvallisuuden 
vaarantumistilanteista käyttäjille ja 
yhteenliitetyille verkoille aiheutuvien 
vaikutusten ehkäisemiseksi tai 
minimoimiseksi. Näillä toimenpiteillä on 
voitava varmistaa riskiin suhteutettu 
turvallisuustaso ottaen huomioon uusin 
tekniikka.

varmistaakseen verkkojensa tai 
palvelujensa turvallisuuden. Näillä 
toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin 
suhteutettu turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka, kyky käyttää 
uusimpia keksintöjä, kyky pysyä 
joustavana ja vastata uhkiin sekä
toimenpiteiden käyttöönottokustannukset. 
Näillä toimenpiteillä on voitava varmistaa 
riskiin suhteutettu turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka.

Or. en

Perustelu

Turvallisuuden ja verkkojen eheyden käsittely on hyvin tärkeää, ja palveluntarjoajien tulisi 
toteuttaa toimia verkkojensa ja palveluidensa suojaamiseksi tällä tavoin. Koska sääntelyyn 
liittyvät vaatimukset ja ylhäältä alas -menettely turvallisuusasioissa helposti tukahduttaa 
innovointia ja parantamisen asemesta heikentää verkkojen turvallisuutta ja koska ei ole 
todisteita markkinoiden epäonnistumisesta, ei ole tarpeen muuttaa nykyisen lainsäädännön 
mukaista velvoitetta, jonka mukaan sähköisten viestinverkkojen ja palveluiden tarjoajien on 
käsiteltävä näitä kysymyksiä, järjestelmäksi, jossa jäsenvaltiot antavat sitovia ohjeita tai 
komissio hyväksyy teknisiä täytäntöönpanotoimia.

Tarkistus 517
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityisesti on toteutettava toimenpiteitä 
turvallisuuden vaarantumistilanteista 
käyttäjille ja yhteenliitetyille verkoille 
aiheutuvien vaikutusten ehkäisemiseksi tai 
minimoimiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on rohkaistava siihen, 
että yleisiä viestintäverkkoja tarjoavat 
yritykset toteuttavat kaikki tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen verkkojensa 
eheyden ja turvatakseen siten näiden 
verkkojen kautta tarjottavien palvelujen 
jatkuvuuden.
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Or. en

Perustelu

Turvallisuuden ja verkkojen eheyden käsittely on hyvin tärkeää, ja palveluntarjoajien tulisi 
toteuttaa toimia verkkojensa ja palveluidensa suojaamiseksi tällä tavoin. Koska sääntelyyn 
liittyvät vaatimukset ja ylhäältä alas -menettely turvallisuusasioissa helposti tukahduttaa 
innovointia ja parantamisen asemesta heikentää verkkojen turvallisuutta ja koska ei ole 
todisteita markkinoiden epäonnistumisesta, ei ole tarpeen muuttaa nykyisen lainsäädännön 
mukaista velvoitetta, jonka mukaan sähköisten viestinverkkojen ja palveluiden tarjoajien on 
käsiteltävä näitä kysymyksiä, järjestelmäksi, jossa jäsenvaltiot antavat sitovia ohjeita tai 
komissio hyväksyy teknisiä täytäntöönpanotoimia.

Tarkistus 518
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisiä viestintäverkkoja tarjoavat yritykset 
toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet 
varmistaakseen verkkojensa eheyden, jotta 
voidaan turvata näiden verkkojen kautta 
tarjottavien palvelujen jatkuvuuden .

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisiä viestintäverkkoja tarjoavat yritykset 
toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet 
varmistaakseen verkkojensa eheyden, jotta 
voidaan turvata näiden verkkojen kautta 
tarjottavien palvelujen jatkuvuuden 
ennalta määrätty asianmukainen taso 
ottaen huomioon niiden tekninen, 
taloudellinen ja toiminnallinen 
toteutettavuus.

Or. en

Perustelu

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
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NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

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

Tarkistus 519
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisiä viestintäverkkoja tarjoavat yritykset 
toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet 
varmistaakseen verkkojensa eheyden ja 
turvatakseen siten näiden verkkojen kautta 
tarjottavien palvelujen jatkuvuuden. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisiä viestintäverkkoja tarjoavat yritykset 
toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet 
varmistaakseen verkkojensa eheyden ja 
turvatakseen siten näiden verkkojen kautta 
tarjottavien palvelujen jatkuvuuden. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset kuulevat 
säännöllisesti yrityksiä sen takaamiseksi, 
että asianmukaiset toimenpiteet on tehty 
turvallisuuden tai eheyden 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Velvoite ilmoittaa tilaajille kaikista turvallisuuden tai eheyden loukkauksista aiheuttaa 
liiallisen sääntelyn riskin ja heikentää tarpeettomasti kuluttajien luottamusta sähköiseen 
viestintään.
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Tarkistus 520
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityisesti on toteutettava toimenpiteitä 
turvallisuuden vaarantumistilanteista 
käyttäjille ja yhteenliitetyille verkoille 
aiheutuvien vaikutusten ehkäisemiseksi tai 
minimoimiseksi.

2. Erityisesti on toteutettava toimenpiteitä 
turvallisuuden vaarantumistilanteista 
käyttäjille ja yhteenliitetyille verkoille 
aiheutuvien vaikutusten ehkäisemiseksi tai 
minimoimiseksi. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on järjestettävä 
kuulemisia kaikkien sähköisten 
viestintäpalveluiden tarjoajien kanssa, 
ennen kuin hyväksytään sähköisten 
viestintäverkkojen turvallisuutta ja 
eheyttä koskevia erityisiä toimia.

Or. ro

Perustelu

Ennen erityisten toimien hyväksymistä on järjestettävä kuuleminen.

Tarkistus 521
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 
saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavat yritykset 
ilmoittavat kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle kaikki sellaiset 
turvallisuuden tai eheyden loukkaukset, 
joilla on ollut huomattava vaikutus 

3. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
varmistettava, että yleisiä viestintäverkkoja 
tai yleisesti saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavat yritykset 
ilmoittavat tarvittaessa kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle sellaiset 
turvallisuuden tai eheyden vakavat
loukkaukset, joilla on ollut huomattava 
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verkkojen tai palvelujen toimintaan. vaikutus verkkojen tai palvelujen 
toimintaan.

Or. en

Perustelu

Velvoite ilmoittaa tilaajille kaikista turvallisuuden tai eheyden loukkauksista aiheuttaa 
liiallisen sääntelyn riskin ja heikentää tarpeettomasti kuluttajien luottamusta sähköiseen 
viestintään.

Tarkistus 522
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 
saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavat yritykset 
ilmoittavat kansalliselle
sääntelyviranomaiselle kaikki sellaiset 
turvallisuuden tai eheyden loukkaukset, 
joilla on ollut huomattava vaikutus 
verkkojen tai palvelujen toimintaan.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 
saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavat yritykset 
ilmoittavat toimivaltaiselle
sääntelyviranomaiselle kaikki sellaiset 
turvallisuuden tai eheyden loukkaukset, 
joilla on ollut huomattava vaikutus 
verkkojen tai palvelujen toimintaan.

Uusia loukkausten ilmoittamista koskevia 
sääntöjä sovelletaan henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla ... annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/58/EY 
täytäntöönpanoon1.

___________
1EUVL L ...

Or. en
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Perustelu

Verkkojen turvallisuutta ja loukkaamattomuutta koskevat tarkistukset, joissa viitataan 
erityisesti verkkojen loukkaamiseen ja sen seurauksiin, on esitetty tarkistettaessa 
henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annettua 
direktiiviä 2002/58.  On noudatettava tässä yhteydessä määritettyjä sääntöjä.

Tarkistus 523
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisen kansallisen
sääntelyviranomaisen on tarvittaessa 
ilmoitettava asiasta muiden jäsenvaltioiden 
kansallisille sääntelyviranomaisille ja 
markkinaviranomaiselle. Jos loukkauksen 
julkistaminen on yleisen edun mukaista, 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
tiedottaa asiasta yleisölle. 

Kyseisen toimivaltaisen
sääntelyviranomaisen on tarvittaessa 
ilmoitettava asiasta muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille sääntelyviranomaisille ja 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirastolle.

Or. en

Perustelu

Verkkojen turvallisuutta ja loukkaamattomuutta koskevat tarkistukset, joissa viitataan 
erityisesti verkkojen loukkaamiseen ja sen seurauksiin, on esitetty tarkistettaessa 
henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annettua 
direktiiviä 2002/58.  On noudatettava loukkausten ilmoittamista koskevia sääntöjä.

Tarkistus 524
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kyseisen kansallisen sääntelyviranomaisen 
on tarvittaessa ilmoitettava asiasta muiden
jäsenvaltioiden kansallisille 
sääntelyviranomaisille ja 
markkinaviranomaiselle. Jos loukkauksen 
julkistaminen on yleisen edun mukaista, 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
tiedottaa asiasta yleisölle.

Kyseisen kansallisen sääntelyviranomaisen 
on tarvittaessa ilmoitettava asiasta muiden 
jäsenvaltioiden kansallisille 
sääntelyviranomaisille ja 
markkinaviranomaiselle. 

Or. en

Perustelu

Velvoite ilmoittaa tilaajille kaikista turvallisuuden tai eheyden loukkauksista aiheuttaa 
liiallisen sääntelyn riskin ja heikentää tarpeettomasti kuluttajien luottamusta sähköiseen 
viestintään.

Tarkistus 525
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisen kansallisen sääntelyviranomaisen 
on tarvittaessa ilmoitettava asiasta muiden 
jäsenvaltioiden kansallisille 
sääntelyviranomaisille ja 
markkinaviranomaiselle. Jos loukkauksen 
julkistaminen on yleisen edun mukaista, 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
tiedottaa asiasta yleisölle. 

Kyseisen kansallisen sääntelyviranomaisen 
on tarvittaessa ilmoitettava asiasta muiden 
jäsenvaltioiden kansallisille 
sääntelyviranomaisille ja 
markkinaviranomaiselle. 

