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Tarkistus 603
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 22 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
21 artikla – 2 alakohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus 

2. Mikä tahansa osapuoli voi antaa riidan 
kyseisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten käsiteltäväksi. 
Toimivaltaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten on sovitettava 
toimintansa yhteen riidan ratkaisemiseksi 8 
artiklassa vahvistettujen tavoitteiden 
mukaisesti.

2. Mikä tahansa osapuoli voi antaa riidan 
kyseisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten käsiteltäväksi. 
Toimivaltaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten on sovitettava 
toimintansa yhteen televiestinnän 
eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 
elimen (BERT) kanssa riidan 
ratkaisemiseksi 8 artiklassa vahvistettujen 
tavoitteiden mukaisesti. Kaikkien 
kansallisen sääntelyviranomaisen 
yritykselle säätämien riidanratkaisua 
koskevien velvoitteiden on oltava tämän 
direktiivin ja erityisdirektiivin säännösten 
mukaisia.

Or. en

Perustelu

Tämä muutos korostaa BERTin roolia kansalliset rajatylittävien riitojen ratkaisussa. 

Tarkistus 604
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
1 artikla – 24 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
25 artikla – 1 a kohta

Komission teksti Tarkistus 

(24 a) Lisätään 25 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:



PE407.731v01-00 4/102 AM\726891FI.doc

FI

”1 a. Komissio arvioi tammikuuhun 2014 
mennessä, onko tämän direktiivin, 
käyttöoikeusdirektiivin 8–13 a artiklan ja 
yleispalveludirektiivin 17 artiklan 
alakohtaista ex-ante-sääntelyä koskevien 
säännösten voimassaoloaikaa 
pidennettävä. Tämä arviointi on 
suoritettava sähköisen viestinnän 
infrastruktuurin ja palvelujen 
kilpailukykyisen kehityksen perusteella. 
Jos alakohtaisen ex-ante-sääntelyn 
katsotaan olevan tarpeellista, komission 
on rajoitettava sääntely kyseisiin 
markkinoihin ja lopetettava se niissä 
jäsenvaltioissa ja alueellisilla 
markkinoilla, joissa 
infrastruktuurikilpailu ei vielä ole 
mahdollista. Komission ehdottaa
neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
tarkistuksia olemassa olevaan 
sääntelyjärjestelmään uuden 
sääntelyjärjestelmän hyväksymiseksi.”

Or. en

Perustelu

Tammikuussa 2014 uusi sääntelyjärjestelmä on ollut käytössä pari vuotta, joten sen
vaikutuksia voidaan analysoida. Tämän analyysin perusteella alakohtaisen ex-ante-sääntelyn
vaiheittaista käytöstäpoistoa voidaan arvioida niin, että kyseinen sääntely voidaan arvioinnin
jälkeen rajoittaa niihin jäsenvaltioihin ja alueellisiin markkinoihin, joissa 
infrastruktuurikilpailu ei vielä ole mahdollista.

Tarkistus 605
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
1 artikla – 24 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Lisätään 25 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
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”1 a. Komissio arvioi markkinoiden 
kehityksen perusteella ja kilpailukyky 
huomioon ottaen, onko tämän direktiivin 
ja direktiivin 2002/19/EY
(käyttöoikeusdirektiivi) alakohtaiseen
hintaa ja käyttöoikeutta koskevaan 
sääntelyyn liittyvien säännösten 
voimassaoloa jatkettava tämän direktiivin 
ja direktiiviin 2002/19/EY 29a ja 
19a artiklassa tarkoitetun ajanjakson yli 
ja missä määrin, tai onko sitä muutettava. 
Jos komissio toteaa, että tällainen tarve 
on olemassa, se antaa ehdotuksen
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”

Or. de

Perustelu

Määräysten piti alun perin olla siirtymävaiheen ratkaisu. Ne pitäisi poistaa, kun kilpailu 
markkinoilla kehittyy. Sääntelevä väliintulo on kuitenkin jatkuvasti lisääntynyt kilpailun 
tehokkaasta kehityksestä huolimatta. Tämän vuoksi pitäisi esittää tämän tavoitteen kanssa 
sopusoinnussa olevaa siirtymäehtoa.

Tarkistus 606
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
1 artikla – 24 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus 

(24 a) Lisätään 25 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti::
”1 a. Komissio arvioi markkinoiden 
kehittymisen perusteella ja kilpailun 
huomioon ottaen, onko tämän direktiiviin
ja käyttöoikeusdirektiivin alakohtaista ex-
ante-sääntelyä koskevien säännösten 
voimassaoloa jatkettava yli 29 a artiklassa 
tarkoitetun ajanjakson yli, tai muutettava 
niitä. Jos komissio toteaa, että tällainen
tarve on olemassa, se antaa ehdotuksen
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”
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Or. en

Perustelu

Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti ovat toistuvasti vahvistaneet, että alakohtainen
hinta- ja käyttöoikeussääntely on väliaikaisia. Tarkistus on muotoiltu kansainvälisistä 
verkkovierailupalveluista äskettäin annetun asetuksen linjojen mukaisesti. Ex-ante sääntelyyn 
liittyvät säännökset erääntyvät tiettynä päivänä, ellei komissio ehdota parlamentille ja 
neuvostolle sääntelyn voimassaolon pidentämistä tietyillä alueilla ennen 
tarkastuspäivämäärää julkaistavan kertomuksen perusteella. 

Tarkistus 607
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
1 artikla – 24 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
25 artikla

Komission teksti Tarkistus 

(24 a) 25 artikla korvataan seuraavasti::
”Komissio tarkastelee säännöllisesti 
uudelleen tämän direktiivin toimintaa ja 
antaa siitä kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
viisi vuotta sen 
voimaantulopäivämäärästä. Komissio 
sisällyttää kertomukseensa perustelunsa 
sääntelyn jatkamiselle tai sen 
mahdollisesta kumoamisesta 
markkinoiden kehityksen perusteella ja 
kilpailu huomioon ottaen. pohdintansa 
koskien jatkettua tarvetta määräyksiin tai 
niiden mahdollista kumoamista 
markkinoiden kehittymisen valossa ja 
kilpailu huomioonottaen. Tätä varten 
komissio voi pyytää jäsenvaltioilta 
tietoja, jotka niiden on toimitettava 
ilman aiheetonta viivytystä.”

Or. en
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Perustelu

Sääntely oli alun perin tarkoitettu väliaikaiseksi ja se pitäisi poistaa, kun kilpailu 
markkinoilla kehittyy. Tämän vuoksi on esitettävä tarkastuslauseketta, jotta voidaan 
vihdoinkin saavuttaa asteittaista sääntelyn purkamista koskeva poliittinen tavoite. Komission 
on tarvittaessa ehdotettava parlamentille ja neuvostolle sääntelyn pidentämistä tietyillä 
alueilla ennen tarkastuspäivämäärää julkaistavan kertomuksen perusteella.

Tarkistus 608
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
1 artikla – 25 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus 

(25 a) Lisätään 29 a artikla seuraavasti: 
”29 a artikla

Tähän direktiiviin perustuvat alakohtaiset 
sääntelytoimenpiteet kumotaan 
31. joulukuuta 2016 mennessä.”

Or. de

Perustelu

Televiestinnän oikeudellisten kehysten perustavoite oli tuoda ala kilpailulainsäädännön
piiriin. Tämä voidaan itse asiassa taata vain suojaamalla se itse oikeudellisissa kehyksissä. 
Aloiteoikeutensa perusteella komissio voi kuitenkin ehdottaa pidennystä, jos se toteaa 
markkinakehityksen perusteella vuonna 2016, että alan siirtäminen kilpailulainsäädännön
piiriin on liian aikaista.  

Tarkistus 609
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
1 artikla – 25 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus 

(25 a) Lisätään 29 a artikla seuraavasti: 
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”Artikla 29a
Voimassaolon päättyminen

14–16 artiklan voimassaolo päättyy
1. tammikuuta 2014.”

Or. de

Perustelu

On varmistettava, että siirtyminen ex-ante-sääntelystä yleisen kilpailulainsäädännön
soveltamiseen televiestintäalalla tarkistetaan viiden vuoden jälkeen. 

Tarkistus 610
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
1 artikla – 25 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
29 a artikla

Komission teksti Tarkistus 

(25 a) Lisätään uusi artikla seuraavasti:
”29 a artikla
14–16 artiklan voimassaolo päättyy 
31. tammikuuta 2014.”

Or. en

Perustelu

Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti ovat toistuvasti vahvistaneet, että alakohtainen 
hinta- ja käyttöoikeussääntely on väliaikaisia. Tarkistus on muotoiltu kansainvälisistä 
verkkovierailupalveluista äskettäin annetun asetuksen linjojen mukaisesti. Ex-ante sääntelyyn 
liittyvät säännökset erääntyvät tiettynä päivänä, ellei komissio ehdota parlamentille ja 
neuvostolle sääntelyn voimassaolon pidentämistä tietyillä alueilla ennen 
tarkastuspäivämäärää julkaistavan kertomuksen perusteella. 
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Tarkistus 611
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
1 artikla – 26 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
Liitteet I ja II

Komission teksti Tarkistus 

(26) Liitteet I ja II poistetaan. (26) Liite I poistetaan ja liite II 
korvataan seuraavasti:

”LIITE II

Perusteet, joita kansallisten 
sääntelyviranomaisten on käytettävä 
arvioidessaan 14 artiklan 2 kohdan 
toisen alakohdan mukaisesti, onko 
kyseessä yhteinen määräävä asema 
markkinoilla 

Kahdella tai useammalla yrityksellä 
voidaan katsoa olevan yhteinen 
määräävä asema markkinoilla 14 
artiklassa tarkoitetulla tavalla, jos ne 
toimivat markkinoilla, joille on 
ominaista tehokkaan kilpailun puute ja 
joilla yhdelläkään yrityksellä ei ole 
määräävää asemaa, vaikka kyseisten 
yritysten välillä ei olisikaan 
rakenteellisia tai muita yhteyksiä. 
Rajoittamatta yhteistä määräävää 
asemaa markkinoilla koskevan 
yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön soveltamista,
tilanteen on todennäköisesti 
katsottava olevan tämä, jos markkinat 
ovat keskittyneet ja niillä on tietyt 
asiaankuuluvat […] ominaisuudet, 
joista seuraavat saattavat olla 
olennaisimpia viestinnän puitteissa:

- [...]

- alhainen kysyntäjousto

- [...]

- samanlaiset markkinaosuudet
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- [...]

- suuret markkinoille pääsyn 
oikeudelliset tai taloudelliset esteet
- vertikaalinen integraatio ja 
kollektiivinen kieltäytyminen toimituksista
- tasoittavan ostovoiman puute 
- mahdollisen kilpailun puute
- [...]
Edellä esitetty luettelo on viitteellinen 
eikä se ole kattava eivätkä perusteet 
myöskään ole kumuloituvia. Luettelon 
tarkoituksena on pikemminkin esittää, 
mitä todisteita voidaan käyttää 
markkinoilla olevan yhteisen määräävän 
aseman olemassaoloa koskevan väitteen 
tueksi.”

Or. en

Perustelu

Yhteinen määräävä asema markkinoilla on edelleen testaamaton ja vaikea käsite
televiestintäalalla sekä ex post- että ex ante -puitteissa. Toisaalta siitä voi tulla yhä 
tärkeämpi, kun markkinat vahvistuvat. On tärkeää, että ohjausta ei poisteta, vaan sitä 
ennemminkin selkeytetään viitekehyksen avulla. 

Tarkistus 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
1 artikla – 26 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
Liitteet I ja II

Komission teksti Tarkistus 

(26) Liitteet I ja II poistetaan. (26) Liite I poistetaan ja liite II 
korvataan seuraavasti: 

”LIITE II

Perusteet, joita kansallisten 
sääntelyviranomaisten on käytettävä 
arvioidessaan 14 artiklan 2 kohdan 
toisen alakohdan mukaisesti, onko 
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kyseessä yhteinen määräävä asema 
markkinoilla 

Kahdella tai useammalla yrityksellä 
voidaan katsoa olevan yhteinen 
määräävä asema markkinoilla 14 
artiklassa tarkoitetulla tavalla, jos ne 
toimivat markkinoilla, joille on 
ominaista tehokkaan kilpailun puute ja 
joilla yhdelläkään yrityksellä ei ole 
määräävää asemaa, vaikka kyseisten 
yritysten välillä ei olisikaan 
rakenteellisia tai muita yhteyksiä. 
Rajoittamatta yhteistä määräävää 
asemaa markkinoilla koskevan 
yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön soveltamista, 
tilanteen on todennäköisesti 
katsottava olevan tämä, jos markkinat 
ovat keskittyneet ja niillä on tietyt 
asiaankuuluvat […] ominaisuudet, 
joista seuraavat saattavat olla 
olennaisimpia viestinnän puitteissa:

- [...]

- alhainen kysyntäjousto

- [...]

- samanlaiset markkinaosuudet

- [...]

- suuret markkinoille pääsyn 
oikeudelliset tai taloudelliset esteet
- vertikaalinen integraatio ja 
kollektiivinen kieltäytyminen toimituksista 
- tasoittavan ostovoiman puute 
- mahdollisen kilpailun puute
- [...]
Edellä esitetty luettelo on viitteellinen 
eikä se ole kattava eivätkä perusteet 
myöskään ole kumuloituvia. Luettelon 
tarkoituksena on pikemminkin esittää, 
mitä todisteita voidaan käyttää 
markkinoilla olevan yhteisen määräävän 
aseman olemassaoloa koskevan väitteen 
tueksi.”
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Or. en

Perustelu

Yhteinen määräävä asema markkinoilla on edelleen testaamaton ja vaikea käsite 
televiestintäalalla sekä ex post- että ex ante -puitteissa. Toisaalta siitä voi tulla yhä 
tärkeämpi, kun markkinat vahvistuvat. On tärkeää, että ohjausta ei poisteta, vaan sitä 
ennemminkin selkeytetään viitekehyksen avulla. 

Tarkistus 613
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
1 artikla – 26 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
Liitteet I ja II

Komission teksti Tarkistus 

(26) Liitteet I ja II poistetaan. (26) Liite I poistetaan ja liite II 
korvataan seuraavasti:

”LIITE II

Perusteet, joita kansallisten 
sääntelyviranomaisten on käytettävä 
arvioidessaan 14 artiklan 2 kohdan 
toisen alakohdan mukaisesti, onko 
kyseessä yhteinen määräävä asema 
markkinoilla 

Kahdella tai useammalla yrityksellä 
voidaan katsoa olevan yhteinen 
määräävä asema markkinoilla 14 
artiklassa tarkoitetulla tavalla, jos ne 
toimivat markkinoilla, joille on 
ominaista tehokkaan kilpailun puute ja 
joilla yhdelläkään yrityksellä ei ole 
määräävää asemaa, vaikka kyseisten 
yritysten välillä ei olisikaan 
rakenteellisia tai muita yhteyksiä. 
Rajoittamatta yhteistä määräävää 
asemaa markkinoilla koskevan 
yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön soveltamista, 
tilanteen on todennäköisesti 
katsottava olevan tämä, jos markkinat 
ovat keskittyneet ja niillä on tietyt 
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asiaankuuluvat […] ominaisuudet, 
joista seuraavat saattavat olla 
olennaisimpia viestinnän puitteissa:

- [...]

- alhainen kysyntäjousto

- [...]

- samanlaiset markkinaosuudet

- [...]

- suuret markkinoille pääsyn 
oikeudelliset tai taloudelliset esteet
- vertikaalinen integraatio ja 
kollektiivinen kieltäytyminen toimituksista 
- tasoittavan ostovoiman puute 
- mahdollisen kilpailun puute
- [...]
Edellä esitetty luettelo on viitteellinen 
eikä se ole kattava eivätkä perusteet 
myöskään ole kumuloituvia. Luettelon 
tarkoituksena on pikemminkin esittää, 
mitä todisteita voidaan käyttää 
markkinoilla olevan yhteisen määräävän 
aseman olemassaoloa koskevan väitteen 
tueksi.”

Or. en

Perustelu

Yhteinen määräävä asema markkinoilla on edelleen testaamaton ja vaikea käsite 
televiestintäalalla sekä ex post- että ex ante -puitteissa. Toisaalta siitä voi tulla yhä 
tärkeämpi, kun markkinat vahvistuvat. On tärkeää, että ohjausta ei poisteta, vaan sitä 
ennemminkin selkeytetään viitekehyksen avulla. 

Tarkistus 614
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
1 artikla – 26 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
Liitteet I ja II
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Komission teksti Tarkistus

(26) Liitteet I ja II poistetaan. (26) Liite I poistetaan ja liite II 
korvataan seuraavasti:

”LIITE II

Perusteet, joita kansallisten 
sääntelyviranomaisten on käytettävä 
arvioidessaan 14 artiklan 2 kohdan 
toisen alakohdan mukaisesti, onko 
kyseessä yhteinen määräävä asema 
markkinoilla 

Kahdella tai useammalla yrityksellä 
voidaan katsoa olevan yhteinen 
määräävä asema markkinoilla 14 
artiklassa tarkoitetulla tavalla, jos ne 
toimivat markkinoilla, joille on 
ominaista tehokkaan kilpailun puute ja 
joilla yhdelläkään yrityksellä ei ole 
määräävää asemaa, vaikka kyseisten 
yritysten välillä ei olisikaan 
rakenteellisia tai muita yhteyksiä. 
Rajoittamatta yhteistä määräävää 
asemaa markkinoilla koskevan 
yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön soveltamista, 
tilanteen on todennäköisesti 
katsottava olevan tämä, jos markkinat 
ovat keskittyneet ja niillä on tietyt 
asiaankuuluvat […] ominaisuudet, 
joista seuraavat saattavat olla 
olennaisimpia viestinnän puitteissa:

- [...]

- alhainen kysyntäjousto

- [...]

- samanlaiset markkinaosuudet

- [...]

- suuret markkinoille pääsyn 
oikeudelliset tai taloudelliset esteet
- vertikaalinen integraatio ja 
kollektiivinen kieltäytyminen toimituksista 
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- tasoittavan ostovoiman puute 
- mahdollisen kilpailun puute
- [...]
Edellä esitetty luettelo on viitteellinen 
eikä se ole kattava eivätkä perusteet 
myöskään ole kumuloituvia. Luettelon 
tarkoituksena on pikemminkin esittää, 
mitä todisteita voidaan käyttää 
markkinoilla olevan yhteisen määräävän 
aseman olemassaoloa koskevan väitteen 
tueksi.”

Or. en

Perustelu

Yhteinen määräävä asema markkinoilla on edelleen testaamaton ja vaikea käsite 
televiestintäalalla sekä ex post- että ex ante -puitteissa. Toisaalta siitä voi tulla yhä 
tärkeämpi, kun markkinat vahvistuvat. On tärkeää, että ohjausta ei poisteta, vaan sitä 
ennemminkin selkeytetään viitekehyksen avulla. 

Tarkistus 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus 

‘(a) “käyttöoikeudella” tarkoitetaan 
järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista 
toisen yrityksen saataville määritellyin 
ehdoin joko yksinoikeudella tai muutoin 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamista 
tai tietoyhteiskunnan palvelujen taikka 
radio- ja televisiosisältöpalvelujen 
toimittamista varten. Se kattaa muun 
muassa: verkkoelementtien ja niihin 
liittyvien toimintojen käyttöoikeuden, 
johon saattaa sisältyä laitteiden liittäminen 
kiinteää tai muuta kuin kiinteää tapaa 
käyttäen (tässä tarkoitetaan erityisesti 

‘(a) ”käyttöoikeudella” tarkoitetaan 
järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista 
toisen yrityksen saataville määritellyin 
ehdoin joko yksinoikeudella tai muutoin 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamista 
varten, tai toisille yrityksille, joille on 
myönnetty lupa direktiivin 2002/20/EY 
4 artiklan (lupadirektiivi) mukaisesti. Se 
kattaa muun muassa: verkkoelementtien ja 
niihin liittyvien toimintojen 
käyttöoikeuden, johon saattaa sisältyä 
laitteiden liittäminen kiinteää tai muuta 
kuin kiinteää tapaa käyttäen (tässä 
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tilaajayhteyksien sekä sellaisten 
toimintojen ja palvelujen käyttöoikeutta, 
joita tarvitaan palvelujen tarjoamiseksi 
tilaajayhteyksien kautta); fyysisten 
perusrakenteiden käyttöoikeuden, mukaan 
lukien rakennukset, kaapelikanavat ja 
mastot; asiaan kuuluvien ohjelmistojen 
käyttöoikeuden, mukaan lukien 
käyttötukijärjestelmät; numeronmuuntoa 
tai vastaavia toimintoja tarjoavien 
järjestelmien käyttöoikeuden; kiinteiden ja 
matkaviestintäverkkojen käyttöoikeuden 
erityisesti verkkovierailua varten; 
digitaalitelevisiopalvelujen ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmien 
käyttöoikeuden; virtuaaliverkkopalvelujen 
käyttöoikeuden.’

tarkoitetaan erityisesti tilaajayhteyksien 
sekä sellaisten toimintojen ja palvelujen 
käyttöoikeutta, joita tarvitaan palvelujen 
tarjoamiseksi tilaajayhteyksien kautta); 
fyysisten perusrakenteiden käyttöoikeuden, 
mukaan lukien rakennukset, 
kaapelikanavat ja mastot; asiaan kuuluvien 
ohjelmistojen käyttöoikeuden, mukaan 
lukien käyttötukijärjestelmät; 
numeronmuuntoa tai vastaavia toimintoja 
tarjoavien järjestelmien käyttöoikeuden;
kiinteiden ja matkaviestintäverkkojen 
käyttöoikeuden erityisesti verkkovierailua 
varten; digitaalitelevisiopalvelujen 
ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmien 
käyttöoikeuden; ja
virtuaaliverkkopalvelujen käyttöoikeuden.’

Or. es

Perustelu

Lähetys- ja tietoyhteiskuntapalvelujen tarjoajilla on puitedirektiivin 2 artiklan määritelmän 
mukainen loppukäyttäjien status; tässä käsiteltävänä olevaa direktiiviä ei sen vuoksi 
sovelleta.

Lähentymisen vuoksi sähköiset viestintäverkko- ja palveluntarjoajat voivat kuitenkin vaatia 
mahdollisuutta ei pelkästään viestintäpalvelujen toimittamiseen asiakkailleen, vaan myös 
lähetyssisältöpalvelujen tarjoamiseen. Viittaus 4 artiklaan selkeyttää siksi määritelmää. 

Tarkistus 616
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

“käyttöoikeudella” tarkoitetaan 
järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista 
toisen yrityksen saataville määritellyin 
ehdoin joko yksinoikeudella tai muutoin 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamista 
tai tietoyhteiskunnan palvelujen taikka 

“käyttöoikeudella” tarkoitetaan 
järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista 
toisen yrityksen saataville määritellyin 
ehdoin joko yksinoikeudella tai muutoin 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamista 
tai tietoyhteiskunnan palvelujen taikka 
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radio- ja televisiosisältöpalvelujen 
toimittamista varten. Se kattaa muun 
muassa: verkkoelementtien ja niihin 
liittyvien toimintojen käyttöoikeuden, 
johon saattaa sisältyä laitteiden liittäminen 
kiinteää tai muuta kuin kiinteää tapaa 
käyttäen (tässä tarkoitetaan erityisesti 
tilaajayhteyksien sekä sellaisten 
toimintojen ja palvelujen käyttöoikeutta, 
joita tarvitaan palvelujen tarjoamiseksi 
tilaajayhteyksien kautta); fyysisten 
perusrakenteiden käyttöoikeuden, mukaan 
lukien rakennukset, kaapelikanavat ja 
mastot; asiaan kuuluvien ohjelmistojen 
käyttöoikeuden, mukaan lukien 
käyttötukijärjestelmät; numeronmuuntoa 
tai vastaavia toimintoja tarjoavien 
järjestelmien käyttöoikeuden; kiinteiden ja 
matkaviestintäverkkojen käyttöoikeuden 
erityisesti verkkovierailua varten; 
digitaalitelevisiopalvelujen ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmien 
käyttöoikeuden; virtuaaliverkkopalvelujen 
käyttöoikeuden.

radio- ja televisiosisältöpalvelujen 
toimittamista varten. Se kattaa muun 
muassa: verkkoelementtien (mukaan 
lukien aallonpituuden siirtäminen, ellei 
valokaapelikapasiteettia ole saatavilla) ja 
niihin liittyvien toimintojen 
käyttöoikeuden, johon saattaa sisältyä 
laitteiden liittäminen kiinteää tai muuta 
kuin kiinteää tapaa käyttäen (tässä 
tarkoitetaan erityisesti tilaajayhteyksien 
sekä sellaisten toimintojen ja palvelujen 
käyttöoikeutta, joita tarvitaan palvelujen 
tarjoamiseksi tilaajayhteyksien kautta); 
fyysisten perusrakenteiden käyttöoikeuden, 
mukaan lukien rakennukset, 
kaapelikanavat ja mastot; asiaan kuuluvien 
ohjelmistojen käyttöoikeuden, mukaan 
lukien käyttötukijärjestelmät; 
numeronmuuntoa tai vastaavia toimintoja 
tarjoavien järjestelmien käyttöoikeuden; 
kiinteiden ja matkaviestintäverkkojen 
käyttöoikeuden erityisesti verkkovierailua 
varten; digitaalitelevisiopalvelujen 
ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmien 
käyttöoikeuden; virtuaaliverkkopalvelujen 
käyttöoikeuden.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeusvelvoitetta täytyy käyttää, vaikka se ei itsessään ole riittävä, sen 
mahdollistamiseksi, että kilpailijat voivat tarjota lähetysyhteyksiä ja niistä johdettuja 
palveluja erityisesti niiden omaan infrastruktuurin perusteella. Sen mukaisesti, koskien 
käyttöoikeusvaihtoehtoja, myönnytyksiä täytyy tehdä esimerkiksi silloin, kun vapaata 
valokaapelikapasiteettia ei ole saatavilla. Tällaisissa tapauksissa (värillisen) aallonpituuden 
siirtäminen voisi olla asianmukainen tapa yhdistää kaapelijakelun puitteet kilpailijoiden
verkkoihin.

Tarkistus 617
Gabriele Albertini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
2 artikla – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) “käyttöoikeudella” tarkoitetaan 
järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista 
toisen yrityksen saataville määritellyin 
ehdoin joko yksinoikeudella tai muutoin 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamista 
tai tietoyhteiskunnan palvelujen taikka 
radio- ja televisiosisältöpalvelujen 
toimittamista varten. Se kattaa muun 
muassa: verkkoelementtien ja niihin 
liittyvien toimintojen käyttöoikeuden, 
johon saattaa sisältyä laitteiden liittäminen 
kiinteää tai muuta kuin kiinteää tapaa 
käyttäen (tässä tarkoitetaan erityisesti 
tilaajayhteyksien sekä sellaisten 
toimintojen ja palvelujen käyttöoikeutta, 
joita tarvitaan palvelujen tarjoamiseksi 
tilaajayhteyksien kautta); fyysisten 
perusrakenteiden käyttöoikeuden, mukaan 
lukien rakennukset, kaapelikanavat ja 
mastot; asiaan kuuluvien ohjelmistojen 
käyttöoikeuden, mukaan lukien 
käyttötukijärjestelmät; numeronmuuntoa 
tai vastaavia toimintoja tarjoavien 
järjestelmien käyttöoikeuden; kiinteiden ja 
matkaviestintäverkkojen käyttöoikeuden 
erityisesti verkkovierailua varten; 
digitaalitelevisiopalvelujen ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmien 
käyttöoikeuden; virtuaaliverkkopalvelujen 
käyttöoikeuden.

(a) “käyttöoikeudella” tarkoitetaan 
järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista 
toisen yrityksen saataville määritellyin 
ehdoin joko yksinoikeudella tai muutoin 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamista 
tai tietoyhteiskunnan palvelujen taikka 
radio- ja televisiosisältöpalvelujen 
toimittamista varten. Se kattaa muun 
muassa: verkkoelementtien ja niihin 
liittyvien toimintojen käyttöoikeuden, 
johon saattaa sisältyä laitteiden liittäminen 
kiinteää tai muuta kuin kiinteää tapaa 
käyttäen (tässä tarkoitetaan erityisesti 
tilaajayhteyksien sekä sellaisten 
toimintojen ja palvelujen käyttöoikeutta, 
joita tarvitaan palvelujen tarjoamiseksi 
tilaajayhteyksien kautta); fyysisten 
perusrakenteiden käyttöoikeuden, mukaan 
lukien rakennukset, kaapelikanavat ja 
mastot; asiaan kuuluvien ohjelmistojen 
käyttöoikeuden, mukaan lukien 
käyttötukijärjestelmät; numeronmuuntoa 
tai vastaavia toimintoja tarjoavien 
järjestelmien käyttöoikeuden; laskutus- ja 
perintäpalvelujen käyttöoikeuden sekä 
tilaajatietokantojen käyttöoikeuden 
hakemistopalvelujen toimittamiseksi; 
kiinteiden ja matkaviestintäverkkojen 
käyttöoikeuden erityisesti verkkovierailua 
varten; digitaalitelevisiopalvelujen 
ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmien 
käyttöoikeuden; virtuaaliverkkopalvelujen 
käyttöoikeuden.

Or. en

Perustelu

Numerotiedustelupalvelut ovat tärkeitä palveluja liikuntaesteisille ja iäkkäämmille käyttäjille 
sekä käyttäjille yleisesti. Laskutus- ja perintäpalvelut sekä käyttöoikeus tilaajatietokantoihin 
ovat oleellisia palveluja, joita loppukäyttäjätietoja hallinnoivan televiestintäoperaattorin on 
tuotettava numerotiedustelupalvelujen toimittajille mahdollistaakseen kilpailevat 
numerotiedustelupalvelut kilpailudirektiivin (5 artiklan) mukaisesti. Tilaajatietokantojen 
käyttöoikeutta painotetaan yleisen palveludirektiivin 25.2 artiklassa.
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Tarkistus 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(a) “käyttöoikeudella” tarkoitetaan 
järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista 
toisen yrityksen saataville määritellyin 
ehdoin joko yksinoikeudella tai muutoin 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamista 
tai tietoyhteiskunnan palvelujen taikka 
radio- ja televisiosisältöpalvelujen 
toimittamista varten. Se kattaa muun 
muassa: verkkoelementtien ja niihin 
liittyvien toimintojen käyttöoikeuden, 
johon saattaa sisältyä laitteiden liittäminen 
kiinteää tai muuta kuin kiinteää tapaa 
käyttäen (tässä tarkoitetaan erityisesti 
tilaajayhteyksien sekä sellaisten 
toimintojen ja palvelujen käyttöoikeutta, 
joita tarvitaan palvelujen tarjoamiseksi 
tilaajayhteyksien kautta); fyysisten 
perusrakenteiden käyttöoikeuden, mukaan 
lukien rakennukset, kaapelikanavat ja 
mastot; asiaan kuuluvien ohjelmistojen 
käyttöoikeuden, mukaan lukien 
käyttötukijärjestelmät; numeronmuuntoa 
tai vastaavia toimintoja tarjoavien 
järjestelmien käyttöoikeuden; kiinteiden ja 
matkaviestintäverkkojen käyttöoikeuden 
erityisesti verkkovierailua varten; 
digitaalitelevisiopalvelujen ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmien 
käyttöoikeuden; virtuaaliverkkopalvelujen 
käyttöoikeuden.

(a) “käyttöoikeudella” tarkoitetaan 
järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista 
toisen yrityksen saataville määritellyin 
ehdoin joko yksinoikeudella tai muutoin 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamista 
tai tietoyhteiskunnan palvelujen taikka 
radio- ja televisiosisältöpalvelujen 
toimittamista varten. Se kattaa muun 
muassa: verkkoelementtien ja niihin 
liittyvien toimintojen käyttöoikeuden, 
johon saattaa sisältyä laitteiden liittäminen 
kiinteää tai muuta kuin kiinteää tapaa 
käyttäen (tässä tarkoitetaan erityisesti 
tilaajayhteyksien sekä sellaisten 
toimintojen ja palvelujen käyttöoikeutta, 
joita tarvitaan palvelujen tarjoamiseksi 
tilaajayhteyksien kautta); fyysisten 
perusrakenteiden käyttöoikeuden, mukaan 
lukien rakennukset, kaapelikanavat ja 
mastot; asiaan kuuluvien ohjelmistojen 
käyttöoikeuden, mukaan lukien 
käyttötukijärjestelmät; numeronmuuntoa 
tai vastaavia toimintoja tarjoavien 
järjestelmien käyttöoikeuden; laskutus- ja 
perintäpalvelujen käyttöoikeuden sekä 
tilaajatietokantojen käyttöoikeuden 
hakemistopalvelujen toimittamiseksi; 
kiinteiden ja matkaviestintäverkkojen 
käyttöoikeuden erityisesti verkkovierailua 
varten; digitaalitelevisiopalvelujen 
ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmien 
käyttöoikeuden; virtuaaliverkkopalvelujen 
käyttöoikeuden.