Or. en

Perustelu

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
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before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

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

Tarkistus 526
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisen kansallisen sääntelyviranomaisen 
on tarvittaessa ilmoitettava asiasta muiden 
jäsenvaltioiden kansallisille 
sääntelyviranomaisille ja 
markkinaviranomaiselle. Jos loukkauksen 
julkistaminen on yleisen edun mukaista, 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
tiedottaa asiasta yleisölle. 

Kyseisen kansallisen sääntelyviranomaisen 
on tarvittaessa ilmoitettava asiasta muiden 
jäsenvaltioiden kansallisille 
sääntelyviranomaisille ja Euroopan 
verkko- ja tietoturvavirastolle. Jos 
loukkauksen julkistaminen on yleisen edun 
mukaista, kansallinen 
sääntelyviranomainen voi tiedottaa asiasta 
yleisölle. 

Or. en

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto on edelleen toimivaltainen verkkojen ja palveluiden 
turvallisuuden suhteen, ja siksi sen tulisi saada asianmukaiset tiedot kansallisilta 
sääntelyviranomaisilta. Kansallisten sääntelyviranomaisten tulisi tiedottaa komissiolle ja 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirastolle vuosittain.
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Tarkistus 527
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisen kansallisen sääntelyviranomaisen 
on tarvittaessa ilmoitettava asiasta muiden 
jäsenvaltioiden kansallisille 
sääntelyviranomaisille ja 
markkinaviranomaiselle. Jos loukkauksen 
julkistaminen on yleisen edun mukaista, 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
tiedottaa asiasta yleisölle.

Kyseisen kansallisen sääntelyviranomaisen 
on tarvittaessa ilmoitettava asiasta muiden 
jäsenvaltioiden kansallisille 
sääntelyviranomaisille. Jos loukkauksen 
julkistaminen on yleisen edun mukaista, 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
tiedottaa asiasta yleisölle.

Or. es

Perustelu

Liian raskaan hallinnollisen taakan välttämiseksi komissio voi koota tiedot rutiininomaisesti 
täytäntöönpanokertomukseen.  

Tarkistus 528
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisen kansallisen 
sääntelyviranomaisen on tarvittaessa 
ilmoitettava asiasta muiden 
jäsenvaltioiden kansallisille 
sääntelyviranomaisille ja 
markkinaviranomaiselle.

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

Liian raskaan hallinnollisen taakan välttämiseksi komissio voi koota tiedot rutiininomaisesti 
täytäntöönpanokertomukseen.  

Tarkistus 529
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
kolmen kuukauden välein toimitettava 
komissiolle tiivistelmäraportti 
vastaanotetuista ilmoituksista ja tämän 
kohdan mukaisesti toteutetuista toimista.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
vuosittain toimitettava komissiolle ja 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirastolle 
tiivistelmäraportti vastaanotetuista 
ilmoituksista ja tämän kohdan mukaisesti 
toteutetuista toimista.

Or. en

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto on edelleen toimivaltainen verkkojen ja palveluiden 
turvallisuuden suhteen, ja siksi sen tulisi saada asianmukaiset tiedot kansallisilta 
sääntelyviranomaisilta.  Kansallisten sääntelyviranomaisten tulisi tiedottaa komissiolle ja 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirastolle vuosittain.

Tarkistus 530
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
kolmen kuukauden välein toimitettava 
komissiolle tiivistelmäraportti 

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
toimitettava komissiolle vuosittain 
tiivistelmäraportti vastaanotetuista 

Adlib Express Watermark



PE407.632v01-00 58/111 AM\725139FI.doc

FI

vastaanotetuista ilmoituksista ja tämän 
kohdan mukaisesti toteutetuista toimista.

ilmoituksista ja tämän kohdan mukaisesti 
toteutetuista toimista.

Or. en

Perustelu

Tarpeettoman byrokratian ja ylimääräisen hallinnollisen taakan välttämiseksi kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi raportoitava vain kerran vuodessa.

Tarkistus 531
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
kolmen kuukauden välein toimitettava 
komissiolle tiivistelmäraportti 
vastaanotetuista ilmoituksista ja tämän 
kohdan mukaisesti toteutetuista toimista.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
vuosittain toimitettava komissiolle 
tiivistelmäraportti vastaanotetuista 
ilmoituksista ja tämän kohdan mukaisesti 
toteutetuista toimista. 

Or. en

Perustelu

Velvoite ilmoittaa tilaajille kaikista turvallisuuden tai eheyden loukkauksista aiheuttaa 
liiallisen sääntelyn riskin ja heikentää tarpeettomasti kuluttajien luottamusta sähköiseen 
viestintään.

Tarkistus 532
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 3 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
kolmen kuukauden välein toimitettava 
komissiolle tiivistelmäraportti 
vastaanotetuista ilmoituksista ja tämän 
kohdan mukaisesti toteutetuista toimista.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
vuosittain toimitettava komissiolle 
tiivistelmäraportti vastaanotetuista 
ilmoituksista ja tämän kohdan mukaisesti 
toteutetuista toimista.

Or. en

Perustelu

Verkkojen ja tietojen turvallisuuden vahvistaminen on ala, jolla yhteisön on toteutettava 
useampia toimia ja joilla ehdotettu tarkistus voisi luoda lisäarvoa.
Tämän asian osalta ainoana ongelmana on raportointivelvollisuus, jota ehdotuksen mukaan 
sovellettaisiin kansallisiin sääntelyviranomaisiin. Raportointi kolmen kuukauden välein olisi 
liian työlästä ja byrokraattista. Tämän takia ehdotetaan, että kolmen kuukauden sijaan 
raportteja laadittaisiin yhden vuoden välein.

Tarkistus 533
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
kolmen kuukauden välein toimitettava 
komissiolle tiivistelmäraportti 
vastaanotetuista ilmoituksista ja tämän 
kohdan mukaisesti toteutetuista toimista.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
kahdentoista kuukauden välein 
toimitettava komissiolle 
tiivistelmäkertomus vastaanotetuista 
ilmoituksista ja tämän kohdan mukaisesti 
toteutetuista toimista.

Or. en
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Tarkistus 534
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisen sääntelyviranomaisen on
kolmen kuukauden välein toimitettava 
komissiolle tiivistelmäraportti 
vastaanotetuista ilmoituksista ja tämän 
kohdan mukaisesti toteutetuista toimista.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on
kuuden kuukauden välein toimitettava 
komissiolle tiivistelmäraportti 
vastaanotetuista ilmoituksista ja tämän 
kohdan mukaisesti toteutetuista toimista.

Or. ro

Perustelu

Kuuden kuukauden välein laadittavan tiivistelmäraportin on oltava tehokas, eikä se saa 
johtaa byrokraattiseen menettelyyn, jolla sääntelyviranomaisten kustannuksia lisätään 
keinotekoisesti.

Tarkistus 535
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos loukkauksen julkistaminen on 
yleisen edun mukaista, kansallinen 
sääntelyviranomainen voi tiedottaa 
asiasta yleisölle. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen on kolmen 
kuukauden välein toimitettava komissiolle 
tiivistelmäraportti vastaanotetuista 
ilmoituksista ja tämän kohdan mukaisesti 
toteutetuista toimista. 
Komissio voi, ottaen asetuksen […/EY] 
4 artiklan 3 kohdan b alakohdan 

Poistetaan.

Adlib Express Watermark



AM\725139FI.doc 61/111 PE407.632v01-00

FI

mukaisesti annetun 
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, 
hyväksyä asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 1, 2 ja 
3 kohdissa tarkoitettujen toimenpiteiden 
yhdenmukaistamiseksi, mukaan luettuna 
toimenpiteet, joilla määritellään 
ilmoitusvelvollisuuksiin liittyvät 
olosuhteet, ilmoitusten muoto ja niihin 
sovellettavat menettelyt. Näistä 
täytäntöönpanotoimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 22 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Pakottavista 
kiireellisyyssyistä komissio voi soveltaa 
22 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä. 

Or. de

Perustelu

Verkkoturvallisuutta ei tarvitse yhdenmukaistaa enempää. Jokaisen operaattorin on 
toteutettava toimia, jotka vastaavat sen teknistä tilaa. Täytäntöönpanotoimilla voi olla 
huomattavia rahallisia vaikutuksia alaan. Tällöin on aloitettava uusi lainsäädäntömenettely. 
Komission ehdotuksen KOM(2007)0699 mukainen viranomainen ei ole toivottava.

Tarkistus 536
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi, ottaen asetuksen […/EY] 
4 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti annetun 
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, 

Poistetaan.
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hyväksyä asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 1, 2 ja 
3 kohdissa tarkoitettujen toimenpiteiden 
yhdenmukaistamiseksi, mukaan luettuna 
toimenpiteet, joilla määritellään 
ilmoitusvelvollisuuksiin liittyvät 
olosuhteet, ilmoitusten muoto ja niihin 
sovellettavat menettelyt. Näistä 
täytäntöönpanotoimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 22 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Pakottavista 
kiireellisyyssyistä komissio voi soveltaa 
22 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

Or. en

Perustelu

Turvallisuuden ja verkkojen eheyden käsittely on hyvin tärkeää, ja palveluntarjoajien tulisi 
toteuttaa toimia verkkojensa ja palveluidensa suojaamiseksi tällä tavoin. Koska sääntelyyn 
liittyvät vaatimukset ja ylhäältä alas -menettely turvallisuusasioissa helposti tukahduttaa 
innovointia ja parantamisen asemesta heikentää verkkojen turvallisuutta ja koska ei ole 
todisteita markkinoiden epäonnistumisesta, ei ole tarpeen muuttaa nykyisen lainsäädännön 
mukaista velvoitetta, jonka mukaan sähköisten viestinverkkojen ja palveluiden tarjoajien on 
käsiteltävä näitä kysymyksiä, järjestelmäksi, jossa jäsenvaltiot antavat sitovia ohjeita tai 
komissio hyväksyy teknisiä täytäntöönpanotoimia.

Tarkistus 537
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi, ottaen asetuksen 
[……/EY] 4 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan mukaisesti annetun 
markkinaviranomaisen lausunnon 

4. Komissio voi, ottaen Euroopan verkko-
ja tietoturvaviraston lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, 
hyväksyä asianmukaisia 

Adlib Express Watermark



AM\725139FI.doc 63/111 PE407.632v01-00

FI

mahdollisimman tarkasti huomioon, 
hyväksyä asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 1, 2 ja 
3 kohdissa tarkoitettujen toimenpiteiden 
yhdenmukaistamiseksi, mukaan luettuna 
toimenpiteet, joilla määritellään 
ilmoitusvelvollisuuksiin liittyvät 
olosuhteet, ilmoitusten muoto ja niihin 
sovellettavat menettelyt.

täytäntöönpanotoimenpiteitä 1, 2 ja 
3 kohdissa tarkoitettujen toimenpiteiden 
yhdenmukaistamiseksi, mukaan luettuna 
toimenpiteet, joilla määritellään 
ilmoitusvelvollisuuksiin liittyvät 
olosuhteet, ilmoitusten muoto ja niihin 
sovellettavat menettelyt.

Or. en

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto on edelleen yksin toimivaltainen verkkojen ja 
palveluiden turvallisuuteen liittyen EU:n tasolla.

Tarkistus 538
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi, ottaen asetuksen 
[……/EY] 4 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti annetun markkinaviranomaisen 
lausunnon mahdollisimman tarkasti 
huomioon, hyväksyä asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 1, 2 ja 
3 kohdissa tarkoitettujen toimenpiteiden 
yhdenmukaistamiseksi, mukaan luettuna 
toimenpiteet, joilla määritellään 
ilmoitusvelvollisuuksiin liittyvät 
olosuhteet, ilmoitusten muoto ja niihin 
sovellettavat menettelyt.

4. Komissio voi, ottaen asetuksen 
[……/EY] 4 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti annetun markkinaviranomaisen 
lausunnon mahdollisimman tarkasti 
huomioon, hyväksyä asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 1, 2 ja 
3 kohdissa tarkoitettujen toimenpiteiden 
yhdenmukaistamiseksi, mukaan luettuna 
toimenpiteet, joilla määritellään 
ilmoitusvelvollisuuksiin liittyvät 
olosuhteet, ilmoitusten muoto ja niihin 
sovellettavat menettelyt. 
Täytäntöönpanotoimenpiteillä ei estetä 
jäsenvaltioita hyväksymästä täydentäviä 
velvollisuuksia 1 ja 2 kohdassa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Yksittäistapauksissa jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus soveltaa yhdenmukaistettua 
perustasoa tiukempia standardeja 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 539
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi, ottaen asetuksen 
[……/EY] 4 artiklan 3 kohdan b 
alakohdan mukaisesti annetun 
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, 
hyväksyä asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 1, 2 ja 
3 kohdissa tarkoitettujen toimenpiteiden 
yhdenmukaistamiseksi, mukaan luettuna 
toimenpiteet, joilla määritellään 
ilmoitusvelvollisuuksiin liittyvät 
olosuhteet, ilmoitusten muoto ja niihin 
sovellettavat menettelyt.

4. Komissio voi hyväksyä asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 1, 2 ja 
3 kohdissa tarkoitettujen toimenpiteiden 
yhdenmukaistamiseksi, mukaan luettuna 
toimenpiteet, joilla määritellään 
ilmoitusvelvollisuuksiin liittyvät 
olosuhteet, ilmoitusten muoto ja niihin 
sovellettavat menettelyt.

Or. es

Tarkistus 540
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näistä täytäntöönpanotoimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 22 artiklan 

Näistä täytäntöönpanotoimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 22 artiklan 
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3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä 
komissio voi soveltaa 22 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen, kun teollisuuden johtamat 
itsesääntelyaloitteet eivät ole johtaneet 
riittävään turvallisuuden tasoon 
sisämarkkinoilla yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa. Pakottavista 
kiireellisyyssyistä komissio voi soveltaa 
22 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

Or. en

Perustelu

 Velvoite ilmoittaa tilaajille kaikista turvallisuuden tai eheyden loukkauksista aiheuttaa 
liiallisen sääntelyn riskin ja heikentää tarpeettomasti kuluttajien luottamusta sähköiseen 
viestintään.

Tarkistus 541
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näistä täytäntöönpanotoimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 22 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä 
komissio voi soveltaa 22 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä. 

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 22 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. es
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Tarkistus 542
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella sääntelyviranomaisella on 
valtuudet antaa sitovia ohjeita yleisiä 
viestintäverkkoja tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja 
tarjoaville yrityksille 13 a artiklan 
täytäntöön panemiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella sääntelyviranomaisella on 
valtuudet antaa sitovia ohjeita yleisiä 
viestintäverkkoja tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja 
tarjoaville yrityksille 13 a artiklan 
täytäntöön panemiseksi. Sitovista ohjeista 
on järjestettävä julkinen kuuleminen, 
niiden on oltava suhteellisia sekä 
taloudellisesti ja teknisesti 
toteuttamiskelpoisia ja niiden on tultava 
voimaan kohtuullisen ajan kuluessa. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myös annettava 
televiestintäoperaattoreiden periä takaisin 
kustannukset, jotka aiheutuvat sitovien 
ohjeiden noudattamisesta.

Or. en

Perustelu

Ohjeilla tulisi pyrkiä määrittämään turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset samalla, 
kun teknistä ja toiminnallista toteutusta koskevat päätökset jätetään operaattoreille. Telecom 
Italia katsoo, että asianmukaisten turvatoimien määrittäminen olisi siksi tehtävä soveltaen 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja operaattorien välistä tiivistä yhteistyötä. 

Tarkistus 543
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 b artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella sääntelyviranomaisella on 
valtuudet antaa sitovia ohjeita yleisiä 
viestintäverkkoja tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja 
tarjoaville yrityksille 13 a artiklan 
täytäntöön panemiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella sääntelyviranomaisella on 
valtuudet antaa sitovia ohjeita yleisiä 
viestintäverkkoja tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja 
tarjoaville yrityksille 13 a artiklan 
täytäntöön panemiseksi. Sitovien ohjeiden 
on oltava suhteellisia sekä taloudellisesti 
ja teknisesti toteuttamiskelpoisia, ja ne on 
toteutettava kohtuullisen ajan kuluessa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää ottaa tärkeimpinä periaatteina huomioon suhteellisuus, kestävyys ja järkevä 
aikataulu.

Tarkistus 544
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 b artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) antamaan tiedot, jotka tarvitaan niiden 
palvelujen ja verkkojen turvallisuuden 
arvioimiseksi, mukaan luettuina 
dokumentoidut turvallisuusohjeet; 

a) antamaan tiedot, jotka tarvitaan niiden 
palvelujen ja verkkojen turvallisuuden ja 
eheyden arvioimiseksi, mukaan luettuina 
dokumentoidut turvallisuusohjeet; 

Or. es

Perustelu

Asianomaisten yritysten pitää vastata kustannuksista.
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Tarkistus 545
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 b artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) teettämään pätevällä riippumattomalla 
elimellä turvallisuustarkastuksen ja 
toimittamaan sen tulokset kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle.

(b) teettämään pätevällä riippumattomalla 
elimellä yhteisymmärryksessä yritysten 
kanssa turvallisuustarkastuksen ja 
toimittamaan sen tulokset kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Ohjeilla tulisi pyrkiä määrittämään turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset samalla, 
kun teknistä ja toiminnallista toteutusta koskevat päätökset jätetään operaattoreille. Telecom 
Italia katsoo, että asianmukaisten turvatoimien määrittäminen olisi siksi tehtävä soveltaen 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja operaattorien välistä tiivistä yhteistyötä.

Tarkistus 546
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 b artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) teettämään pätevällä riippumattomalla 
elimellä turvallisuustarkastuksen ja 
toimittamaan sen tulokset kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle.

b) pyytämään yrityksiä tekemään omalla 
kustannuksellaan turvallisuutta ja eheyttä 
koskevan tarkastuksen ja toimittamaan sen 
tulokset kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle.

Or. es
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Perustelu

Asianomaisten yritysten pitää vastata kustannuksista.

Tarkistus 547
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 
kaikki tarvittavat valtuudet tutkia 
määräysten noudattamatta jättämistä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiasta vastaavilla kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on kaikki tarvittavat 
valtuudet tutkia määräysten noudattamatta 
jättämistä sekä verkkojen turvallisuuden 
ja eheyden vaarantumistilanteita.

Or. es

Perustelu

Kansalliset sääntelyviranomaiset velvoitetaan 13 a artiklan 3 kohdan nojalla ilmoittamaan 
turvallisuuden vaarantumistilanteista, joten looginen seuraus on, että niiden pitäisi myös 
tutkia tällaiset tilanteet.    

Tarkistus 548
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 b artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kustannusten korvausjärjestelmä on 
yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 
saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavien yritysten 
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käytettävissä, mikäli komissio hyväksyy 
13 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanotoimet.

Or. en

Perustelu

Ehdotetut lainvalvontavaltuudet kansallisia sääntelyviranomaisia sitovien ohjeiden, 
turvallisuustarkastusten ja mahdollisuuden muodossa pyytää tietoja verkko-operaattoreista 
ovat lisärasite ja niitä olisi vähennettävä niin, että pitkällä aikavälillä ne eivät häiritse uusien 
teknologioiden kehittämistä markkinoita varten.

Tarkistus 549
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Poistetaan 2 kohdan toisen alakohdan 
toinen virke.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhteinen määräävä markkina-asema on testaamaton ja vaikea käsite televiestintäalalla sekä 
"ex post" että "ex ante", mutta siitä voi tulla kuitenkin yhä merkittävämpi markkinoiden 
vakiintuessa. On tärkeää, ettei ohjausta poisteta, vaan sitä pikemminkin selvennetään 
kehyksen avulla.