Or. en
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Perustelu

Numerotiedustelupalvelut ovat tärkeitä palveluja liikuntaesteisille ja iäkkäämmille käyttäjille 
sekä käyttäjille yleisesti. Laskutus- ja perintäpalvelut sekä käyttöoikeus tilaajatietokantoihin 
ovat oleellisia palveluja, joita loppukäyttäjätietoja hallinnoivan televiestintäoperaattorin on 
tuotettava numerotiedustelupalvelujen toimittajille mahdollistaakseen kilpailevat 
numerotiedustelupalvelut kilpailudirektiivin (5 artiklan) mukaisesti. Tilaajatietokantojen 
käyttöoikeutta painotetaan yleisen palveludirektiivin 25.2 artiklassa.

Tarkistus 619
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) “käyttöoikeudella” tarkoitetaan 
järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista 
toisen yrityksen saataville määritellyin 
ehdoin joko yksinoikeudella tai muutoin 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamista 
tai tietoyhteiskunnan palvelujen taikka 
radio- ja televisiosisältöpalvelujen 
toimittamista varten. Se kattaa muun
muassa: verkkoelementtien ja niihin 
liittyvien toimintojen käyttöoikeuden, 
johon saattaa sisältyä laitteiden liittäminen 
kiinteää tai muuta kuin kiinteää tapaa 
käyttäen (tässä tarkoitetaan erityisesti 
tilaajayhteyksien sekä sellaisten 
toimintojen ja palvelujen käyttöoikeutta, 
joita tarvitaan palvelujen tarjoamiseksi 
tilaajayhteyksien kautta); fyysisten 
perusrakenteiden käyttöoikeuden, mukaan 
lukien rakennukset, kaapelikanavat ja 
mastot; asiaan kuuluvien ohjelmistojen 
käyttöoikeuden, mukaan lukien 
käyttötukijärjestelmät; numeronmuuntoa 
tai vastaavia toimintoja tarjoavien 
järjestelmien käyttöoikeuden; kiinteiden ja 
matkaviestintäverkkojen käyttöoikeuden 
erityisesti verkkovierailua varten; 
digitaalitelevisiopalvelujen ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmien 

(a) “käyttöoikeudella” tarkoitetaan 
järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista 
toisen yrityksen saataville määritellyin 
ehdoin joko yksinoikeudella tai muutoin 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamista 
tai tietoyhteiskunnan palvelujen taikka 
radio- ja televisiosisältöpalvelujen 
toimittamista varten. Se kattaa muun
muassa: verkkoelementtien ja niihin 
liittyvien toimintojen käyttöoikeuden, 
johon saattaa sisältyä laitteiden liittäminen 
kiinteää tai muuta kuin kiinteää tapaa 
käyttäen (tässä tarkoitetaan erityisesti 
tilaajayhteyksien sekä sellaisten 
toimintojen ja palvelujen käyttöoikeutta, 
joita tarvitaan palvelujen tarjoamiseksi 
tilaajayhteyksien kautta); fyysisten 
perusrakenteiden käyttöoikeuden, mukaan 
lukien rakennukset, kaapelikanavat ja 
mastot; asiaan kuuluvien ohjelmistojen 
käyttöoikeuden, mukaan lukien 
käyttötukijärjestelmät; numeronmuuntoa 
tai vastaavia toimintoja tarjoavien 
järjestelmien käyttöoikeuden; laskutus- ja 
perintäpalvelujen käyttöoikeuden sekä 
tilaajatietokantojen käyttöoikeuden 
hakemistopalvelujen toimittamiseksi; 
kiinteiden ja matkaviestintäverkkojen 
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käyttöoikeuden; virtuaaliverkkopalvelujen 
käyttöoikeuden.

käyttöoikeuden erityisesti verkkovierailua 
varten; digitaalitelevisiopalvelujen 
ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmien 
käyttöoikeuden; virtuaaliverkkopalvelujen 
käyttöoikeuden.

Or. en

Perustelu

Numerotiedustelupalvelut ovat tärkeitä palveluja liikuntaesteisille ja iäkkäämmille käyttäjille 
sekä käyttäjille yleisesti. Laskutus- ja perintäpalvelut sekä käyttöoikeus tilaajatietokantoihin 
ovat oleellisia palveluja, joita loppukäyttäjätietoja hallinnoivan televiestintäoperaattorin on 
tuotettava numerotiedustelupalvelujen toimittajille mahdollistaakseen kilpailevat 
numerotiedustelupalvelut kilpailudirektiivin (5 artiklan) mukaisesti. Tilaajatietokantojen 
käyttöoikeutta painotetaan yleisen palveludirektiivin 25.2 artiklassa.

Tarkistus 620
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(a) “käyttöoikeudella” tarkoitetaan 
järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista 
toisen yrityksen saataville määritellyin 
ehdoin joko yksinoikeudella tai muutoin 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamista 
tai tietoyhteiskunnan palvelujen taikka 
radio- ja televisiosisältöpalvelujen 
toimittamista varten. Se kattaa muun 
muassa: verkkoelementtien ja niihin 
liittyvien toimintojen käyttöoikeuden, 
johon saattaa sisältyä laitteiden liittäminen 
kiinteää tai muuta kuin kiinteää tapaa 
käyttäen (tässä tarkoitetaan erityisesti 
tilaajayhteyksien sekä sellaisten 
toimintojen ja palvelujen käyttöoikeutta, 
joita tarvitaan palvelujen tarjoamiseksi 
tilaajayhteyksien kautta); fyysisten 
perusrakenteiden käyttöoikeuden, mukaan 
lukien rakennukset, kaapelikanavat ja 

(a) “käyttöoikeudella” tarkoitetaan 
järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista 
toisen yrityksen saataville määritellyin 
ehdoin joko yksinoikeudella tai muutoin 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamista 
tai tietoyhteiskunnan palvelujen taikka 
radio- ja televisiosisältöpalvelujen 
toimittamista varten. Se kattaa muun 
muassa: verkkoelementtien ja niihin 
liittyvien toimintojen käyttöoikeuden, 
johon saattaa sisältyä laitteiden liittäminen 
kiinteää tai muuta kuin kiinteää tapaa 
käyttäen (tässä tarkoitetaan erityisesti 
tilaajayhteyksien sekä sellaisten 
toimintojen ja palvelujen käyttöoikeutta, 
joita tarvitaan palvelujen tarjoamiseksi 
tilaajayhteyksien kautta); fyysisten 
perusrakenteiden käyttöoikeuden, mukaan 
lukien rakennukset, kaapelikanavat ja 
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mastot; asiaan kuuluvien ohjelmistojen 
käyttöoikeuden, mukaan lukien 
käyttötukijärjestelmät; numeronmuuntoa 
tai vastaavia toimintoja tarjoavien 
järjestelmien käyttöoikeuden; kiinteiden ja 
matkaviestintäverkkojen käyttöoikeuden 
erityisesti verkkovierailua varten; 
digitaalitelevisiopalvelujen ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmien 
käyttöoikeuden; virtuaaliverkkopalvelujen 
käyttöoikeuden.

mastot; asiaan kuuluvien ohjelmistojen 
käyttöoikeuden, mukaan lukien 
käyttötukijärjestelmät; numeronmuuntoa 
tai vastaavia toimintoja tarjoavien 
järjestelmien käyttöoikeuden; 
tilaajatietokantojen käyttöoikeuden 
hakemistopalvelujen toimittamiseksi; 
käyttöoikeuden kolmannen osapuolen 
tarjoamiin laskutuspalveluihin; kiinteiden 
ja matkaviestintäverkkojen käyttöoikeuden 
erityisesti verkkovierailua varten; 
digitaalitelevisiopalvelujen ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmien 
käyttöoikeuden; virtuaaliverkkopalvelujen 
käyttöoikeuden.

Or. en

Perustelu

Numerotiedustelupalvelut ovat tärkeitä palveluja liikuntaesteisille ja iäkkäämmille käyttäjille 
sekä käyttäjille yleisesti. Laskutus- ja perintäpalvelut sekä käyttöoikeus tilaajatietokantoihin 
ovat oleellisia palveluja, joita loppukäyttäjätietoja hallinnoivan televiestintäoperaattorin on 
tuotettava numerotiedustelupalvelujen toimittajille mahdollistaakseen kilpailevat 
numerotiedustelupalvelut kilpailudirektiivin (5 artiklan) mukaisesti. Tilaajatietokantojen 
käyttöoikeutta painotetaan yleisen palveludirektiivin 25.2 artiklassa.

Tarkistus 621
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
2 artikla – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus 

(1 a) 2 artikla e alakohta korvataan 
seuraavasti: 
”tilaajayhteydellä” tarkoitetaan fyysisiä 
johtoja, jotka yhdistävät […] 
liityntäpisteen ristikytkentätelineeseen 
tai vastaavaan kiinteän yleisen 
televiestintäverkon verkkoelementtiin, 
mikäli liitäntä on teknisesti mahdollinen.”
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella päivitetään tilaajayhteyden määritelmää käyttöoikeusdirektiivissä teknologisen 
puolueettomuuden varmistamiseksi ja yhdenmukaistetaan se komission asiaankuuluvilla 
markkinoilla antaman uuden määritelmän kanssa. Siihen mennessä, kun tarkistukset on 
hyväksytty, monet yhteydet voivat olla osittain tai kokonaan kuidusta ja teknologista 
puolueettomuutta vaaditaankin puitteiden pitävyyden varmistamiseksi tulevaisuudessa.

Tarkistus 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(1 a) 2 artiklan e alakohta korvataan 
seuraavasti:
”tilaajayhteydellä” tarkoitetaan fyysisiä 
johtoja, jotka yhdistävät […] 
liityntäpisteen ristikytkentätelineeseen 
tai vastaavaan kiinteän yleisen 
televiestintäverkon verkkoelementtiin, 
mikäli liitäntä on teknisesti mahdollinen.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella päivitetään tilaajayhteyden määritelmää käyttöoikeusdirektiivissä teknologisen 
puolueettomuuden varmistamiseksi ja yhdenmukaistetaan se komission asiaankuuluvilla 
markkinoilla antaman uuden määritelmän kanssa. Siihen mennessä, kun tarkistukset on 
hyväksytty, monet yhteydet voivat olla osittain tai kokonaan kuidusta ja teknologista 
puolueettomuutta vaaditaankin puitteiden pitävyyden varmistamiseksi tulevaisuudessa.
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Tarkistus 623
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 1 a kohta
Direktiivi 2002/19/EY
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(1 a) 2 artikla e alakohta korvataan 
seuraavasti: 
”tilaajayhteydellä” tarkoitetaan fyysisiä 
johtoja, jotka yhdistävät […] 
liityntäpisteen ristikytkentätelineeseen 
tai vastaavaan kiinteän yleisen 
televiestintäverkon verkkoelementtiin, 
mikäli liitäntä on teknisesti mahdollinen

Or. en

Perustelu 

Tarkistuksella päivitetään tilaajayhteyden määritelmää käyttöoikeusdirektiivissä teknologisen 
puolueettomuuden varmistamiseksi ja yhdenmukaistetaan se komission asiaankuuluvilla 
markkinoilla antaman uuden määritelmän kanssa. Siihen mennessä, kun tarkistukset on 
hyväksytty, monet yhteydet voivat olla osittain tai kokonaan kuidusta ja teknologista 
puolueettomuutta vaaditaankin puitteiden pitävyyden varmistamiseksi tulevaisuudessa.

Tarkistus 624
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(1 a) 2 artikla e alakohta korvataan 
seuraavasti: 
”tilaajayhteydellä” tarkoitetaan fyysisiä 
johtoja, jotka yhdistävät […] 
liityntäpisteen ristikytkentätelineeseen 
tai vastaavaan kiinteän yleisen 
televiestintäverkon verkkoelementtiin, 



AM\726891FI.doc 25/102 PE407.731v01-00

FI

mikäli liitäntä on teknisesti mahdollinen

Or. en

Perustelu

Alkuperäisen direktiivin e alakohta täytyy päivittää kuvaamaan sitä, että ”tilaajayhteys” 
takaa pääsyn sähköisiin viestintäverkkoihin, ei vain yleiseen puhelinverkkoon. Tämä myös 
varmistaa teknologisen puolueettomuuden.

Tarkistus 625
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(1 a) 2 artikla e alakohta korvataan 
seuraavasti: 
”tilaajayhteydellä” tarkoitetaan fyysisiä 
johtoja, jotka yhdistävät […] 
liityntäpisteen ristikytkentätelineeseen 
tai vastaavaan kiinteän yleisen 
televiestintäverkon verkkoelementtiin, 
mikäli liitäntä on teknisesti mahdollinen

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella päivitetään tilaajayhteyden määritelmää käyttöoikeusdirektiivissä teknologisen 
puolueettomuuden varmistamiseksi ja yhdenmukaistetaan se komission asiaankuuluvilla 
markkinoilla antaman uuden määritelmän kanssa. Siihen mennessä, kun tarkistukset on 
hyväksytty, monet yhteydet voivat olla osittain tai kokonaan kuidusta ja teknologista 
puolueettomuutta vaaditaankin puitteiden pitävyyden varmistamiseksi tulevaisuudessa.
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Tarkistus 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komission teksti Tarkistus 

‘1. Yleisten viestintäverkkojen 
operaattoreilla on oikeus ja, direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 4 artiklan 
mukaisesti valtuutetun toisen yrityksen sitä 
pyytäessä, velvollisuus neuvotella 
keskenään yhteenliittämisestä yleisesti 
saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoamiseksi, jotta 
varmistetaan palvelujen tarjonta ja 
yhteentoimivuus koko yhteisössä. 
Operaattoreiden on tarjottava 
käyttöoikeutta ja yhteenliittämistä muille 
yrityksille ehdoilla, jotka eivät ole 
ristiriidassa kansallisen 
sääntelyviranomaisen 5, 6, 7 ja 8 artiklan 
nojalla asettamien velvollisuuksien 
kanssa.’

‘1. Yleisten viestintäverkkojen 
operaattoreilla on oikeus ja, direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 4 artiklan 
mukaisesti valtuutetun toisen yrityksen sitä 
pyytäessä, velvollisuus neuvotella 
keskenään yhteenliittämisestä yleisesti 
saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoamiseksi tai 
lähetyssisällön tai 
tietoyhteiskuntapalvelujen tarjoamiseksi, 
jotta varmistetaan palvelujen tarjonta ja 
yhteentoimivuus koko yhteisössä. 
Operaattoreiden on tarjottava 
käyttöoikeutta ja yhteenliittämistä muille 
yrityksille ehdoilla, jotka eivät ole 
ristiriidassa kansallisen 
sääntelyviranomaisen 5, 6, 7 ja 8 artiklan 
nojalla asettamien velvollisuuksien 
kanssa.’

Or. es

Perustelu

Tarkistusta tarvitaan, jotta direktiivi on johdonmukainen ehdotetun käyttöoikeusmääritelmän
kanssa.

Tarkistus 627
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Yleisten viestintäverkkojen 
operaattoreilla on oikeus ja, direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 4 artiklan 
mukaisesti valtuutetun toisen yrityksen sitä 
pyytäessä, velvollisuus neuvotella 
keskenään yhteenliittämisestä yleisesti 
saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoamiseksi, jotta 
varmistetaan palvelujen tarjonta ja 
yhteentoimivuus koko yhteisössä. 
Operaattoreiden on tarjottava 
käyttöoikeutta ja yhteenliittämistä muille 
yrityksille ehdoilla, jotka eivät ole 
ristiriidassa kansallisen 
sääntelyviranomaisen 5, 6, 7 ja 8 artiklan 
nojalla asettamien velvollisuuksien kanssa.

1. Yleisten viestintäverkkojen 
operaattoreilla on oikeus ja, direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 4 artiklan 
mukaisesti valtuutetun toisen yrityksen sitä 
pyytäessä, velvollisuus neuvotella 
keskenään yhteenliittämisestä yleisesti 
saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoamiseksi, jotta 
varmistetaan palvelujen tarjonta ja 
yhteentoimivuus koko yhteisössä. 
Operaattoreiden on tarjottava 
käyttöoikeutta ja yhteenliittämistä muille 
yrityksille ehdoilla, jotka eivät ole 
ristiriidassa kansallisen 
sääntelyviranomaisen 5, 6, 7 ja 8 artiklan 
nojalla asettamien velvollisuuksien kanssa.
Yhteenliittämisen ehdoilla ja edellytyksillä 
ei kuitenkaan pidä luoda 
epäoikeudenmukaisia esteitä 
yhteentoimivuudelle.