Tarkistus 550
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) Poistetaan 2 kohdan toisen alakohdan 
toinen virke.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Televiestintäalalla tapahtuvan lähentymisen johdosta yhteisestä määräävästä markkina-
asemasta voi tulla yhä yleisempi ongelma. Ohjausta tulisi selventää poistamisen asemesta.

Tarkistus 551
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Poistetaan 3 kohta. (b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"Jos yrityksellä on tietyillä markkinoilla 
huomattava markkinavoima, ja näiden 
markkinoiden väliset yhteydet 
mahdollistavat tietyillä markkinoilla 
saavutetun merkittävän 
markkinavoiman hyödyntämisen toisilla 
markkinoilla siten, että yrityksen 
markkinavoima vahvistuu, tällaisen 
vahvistumisen tunnistamiseen tai 
estämiseen liittyviä korjaavia toimia 
voidaan soveltaa yhteydessä olevilla 
markkinoilla [markkinoille pääsystä 
annetun direktiivin] 9, 10, 11 ja 
13 artiklan mukaisesti, ja jos nämä toimet 
osoittautuvat riittämättömiksi, 
[kansalaisten oikeuksista annetun 
direktiivin] 17 artiklan mukaisesti."

Or. en
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Perustelu

Se, että käsitellään määräävän markkina-aseman siirtymistä markkinoilta toisille, on 
erityisen tärkeää alalla, jolle ovat tunnusomaisia vertikaalinen integraatio ja lähentyminen. 
Tämän toimen poistamisen asemesta – mitä komissio ehdotti – sitä tulisi hioa sen 
selventämiseksi, että korjaavat toimet, kuten syrjimättömyys, avoimuus, erillinen kirjanpito ja 
kilpailua estävien ryhmittymien kieltäminen jne., ovat mahdollisia eri markkinat kattavalla 
tavalla määräävän markkina-aseman siirtymiseen liittyvien ongelmien käsittelemiseksi. 
Nykyisten säännösten mukaan toimet edellyttävät huomattavan markkinavoiman 
havaitsemista lähde- ja kohdemarkkinoilla. On kuitenkin pantava merkille, että sääntelijät 
eivät ole käyttäneet tätä, koska se on hankalaa eikä vastaa kilpailulainsäädäntöä, joka ei 
edellytä "kaksinkertaista huomattavaa markkinavoimaa" asiaa koskevien toimien 
käynnistämiseksi. Ehdotetut tarkistukset koskevat tätä asiaa.

Tarkistus 552
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Poistetaan 3 kohta. (b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"Jos yrityksellä on tietyillä markkinoilla 
huomattava markkinavoima, ja näiden 
markkinoiden väliset yhteydet 
mahdollistavat tietyillä markkinoilla 
saavutetun merkittävän 
markkinavoiman hyödyntämisen toisilla 
markkinoilla siten, että yrityksen 
markkinavoima vahvistuu, tällaisen 
vahvistumisen tunnistamiseen tai 
estämiseen liittyviä korjaavia toimia 
voidaan soveltaa yhteydessä olevilla 
markkinoilla [markkinoille pääsystä 
annetun direktiivin] 9, 10, 11 ja 
13 artiklan mukaisesti, ja jos nämä toimet 
osoittautuvat riittämättömiksi, 
[kansalaisten oikeuksista annetun 
direktiivin] 17 artiklan mukaisesti."

Or. en
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Perustelu

Se, että käsitellään määräävän markkina-aseman siirtymistä markkinoilta toisille, on 
erityisen tärkeää alalla, jolle ovat tunnusomaisia vertikaalinen integraatio ja lähentyminen. 
Tämän toimen poistamisen asemesta – mitä komissio ehdotti – sitä tulisi hioa sen 
selventämiseksi, että korjaavat toimet, kuten syrjimättömyys, avoimuus, erillinen kirjanpito ja 
kilpailua estävien ryhmittymien kieltäminen jne., ovat mahdollisia eri markkinat kattavalla 
tavalla määräävän markkina-aseman siirtymiseen liittyvien ongelmien käsittelemiseksi.

Tarkistus 553
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Poistetaan 3 kohta. (b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
"Jos yrityksellä on tietyillä markkinoilla 
huomattava markkinavoima, ja näiden 
markkinoiden väliset yhteydet 
mahdollistavat tietyillä markkinoilla 
saavutetun merkittävän 
markkinavoiman hyödyntämisen toisilla 
markkinoilla siten, että yrityksen 
markkinavoima vahvistuu, tällaisen 
vahvistumisen tunnistamiseen tai 
estämiseen liittyviä korjaavia toimia 
voidaan soveltaa yhteydessä olevilla 
markkinoilla [markkinoille pääsystä 
annetun direktiivin] 9, 10, 11 ja 
13 artiklan mukaisesti, ja jos nämä toimet 
osoittautuvat riittämättömiksi, 
[kansalaisten oikeuksista annetun 
direktiivin] 17 artiklan mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Se, että käsitellään määräävän markkina-aseman siirtymistä markkinoilta toisille, on 
erityisen tärkeää alalla, jolle ovat tunnusomaisia vertikaalinen integraatio ja lähentyminen. 
Tämän toimen poistamisen asemesta – mitä komissio ehdotti – sitä tulisi hioa sen 
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selventämiseksi, että korjaavat toimet, kuten syrjimättömyys, avoimuus, erillinen kirjanpito ja 
kilpailua estävien ryhmittymien kieltäminen jne., ovat mahdollisia eri markkinat kattavalla 
tavalla määräävän markkina-aseman siirtymiseen liittyvien ongelmien käsittelemiseksi. 
Nykyisten säännösten mukaan toimet edellyttävät huomattavan markkinavoiman 
havaitsemista lähde- ja kohdemarkkinoilla. On kuitenkin pantava merkille, että sääntelijät 
eivät ole käyttäneet tätä, koska se on hankalaa eikä vastaa kilpailulainsäädäntöä, joka ei 
edellytä "kaksinkertaista huomattavaa markkinavoimaa" asiaa koskevien toimien 
käynnistämiseksi. Ehdotetut tarkistukset koskevat tätä asiaa. 

Tarkistus 554
Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta – b a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään 2 a kohta seuraavasti:
"Komissio julkaisee viimeistään päivänä, 
jona tämä direktiivi tulee voimaan, 
kansallisille sääntelyviranomaisille 
tarkoitetut suuntaviivat päätöksistä, joilla 
pannaan täytäntöön, tarkistetaan tai 
perutaan määräävässä markkina-
asemassa olevia yrityksiä koskevia 
velvoitteita."

Or. en

Perustelu

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines 
for market analysis and the assessment of significant market power but not for the 
identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market 
analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the 
appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate 
remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An 
erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness 
and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes 
and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the 
selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both 
by the Commission and the ERG.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 555
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta – d alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi, ottaen asetuksen […/EY] 
7 artiklan mukaisesti annetun 
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, tehdä 
päätöksen, jolla yksilöidään valtioiden rajat 
ylittävät markkinat. 

4. Komissio voi kansallisia 
sääntelyviranomaisia kuultuaan,  ottaen 
huomioon BERTin lausunnon ja 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen tehdä päätöksen, 
jolla yksilöidään valtioiden rajat ylittävät 
markkinat.

Or. en

Tarkistus 556
Dragoş Florin David

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta – d alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
15 artikla – 4 kohta –1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi, ottaen asetuksen […/EY] 
7 artiklan mukaisesti annetun 
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, tehdä 
päätöksen, jolla yksilöidään valtioiden rajat 
ylittävät markkinat.

4. Komissio voi kansallisia 
sääntelyviranomaisia kuultuaan tehdä 
päätöksen, jolla yksilöidään valtioiden rajat 
ylittävät markkinat.

Or. en
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Tarkistus 557
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta – d alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi, ottaen asetuksen […/EY] 
7 artiklan mukaisesti annetun 
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, tehdä 
päätöksen, jolla yksilöidään valtioiden rajat 
ylittävät markkinat.

4. Komissio voi, ottaen asetuksen […/EY] 
7 artiklan mukaisesti annetun kansallisten 
sääntelyviranomaisten lausunnon ja
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, tehdä 
päätöksen, jolla yksilöidään valtioiden rajat 
ylittävät markkinat.

Or. ro

Perustelu

Kansallisia sääntelyviranomaisia ei saa jättää menettelyn ulkopuolelle.

Tarkistus 558
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta – d alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi, ottaen asetuksen […/EY] 
7 artiklan mukaisesti annetun 
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, tehdä 
päätöksen, jolla yksilöidään valtioiden rajat 
ylittävät markkinat.

4. Komissio voi, kansallisia 
sääntelyviranomaisia kuultuaan, ottaen 
asetuksen […/EY] 7 artiklan mukaisesti 
annetun yhteistyöelimen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, tehdä 
päätöksen, jolla yksilöidään valtioiden rajat 
ylittävät markkinat.

Or. es
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Perustelu

Komissiolla on tietenkin itsestään selvä rooli valtioiden rajat ylittävissä asioissa, mutta 
asianomaisia kansallisia sääntelyviranomaisiakaan ei pidä unohtaa, sillä juuri ne voivat 
tukea komissiota näiden markkinoiden yksilöimisessä. Valtioiden rajat ylittävien 
markkinoiden yksilöimisessä ei myöskään ole perusteltua käyttää kiireellisyysmenettelyä. 

Tarkistus 559
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta – d alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
15 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä päätös, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, tehdään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä 
komissio voi soveltaa 22 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

Tämä päätös, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, tehdään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Perustelu

Komissiolla on tietenkin itsestään selvä rooli valtioiden rajat ylittävissä asioissa, mutta 
asianomaisia kansallisia sääntelyviranomaisiakaan ei pidä unohtaa, sillä juuri ne voivat 
tukea komissiota näiden markkinoiden yksilöimisessä. Valtioiden rajat ylittävien 
markkinoiden yksilöimisessä ei myöskään ole perusteltua käyttää kiireellisyysmenettelyä. 

Tarkistus 560
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta – d alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
15 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämä päätös, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, tehdään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä 
komissio voi soveltaa 22 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

Tämä päätös, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, tehdään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämäntyyppisten toimenpiteiden hyväksymisessä ei ole perusteltua käyttää 
kiireellisyysmenettelyä.

Tarkistus 561
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
suoritettava analyysi suosituksessa 
luetelluista merkityksellisistä markkinoista 
ottaen suuntaviivat mahdollisimman 
tarkasti huomioon. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tämä analyysi 
suoritetaan tarvittaessa yhteistyössä 
kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa.

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
suoritettava analyysi merkityksellisistä 
markkinoista ottaen huomioon
suosituksessa luetellut markkinat ja ottaen 
suuntaviivat mahdollisimman tarkasti 
huomioon. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tämä analyysi 
suoritetaan tarvittaessa yhteistyössä 
kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on estää mahdollisuus tulkita tätä siten, että kansallisten 
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sääntelyviranomaisten on ehdottomasti analysoitava kaikkia suosituksessa lueteltuja 
markkinoita, sillä (ainakin muodollisesti) markkinat (ja määritelmät) ovat ohjeellisia.

Tarkistus 562
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – aa alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(aa) Korvataan 4 kohta seuraavasti:
"4. Jos kansallinen 
sääntelyviranomainen toteaa, ettei 
merkityksellisillä markkinoilla vallitse 
todellista kilpailua, uusia ja laajentuvia 
markkinoita lukuun ottamatta, sen on 
määriteltävä yritykset, joilla kyseisillä 
markkinoilla on huomattava 
markkinavoima 14 artiklan mukaisesti, 
ja kansallisen sääntelyviranomaisen on 
asetettava tällaisille yrityksille tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
asianmukaisia erityisiä 
sääntelyvelvollisuuksia tai, jos niitä jo 
on, pidettävä tällaiset velvollisuudet 
edelleen voimassa tai muutettava niitä, 
ottaen huomioon merkityksellisten 
maantieteellisten markkinoiden 
soveltamisalan ja tarvittaessa poistamalla 
väliaikaiset käyttöoikeusvelvoitteet 
matkalla kohti alan sääntelyn purkamista. 
Määrittäessään näitä velvoitteita 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
otettava huomioon tavoite edistää 
tehokkaita infrastruktuuri-investointeja ja 
kilpailevien järjestelmien tarjoamien 
palveluiden välistä kilpailua tukemalla 
investointeja uuteen ja kilpailevaan 
infrastruktuuriin keinona saavuttaa 
pitkän aikavälin kestävä kilpailu 
verkoissa ja palveluissa, jotta voidaan 
ajan myötä lieventää väliaikaisia 
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käyttöoikeusvelvollisuuksia mutta 
säilyttää ennakkosääntelyvelvoitteet, joita 
joka tapauksessa sovelletaan sellaiseen 
infrastruktuuriin, jonka asensivat 
erikoisoikeuksia tai yksinoikeuksia 
nauttineet yritykset, jotka edelleen 
hyötyvät näistä investoinneista.     

Or. es

Perustelu

Lisätään johdanto-osan 27 kappaleen maininta, että uusiin ja laajentuviin markkinoihin ei 
pidä soveltaa epäasianmukaisia velvoitteita. 
Muistutetaan, että kansallisen sääntelyviranomaisen pitää pyrkiä toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla edistetään tehokkaita infrastruktuuri-investointeja 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan 
mukaisesti. 
Lopuksi lisätään merkityksellisiä markkinoita koskevan komission suosituksen perustelu-
osaan sisältyvä maininta, että pitkän aikavälin kestävän kilpailun verkoissa ja palveluissa on 
perustuttava kilpaileviin verkkoinfrastruktuureihin.  

Tarkistus 563
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(a a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
"3. Jos kansallinen 
sääntelyviranomainen toteaa, että 
merkityksellisillä markkinoilla ei 
harjoiteta ennakkosääntelyä kolmen 
suosituksessa mainitun perusteen nojalla 
tai niillä harjoitetaan ennakkosääntelyä, 
mutta niillä vallitsee todellinen kilpailu, 
se ei saa asettaa eikä pitää voimassa 
minkäänlaisia 2 kohdassa tarkoitettuja 
erityisiä sääntelyvelvollisuuksia.  Jos 
alakohtaisia sääntelyvelvollisuuksia jo 
on voimassa, sen on poistettava tällaiset 
yrityksille merkityksellisillä 
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markkinoilla asetetut velvollisuudet. 
Niille osapuolille, joita velvollisuuksien 
poistaminen koskee, on ilmoitettava 
asiasta hyvissä ajoin."

Or. en

Perustelu

Itse asiassa, kuten merkityksellisiä markkinoita koskevan komission suosituksen toisessa 
versiossa todetaan, kolmen kriteerin testi keskittyy markkinoiden yleiseen rakenteeseen ja 
yleisiin ominaisuuksiin, jotta voitaisiin selvittää markkinat, joilla todennäköisesti esiintyy 
pysyviä markkinahäiriöitä, jotka kansalaisten sääntelyviranomaisten on analysoitava 
yksityiskohtaisemmin kansallisesti.

Tarkistus 564
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 5 kohta –1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 15 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa päätöksessä määriteltyjen 
valtioiden rajat ylittävien markkinoiden 
osalta komissio pyytää 
markkinaviranomaista suorittamaan 
markkina-analyysin ottaen suuntaviivat 
mahdollisimman tarkasti huomioon ja 
antamaan lausunnon tämän artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen 
sääntelyvelvoitteiden asettamisesta, 
voimassa pitämisestä, muuttamisesta tai 
poistamisesta.

5. Jotta voitaisiin määrittää, ovatko 
tukkumarkkinat todella kilpailukykyiset, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
arvioitava markkinoiden vääristymiä 
vähittäistasolla. Erityisesti kaikissa 
alustavissa toimissa, joilla asetetaan 
tukkumarkkinoiden toimijalle velvoitteita, 
tarkistetaan niitä tai perutaan ne, on 
otettava mahdollisimman tarkasti 
huomioon kunkin vähittäiskaupan tason 
toimijan markkinavoima.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 565
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 15 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa päätöksessä määriteltyjen 
valtioiden rajat ylittävien markkinoiden 
osalta komissio pyytää 
markkinaviranomaista suorittamaan 
markkina-analyysin ottaen suuntaviivat 
mahdollisimman tarkasti huomioon ja 
antamaan lausunnon tämän artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen 
sääntelyvelvoitteiden asettamisesta, 
voimassa pitämisestä, muuttamisesta tai 
poistamisesta.

5. Edellä 15 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa päätöksessä määriteltyjen 
valtioiden rajat ylittävien markkinoiden 
osalta komissio pyytää yhteistyöelintä 
asianomaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten kuulemisen 
jälkeen suorittamaan markkina-analyysin 
ottaen suuntaviivat mahdollisimman 
tarkasti huomioon ja antamaan lausunnon 
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
sääntelyvelvoitteiden asettamisesta, 
voimassa pitämisestä, muuttamisesta tai 
poistamisesta.

Or. es

Perustelu

Valtioiden rajat ylittävien markkinoiden tapauksissa on tarpeen tietää kansallisten 
sääntelyviranomaisten mielipide. Juuri niiden tehtävä on koordinoidusti asettaa, pitää 
voimassa tai muuttaa sääntelyvelvoitteita.   

Tarkistus 566
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio voi, markkinaviranomaisen 
lausunnon mahdollisimman tarkasti 
huomioon ottaen, tehdä päätöksen yhden 
tai useamman yrityksen nimeämisestä 
huomattavan markkinavoiman yritykseksi 
kyseisillä markkinoilla ja direktiivin 
2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 9–
13 a artiklan ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisen yhden tai useamman 
erityisvelvoitteen asettamisesta. Näin 
toimiessaan komission on pyrittävä 
8 artiklassa asetettuihin poliittisiin 
tavoitteisiin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 567
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi, markkinaviranomaisen 
lausunnon mahdollisimman tarkasti 
huomioon ottaen, tehdä päätöksen yhden 
tai useamman yrityksen nimeämisestä 
huomattavan markkinavoiman yritykseksi 
kyseisillä markkinoilla ja direktiivin 
2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 9–
13 a artiklan ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 

Asianomaiset kansalliset 
sääntelyviranomaiset vastaavat tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
sääntelyvelvoitteiden asettamisesta, 
voimassa pitämisestä, muuttamisesta tai 
poistamisesta. 
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mukaisen yhden tai useamman 
erityisvelvoitteen asettamisesta. Näin 
toimiessaan komission on pyrittävä 8 
artiklassa asetettuihin poliittisiin 
tavoitteisiin.

Or. es

Perustelu

Valtioiden rajat ylittävien markkinoiden tapauksissa on tarpeen tietää kansallisten 
sääntelyviranomaisten mielipide. Juuri niiden tehtävä on koordinoidusti asettaa, pitää 
voimassa tai muuttaa sääntelyvelvoitteita.   

Tarkistus 568
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi, markkinaviranomaisen 
lausunnon mahdollisimman tarkasti 
huomioon ottaen, tehdä päätöksen yhden 
tai useamman yrityksen nimeämisestä 
huomattavan markkinavoiman yritykseksi 
kyseisillä markkinoilla ja direktiivin 
2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 9–
13 a artiklan ja direktiivin 2002/22/EY
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisen yhden tai useamman 
erityisvelvoitteen asettamisesta. Näin 
toimiessaan komission on pyrittävä 
8 artiklassa asetettuihin poliittisiin 
tavoitteisiin.