Or. en

Perustelu

Yhteenliitettävyys on oikeus, jota ei pidä peruuttaa epäoikeudenmukaisilla ehdoilla. Ilman 
suoraa yhteyttä vaadittuihin palveluihin tarjottu verkkoinfrastruktuurisuunnitelma 
hankaloituu tarpeettomasti ja luo esteitä yhteenliitettävyydelle (korkeammat kustannukset 
jne.)

Tarkistus 628
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 3 kohta – -a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(-a) 1 kohdan ensimmäinen alakohta 
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korvataan seuraavasti:
”1. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 8 artiklassa säädettyihin 
tavoitteisiin pyrkiessään edistettävä 
tämän direktiivin säännösten mukaisia 
riittäviä käyttöoikeuksia ja 
yhteenliittämistä sekä palvelujen 
yhteentoimivuutta ja tarvittaessa 
varmistettava ne täyttäen tehtävänsä 
tavalla, joka edistää tehokkuutta,
infrastruktuuriin perustuvaa ja kestävää 
kilpailua, investointeja ja innovaatioita ja 
antaa mahdollisimman suuren hyödyn 
loppukäyttäjille.”

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten on tarpeen ottaa huomioon infrastruktuuria koskevien 
investointien ja innovaatioiden selkeä mukaan ottaminen käyttöoikeusratkaisuja 
sovellettaessa. Infrastruktuureja koskevat investoinnit ja innovaatiot ovat avainasemassa 
nykyaikaisessa ja ajanmukaisessa eurooppalaisessa televiestintäinfrastruktuurissa.

Tarkistus 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 3 kohta - -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(-a) 1 kohdan toisen alakohdan a 
alakohta korvataan seuraavasti:: 
”(a) jos se on välttämätöntä päästä 
päähän -liitettävyyden varmistamiseksi, 
asettaa velvollisuuksia yrityksille, joiden 
määräämisvallassa ovat yhteydet 
loppukäyttäjiin, mukaan lukien 
perustelluissa tapauksissa velvollisuus 
liittää verkkonsa yhteen tai tehdä 
palveluistaan yhteentoimivia, mikäli tätä 
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ei ole vielä tehty;”

Or. es

Perustelu

Tarkistusta tarvitaan, jotta direktiivi on johdonmukainen ehdotetun käyttöoikeusmääritelmän 
kanssa.

Tarkistus 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-a) 1 kohdan toisen alakohdan a 
alakohta korvataan seuraavasti:

”(a) jos se on välttämätöntä päästä 
päähän -liitettävyyden ja palvelujen 
käyttöoikeuden varmistamiseksi, 
asettaa velvollisuuksia yrityksille, 
joiden määräämisvallassa ovat 
yhteydet loppukäyttäjiin, mukaan 
lukien perustelluissa tapauksissa 
velvollisuus liittää verkkonsa yhteen 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin 
ehdoin, mikäli tätä ei ole vielä tehty;”

Or. en

Perustelu

”Yhteenliittämisen” määritelmä sisältää yhden verkon käyttäjän oikeuden päästä toisen 
verkon tarjoamiin palveluihin. Kansallisen sääntelyviranomaisen valmiudet taata tämä tai 
asettaa oikeudenmukaiset ja kohtuulliset ehdot sellaisen yhteenliittämisen tai käyttöoikeuden
toteuttamiseksi eivät kuitenkaan ole tekstissä selvät. Palvelujen käyttöoikeuden
mahdollistavien tekijöiden käytettävyys voi muuttua yhä olennaisemmaksi ympäristössä, jossa 
voi olla jossain määrin kilpailua (ts. ei siis määräävää asemaa), mutta riittämätön 
dynamiikka asiakkaan tarpeiden tyydyttämisen varmistamiseksi.
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Tarkistus 631
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 3 kohta – -a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(-a) 1 kohdan toisen alakohdan a 
alakohta korvataan seuraavasti:

”(a) jos se on välttämätöntä päästä 
päähän -liitettävyyden ja palvelujen 
käyttöoikeuden varmistamiseksi, 
asettaa velvollisuuksia yrityksille, 
joiden määräämisvallassa ovat 
yhteydet loppukäyttäjiin, mukaan 
lukien perustelluissa tapauksissa 
velvollisuus liittää verkkonsa yhteen 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin 
ehdoin, mikäli tätä ei ole vielä tehty;”

Or. en

Perustelu

”Yhteenliittämisen” määritelmä sisältää yhden verkon käyttäjän oikeuden päästä toisen 
verkon tarjoamiin palveluihin. Kansallisen sääntelyviranomaisen valmiudet taata tämä tai 
asettaa oikeudenmukaiset ja kohtuulliset ehdot sellaisen yhteenliittämisen tai käyttöoikeuden 
toteuttamiseksi eivät kuitenkaan ole tekstissä selvät.

Tarkistus 632
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 3 kohta – -a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(-a) 1 kohdan toisen alakohdan a 
alakohta korvataan seuraavasti::
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”(a) jos se on välttämätöntä päästä 
päähän -liitettävyyden tai 
oikeudenmukaisen ja kohtuullisen 
palvelujen käyttöoikeuden
varmistamiseksi, asettaa velvollisuuksia 
yrityksille, joiden määräämisvallassa 
ovat yhteydet loppukäyttäjiin, mukaan 
lukien perustelluissa tapauksissa 
velvollisuus liittää verkkonsa yhteen tai 
tehdä niin puolueettomien, avoimien 
kustannusperusteisten ja syrjimättömien 
ehtojen perusteella, mikäli tätä ei ole 
vielä tehty;”

Or. en

Perustelu

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
Recommendation). There is no justification for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.

Tarkistus 633
Gabriele Albertini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 3 kohta – -a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla –1 kohta – toinen alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(-a) 1 kohdan toisen alakohdan a 
alakohta korvataan seuraavasti:
”(a) jos se on välttämätöntä päästä 
päähän -liitettävyyden tai 
oikeudenmukaisen ja kohtuullisen 
palvelujen käyttöoikeuden
varmistamiseksi, asettaa velvollisuuksia 
yrityksille, joiden määräämisvallassa 
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ovat yhteydet loppukäyttäjiin, mukaan 
lukien perustelluissa tapauksissa 
velvollisuus liittää verkkonsa yhteen tai 
tehdä niin puolueettomien, avoimien 
kustannusperusteisten ja syrjimättömien 
ehtojen perusteella, mikäli tätä ei ole 
vielä tehty;”

Or. en

Perustelu

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
Recommendation). There is no justification for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.

Tarkistus 634
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla –3 kohta – -a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-a) 1 kohdan toisen alakohdan a 
alakohta korvataan seuraavasti:
”(a) jos se on välttämätöntä päästä 
päähän -liitettävyyden tai 
oikeudenmukaisen ja kohtuullisen 
palvelujen käyttöoikeuden
varmistamiseksi, asettaa velvollisuuksia 
yrityksille, joiden määräämisvallassa 
ovat yhteydet loppukäyttäjiin, mukaan 
lukien perustelluissa tapauksissa 
velvollisuus liittää verkkonsa yhteen tai 
tehdä niin puolueettomien, avoimien 
kustannusperusteisten ja syrjimättömien 
ehtojen perusteella, mikäli tätä ei ole 
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vielä tehty;”

Or. en

Perustelu

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
Recommendation). There is no justification for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.

Tarkistus 635
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(-a) 1 kohdan toisen alakohdan a 
alakohta korvataan seuraavasti:
”(a) jos se on välttämätöntä päästä 
päähän -liitettävyyden tai 
oikeudenmukaisen ja kohtuullisen 
kolmannen osapuolen palvelujen 
käyttöoikeuden varmistamiseksi, asettaa 
velvollisuuksia yrityksille, joiden 
määräämisvallassa ovat yhteydet 
loppukäyttäjiin, mukaan lukien 
perustelluissa tapauksissa velvollisuus 
liittää verkkonsa yhteen tai tehdä niin 
syrjimättömällä tavalla, mikäli tätä ei ole 
vielä tehty;”

Or. en
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Perustelu

Loppukäyttäjillä pitäisi olla mahdollisuus käyttää kolmannen osapuolen tarjoamia palveluja, 
kuten numerotiedustelupalveluja, jotka ovat erityisen olennaisia liikuntavammaisille ja 
iäkkäämmille käyttäjille, sekä käyttäjille yleisesti. Tällä hetkellä säännöstelemättömät 
pääsyoperaattorit laskuttavat korkeampia hintoja yhdistäessään numerotiedusteluihin ilman, 
että erilaiselle laskutukselle on mitään perusteita verrattuna samanlaisiin yhteenliittämis-
tuotteisiin, jotka koostuvat yhteenliittymäpisteestä lähteviin ja tuleviin liikenteensiirtoihin. 
Näihin ongelmiin on tartuttava numerotiedusteluissa olevien kilpailuetujen sallimiseksi. 

Tarkistus 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 3 kohta – -a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission ehdotus Tarkistus 

(-a a) 1 kohdan toiseen alakohtaan 
lisätään uusi alakohta seuraavasti:: 
”(b a) taajuuden tehokkaan käytön 
varmistamiseksi.” 

Or. en

Perustelu

Mikä tahansa ”vahingoittavan häiriön” riski on ”vakava riski”. 

Ehdotettu tapa olemassa olevien oikeuksien tarkistamiseksi ei ole realistinen, kuten on 
perusteltu puitedirektiivin 9 a artiklan tarkistuksia varten.

Tarkistus 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyn 
mukaisesti asetettavien velvollisuuksien ja 
ehtojen on oltava puolueettomia, avoimia, 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä, ja ne on 
pantava täytäntöön direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 6 ja 7 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

2. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyn 
mukaisesti asetettavien velvollisuuksien ja 
ehtojen on oltava puolueettomia, avoimia, 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä, ja ne on 
pantava täytäntöön direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 6 ja 7 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti. Arvioidessaan 
tarvittavien toimenpiteiden 
oikeasuhteisuutta jäsenvaltioiden
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
otettava huomioon eri kilpailuolosuhteet, 
jotka ovat olemassa kyseisen jäsenvaltion 
eri alueilla. Jos tietyllä maantieteellisellä 
alueella on kilpailua, kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat poistaa 
tarpeettomat velvoitteet mahdollistaakseen 
velvoitteiden poistamisen, jotta sääntelyn 
purkamista voidaan suunnata 
markkinoiden tarpeisiin. Tätä varten 
niiden on otettava huomioon tarve 
infrastruktuurikilpailun säilyttämiseen.

Or. es

Perustelu

Ajatuksena on korostaa, että tukkumyyntitasoa säädellään EU:n eri maantieteellisillä alueilla 
olevien kilpailutilanteiden mukaisesti poistaen siis säätelyn tarpeettomia muotoja.

Tarkistus 638
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyn 
mukaisesti asetettavien velvollisuuksien ja 
ehtojen on oltava puolueettomia, avoimia, 

2. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyn 
mukaisesti asetettavien velvollisuuksien ja 
ehtojen on oltava puolueettomia, avoimia, 
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oikeasuhteisia ja syrjimättömiä, ja ne on 
pantava täytäntöön direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 6 ja 7 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

oikeasuhteisia ja syrjimättömiä, ja ne on 
pantava täytäntöön direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 6 ja 7 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti. Arvioidessaan 
tarvittavien velvollisuuksien ja ehtojen 
oikeasuhteisuutta kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon eri kilpailuolosuhteet, jotka 
ovat olemassa jäsenvaltioidensa eri 
alueilla.

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten on tarpeen ottaa huomioon infrastruktuureja koskevien 
investointien ja innovaatioiden selkeä mukaan ottaminen käyttöoikeusratkaisuja 
sovellettaessa. Infrastruktuureja koskevat investoinnit ja innovaatiot ovat avainasemassa 
nykyaikaisessa ja ajanmukaisessa eurooppalaisessa televiestintäinfrastruktuurissa.

Tarkistus 639
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyn 
mukaisesti asetettavien velvollisuuksien ja 
ehtojen on oltava puolueettomia, avoimia, 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä, ja ne on 
pantava täytäntöön direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 6 ja 7 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

2. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyn 
mukaisesti asetettavien velvollisuuksien ja 
ehtojen on oltava puolueettomia, avoimia, 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä, niissä on 
lisäksi otettava huomioon erot kilpailun 
kehittymisessä jäsenvaltioiden yksittäisillä 
maantieteellisillä alueilla, ja ne on pantava 
täytäntöön direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 6 ja 7 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

Kilpailu on kehittynyt eri tavoilla jäsenvaltioissa. Sen mukaisesti voimakasta kilpailua 
esiintyy ennen kaikkea suurkaupunkialueilla. Kansallisten sääntelyviranomaisten tulisi ottaa 
tämä asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus 640
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”2a. Arvioidessaan määrättäviä 
toimenpiteitä kehittyvän 
infrastruktuurikilpailun perusteella 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
otettava huomioon jäsenvaltioidensa eri 
maantieteellisillä alueilla vallitsevat 
vaihtelevat kilpailuolosuhteet. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
poistettava tarpeettomat velvoitteet 
varmistaakseen, että siirtymistä 
alakohtaisesta ex-ante-sääntelystä 
kilpailulainsäädäntöön ei hankaloiteta tai 
viivästytetä sellaisella maantieteellisellä 
alueella, jossa infrastruktuurikilpailu on 
kilpailukykyistä tai melkein 
kilpailukykyistä.”

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla lisäyksellä käyttöoikeusdirektiivin 5 artiklan 2 kohtaan tähdätään jäsenvaltioiden 
eri maantieteellisillä alueilla soveltuvaan siirtymäjärjestelmään, joka poistaa alakohtaiset ex-
ante-sääntelyn sellaisilta maantieteellisiltä alueilta, joilla on infrastruktuurikilpailua.
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Tarkistus 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”2 a. Arvioidessaan määrättävien 
toimenpiteiden oikeasuhteisuutta 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
otettava huomioon jäsenvaltioidensa eri 
maantieteellisillä alueilla vallitsevat 
erilaiset kilpailuolosuhteet. Kun 
maantieteellinen alue on 
kilpailukykyinen, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on poistettava
tarpeettomat velvoitteet varmistaakseen, 
että säännösten poistaminen sovitetaan 
markkinoiden tarpeisiin. Tältä osin 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
huomioitava infrastruktuurikilpailun 
turvaaminen.

Or. en

Perustelu

Ex-ante-sääntely on pääsääntöisesti rajoitettava vain taloudellisiin pullonkauloihin. Jos siis 
jollain alueilla on kehittynyt tehokasta kilpailua, määräykset on sen mukaisesti poistettava.

Tarkistus 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 3 ja 4 kohta)
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Komission teksti Tarkistus

(b) Poistetaan 3 ja 4 kohta. Poistetaan

Or. en

Perustelu

”Yhteenliittämisen” määritelmä sisältää yhden verkon käyttäjän oikeuden päästä toisen 
verkon tarjoamiin palveluihin. Kansallisen sääntelyviranomaisen valmiudet taata tämä tai 
asettaa oikeudenmukaiset ja kohtuulliset ehdot sellaisen yhteenliittämisen tai käyttöoikeuden
toteuttamiseksi eivät kuitenkaan ole tekstissä selvät ja niitä heikennettäisiin edelleen näiden 
ehtojen poistamisella. Palvelujen käyttöoikeuden mahdollistavien tekijöiden käytettävyys voi 
muuttua lisääntyvässä määrin olennaisemmaksi ympäristössä, jossa voi olla jossain määrin 
kilpailua (ts. ei siis määräävää asemaa) mutta riittämätön dynamiikka asiakkaiden tarpeiden 
tyydyttämisen takaamiseksi

Tarkistus 643
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 6 kohta –b alakohta – ii luetelmakohta
Direktiivi 2002/19/EY
8 artikla – 3 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) Lisätään virke toisen alakohdan 
toiseksi virkkeeksi seuraavasti: 

Poistetaan.

”Komission on otettava asetuksen 
[……/EY] 4 artiklan 3 kohdan m 
alakohdan mukaisesti annettu 
markkinaviranomaisen lausunto 
mahdollisimman tarkasti huomioon.”