Komissio voi, kansallisten 
sääntelyviranomaisten sekä
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon ottaen, 
tehdä päätöksen yhden tai useamman 
yrityksen nimeämisestä huomattavan 
markkinavoiman yritykseksi kyseisillä 
markkinoilla ja direktiivin 2002/19/EY
(käyttöoikeusdirektiivi) 9–13 a artiklan ja 
direktiivin 2002/22/EY
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisen yhden tai useamman 
erityisvelvoitteen asettamisesta. Näin 
toimiessaan komission on pyrittävä 
8 artiklassa asetettuihin poliittisiin 
tavoitteisiin.

Or. ro
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Perustelu

Markkinaviranomaisen tulee voida määrittää markkinoiden valvontaa koskevat menettelyt, ja 
kansalliset sääntelyviranomaiset on otettava mukaan.

Tarkistus 569
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kahden vuoden kuluessa edellisestä 
ilmoituksesta, joka koskee kyseiseen 
markkinaan liittyvää toimenpide-
ehdotusta;

(a) kolmen vuoden kuluessa edellisestä 
markkinoihin liittyvän toimenpide-
ehdotuksen voimaantulosta tai aiemmin, 
jos markkinoiden olosuhteissa on 
tapahtunut merkittävä muutos tai jos 
muunlaisia ohjeita annetaan 
[puitedirektiivin] 7 a artiklan mukaisesi 
esitetyssä BERTin tai komission 
lausunnossa;

Or. en

Perustelu

Päätöksen tarkistamiselle ehdotettu kahden vuoden määräaika on liian tiukka. Päätöksen 
voimassaoloajan tulisi olla kolme vuotta siitä, kun se tulee voimaan jäsenvaltiossa (eikä sen 
ilmoitusajankohdasta). Todennäköisesti tarvitaan kuitenkin tiheämpiä analyysejä vaiheissa, 
joissa markkinat kehittyvät nopeasti, mikä on syynä poisjättämistä koskevaan ehdotukseen.

Tarkistus 570
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 6 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) kahden vuoden kuluessa edellisestä 
ilmoituksesta, joka koskee kyseiseen 
markkinaan liittyvää toimenpide-
ehdotusta;

(a) kolmen vuoden kuluessa kyseisiin 
markkinoihin liittyvän edellisen 
toimenpide-ehdotuksen voimaantulosta 
tai ennen toimenpiteessä määritettyjen 
velvoitteiden päättymistä sen mukaan, 
kumpi näistä on myöhemmin;

Or. en

Perustelu

Päätöksen tarkistamiselle ehdotettu kahden vuoden määräaika on liian tiukka. Päätöksen 
voimassaoloajan tulisi olla sama kuin toimenpiteen mukaisten velvoitteiden voimassaoloaika 
tai kolme vuotta siitä, kun se tulee voimaan jäsenvaltiossa (eikä sen ilmoitusajankohdasta).

Tarkistus 571
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kahden vuoden kuluessa edellisestä 
ilmoituksesta, joka koskee kyseiseen 
markkinaan liittyvää toimenpide-
ehdotusta;

a) enintään kolmen vuoden kuluessa 
edellisen kyseiseen markkinaan liittyvän 
toimenpiteen voimaantulosta;

Or. es

Perustelu

Muutosten tarkoituksena on realistisempien määräaikojen käyttöönotto, kun kansallisille 
sääntelyviranomaisille annetaan mahdollisuus laatia analyysit joustavammin lyhyemmässä 
ajassa.  
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Tarkistus 572
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kahden vuoden kuluessa edellisestä 
ilmoituksesta, joka koskee kyseiseen 
markkinaan liittyvää toimenpide-ehdotusta;

(a) kahden vuoden kuluessa edellisestä 
ilmoituksesta, joka koskee kyseiseen 
markkinaan liittyvää toimenpide-ehdotusta, 
kun markkinat on määritetty sekä 
aiemmassa suosituksessa että voimassa 
olevassa suosituksessa;

Or. en

Perustelu

Tavoite, jonka mukaan yhdenmukaistetaan asetuksen kehittämisen aikataulua jäsenvaltioissa, 
voidaan saavuttaa yhdenmukaistamalla päivämääriä, joiden puitteissa lopullisia päätöksiä 
tehdään, toisin sanoen tarkistettujen sääntelymenettelyjen voimaantulopäivämääriä.

Tarkistus 573
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kahden vuoden kuluessa edellisestä 
ilmoituksesta, joka koskee kyseiseen 
markkinaan liittyvää toimenpide-ehdotusta;

(a) kahden vuoden kuluessa edellisestä 
ilmoituksesta, joka koskee kyseiseen 
markkinaan liittyvää toimenpide-ehdotusta, 
kun markkinat on määritetty sekä 
aiemmassa suosituksessa että voimassa 
olevassa suosituksessa;

Or. en
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Perustelu

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test.
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

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

Tarkistus 574
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) niiden markkinoiden osalta, joista ei ole 
aiemmin tehty ilmoitusta komissiolle, 
vuoden kuluessa merkityksellisiä 
markkinoita koskevan tarkistetun 
suosituksen hyväksymisestä, tai;

b) niiden markkinoiden osalta, joista ei ole 
aiemmin tehty ilmoitusta komissiolle, 
enintään kahden vuoden kuluessa 
merkityksellisiä markkinoita koskevan 
tarkistetun suosituksen hyväksymisestä, 
tai;

Or. es

Perustelu

Muutosten tarkoituksena on realistisempien määräaikojen käyttöönotto, kun kansallisille 
sääntelyviranomaisille annetaan mahdollisuus laatia analyysit joustavammin lyhyemmässä 
ajassa.  
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Tarkistus 575
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) kuuden kuukauden kuluessa 
merkityksellisiä markkinoita koskevan 
tarkistetun suosituksen hyväksymisestä, 
kun kyseisiä markkinoita säännellään 
eikä niitä ole mainittu tarkistetussa
suosituksessa, kolmen kuukauden 
kuluessa kansallisen 
sääntelyviranomaisen on ilmoitettava 
suosituksessa määritetyn kolmen 
perusteen testin tulos, ja jos markkinat 
läpäisevät testin, sen on seuraavien 
kolmen kuukauden aikana suoritettava 
kyseisillä markkinoilla huomattavaa 
markkinavoimaa koskeva arviointi, jotta 
voidaan ratkaista voimassaolevien 
velvoitteiden ylläpitämisestä, 
muuttamisesta tai peruuttamisesta; tai

Or. en

Perustelu

Tavoite, jonka mukaan yhdenmukaistetaan asetuksen kehittämisen aikataulua jäsenvaltioissa, 
voidaan saavuttaa yhdenmukaistamalla päivämääriä, joiden puitteissa lopullisia päätöksiä 
tehdään, toisin sanoen tarkistettujen sääntelymenettelyjen voimaantulopäivämääriä.

Tarkistus 576
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) kuuden kuukauden kuluessa 
merkityksellisiä markkinoita koskevan 
tarkistetun suosituksen hyväksymisestä, 
kun kyseisiä markkinoita säännellään 
eikä niitä ole mainittu tarkistetussa 
suosituksessa, kolmen kuukauden 
kuluessa kansallisen 
sääntelyviranomaisen on ilmoitettava 
suosituksessa määritetyn kolmen 
perusteen testin tulos, ja jos markkinat 
läpäisevät testin, sen on seuraavien 
kolmen kuukauden aikana suoritettava 
kyseisillä markkinoilla huomattavaa 
markkinavoimaa koskeva arviointi, jotta 
voidaan ratkaista voimassaolevien 
velvoitteiden ylläpitämisestä, 
muuttamisesta tai peruuttamisesta; tai

Or. en

Perustelu

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test.

The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

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

Adlib Express Watermark



AM\725139FI.doc 91/111 PE407.632v01-00

FI

Tarkistus 577
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 6 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) äskettäin EU:hun liittyneiden 
jäsenvaltioiden osalta vuoden kuluessa 
niiden liittymisestä.

c) äskettäin EU:hun liittyneiden 
jäsenvaltioiden osalta enintään kahden
vuoden kuluessa niiden liittymisestä.

Or. es

Perustelu

Muutosten tarkoituksena on realistisempien määräaikojen käyttöönotto, kun kansallisille 
sääntelyviranomaisille annetaan mahdollisuus laatia analyysit joustavammin lyhyemmässä 
ajassa.  

Tarkistus 578
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – c alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Mikäli kansallinen 
sääntelyviranomainen ei ole saanut 
valmiiksi suosituksessa yksilöidyn 
merkityksellisen markkinan analyysiään 
16 artiklan 6 kohdassa vahvistetun 
määräajan kuluessa, komissio voi pyytää 
markkinaviranomaista antamaan 
lausunnon, johon sisältyy toimenpide-
ehdotus, erityisen markkinan analyysi ja 
asetettavat erityisvelvoitteet. 
Markkinaviranomainen järjestää 
kyseisestä toimenpide-ehdotuksesta 
julkisen kuulemisen. 

Poistetaan.
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Komissio voi, ottaen asetuksen […/EY] 6 
artiklan mukaisesti annetun 
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, 
tehdä päätöksen, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
nimeämään tiettyjä yrityksiä huomattavan 
markkinavoiman yrityksiksi ja asettamaan 
näin nimetyille yrityksille direktiivin 
2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 8 ja 
9–13 a artiklan ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisia erityisvelvoitteita. Näin 
toimiessaan komission on pyrittävä 
samoihin poliittisiin tavoitteisiin kuin 
kansallisille sääntelyviranomaisille on 
asetettu 8 artiklassa.

Or. de

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten tähän saakka tekemiä päätöksiä ei ole tarpeen tehdä 
EU:n elimen uudessa järjestelmässä.

Tarkistus 579
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – c alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Mikäli kansallinen 
sääntelyviranomainen ei ole saanut 
valmiiksi suosituksessa yksilöidyn 
merkityksellisen markkinan analyysiään 
16 artiklan 6 kohdassa vahvistetun 
määräajan kuluessa, komissio voi pyytää 
markkinaviranomaista antamaan 
lausunnon, johon sisältyy toimenpide-
ehdotus, erityisen markkinan analyysi ja 
asetettavat erityisvelvoitteet. 