Or. es
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Tarkistus 644
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6 a) 9 artiklan 1 kohta korvataan 
seuraavasti:: 
”1. Kansalliset sääntelyviranomaiset 
voivat 8 artiklan säännösten mukaisesti 
asettaa yhteenliittämistä ja/tai 
käyttöoikeuksia koskevia 
avoimuusvelvollisuuksia, joiden mukaan 
operaattoreiden on julkistettava 
määrätyt tiedot kuten kirjanpitotiedot, 
tekniset eritelmät, verkon ominaisuudet, 
palvelujen ja sovellusten 
käyttörajoitukset, liikenteenhallintatavat, 
tarjonnan ja käytön ehdot sekä hinnat.”

Or. en

Perustelu

Kansalliset säätäjät tarvitsevat selkeän määräysvallan määrätessään liikenteenhallinta-
tapoihin liittyviä avoimuusvelvoitteita, jotka koskevat mitä tahansa loppukäyttäjien 
käyttöoikeuteen ja liikenteenhallintatapoihin liittyviä rajoitteita. 

Tarkistus 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 6 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6 b) 9 artiklan 4 kohta korvataan 
seuraavasti: 
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”4. Sen estämättä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava 
vähintään liitteessä II esitetyt osat 
sisältävän viitetarjouksen julkaiseminen 
jos operaattorilla on määräävä 
markkina-asema asiaankuuluvilla 
markkinoilla puitedirektiivin 15 artiklan 
mukaisesti liittyen paikallisliityntään 
kiinteässä paikassa.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella päivitetään käyttöoikeusmääritelmää, joka on seurausta tilaajayhteyksien 
vallitsevuudesta käyttöoikeusdirektiivissä teknologisen puolueettomuuden takaamiseksi ja 
yhtenäistetään se komission merkityksellisillä markkinoilla antaman uuden määritelmän 
kanssa. Siihen mennessä, kun muutokset on hyväksytty, monet yhteydet voivat olla osittain tai 
kokonaan kuidusta ja teknologista puolueettomuutta vaaditaankin siksi, että varmistetaan 
puitteiden pitävyys tulevaisuudessa.

Tarkistus 646
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 6 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus 

(6 b) 9 artiklan 4 kohta korvataan 
seuraavasti:
”4. Sen estämättä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava 
vähintään liitteessä II esitetyt osat 
sisältävän viitetarjouksen julkaiseminen 
jos operaattorilla on määräävä 
markkina-asema asiaankuuluvilla 
markkinoilla puitedirektiivin 15 artiklan 
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mukaisesti liittyen paikallisliityntään 
kiinteässä paikassa.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella päivitetään käyttöoikeusmääritelmää, joka on seurausta tilaajayhteyksien 
vallitsevuudesta käyttöoikeusdirektiivissä teknologisen puolueettomuuden takaamiseksi ja 
yhtenäistetään se komission merkityksellisillä markkinoilla antaman uuden määritelmän 
kanssa. Siihen mennessä, kun muutokset on hyväksytty, monet yhteydet voivat olla osittain tai 
kokonaan kuidusta ja teknologista puolueettomuutta vaaditaankin siksi, että varmistetaan 
puitteiden pitävyys tulevaisuudessa.

Tarkistus 647
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 6 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus 

(6 b) 9 artiklan 4 kohta korvataan 
seuraavasti: 
”4. Sen estämättä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava 
vähintään liitteessä II esitetyt osat
sisältävän viitetarjouksen julkaiseminen 
jos operaattorilla on määräävä 
markkina-asema asiaankuuluvilla 
markkinoilla puitedirektiivin 15 artiklan 
mukaisesti liittyen paikallisliityntään 
kiinteässä paikassa.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella päivitetään käyttöoikeusmääritelmää, joka on seurausta tilaajayhteyksien 
vallitsevuudesta käyttöoikeusdirektiivissä teknologisen puolueettomuuden takaamiseksi ja 
yhtenäistetään se komission merkityksellisillä markkinoilla antaman uuden määritelmän 
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kanssa. Siihen mennessä, kun muutokset on hyväksytty, monet yhteydet voivat olla osittain tai 
kokonaan kuidusta ja teknologista puolueettomuutta vaaditaankin siksi, että varmistetaan 
puitteiden pitävyys tulevaisuudessa.

Tarkistus 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus 

‘5. Komissio voi hyväksyä tarvittavia 
muutoksia liitteeseen II sen 
mukauttamiseksi tekniikan ja 
markkinoiden kehitykseen. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 14 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio 
voi soveltaa 14 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.
Markkinaviranomainen voi avustaa 
komissiota tämän kohdan säännösten 
täytäntöönpanossa.’

‘5. Komissio voi hyväksyä tarvittavia 
muutoksia liitteeseen II sen 
mukauttamiseksi tekniikan ja 
markkinoiden kehitykseen. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 14 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
BERT voi avustaa komissiota tämän 
kohdan säännösten täytäntöönpanossa.

Or. es

Tarkistus 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – -a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(-a) 1 kohdan ensimmäinen alakohta 
korvataan seuraavasti:
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”1. Kansallinen sääntelyviranomainen 
voi 8 artiklan säännösten mukaisesti 
asettaa operaattoreille velvollisuuksia 
toteuttaa kohtuulliset pyynnöt, jotka 
koskevat erityisten verkkoelementtien ja 
niihin liittyvien toimintojen 
käyttöoikeutta tai oikeutta hyödyntää 
niitä muun muassa silloin, kun 
kansallinen sääntelyviranomainen 
katsoo, että käyttöoikeuden epääminen 
tai saman vaikutuksen aiheuttavat 
kohtuuttomat ehdot estäisivät kestävien 
kilpailumarkkinoiden kehittymistä 
vähittäismyyntitasolla tai että se ei olisi 
loppukäyttäjien edun mukaista. 
Erityisesti seuraavien sukupolvien 
käyttöoikeusverkkojen puitteissa 
käyttöoikeusvelvollisuuden täytyy sisältää 
yksittäinen käyttöoikeusvelvollisuus
perittyjen pullonkaulojen, 
kaapelikanavien ja mastojen alimmalla 
lisäarvotasolla, jotta voidaan varmistaa 
maksimaalinen infrastruktuurikilpailu. 
Kansallisen säätelyviranomaisen on 
pidättäydyttävä asettamasta tai 
määräämästä käyttöoikeutta, jos 
osapuolten välillä on saatu aikaiseksi 
vapaaehtoiset kaupalliset sopimukset. 
Tällaisten vapaaehtoisten kaupallisten 
sopimusten puuttuessa operaattoreilta 
voidaan vaatia muun muassa:”

Or. de

Perustelu

Sääntelyllä ei pidä suojella erityisiä liiketoimintamalleja. Niillä pitää ennemminkin tähdätä 
taloudellisiin pullonkauloihin. Jotta minimoitaisiin sääntelyn aiheuttamia markkinahäiriöitä, 
ne on periaatteessa kaikissa vaiheissa rajoitettava alimpaan lisäarvotasoon. 
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Tarkistus 650
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus 

(-a) 1 kohdan toisen alakohdan 
johdantolause korvataan seuraavasti:
”Kansallisen sääntelyviranomaisen ei 
pidä asettaa käyttöoikeusvelvollisuuksia, 
jos yritysten välillä on asianmukaiset 
kaupalliset vapaaehtoiset sopimukset. Jos 
kaupalliset vapaaehtoiset neuvottelut eivät 
johda tulokseen, operaattoreita voidaan 
vaatia muun muassa:”

Or. en

Perustelu

Toimintojen yhteiskäyttötavoista pitäisi säätää yksinomaan silloin, kun on puutetta
tarjonnasta, joka estää markkinavoimia toimimasta kunnolla.

Tarkistus 651
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tarjoamaan rinnakkain sijoittamista tai 
muita toimintojen yhteiskäyttötapoja, 
mukaan lukien kaapelikanavien, 
rakennuksien tai rakennusten 
sisääntulojen, antennien tai mastojen, 
kaapelikaivojen ja katujakokaappien 
yhteiskäyttö;

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Käyttöoikeuden tarjoamisesta on mainittu jo puitedirektiivin 12 artiklassa. Sen 
sisällyttäminen uudelleen puitedirektiivin 12 artiklaan 1 kohdan f alakohtaan on siksi 
tarpeetonta. Tämän lisäksi käyttöoikeusvelvoitteiden laajentaminen käyttäjän tunnistamiseen, 
paikantamiseen ja tilatietoihin ei ole oikeutettua, sillä tähän ei liity taloudellisia 
pullonkauloja eikä se tähän mennessä ole ollut myöskään ex-ante määräysten piirissä, niin 
kuin sen ei ole pitänytkään olla.

Tarkistus 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(f) tarjoamaan rinnakkain sijoittamista tai 
muita toimintojen yhteiskäyttötapoja, 
mukaan lukien kaapelikanavien, 
rakennuksien tai rakennusten 
sisääntulojen, antennien tai mastojen, 
kaapelikaivojen ja katujakokaappien 
yhteiskäyttö;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toimintojen yhteiskäyttötapoja on jo käsitelty puitedirektiivin 12 artiklassa. Sen vuoksi 
12 artiklan 1 kohdan f alakohta on tarpeeton.
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Tarkistus 653
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(f) tarjoamaan rinnakkain sijoittamista tai 
muita toimintojen yhteiskäyttötapoja, 
mukaan lukien kaapelikanavien, 
rakennuksien tai rakennusten sisääntulojen,
antennien tai mastojen, kaapelikaivojen ja 
katujakokaappien yhteiskäyttö;

(f) tarjoamaan rinnakkain sijoittamista tai 
muita toimintojen yhteiskäyttötapoja, 
mukaan lukien kaapelikanavien, 
rakennuksien tai rakennusten sisääntulojen, 
mastojen ja katujakokaappien yhteiskäyttö;

Or. en

Perustelu

Katujakokaappeja ei pitäisi erikseen mainita toimintojen yhteiskäyttötapojen listassa, johon 
sovelletaan sääntelyä. Tämä johtuu siitä, että katujakokaappien jakaminen on erittäin 
hankalaa ja saattaa johtaa vaikeuksiin, koska samassa sähkövarusteita sisältävässä kaapissa 
on eri operaattoreiden varusteita.

Tarkistus 654
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – a a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus 

(a a) 1 kohdan toiseen alakohtaan 
lisätään uusi kohta seuraavasti: 
”(f a) antamaan kolmansille osapuolille
viitteellinen tarjous kanavakaapelien 
käyttöoikeudesta;”

Or. en
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Perustelu

Uusien palveluntarjoajien pitäisi saada käyttöoikeus määräävien markkinaoperaattoreiden 
kaapelikanaville reilusti ja syrjimättömästi. Tämä helpottaa infrastruktuurikilpailua ja 
siirtymistä täysin kilpailukykyisille markkinoille. 

Tarkistus 655
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(j) tarjoamaan liitännäispalvelujen, kuten 
tunnistamis-, paikantamis- ja 
tilatietopalvelujen käyttöoikeuden.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeuden tarjoamisesta on mainittu jo puitedirektiivin 12 artiklassa. Sen 
sisällyttäminen uudelleen puitedirektiivin 12 artiklan 1 kohdan f alakohtaan on siksi 
tarpeetonta. Tämän lisäksi käyttöoikeusvelvoitteiden laajentaminen käyttäjän tunnistamiseen, 
paikantamiseen ja tilatietoihin ei ole oikeutettua, sillä tähän ei liity taloudellisia 
pullonkauloja eikä se tähän mennessä ole ollut myöskään ex-ante määräysten piirissä, niin 
kuin sen ei ole pitänytkään olla.

Tarkistus 656
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(j) tarjoamaan liitännäispalvelujen, kuten 
tunnistamis-, paikantamis- ja 
tilatietopalvelujen käyttöoikeuden.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Tämän mukaisesti uusiin investointeihin kohdistuva suhteellinen ex ante -käytäntö vaatii 
keskittymistä asianmukaisiin pullonkauloihin kohdistuvaan sääntelevään väliintuloon ja ex 
ante -määräysten välttämistä silloin, kun kaupalliset sopimukset ovat mahdollisia. Mikäli 
tuotantoketjun alkupään tuotteissa (esimerkiksi kaapelikanavilla) on kilpailua, sääntelyn 
laajentamista loppupään markkinoilla pitäisi harkita suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

Tarkistus 657
Gabriele Albertini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) 1 kohdan toiseen alakohtaan 
lisätään uusi kohta seuraavasti::

”(j a) tarjoamaan kolmannen osapuolen 
laskutuspalveluja ja pääsyä 
numerotiedustelupalvelujen tarjoajien  
tilaajatietokantoihin.”

Or. en

Perustelu

Numerotiedustelupalvelut ovat tärkeitä palveluja liikuntaesteisille ja iäkkäämmille käyttäjille 
sekä käyttäjille yleisesti. Kolmannen osapuolen laskutuspalvelut sekä käyttöoikeus 
tilaajatietokantoihin ovat oleellisia palveluja, joita loppukäyttäjätietoja hallinnoivan 
televiestintäoperaattorin tulee tuottaa numerotiedustelupalvelujen toimittajille 
mahdollistaakseen kilpailevat numerotiedustelupalvelut kilpailudirektiivin (5 artikla) 
mukaisesti. Tilaajatietokantojen käyttöoikeutta painotetaan yleisen palveludirektiivin 2.3.2 
artiklassa.
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Tarkistus 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – j a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b a) 1 kohdan toiseen alakohtaan 
lisätään uusi alakohta seuraavasti:: 

”(j a) tarjoamaan kolmannen osapuolen 
laskutuspalveluja ja pääsyä 
numerotiedustelupalvelujen tarjoajien  
tilaajatietokantoihin.”

Or. en

Perustelu

Numerotiedustelupalvelut ovat tärkeitä palveluja liikuntaesteisille ja iäkkäämmille käyttäjille 
sekä käyttäjille yleisesti. Kolmannen osapuolen laskutuspalvelut sekä käyttöoikeus 
tilaajatietokantoihin ovat oleellisia palveluja, joita loppukäyttäjätietoja hallinnoivan 
televiestintäoperaattorin tulee tuottaa numerotiedustelupalvelujen toimittajille 
mahdollistaakseen kilpailevat numerotiedustelupalvelut kilpailudirektiivin (5 artikla) 
mukaisesti. Tilaajatietokantojen käyttöoikeutta painotetaan yleisen palveludirektiivin 2.5.2 
artiklassa.

Tarkistus 659
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – j a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b a) 1 kohdan toiseen alakohtaan 
lisätään uusi alakohta seuraavasti: 
”(j a) tarjoamaan kolmannen osapuolen 
laskutuspalveluja ja pääsyä 
numerotiedustelupalvelujen tarjoajien  
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tilaajatietokantoihin.”

Or. en

Perustelu

Numerotiedustelupalvelut ovat tärkeitä palveluja liikuntaesteisille ja iäkkäämmille käyttäjille 
sekä käyttäjille yleisesti. Kolmannen osapuolen laskutuspalvelut sekä käyttöoikeus 
tilaajatietokantoihin ovat oleellisia palveluja, joita loppukäyttäjätietoja hallinnoivan 
televiestintäoperaattorin tulee tuottaa numerotiedustelupalvelujen toimittajille 
mahdollistaakseen kilpailevat numerotiedustelupalvelut kilpailudirektiivin (5 artikla) 
mukaisesti. Tilaajatietokantojen käyttöoikeutta painotetaan yleisen palveludirektiivin 2.5.2. 
artiklassa.

Tarkistus 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – b b alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus 

(b b) 1 kohdan toiseen alakohtaan 
lisätään uusi alakohta seuraavasti: 
”(jb) verkko-operaattoreiden on 
ehdotettava ja tarjottava rajatylittävää 
yhteenliittämistä sitä pyytäville
operaattoreille kohtuullisilla ja 
syrjimättömillä ehdoilla vähentääkseen 
edelleen kansainvälisten puheluiden 
määrää."

Or. en

Perustelu

Epäoikeudenmukaiset esteet yhteentoimivuuden tieltä tulee poistaa joko yhteenliittämisellä tai 
verkkovierailumodaliteeteilla. Tällaisilla esteillä on suora vaikutus kilpailuun ja sitä kautta 
myös kuluttajille annettaviin tarjouksiin.
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Tarkistus 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
12 artikla – 8 kohta – b c alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – j c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus 

(b c) 1 kohdan toiseen alakohtaan 
lisätään uusi alakohta seuraavasti: 
”(j c) verkko-operaattoreiden on 
ehdotettava ja tarjottava verkkovierailuja 
sitä pyytäville operaattoreille 
kohtuullisilla ja syrjimättömillä ehdoilla.”