Poistetaan.
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Markkinaviranomainen järjestää 
kyseisestä toimenpide-ehdotuksesta 
julkisen kuulemisen. 
Komissio voi, ottaen asetuksen […/EY] 6 
artiklan mukaisesti annetun 
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, 
tehdä päätöksen, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
nimeämään tiettyjä yrityksiä huomattavan 
markkinavoiman yrityksiksi ja asettamaan 
näin nimetyille yrityksille direktiivin 
2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 8 ja
9–13 a artiklan ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisia erityisvelvoitteita. Näin 
toimiessaan komission on pyrittävä 
samoihin poliittisiin tavoitteisiin kuin 
kansallisille sääntelyviranomaisille on 
asetettu 8 artiklassa.”

Or. es

Perustelu

Yhteisön oikeusjärjestyksessä on jo ilmennyt tapauksia, joissa jäsenvaltiot eivät noudata 
velvoitteita, ja komissiolla on valtuudet käynnistää rikkomismenettelyitä.  Jäsenvaltioiden 
velvoitteiden siirtäminen komissiolle on vastoin toissijaisuusperiaatetta. 

Tarkistus 580
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – c alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi, ottaen asetuksen […/EY] 
6 artiklan mukaisesti annetun 
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon, 
tehdä päätöksen, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 

Poistetaan.
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nimeämään tiettyjä yrityksiä huomattavan 
markkinavoiman yrityksiksi ja asettamaan 
näin nimetyille yrityksille direktiivin 
2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 8 ja 
9–13 a artiklan ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisia erityisvelvoitteita. Näin 
toimiessaan komission on pyrittävä 
samoihin poliittisiin tavoitteisiin kuin 
kansallisille sääntelyviranomaisille on 
asetettu 8 artiklassa.

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten tulisi suorittaa markkina-analyysi tietyn ajan kuluessa. 
Jos kansalliset sääntelyviranomaiset eivät pysty tekemään tällaista analyysiä BERTin on 
annettava lausunto.  Komissio ei ole kuitenkaan sopivin elin käyttämään veto-oikeutta 
korjaavien toimien suhteen.

Tarkistus 581
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 c a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
"7 a. Tämän vaikuttamatta 6 kohdassa 
tarkoitettuun säännölliseen 
uudelleentarkasteluun kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat antaa 
päätöksiä korjauksista yli kaksi vuotta 
kestäväksi kaudeksi, kun näin on tehtävä, 
jotta seuraavan sukupolven 
liityntäverkkoihin investoijilla olisi 
tarpeellinen pitkän aikavälin 
sääntelyvarmuus."

Or. en
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Perustelu

Kaikkien sellaisten operaattorien sääntelyvarmuus, joihin päätös investoinnista uusiin ja/tai 
seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin vaikuttaa, edellyttää mahdollisuutta, että kansallinen 
sääntelyviranomainen sitoutuu sääntelymenettelyyn, joka ylittää puitedirektiivin tällä hetkellä 
määräämän markkina-analyysien kahden vuoden jakson. Seuraavan sukupolven 
liityntäverkkojen käyttöön liittyy huomattava riski. Liityntäverkkoihin sijoittamisen 
kannustamiseksi tarvitaan pitkän aikavälin suunnitteluvarmuutta.

Tarkistus 582
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 c a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Lisätään 16 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"(7 a) Tämän vaikuttamatta 6 artiklassa 
tarkoitettuun säännölliseen tarkastukseen 
kansalliset sääntelyviranomaiset voivat, 
jos se on tarpeen pitkäaikaisen 
suunnitteluvarmuuden kannalta etenkin 
seuraavan sukupolven liityntäverkkojen 
laajentamisen yhteydessä, päättää 
toimista, jotka ovat voimassa pitempään 
kuin kaksi vuotta."

Or. de

Perustelu

Seuraavan sukupolven liityntäverkkojen rakentaminen merkitsee investoijille huomattavaa 
riskiä. Laajentamisinvestointien tukemiseksi tarvitaan pitkäaikaista suunnitteluvarmuutta. 
Siksi puitedirektiivin on näissä tapauksissa sallittava toimien pitempi voimassaolo.
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Tarkistus 583
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
17 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a a) Korvataan 2 kohdan 3 alakohta 
seuraavasti:
"Jos tällaisia standardeja ja/tai eritelmiä 
ei ole, jäsenvaltioiden on edistettävä 
kansainvälisen teleliiton (International 
Telecommunications Union, ITU), 
Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen 
yhteistyökonferenssin (CEPT), 
kansainvälisen standardisoimisjärjestön 
(International Organisation for 
Standardisation, ISO) tai kansainvälisen 
sähkötekniikan toimikunnan 
(International Electrotechnical 
Committee, IEC) antamien 
kansainvälisten standardien tai 
suositusten käyttöä."

Or. en

Perustelu

CEPT kehittää taajuuskäytön ehtoja Euroopassa, mikä olisi otettava huomioon, etenkin kun 
ETSI-standardia ei ole käytettävissä.

Tarkistus 584
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio toteaa, että eroavaisuudet Poistetaan.
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kansallisten sääntelyviranomaisten 
tavoissa panna täytäntöön tässä 
direktiivissä ja erityisdirektiiveissä 
määritettyjä sääntelytehtäviä voivat luoda 
esteen sisämarkkinoille, komissio voi, 
markkinaviranomaisen mahdollisen 
lausunnon mahdollisimman tarkasti 
huomioon ottaen, antaa suosituksen tai 
tehdä päätöksen tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännösten 
soveltamisen yhdenmukaistamisesta 
8 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän direktiivin 9 artiklan 
ja direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 ja 8 artiklan 
soveltamista.

Or. de

Perustelu

Komissiolle ei pidä antaa lisävaltuuksia uudessa oikeudellisessa kehyksessä. 
Verkkoinvestoinneissa ja verkkoihin pääsyssä vaadittavista sääntelytoimista voidaan päättä 
parhaiten kansallisella tasolla. Täytäntöönpanotoimilla voi olla huomattavia rahallisia 
vaikutuksia alaan. Tällöin on aloitettava uusi lainsäädäntömenettely.

Tarkistus 585
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio toteaa, että eroavaisuudet 
kansallisten sääntelyviranomaisten tavoissa 
panna täytäntöön tässä direktiivissä ja 
erityisdirektiiveissä määritettyjä 
sääntelytehtäviä voivat luoda esteen 
sisämarkkinoille, komissio voi, 
markkinaviranomaisen mahdollisen 
lausunnon mahdollisimman tarkasti 

1. Jos komissio toteaa, että eroavaisuudet 
kansallisten sääntelyviranomaisten tavoissa 
panna täytäntöön tässä direktiivissä ja 
erityisdirektiiveissä määritettyjä 
sääntelytehtäviä voivat luoda esteen 
sisämarkkinoille, komissio voi antaa 
suosituksen tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännösten soveltamisen 
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huomioon ottaen, antaa suosituksen tai 
tehdä päätöksen tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännösten soveltamisen 
yhdenmukaistamisesta 8 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
direktiivin 9 artiklan ja direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 6 ja 
8 artiklan soveltamista.

yhdenmukaistamisesta 8 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
direktiivin 9 artiklan ja direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 6 ja 
8 artiklan soveltamista.

Or. en

Perustelu

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

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

Tarkistus 586
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio toteaa, että eroavaisuudet 
kansallisten sääntelyviranomaisten tavoissa 
panna täytäntöön tässä direktiivissä ja 
erityisdirektiiveissä määritettyjä 
sääntelytehtäviä voivat luoda esteen 
sisämarkkinoille, komissio voi, 
markkinaviranomaisen mahdollisen 
lausunnon mahdollisimman tarkasti 
huomioon ottaen, antaa suosituksen tai 
tehdä päätöksen tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännösten soveltamisen 
yhdenmukaistamisesta 8 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
direktiivin 9 artiklan ja direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 6 ja 8 
artiklan soveltamista.

1. Jos komissio toteaa, että eroavaisuudet 
kansallisten sääntelyviranomaisten tavoissa 
panna täytäntöön tässä direktiivissä ja 
erityisdirektiiveissä määritettyjä 
sääntelytehtäviä luovat esteen 
sisämarkkinoille, komissio voi, 
yhteistyöelimen mahdollisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon ottaen, 
antaa suosituksen tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännösten soveltamisen 
yhdenmukaistamisesta 8 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
direktiivin 9 artiklan ja direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 6 ja 8 
artiklan soveltamista.

Or. es

Perustelu

Markkinoiden myönteinen kehitys nykyisen sääntelykehyksen voimassaoloaikana ei ole 
peruste vahvistaa komission tai kansallisten sääntelyviranomaisten ennakkotoimivaltuuksia, 
vaan niitä tulisi pikemminkin heikentää.     

Tarkistus 587
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Antaessaan 1 kohdan mukaisen 
suosituksen komissio toimii 22 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset ottavat 
nämä suositukset toiminnassaan 

Poistetaan.
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mahdollisimman tarkasti huomioon. Jos 
kansallinen sääntelyviranomainen 
päättää olla noudattamatta suositusta, sen 
on ilmoitettava asiasta komissiolle ja 
perusteltava kantansa.

Or. de

Perustelu

Komissiolle ei pidä antaa lisävaltuuksia uudessa oikeudellisessa kehyksessä. 
Verkkoinvestoinneissa ja verkkoihin pääsyssä vaadittavista sääntelytoimista voidaan päättä 
parhaiten kansallisella tasolla. Täytäntöönpanotoimilla voi olla huomattavia rahallisia 
vaikutuksia alaan. Tällöin on aloitettava uusi lainsäädäntömenettely.