Or. en

Perustelu

Epäoikeudenmukaiset esteet yhteentoimivuuden tieltä tulee poistaa joko yhteenliittämisellä tai 
verkkovierailumodaliteeteilla. Tällaisilla esteillä on suora vaikutus kilpailuun ja sitä kautta 
myös kuluttajille annettaviin tarjouksiin.

Tarkistus 662
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus 

(b a) Lisätään 2 kohtaan –a alakohta 
seuraavasti: 
”-a) edellyttäen, että tukkumyynnin 
käyttöoikeus matalalla lisäarvotasolla on 
riittävä varmistamaan kilpailun 
loppuasiakasmarkkinoilla, 
pääsyvelvoitetta ei tarvitse määrätä 
korkeammalle lisäarvotasolle.”

Or. de
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Perustelu 

Sääntelyllä ei pidä suojella erityisiä liiketoimintamalleja. Sillä on ennemminkin pyrittävä 
puuttumaan taloudellisiin pullonkauloihin. Jotta minimoitaisiin sääntelyn aiheuttamia 
markkinahäiriöitä, se on periaatteessa kaikissa vaiheissa rajoitettava alimpaan 
lisäarvotasoon.

Tarkistus 663
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – b e alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(b e) Korvataan 2 kohdan a alakohta 
seuraavasti:
”a) kilpailevien toimintojen käytön tai 
asentamisen tekninen ja taloudellinen 
kannattavuus markkinoiden 
kehitysasteen kannalta katsottuna ja 
ottaen huomioon kyseessä olevan 
yhteenliittämisen ja käyttöoikeuden 
luonteen ja laadun; erityisesti silloin, kun 
tarjolla on muita liitäntävaihtoehtoja, 
kuten kaapelikanavia, muita 
pääsyvelvoitteita ei pidä määrätä 
tukkukauppatuotteille, jotka ovat peräisin 
mistään tällaisesta vaihtoehdosta.”

Or. de

Perustelu

Sääntelyllä ei pidä suojella erityisiä liiketoimintamalleja. Sillä on ennemminkin pyrittävä 
puuttumaan taloudellisiin pullonkauloihin. Jotta minimoitaisiin sääntelyn aiheuttamia 
markkinahäiriöitä, se on periaatteessa kaikissa vaiheissa rajoitettava alimpaan 
lisäarvotasoon.
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Tarkistus 664
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – b e alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(be) Korvataan 2 kohdan a alakohta 
seuraavasti:
”a) kilpailevien toimintojen käytön tai 
asentamisen tekninen ja taloudellinen 
kannattavuus markkinoiden 
kehitysasteen kannalta katsottuna ja 
ottaen huomioon kyseessä olevan 
yhteenliittämisen ja käyttöoikeuden 
luonteen ja laadun ja erityisesti muiden 
tukkukaupattavien liityntävaihtoehtojen, 
kuten kaapelikanavien saatavuuden;”

Or. en

Perustelu

Tämän mukaisesti uusiin investointeihin kohdistuva suhteellinen ennakoiva toimintatapa 
edellyttää keskittymistä asianmukaisiin pullonkauloihin kohdistuviin sääntelytoimenpiteisiin 
ja ex ante -sääntelyn välttämistä silloin, kun kaupalliset sopimukset ovat mahdollisia. Jos 
kilpailua esiintyy liityntävaihtoehtojen osalta (esimerkiksi kaapelikanavien osalta), sääntelyn 
laajentamista alemmalle tasolle pitäisi harkita suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 665
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – b f alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(b f) Korvataan 2 kohdan c alakohta 
seuraavasti:
”c) toiminnon omistajan tekemät 
perusinvestoinnit ottaen huomioon 
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investointeihin liittyvät riskit, mukaan 
luettuna riskien kohtuullinen jakaminen 
niiden yritysten kanssa, jotka saavat nämä 
uudet toiminnot käyttöönsä;”

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kansalliset sääntelyviranomaiset ottavat investointiriskit asianmukaisesti
huomioon.

Tarkistus 666
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – b f alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(b f) Korvataan 2 kohdan c alakohta 
seuraavasti:
”c) toiminnon omistajan tekemät 
perusinvestoinnit ottaen huomioon 
investointeihin liittyvät riskit, mukaan 
luettuna riskien kohtuullinen jakaminen 
niiden yritysten kanssa, jotka saavat nämä 
uudet toiminnot käyttöönsä;”

Or. en

Perustelu

On tärkeää ja hyödyllistä, että kansalliset sääntelyviranomaiset ottavat investointiriskit 
asianmukaisesti huomioon.
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Tarkistus 667
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – b g alakohta(uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(b g) Korvataan 2 kohdan d alakohta 
seuraavasti:
”d) tarve turvata kilpailu, erityisesti 
kilpailu infrastruktuurista, pitkällä 
aikavälillä;”

Or. de

Perustelu

Sääntelyllä ei pidä suojella erityisiä liiketoimintamalleja. Sillä on ennemminkin pyrittävä 
puuttumaan taloudellisiin pullonkauloihin. Jotta minimoitaisiin sääntelyn aiheuttamia 
markkinahäiriöitä, se on periaatteessa kaikissa vaiheissa rajoitettava alimpaan 
lisäarvotasoon.

Tarkistus 668
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – b g alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus 

(b g) Korvataan 2 kohdan d alakohta 
seuraavasti:
”(d) tarve turvata kilpailu, erityisesti 
infrastruktuuriin perustuva kilpailu,
pitkällä aikavälillä;”

Or. en
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Perustelu

Tämän mukaisesti uusiin investointeihin kohdistuva suhteellinen ennakoiva toimintatapa 
edellyttää keskittymistä asianmukaisiin pullonkauloihin kohdistuviin sääntelytoimenpiteisiin 
ja ex ante -sääntelyn välttämistä silloin, kun kaupalliset sopimukset ovat mahdollisia. Jos 
kilpailua esiintyy liityntävaihtoehtojen osalta (esimerkiksi kaapelikanavien osalta), sääntelyn 
laajentamista alemmalle tasolle pitäisi harkita suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 kohta – c alakohta 
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus 

”3. Asettaessaan operaattorille 
velvollisuuden tarjota käyttöoikeus tämän 
artiklan säännösten mukaisesti kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat, jos se on 
verkon normaalin toimivuuden 
varmistamiseksi tarpeen, asettaa teknisiä 
tai käyttöä koskevia ehtoja tällaisen 
käyttöoikeuden tarjoajalle ja/tai 
käyttöoikeuden saajalle. Erityisten 
teknisten standardien tai eritelmien 
noudattamisvelvoitteiden on oltava 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
17 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
säädettyjen standardien ja/tai eritelmien 
mukaisia.”

”3. Asettaessaan operaattorille 
velvollisuuden tarjota käyttöoikeus tämän 
artiklan säännösten mukaisesti kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat, jos se on 
verkon normaalin toimivuuden 
varmistamiseksi tarpeen, asettaa teknisiä 
tai käyttöä koskevia ehtoja tällaisen 
käyttöoikeuden tarjoajalle ja/tai 
käyttöoikeuden saajalle. Erityisten 
teknisten standardien tai eritelmien 
noudattamisvelvoitteiden on oltava 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
17 artiklan mukaisesti säädettyjen 
standardien ja/tai eritelmien mukaisia.”

Or. es

Perustelu

Tavoitteena on valtuuttaa kansalliset sääntelyviranomaiset säätämään uusia teknisiä 
määräyksiä niiden määräysten lisäksi, jotka on lueteltu erikseen Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä julkaistussa teknisten standardien luettelossa.
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Tarkistus 670
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
12a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus 

(8 a) Lisätään 12 a artika seuraavasti:
”12 a artikla

1. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
8 artiklan säännösten mukaisesti 
määrättävä markkinavoimaltaan 
huomattaville operaattoreille, joilla on 
käyttöoikeus yleiseen puhelinverkkoon 
määrätyissä paikoissa, velvoitteita, joiden 
nojalla niiden on tarjottava kaikille 
yleisesti saatavilla olevien 
puhelinpalvelujen yhteenliitetyille 
tarjoajille käyttöoikeus palveluihin, joiden 
kautta loppukäyttäjien puhelut
a) puheluperusteisesti valitsemalla 
operaattorin valintakoodi tai 
b) käyttämällä operaattorin 
ennaltavalintaa
voidaan ohjata yhteenliitetylle palvelun 
tarjoajalle.
Operaattorin ennaltavalintatoiminnan 
avulla pitää voida kumota mikä tahansa 
ennaltavalinta valitsemalla operaattorin 
valintaa koskeva toiminto.
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että käyttöoikeuden ja 
yhteenliitännän hinnoittelu tässä 
kohdassa tarkoitettujen palvelujen 
tarjoamisen osalta on kustannustietoista 
ja että mahdolliset suorat kustannukset 
tilaajille eivät ole esteenä palvelujen 
käyttämiselle.”

Or. de
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Perustelu

Jos operaattorin valinnasta ja ennaltavalinnasta ei oikeudellisista syistä tehdä käytännössä 
pakollista edes väliaikaisesti, toimijat joutuisivat peruuttamattomasti epäedulliseen 
kilpailuasemaan. Myös kilpailijat vähentäisivät merkittävästi infrastruktuuriin tehtäviä 
investointeja.

Tarkistus 671
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus 

(8 b) Korvataan 13 artikla 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Kansallinen sääntelyviranomainen 
voi 8 artiklan mukaisesti asettaa 
kustannusvastaavuutta ja 
hintavalvontaa koskevia velvollisuuksia, 
mukaan lukien hintojen 
kustannuslähtöisyyttä ja kustannus-
laskentaa koskevat velvollisuudet, 
tietyntyyppisten yhteenliittämisten ja/tai 
käyttöoikeuksien tarjonnassa, jos 
markkina-analyysi osoittaa, että 
todellinen kilpailu puuttuu ja tämä 
saattaa johtaa siihen, että kyseinen 
operaattori saattaa pitää hintoja liian 
korkealla tasolla tai harjoittaa 
hintapainostusta loppukäyttäjien 
haitaksi. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon operaattorin tekemät 
investoinnit ja sallittava tälle 
kohtuullinen tuotto sijoitetulle 
pääomalle, ottaen huomioon 
investointeihin liittyvät riskit ja tarve 
investointeihin liittyvien riskien 
asianmukaiseen jakamiseen kaikkien 
markkinatoimijoiden kesken.”

Or. en
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Perustelu

Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskevassa sääntelyssä on otettava huomioon 
investointipäätöksiin liittyvien riskien huomattava määrä. Investointi ”menee hukkaan” ja on 
täysin menetetty, mikäli se epäonnistuu. Sääntelyyn perustuvaa toimintatapaa on näin ollen 
muutettava niin, että sijoittaja ja käyttöoikeuden hakija jakavat riskin kohtuullisesti. Muussa 
tapauksessa sijoittaja on ainoa osapuoli, jonka on kannettava investointiriski, ja kolmannet 
osapuolet voivat saada käyttöoikeuden uuteen verkkoon ilman mitään riskejä.

Tarkistus 672
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus 

  (8 b) Korvataan 13 artiklan 1 kohta 
seuraavasti: 
”1. Kansallinen sääntelyviranomainen 
voi 8 artiklan mukaisesti asettaa 
kustannusvastaavuutta ja 
hintavalvontaa koskevia velvollisuuksia, 
mukaan lukien hintojen 
kustannuslähtöisyyttä ja kustannus-
laskentaa koskevat velvollisuudet, 
tietyntyyppisten yhteenliittämisten ja/tai 
käyttöoikeuksien tarjonnassa, jos 
markkina-analyysi osoittaa, että 
todellinen kilpailu puuttuu ja tämä 
saattaa johtaa siihen, että kyseinen 
operaattori saattaa pitää hintoja liian 
korkealla tasolla tai harjoittaa 
hintapainostusta loppukäyttäjien 
haitaksi. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon operaattorin tekemät 
investoinnit ja sallittava tälle 
kohtuullinen tuotto sijoitetulle 
pääomalle, ottaen huomioon 
investointeihin liittyvät riskit ja tarve 
investointeihin liittyvien riskien 
asianmukaiseen jakamiseen kaikkien 
markkinatoimijoiden kesken.”
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Or. de

Perustelu

Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskevassa sääntelyssä on otettava huomioon 
huomattava investointiriski. Nykyistä sääntelyjärjestelmää on näin ollen muutettava, ja sen on 
erityisesti sisällettävä mekanismi, jolla riski jaetaan oikeudenmukaisesti sijoittajan ja 
käyttöoikeutta hakevan välillä.

Tarkistus 673
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 c kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 c) Lisätään 13 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”1 a. Jos vapaaehtoisia kaupallisia 
sopimuksia ei saada neuvoteltua ja jos 
taloudellisista syistä johtuen 
infrastruktuurikilpailu ei ole mahdollista, 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
säännellä uuden sukupolven 
käyttöoikeusverkkojen käyttöoikeutta 
edellyttäen, että varmistetaan, että 
käyttöoikeutta hakevat kantavat 
kohtuullisen osan sijoittajan riskeistä. 
Riskienjakosopimuksissa voidaan sopia 
joko etukäteismaksusta, joka kattaa 
riskipreemion tietystä määrästä 
käyttöoikeuksia tietyille alueille, tai sopia 
pitkän aikavälin käyttöoikeussopimuksista 
vähimmäismäärillä tietyillä aikaväleillä. 
Lyhyen aikavälin sopimusten, joissa ei ole 
vähimmäismäärää, on sisällettävä 
hintapreemio, joka kattaa sijoittajan 
investointiriskin, mikäli sijoittaja on 
vastuussa koko investoinnin riskistä. 
Hintakontrolli tällaisten pitkä- ja 
lyhytaikaisten käyttöoikeussopimusten 
osalta on toteutettava tämän direktiivin 
13 artiklan 6 kohdan mukaisesti. 
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Pitkäaikaiset käyttöoikeussopimukset on 
tehtävä ajanjaksolle, jolla 
investointikustannukset voidaan kuolettaa 
uusilla markkinoilla.”

Or. de

Perustelu

Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskevassa sääntelyssä on otettava huomioon 
huomattava investointiriski. Nykyistä sääntelyjärjestelmää on näin ollen muutettava, ja sen on 
erityisesti sisällettävä mekanismi, jolla riski jaetaan oikeudenmukaisesti sijoittajan ja 
käyttöoikeutta hakevan välillä.

Tarkistus 674
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 c kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus 

(8 c) Lisätään 13 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti: 
”1 a. Jos vapaaehtoisia kaupallisia 
sopimuksia ei saada neuvoteltua, 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
säännellä uuden sukupolven 
käyttöoikeusverkkojen käyttöoikeutta 
varmistaen samalla, että käyttöoikeutta 
hakevat kantavat kohtuullisen osan 
investoinnin tekevän toimijan riskeistä. 
Riskienjakosopimuksissa voidaan sopia 
joko etukäteismaksusta, joka kattaa 
riskipreemion tietystä määrästä 
käyttöoikeuksia tietyille alueille, tai sopia 
pitkän aikavälin käyttöoikeussopimuksista 
vähimmäismäärillä tietyillä aikaväleillä. 
Lyhyen aikavälin sopimusten, joissa ei ole 
vähimmäismäärää, on sisällettävä 
hintapreemio, joka kattaa sijoittajan 
investointiriskin, mikäli sijoittaja on 
vastuussa koko investoinnin riskistä. 
Pitkäaikaiset käyttöoikeussopimukset on 
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tehtävä ajanjaksolle, jolla 
investointikustannukset voidaan kuolettaa
uusilla markkinoilla.”

Or. en

Perustelu

Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskevassa sääntelyssä on otettava huomioon 
investointipäätöksiin liittyvien riskien huomattava määrä. Investointi ”menee hukkaan” ja on 
täysin menetetty, mikäli se epäonnistuu. Sääntelyyn perustuvaa toimintatapaa on näin ollen 
muutettava niin, että sijoittaja ja käyttöoikeuden hakija jakavat riskin kohtuullisesti. Muussa 
tapauksessa sijoittaja on ainoa osapuoli, jonka on kannettava investointiriski, ja kolmannet 
osapuolet voivat saada käyttöoikeuden uuteen verkkoon ilman mitään riskejä.

Tarkistus 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 c kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus 

(8 c) Lisätään 13 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”1 a. Jotta edistettäisiin investointeja 
uusiin nopeisiin verkkoihin, kun 
käyttöoikeusmaksuista on määrätty, 
käyttöoikeutta tarjoavan yrityksen saaman 
voiton pitää vastata vähintään 
investoinnin ja siihen liittyvän riskin 
pääomakustannusta.”

Or. en

Perustelu

Tulevina vuosina tärkeimpänä tehtävänä on tarjota asianmukaisia kannustimia uusiin 
nopeisiin verkkoihin tehtäville investoinneille, joilla tuetaan innovointia sisällöltään 
monipuolisten Internet-palvelujen osalta. Tällaiset verkot voivat erittäin todennäköisesti 
tuottaa etuja kuluttajille kaikkialla Euroopan unionin alueella. Tämän takia on erittäin 
tärkeää, että näiden verkkojen kehittämiseen suunnattujen kestävien investointien tiellä ei ole 
esteitä ja että ne myös edistävät  kilpailua ja kuluttajavalintaa.
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Tarkistus 676
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 c kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

  (8 c) Lisätään 13 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”1 a. Jotta edistettäisiin investointeja 
uusiin nopeisiin verkkoihin, kun 
käyttöoikeusmaksuista on määrätty, 
käyttöoikeutta tarjoavan yrityksen saaman 
voiton pitää vastata vähintään 
investoinnin ja siihen liittyvän riskin 
pääomakustannusta.”

Or. en

Perustelu

Tulevina vuosina tärkeimpänä tehtävänä on tarjota asianmukaisia kannustimia uusiin 
nopeisiin verkkoihin tehtäville investoinneille, joilla tuetaan innovointia sisällöltään 
monipuolisten Internet-palvelujen osalta.

Tarkistus 677
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 c kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus 

(8 c) Lisätään 13 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”1 a. Säännellessään uusien sukupolvien 
käyttöoikeusverkkojen käyttöoikeutta 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että käyttöoikeutta hakevat 
kantavat kohtuullisen osan investoinnin 
tekevän operaattorin riskeistä. 
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Riskienjakosopimuksissa voidaan sopia 
joko etukäteismaksusta, joka kattaa 
riskipreemion tietystä määrästä 
käyttöoikeuksia tietyille alueille, tai sopia 
pitkän aikavälin käyttöoikeussopimuksista 
vähimmäismäärillä tietyillä aikaväleillä. 
Lyhyen aikavälin sopimusten, joissa ei ole 
vähimmäismäärää, on sisällettävä 
hintapreemio, joka kattaa sijoittajan 
investointiriskin, mikäli sijoittaja on 
vastuussa koko investoinnin riskistä. 
Tällaisten pitkän ja lyhyen aikavälin 
sopimusten käyttöoikeushintoja voidaan 
säännellä 4 a kohdan mukaisesti. 
Pitkäaikaiset käyttöoikeussopimukset on 
tehtävä ajanjaksolle, jolla 
investointikustannukset voidaan kuolettaa 
uusilla markkinoilla.”

Or. en

Perustelu

13 artiklan 1 a kohdalla (sekä 4 a kohdalla) otetaan käyttöön vaihtoehtoinen malli, jossa 
riskinjakosopimukset ja riskipreemion sisältävät lyhyen aikavälin sopimukset erotetaan 
toisistaan. Tarkoituksena on yhdistää investointeja koskevat kannusteet käyttöoikeutta 
hakeville tarjottaviin käyttöoikeusvaihtoehtoihin niin, että nämä operaattorit voivat valita 
sellaisen käyttöoikeussopimuksen, joka sopii heidän liiketoimintamalliinsa. Uusi 
käyttöoikeusjärjestelmä tarjoaa vakautta ja ennustettavuutta sijoittajille ja joustavuutta niille 
tahoille, jotka hakevat käyttöoikeutta.

Tarkistus 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 d kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 d) Lisätään 13 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”1b. Jos kansallinen 
sääntelyviranomainen sääntelee uusien 
sukupolvien verkkojen käyttöoikeutta, se 
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voi velvoittaa käyttöoikeutta hakevat 
kantamaan kohtuullisen osuuden 
investoivan operaattorin riskeistä. 
Riskienjakosopimuksissa voidaan sopia 
joko etukäteismaksusta, joka kattaa 
riskipreemion tietystä määrästä 
käyttöoikeuksia tietyille alueille, tai sopia 
pitkän aikavälin käyttöoikeussopimuksista 
vähimmäismäärillä tietyillä aikaväleillä.”

Or. en

Perustelu

Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskevassa sääntelyssä on otettava huomioon 
investointipäätökseen liittyvä riski. Riskienjako voidaan toteuttaa niin, että käyttöoikeus 
annetaan etukäteismaksun perusteella tai pitkäaikaisella käyttöoikeussopimuksella, jolla 
määritellään vähimmäisostomäärät. Lyhyen aikavälin sopimusten, joissa ei ole 
vähimmäismäärää, voivat sisältää hintapreemion, joka kattaa sijoittajan investointiriskin, 
mikäli sijoittaja on vastuussa koko investoinnin riskistä. Pitkäaikaiset käyttöoikeussopimukset 
on voidaan tehdä ajanjaksolle, jolla investointikustannukset voidaan kuolettaa uusilla 
markkinoilla.

Tarkistus 679
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 e kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti 

Tarkistus 

(8 e) Lisätään 13 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”4 a. Kansallisen sääntelyviranomaisen 
on varmistettava, että pitkäikäisten
riskinjakosopimusten käyttöoikeushinnat 
vastaavat tehokkaan operaattorin 
pitkäaikaisia marginaalikustannuksia 
ottaen huomioon operaattorin uusien 
markkinoiden laskennallinen käyttäjien 
määrä ja se, että lyhyen aikavälin 
sopimusten käyttöoikeushinnat sisältävät 
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riskipreemion. Tällainen riskipreemio 
poistetaan vähitellen käytöstä, kun uudet 
käyttöoikeudet saavat markkinaosuutta. 
Marginaalin kiristystä ei saa soveltaa 
lyhyen ajan sopimuksiin, kun 
riskipreemio veloitetaan.”

Or. en

Perustelu

4 a kohdassa eritellään käyttöoikeushinnat kustannustenjakosopimusten ja lyhyen aikavälin 
sopimusten välillä. Marginaalia voidaan kiristää riskinjakosopimusten osalta. Näin ei 
kuitenkaan voida toimia lyhyen aikavälin sopimusten osalta, sillä sijoittaja voi menettää 
tarvittavan joustavuuden markkinoille pääsyn hinnan määräämisen osalta. Markkinoille 
pääsyn hintojen on kuvastettava sitä oppimisprosessia, jonka perusteella tuotteet 
hyväksytään. Sääntely, jolla ei sallita markkinoille pääsyn hintojen joustavuutta, on 
haitallista.

Tarkistus 680
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 e kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus 

(8 e) Lisätään 13 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”4 a. Jos käyttöoikeushintoja 
säännellään, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on annettava 
valtuutetuille operaattoreille 
mahdollisuus ottaa hinnoittelussaan 
huomioon myös sellaiset kustannukset, 
jotka ovat yli tai alle toimivan 
operaattorin pitkäaikaisten 
marginaalisten kustannusten, mikäli 
sellaisista kustannuksista on määrätty 
laissa tai ne on osoitettu asianmukaisesti 
oikeiksi. Tällaisten kustannusten on 
sisällettävä kustannukset, jotka ovat 
välttämättömiä, jotta perinneverkkoa 
voidaan käyttää samanaikaisesti 
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seuraavan sukupolven 
käyttöoikeusverkon kanssa, jos tämä 
edistää kestävää kilpailua tai lisää 
kuluttajan etuja.”

Or. de

Perustelu

Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskevassa sääntelyssä on otettava huomioon 
huomattava investointiriski. Nykyistä sääntelyjärjestelmää on näin ollen muutettava, ja sen on 
erityisesti sisällettävä mekanismi, jolla riski jaetaan oikeudenmukaisesti sijoittajan ja 
käyttöoikeutta hakevan välillä.

Tarkistus 681
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 8 f kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus 

(8 f) Lisätään 13 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”4 b. Kansallisen sääntelyviranomaisen 
on varmistettava, että pitkäikäisten
riskinjakosopimusten käyttöoikeushinnat 
vastaavat tehokkaan operaattorin 
pitkäaikaisia marginaalikustannuksia 
ottaen huomioon operaattorin uusien 
markkinoiden laskennallinen käyttäjien 
määrä ja se, että lyhyen aikavälin 
sopimusten käyttöoikeushinnat sisältävät 
riskipreemion. Tällainen riskipreemio 
poistetaan vähitellen käytöstä, kun uudet 
käyttöoikeudet saavat markkinaosuutta eli 
kun seuraavan sukupolven yhteydet 
yleistyvät markkinoilla. Tällä kaudella 
tukkumyyntihinnat voidaan määritellä 
loppukäyttäjien maksamien hintojen 
perusteella.”

Or. de
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Perustelu

Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskevassa sääntelyssä on otettava huomioon 
huomattava investointiriski. Nykyistä sääntelyjärjestelmää on näin ollen muutettava, ja sen on 
erityisesti sisällettävä mekanismi, jolla riski jaetaan oikeudenmukaisesti sijoittajan ja 
käyttöoikeutta hakevan välillä.

Tarkistus 682
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla

Komission teksti Tarkistus 

13 a artikla Poistetaan.
Toimintojen eriyttäminen

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan säännösten ja erityisesti 
8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti asettaa vertikaalisesti 
integroituneille yrityksille velvoitteen 
siirtää käyttöoikeustuotteiden 
tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 
riippumattomasti toimivaan 
liiketoimintayksikköön.

Tämän liiketoimintayksikön on tarjottava 
käyttöoikeustuotteita ja -palveluja kaikille 
yrityksille, mukaan luettuina emoyhtiön 
muut liiketoimintayksiköt, samoin 
aikatauluin ja ehdoin, mukaan luettuina 
hinta- ja palvelutaso, ja samoin 
järjestelmin ja prosessein.

2. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo asettaa toimintojen eriyttämistä 
koskevan velvoitteen, sen on toimitettava 
komissiolle pyyntö, johon sisältyy:

a) todisteet siitä, että 9–13 artiklassa 
yksilöityihin velvollisuuksiin kuuluvien 
asianmukaisten velvollisuuksien 
asettaminen todellisen kilpailun 
saavuttamiseksi, sen jälkeen kun 
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merkityksellisistä markkinoista on tehty 
koordinoidu analyysi 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 16 
artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti, ei ole 
johtanut eikä tule jatkossakaan 
johtamaan todellisen kilpailun 
saavuttamiseen, ja että useilla näistä 
tuotemarkkinoista on yksilöity merkittäviä 
ja pysyviä 
kilpailuongelmia/markkinahäiriöitä.
b) analyysi odotetusta vaikutuksesta
sääntelyviranomaiseen, yritykseen ja sen 
kannustimiin investoida verkkoonsa, sekä 
muihin sidosryhmiin, erityisesti mukaan 
luettuna odotettu vaikutus 
infrastruktuurien kilpailuun ja kaikki 
mahdolliset vaikutukset kuluttajiin;

c) ehdotettavan toimenpiteen luonnos.

3. Toimenpideluonnoksessa on oltava 
seuraavat elementit:

a) eriyttämisen tarkka luonne ja taso, ja 
erityisesti erillisen liiketoimintayksikön 
oikeudellisen aseman määrittely;

b) erillisen liiketoimintayksikön 
omaisuuden yksilöinti ja sen tarjoamat 
tuotteet tai palvelut;

c) hallintojärjestelyt erillisen 
liiketoimintayksikön henkilöstön 
riippumattomuuden varmistamiseksi, ja 
vastaava kannustinrakenne;

d) säännöt velvollisuuksien 
noudattamisen varmistamiseksi;

e) säännöt toiminnallisten menettelyjen 
avoimuuden varmistamiseksi, erityisesti 
suhteessa muihin sidosryhmiin;

f) valvontaohjelma määräysten 
noudattamisen varmistamiseksi, mukaan 
luettuna vuosikertomuksen 
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julkaiseminen.

4. Kun komission on tehnyt toimenpide-
ehdotuksesta päätöksen 8 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on suoritettava 
koordinoitu analyysi liityntäverkkoon 
liittyvistä eri markkinoista 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Tekemänsä arvioinnin 
pohjalta kansallisen 
sääntelyviranomaisen on asetettava, 
säilytettävä, muutettava tai peruutettava 
velvollisuuksia direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 6 ja 7 artiklan mukaisesti.

5. Yritykselle, jolle on asetettu toimintojen 
eriyttämistä koskeva velvollisuus, voidaan 
asettaa mitä tahansa 9–13 artiklassa 
yksilöityjä velvollisuuksia millä tahansa 
erityismarkkinoilla, joilla se on nimetty 
huomattavan markkinavoiman yritykseksi 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklan mukaisesti, tai muita 
komission 8 artiklan 3 kohdan nojalla 
valtuuttamia velvollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 683
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla

Komission teksti Tarkistus 

13 a artikla Poistetaan.
Toimintojen eriyttäminen

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan säännösten ja erityisesti 
8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti asettaa vertikaalisesti 
integroituneille yrityksille velvoitteen 
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siirtää käyttöoikeustuotteiden 
tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 
riippumattomasti toimivaan 
liiketoimintayksikköön.

Tämän liiketoimintayksikön on tarjottava 
käyttöoikeustuotteita ja -palveluja kaikille 
yrityksille, mukaan luettuina emoyhtiön 
muut liiketoimintayksiköt, samoin 
aikatauluin ja ehdoin, mukaan luettuina 
hinta- ja palvelutaso, ja samoin 
järjestelmin ja prosessein.
2. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo asettaa toimintojen eriyttämistä 
koskevan velvoitteen, sen on toimitettava 
komissiolle pyyntö, johon sisältyy:

a) todisteet siitä, että 9–13 artiklassa 
yksilöityihin velvollisuuksiin kuuluvien 
asianmukaisten velvollisuuksien 
asettaminen todellisen kilpailun 
saavuttamiseksi, sen jälkeen kun 
merkityksellisistä markkinoista on tehty 
koordinoidu analyysi 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti, ei ole 
johtanut eikä tule jatkossakaan 
johtamaan todellisen kilpailun 
saavuttamiseen, ja että useilla näistä 
tuotemarkkinoista on yksilöity merkittäviä 
ja pysyviä 
kilpailuongelmia/markkinahäiriöitä.
b) analyysi odotetusta vaikutuksesta 
sääntelyviranomaiseen, yritykseen ja sen 
kannustimiin investoida verkkoonsa, sekä 
muihin sidosryhmiin, erityisesti mukaan 
luettuna odotettu vaikutus 
infrastruktuurien kilpailuun ja kaikki 
mahdolliset vaikutukset kuluttajiin;

c) ehdotettavan toimenpiteen luonnos.

3. Toimenpideluonnoksessa on oltava 
seuraavat elementit:

a) eriyttämisen tarkka luonne ja taso, ja 
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erityisesti erillisen liiketoimintayksikön 
oikeudellisen aseman määrittely;

b) erillisen liiketoimintayksikön 
omaisuuden yksilöinti ja sen tarjoamat 
tuotteet tai palvelut;

c) hallintojärjestelyt erillisen 
liiketoimintayksikön henkilöstön 
riippumattomuuden varmistamiseksi, ja 
vastaava kannustinrakenne;

d) säännöt velvollisuuksien 
noudattamisen varmistamiseksi;

e) säännöt toiminnallisten menettelyjen 
avoimuuden varmistamiseksi, erityisesti 
suhteessa muihin sidosryhmiin;

f) valvontaohjelma määräysten 
noudattamisen varmistamiseksi, mukaan 
luettuna vuosikertomuksen 
julkaiseminen.

4. Kun komission on tehnyt toimenpide-
ehdotuksesta päätöksen 8 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on suoritettava 
koordinoitu analyysi liityntäverkkoon 
liittyvistä eri markkinoista 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Tekemänsä arvioinnin 
pohjalta kansallisen 
sääntelyviranomaisen on asetettava, 
säilytettävä, muutettava tai peruutettava 
velvollisuuksia direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 6 ja 7 artiklan mukaisesti.
5. Yritykselle, jolle on asetettu toimintojen 
eriyttämistä koskeva velvollisuus, voidaan 
asettaa mitä tahansa 9–13 artiklassa 
yksilöityjä velvollisuuksia millä tahansa 
erityismarkkinoilla, joilla se on nimetty 
huomattavan markkinavoiman yritykseksi 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklan mukaisesti, tai muita 
komission 8 artiklan 3 kohdan nojalla 
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valtuuttamia velvollisuuksia.