Tarkistus 588
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa mainittu päätös, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, tehdään 22 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio 
voi soveltaa 22 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
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recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

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

Tarkistus 589
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa mainittu päätös, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, tehdään 22 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio 
voi soveltaa 22 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Komissiolle ei pidä antaa lisävaltuuksia uudessa oikeudellisessa kehyksessä. 
Verkkoinvestoinneissa ja verkkoihin pääsyssä vaadittavista sääntelytoimista voidaan päättää 
parhaiten kansallisella tasolla. Täytäntöönpanotoimilla voi olla huomattavia rahallisia 

Adlib Express Watermark



PE407.632v01-00 102/111 AM\725139FI.doc

FI

vaikutuksia alaan. Tällöin on aloitettava uusi lainsäädäntömenettely.

Tarkistus 590
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa mainittu päätös, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, tehdään 22 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio 
voi soveltaa 22 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi, kun mahdollisuus tehdä päätöksiä on poistettu.

Tarkistus 591
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyihin toimenpiteisiin voi sisältyä 
yhdenmukaistetun tai koordinoidun 
lähestymistavan yksilöinti seuraavien 
aiheiden käsittelemiseen:

Poistetaan.
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(a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna uusien 
palvelujen sääntely;
(b) Numerointiin, nimeämiseen ja 
osoitteiden antamiseen liittyvät 
kysymykset, mukaan luettuina 
numeroalueet, numeroiden ja 
tunnisteiden siirrettävyys, numeron- tai 
osoitteenmuunnosjärjestelmät sekä 112-
hätäpalvelujen käyttömahdollisuus;
(c) Kuluttajakysymykset, mukaan luettuna 
sähköisten viestintäpalvelujen ja -
laitteiden esteettömyys vammaisille 
loppukäyttäjille;
(d) Kirjanpidon sääntely.

Or. en

Perustelu

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 592
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyihin toimenpiteisiin voi sisältyä 
yhdenmukaistetun tai koordinoidun 
lähestymistavan yksilöinti seuraavien 
aiheiden käsittelemiseen:

Poistetaan.

a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna uusien 
palvelujen sääntely;
b) Numerointiin, nimeämiseen ja 
osoitteiden antamiseen liittyvät 
kysymykset, mukaan luettuina 
numeroalueet, numeroiden ja 
tunnisteiden siirrettävyys, numeron- tai 
osoitteenmuunnosjärjestelmät sekä 112-
hätäpalvelujen käyttömahdollisuus;
c) Kuluttajakysymykset, mukaan luettuna 
sähköisten viestintäpalvelujen ja -
laitteiden esteettömyys vammaisille 
loppukäyttäjille;
d) Kirjanpidon sääntely.

Or. es

Perustelu

Ehdotetun sanamuodon ("toimenpiteisiin voi sisältyä") vuoksi tästä kohdasta ei ole 
minkäänlaista käytännön hyötyä, sillä se ei sisällä kattavaa luetteloa ja päinvastoin lueteltuja 
esimerkkejä voidaan käyttää perusteena hyväksyttäessä yhdenmukaistamistoimenpiteitä juuri 
nimenomaisesti lueteltuihin kysymyksiin ilman että komission tarvitsisi perustella 
yhdenmukaistamistarvetta näillä aloilla.     
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Tarkistus 593
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyihin toimenpiteisiin voi sisältyä 
yhdenmukaistetun tai koordinoidun 
lähestymistavan yksilöinti seuraavien 
aiheiden käsittelemiseen:

Poistetaan.

a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna uusien 
palvelujen sääntely;
b) Numerointiin, nimeämiseen ja 
osoitteiden antamiseen liittyvät 
kysymykset, mukaan luettuina 
numeroalueet, numeroiden ja 
tunnisteiden siirrettävyys, numeron- tai 
osoitteenmuunnosjärjestelmät sekä 112-
hätäpalvelujen käyttömahdollisuus;
c) Kuluttajakysymykset, mukaan luettuna 
sähköisten viestintäpalvelujen ja 
-laitteiden esteettömyys vammaisille 
loppukäyttäjille;
d) Kirjanpidon sääntely.

Or. de

Perustelu

Komissiolle ei pidä antaa lisävaltuuksia uudessa oikeudellisessa kehyksessä. 
Verkkoinvestoinneissa ja verkkoihin pääsyssä vaadittavista sääntelytoimista voidaan päättää 
parhaiten kansallisella tasolla. Komission ehdotuksen KOM(2007)0699 mukainen 
viranomainen ei ole toivottava.
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Tarkistus 594
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna uusien 
palvelujen sääntely;

(a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna uusien 
palvelujen ja uuden 
käyttöinfrastruktuurin sääntely;

Or. en

Perustelu

Koska kyse on unionin tulevasta kilpailukyvystä, unionin toimielimet eivät voi ottaa riskiä, 
että erilaiset sääntelymenettelyt eri jäsenvaltioissa vaarantavat mahdollisuuden seuraavan 
sukupolven liityntäverkkojen kattavaan käyttöönottoon.

Euroopan komission tulisi näyttää tietä ja hyväksyä erityinen päätös tulevien seuraavan 
sukupolven liityntäverkkojen sääntelystä mahdollisimman nopeasti. Monia tässä asiakirjassa 
mainittuja seikkoja voidaan käsitellä edelleen niin, että ne voitaisiin sisällyttää seuraavan 
sukupolven liityntäverkkoja koskevaan komission erityiseen päätökseen.

Tarkistus 595
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna uusien 
palvelujen sääntely;

(a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna uusien 
palvelujen sääntely, ottaen huomioon 
yhtenäismarkkinoiden ulottuvuus, kuten 
monikansallisten liikepalveluiden 
tarjoaminen;

Or. en
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Perustelu

Etusija tulisi antaa sellaisten tuotantohyödykkeiden ehtojen yhdenmukaistamiselle, joita 
tarvitaan monikansallisten televiestintäpalveluiden tarjoamiseksi, koska tällä on suora 
vaikutus yhtenäismarkkinoiden kehittymiseen.

Tarkistus 596
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna uusien 
palvelujen sääntely;

(a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna uusien 
palvelujen sääntely maailmanlaajuiset 
televiestintäpalvelut mukaan lukien ja 
erilaisista kilpailuolosuhteista johtuvien 
alueellisten markkinoiden määrittely;

Or. en

Perustelu

Maailmanlaajuiset televiestintäpalvelut, joita tarjotaan monissa Euroopan maissa toimiville 
monikansallisille yhtiöille, ovat aloja, joilla komissiolla pitäisi olla valtuudet varmistaa 
sääntelyä koskeva yhdenmukainen lähestymistapa EU:ssa

Tarkistus 597
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Sääntelytapojen yhdenmukainen
toteuttaminen, mukaan luettuna uusien 
palvelujen sääntely;

(a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna 
maailmanlaajuisten 
televiestintäpalvelujen kaltaisten 
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yleiseurooppalaisten palvelujen ja uusien 
palvelujen sääntely;

Or. en

Perustelu

Yleiseurooppalaiset televiestintäpalvelut ja tärkeimpänä nykyisenä esimerkkinä 
maailmanlaajuiset televiestintäpalvelut, joita tarjotaan monissa Euroopan maissa toimiville 
monikansallisille yhtiöille, ovat aloja, joilla komissiolla pitäisi olla valtuudet varmistaa 
sääntelyä koskeva yhdenmukainen lähestymistapa EU:ssa.

Tarkistus 598
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna uusien 
palvelujen sääntely;

(a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna 
maailmanlaajuisten 
televiestintäpalvelujen kaltaisten 
yleiseurooppalaisten palvelujen ja uusien 
palvelujen sääntely;

Or. en

Perustelu

Useissa Euroopan maissa toimipaikkojaan pitäville monikansallisille yhtiöille tarjottavat 
yleiseurooppalaiset televiestintäpalvelut – joiden pääesimerkkinä ovat maailmanlaajuiset 
televiestintäpalvelut – ovat yksi niistä aloista, joilla komissiolla tulisi olla nykyistä enemmän 
valtaa voidakseen varmistaa yhdenmukaisen sääntelytavan koko EU:ssa.
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Tarkistus 599
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna uusien 
palvelujen sääntely;

(a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna 
maailmanlaajuisten 
televiestintäpalvelujen kaltaisten 
yleiseurooppalaisten palvelujen ja uusien 
palvelujen sääntely;

Or. en

Perustelu

Komission tulisi voida taata yhdenmukaistettu sääntelymenettely EU:ssa maailmanlaajuisille 
televiestintäpalveluille, joita tarjotaan useissa Euroopan maissa toimiville monikansallisille 
yrityksille.

Tarkistus 600
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna uusien 
palvelujen sääntely;

(a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna 
maailmanlaajuisten 
televiestintäpalvelujen kaltaisten 
yleiseurooppalaisten palvelujen ja uusien 
palvelujen sääntely;

Or. en
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Perustelu

Yleiseurooppalaiset televiestintäpalvelut ja tärkeimpänä nykyisenä esimerkkinä 
maailmanlaajuiset televiestintäpalvelut, joita tarjotaan monissa Euroopan maissa toimiville 
monikansallisille yhtiöille, ovat aloja, joilla komissiolla pitäisi olla valtuudet varmistaa 
sääntelyä koskeva yhdenmukainen lähestymistapa EU:ssa.

Tarkistus 601
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Markkinaviranomainen voi omasta 
aloitteestaan antaa komissiolle neuvoja 
sen suhteen, pitäisikö sen 1 kohdan 
mukaisesti hyväksyä jokin toimenpide.”

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 602
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Markkinaviranomainen voi omasta 
aloitteestaan antaa komissiolle neuvoja 
sen suhteen, pitäisikö sen 1 kohdan 
mukaisesti hyväksyä jokin toimenpide.”

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Komissiolle ei pidä antaa lisävaltuuksia uudessa oikeudellisessa kehyksessä. 
Verkkoinvestoinneissa ja verkkoihin pääsyssä vaadittavista sääntelytoimista voidaan päättää 
parhaiten kansallisella tasolla. Komission ehdotuksen KOM(2007)0699 mukainen 
viranomainen ei ole toivottava.
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