Or. de

Perustelu

The functional separation of vertically integrated telecommunications undertakings 
constitutes a massive and disproportionate intervention in the rights of companies. Such a 
drastic instrument for ensuring competition would only be needed, however, if regulation of 
the access markets had failed or was in danger of failing. But not even the Commission has 
been able to detect any such failure. On the contrary, the existing regulations guarantee 
sufficient access by competitors to the infrastructure of a network operator with significant 
market power. The Commission proposal should therefore be rejected.

Tarkistus 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla

Komission teksti Tarkistus 

13 a artikla Poistetaan.
Toimintojen eriyttäminen

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan säännösten ja erityisesti 
8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti asettaa vertikaalisesti 
integroituneille yrityksille velvoitteen 
siirtää käyttöoikeustuotteiden 
tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 
riippumattomasti toimivaan 
liiketoimintayksikköön.

Tämän liiketoimintayksikön on tarjottava 
käyttöoikeustuotteita ja -palveluja kaikille 
yrityksille, mukaan luettuina emoyhtiön 
muut liiketoimintayksiköt, samoin 
aikatauluin ja ehdoin, mukaan luettuina 
hinta- ja palvelutaso, ja samoin 
järjestelmin ja prosessein.

2. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo asettaa toimintojen eriyttämistä 
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koskevan velvoitteen, sen on toimitettava 
komissiolle pyyntö, johon sisältyy:

a) todisteet siitä, että 9–13 artiklassa 
yksilöityihin velvollisuuksiin kuuluvien 
asianmukaisten velvollisuuksien 
asettaminen todellisen kilpailun 
saavuttamiseksi, sen jälkeen kun 
merkityksellisistä markkinoista on tehty 
koordinoidu analyysi 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti, ei ole 
johtanut eikä tule jatkossakaan 
johtamaan todellisen kilpailun 
saavuttamiseen, ja että useilla näistä 
tuotemarkkinoista on yksilöity merkittäviä 
ja pysyviä 
kilpailuongelmia/markkinahäiriöitä.

b) analyysi odotetusta vaikutuksesta 
sääntelyviranomaiseen, yritykseen ja sen 
kannustimiin investoida verkkoonsa, sekä 
muihin sidosryhmiin, erityisesti mukaan 
luettuna odotettu vaikutus 
infrastruktuurien kilpailuun ja kaikki 
mahdolliset vaikutukset kuluttajiin;

c) ehdotettavan toimenpiteen luonnos.

3. Toimenpideluonnoksessa on oltava 
seuraavat elementit:

a) eriyttämisen tarkka luonne ja taso, ja 
erityisesti erillisen liiketoimintayksikön 
oikeudellisen aseman määrittely;

b) erillisen liiketoimintayksikön 
omaisuuden yksilöinti ja sen tarjoamat 
tuotteet tai palvelut;

c) hallintojärjestelyt erillisen 
liiketoimintayksikön henkilöstön 
riippumattomuuden varmistamiseksi, ja 
vastaava kannustinrakenne;

d) säännöt velvollisuuksien 
noudattamisen varmistamiseksi;



PE407.731v01-00 76/102 AM\726891FI.doc

FI

e) säännöt toiminnallisten menettelyjen 
avoimuuden varmistamiseksi, erityisesti 
suhteessa muihin sidosryhmiin;

f) valvontaohjelma määräysten 
noudattamisen varmistamiseksi, mukaan 
luettuna vuosikertomuksen 
julkaiseminen.

4. Kun komission on tehnyt toimenpide-
ehdotuksesta päätöksen 8 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on suoritettava 
koordinoitu analyysi liityntäverkkoon 
liittyvistä eri markkinoista 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Tekemänsä arvioinnin 
pohjalta kansallisen 
sääntelyviranomaisen on asetettava, 
säilytettävä, muutettava tai peruutettava 
velvollisuuksia direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 6 ja 7 artiklan mukaisesti.

5. Yritykselle, jolle on asetettu toimintojen 
eriyttämistä koskeva velvollisuus, voidaan 
asettaa mitä tahansa 9–13 artiklassa 
yksilöityjä velvollisuuksia millä tahansa 
erityismarkkinoilla, joilla se on nimetty 
huomattavan markkinavoiman yritykseksi 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklan mukaisesti, tai muita 
komission 8 artiklan 3 kohdan nojalla 
valtuuttamia velvollisuuksia.

Or. es

Perustelu

Tämä artikla on tarpeeton, sillä nykyisillä puitteilla kansallisille sääntelyviranomaisille
tarjotaan jo nykyisin riittävä oikeusperusta toimintojen eriyttämisen sääntelyyn 
(pääsydirektiivin 8 artiklan 3 kohta). Tämä vaihtoehto on myös katettu nykyisessä 
kilpailulainsäädännössä. Käytännön näkökulmasta tarkasteltuna, jos tällainen mahdollisuus 
on jo olemassa, 13 a artiklan sisällyttäminen direktiiviin saattaisi antaa teollisuudelle ei-
toivotun viestin juuri silloin, kun uuden sukupolven verkot pitää pystyttää ja investointeja on 
tehtävä tämän toteuttamiseksi.
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Tarkistus 685
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla 

Komission teksti Tarkistus 

13 a artikla Poistetaan.
Toimintojen eriyttäminen 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan säännösten ja erityisesti 
8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti asettaa vertikaalisesti 
integroituneille yrityksille velvoitteen 
siirtää käyttöoikeustuotteiden 
tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 
riippumattomasti toimivaan 
liiketoimintayksikköön. 

Tämän liiketoimintayksikön on tarjottava 
käyttöoikeustuotteita ja -palveluja kaikille 
yrityksille, mukaan luettuina emoyhtiön 
muut liiketoimintayksiköt, samoin 
aikatauluin ja ehdoin, mukaan luettuina 
hinta- ja palvelutaso, ja samoin 
järjestelmin ja prosessein.

2. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo asettaa toimintojen eriyttämistä 
koskevan velvoitteen, sen on toimitettava 
komissiolle pyyntö, johon sisältyy:

a) todisteet siitä, että 9–13 artiklassa 
yksilöityihin velvollisuuksiin kuuluvien 
asianmukaisten velvollisuuksien 
asettaminen todellisen kilpailun 
saavuttamiseksi, sen jälkeen kun 
merkityksellisistä markkinoista on tehty 
koordinoidu analyysi 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 16 
artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti, ei ole 
johtanut eikä tule jatkossakaan 
johtamaan todellisen kilpailun 
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saavuttamiseen, ja että useilla näistä 
tuotemarkkinoista on yksilöity merkittäviä 
ja pysyviä 
kilpailuongelmia/markkinahäiriöitä.

b) analyysi odotetusta vaikutuksesta 
sääntelyviranomaiseen, yritykseen ja sen 
kannustimiin investoida verkkoonsa, sekä 
muihin sidosryhmiin, erityisesti mukaan 
luettuna odotettu vaikutus 
infrastruktuurien kilpailuun ja kaikki 
mahdolliset vaikutukset kuluttajiin;

c) ehdotettavan toimenpiteen luonnos.

3. Toimenpideluonnoksessa on oltava 
seuraavat elementit:

a) eriyttämisen tarkka luonne ja taso, ja 
erityisesti erillisen liiketoimintayksikön 
oikeudellisen aseman määrittely;

b) erillisen liiketoimintayksikön 
omaisuuden yksilöinti ja sen tarjoamat 
tuotteet tai palvelut;

c) hallintojärjestelyt erillisen 
liiketoimintayksikön henkilöstön 
riippumattomuuden varmistamiseksi, ja 
vastaava kannustinrakenne;

d) säännöt velvollisuuksien 
noudattamisen varmistamiseksi;

e) säännöt toiminnallisten menettelyjen 
avoimuuden varmistamiseksi, erityisesti 
suhteessa muihin sidosryhmiin;

f) valvontaohjelma määräysten 
noudattamisen varmistamiseksi, mukaan 
luettuna vuosikertomuksen 
julkaiseminen.

4. Kun komission on tehnyt toimenpide-
ehdotuksesta päätöksen 8 artiklan 3 
kohdan mukaisesti, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on suoritettava 
koordinoitu analyysi liityntäverkkoon 
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liittyvistä eri markkinoista 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Tekemänsä arvioinnin 
pohjalta kansallisen 
sääntelyviranomaisen on asetettava, 
säilytettävä, muutettava tai peruutettava 
velvollisuuksia direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 6 ja 7 artiklan mukaisesti.
5. Yritykselle, jolle on asetettu toimintojen 
eriyttämistä koskeva velvollisuus, voidaan 
asettaa mitä tahansa 9–13 artiklassa 
yksilöityjä velvollisuuksia millä tahansa 
erityismarkkinoilla, joilla se on nimetty 
huomattavan markkinavoiman yritykseksi 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklan mukaisesti, tai muita 
komission 8 artiklan 3 kohdan nojalla 
valtuuttamia velvollisuuksia.

Or. de

Perustelu

Vertikaalisesti integroitujen televiestintäyritysten toiminnallinen eriyttäminen tarkoittaa 
massiivista ja suhteetonta puuttumista yritysten oikeuksiin. Tällaista äärimmäistä 
toimenpidettä kilpailun varmistamiseksi tarvitaan ainoastaan siinä tapauksessa, että 
käyttöoikeusmarkkinoiden sääntely on epäonnistunut tai vaarassa epäonnistua. Edes komissio 
ei ole kuitenkaan havainnut tällaista epäonnistumista. Nykyisillä säännöksillä kilpailijoille 
taataan riittävä käyttöoikeus sellaisen verkko-operaattorin infrastruktuurin osalta, jolla on 
merkittävää markkinavoimaa. Komission ehdotus olisi näin ollen hylättävä.

Tarkistus 686
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla 

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla Poistetaan.
Toimintojen eriyttäminen

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
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8 artiklan säännösten ja erityisesti 
8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti asettaa vertikaalisesti 
integroituneille yrityksille velvoitteen 
siirtää käyttöoikeustuotteiden 
tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 
riippumattomasti toimivaan 
liiketoimintayksikköön. 

Tämän liiketoimintayksikön on tarjottava 
käyttöoikeustuotteita ja -palveluja kaikille 
yrityksille, mukaan luettuina emoyhtiön 
muut liiketoimintayksiköt, samoin 
aikatauluin ja ehdoin, mukaan luettuina 
hinta- ja palvelutaso, ja samoin 
järjestelmin ja prosessein.

2. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo asettaa toimintojen eriyttämistä 
koskevan velvoitteen, sen on toimitettava 
komissiolle pyyntö, johon sisältyy:

a) todisteet siitä, että 9–13 artiklassa 
yksilöityihin velvollisuuksiin kuuluvien 
asianmukaisten velvollisuuksien 
asettaminen todellisen kilpailun 
saavuttamiseksi, sen jälkeen kun 
merkityksellisistä markkinoista on tehty 
koordinoidu analyysi 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti, ei ole 
johtanut eikä tule jatkossakaan 
johtamaan todellisen kilpailun 
saavuttamiseen, ja että useilla näistä 
tuotemarkkinoista on yksilöity merkittäviä 
ja pysyviä 
kilpailuongelmia/markkinahäiriöitä.

b) analyysi odotetusta vaikutuksesta 
sääntelyviranomaiseen, yritykseen ja sen 
kannustimiin investoida verkkoonsa, sekä 
muihin sidosryhmiin, erityisesti mukaan 
luettuna odotettu vaikutus 
infrastruktuurien kilpailuun ja kaikki 
mahdolliset vaikutukset kuluttajiin;
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c) ehdotettavan toimenpiteen luonnos.

3. Toimenpideluonnoksessa on oltava 
seuraavat elementit:

a) eriyttämisen tarkka luonne ja taso, ja 
erityisesti erillisen liiketoimintayksikön 
oikeudellisen aseman määrittely;

b) erillisen liiketoimintayksikön 
omaisuuden yksilöinti ja sen tarjoamat 
tuotteet tai palvelut;

c) hallintojärjestelyt erillisen 
liiketoimintayksikön henkilöstön 
riippumattomuuden varmistamiseksi, ja 
vastaava kannustinrakenne;

d) säännöt velvollisuuksien 
noudattamisen varmistamiseksi;

e) säännöt toiminnallisten menettelyjen 
avoimuuden varmistamiseksi, erityisesti 
suhteessa muihin sidosryhmiin;

f) valvontaohjelma määräysten 
noudattamisen varmistamiseksi, mukaan 
luettuna vuosikertomuksen 
julkaiseminen.

4. Kun komission on tehnyt toimenpide-
ehdotuksesta päätöksen 8 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on suoritettava 
koordinoitu analyysi liityntäverkkoon 
liittyvistä eri markkinoista 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Tekemänsä arvioinnin 
pohjalta kansallisen 
sääntelyviranomaisen on asetettava, 
säilytettävä, muutettava tai peruutettava 
velvollisuuksia direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 6 ja 7 artiklan mukaisesti.

5. Yritykselle, jolle on asetettu toimintojen 
eriyttämistä koskeva velvollisuus, voidaan 
asettaa mitä tahansa 9–13 artiklassa 
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yksilöityjä velvollisuuksia millä tahansa 
erityismarkkinoilla, joilla se on nimetty 
huomattavan markkinavoiman yritykseksi 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklan mukaisesti, tai muita 
komission 8 artiklan 3 kohdan nojalla 
valtuuttamia velvollisuuksia.

Or. en

Perustelu

Toimintojen eriyttäminen on toiminnallinen väline, joka sopii kyllästetyille markkinoille. Se 
estää vertikaalisesti integroituneiden yritysten investoinnit uusiin verkkoihin tai nykyisten 
verkkojen parantamiseen ja vaikuttaa näin ollen kielteisesti seuraavan sukupolven nopeiden 
käyttöoikeusverkkojen markkinoille pääsyyn. Toiminnallisen eriyttämisen sijaan kansallisille 
sääntelyviranomaisille olisi annettava voimakkaammat ohjeet BERTin avulla, jotta 
tilaajayhteyksien erottaminen olisi avoimempaa. Tästä kuitenkin säädetään jo nykyisissä 
puitteissa.

Tarkistus 687
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan säännösten ja erityisesti 
8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti asettaa vertikaalisesti 
integroituneille yrityksille velvoitteen 
siirtää käyttöoikeustuotteiden 
tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 
riippumattomasti toimivaan 
liiketoimintayksikköön.

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan säännösten ja erityisesti 
8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti asettaa vertikaalisesti 
integroituneille yrityksille velvoitteen 
siirtää käyttöoikeustuotteiden 
tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 
riippumattomasti toimivaan 
liiketoimintayksikköön, jos:

Or. en
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Tarkistus 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan säännösten ja erityisesti 
8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti asettaa vertikaalisesti 
integroituneille yrityksille velvoitteen 
siirtää käyttöoikeustuotteiden 
tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 
riippumattomasti toimivaan 
liiketoimintayksikköön.

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan säännösten ja erityisesti 
8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti asettaa vertikaalisesti 
integroituneille yrityksille velvoitteen 
siirtää käyttöoikeustuotteiden 
tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 
riippumattomasti toimivaan 
liiketoimintayksikköön. Tätä säännöstä 
sovelletaan ainoastaan siinä tapauksessa, 
että markkinoilla on pysyviä 
kilpailuongelmia.

Or. pl

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan 13 a artiklan 1 kohdan tehokas täytäntöönpano.

Tarkistus 689
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan säännösten ja erityisesti 
8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti asettaa vertikaalisesti 
integroituneille yrityksille velvoitteen 
siirtää käyttöoikeustuotteiden 
tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 
riippumattomasti toimivaan 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan säännösten ja erityisesti 
8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti asettaa vertikaalisesti 
integroituneille yrityksille 
poikkeuksellisena keinona velvoitteen 
siirtää käyttöoikeustuotteiden 
tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 
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liiketoimintayksikköön. riippumattomasti toimivaan 
liiketoimintayksikköön.

Or. en

Tarkistus 690
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan säännösten ja erityisesti 
8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti asettaa vertikaalisesti 
integroituneille yrityksille velvoitteen 
siirtää käyttöoikeustuotteiden 
tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 
riippumattomasti toimivaan 
liiketoimintayksikköön.

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan säännösten ja erityisesti 
8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti asettaa vertikaalisesti 
integroituneille yrityksille 
poikkeuksellisena toimenpiteenä
velvoitteen siirtää käyttöoikeustuotteiden 
tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 
riippumattomasti toimivaan 
liiketoimintayksikköön.

Or. ro

Perustelu

Toimintojen eriyttämisen pitäisi olla poikkeuksellinen toimenpide. Alueilla, joilla 
viestintäpalvelujen keskittyminen on hyvin heikkoa, pitäisi kehittää investointeihin 
kannustavia toimenpiteitä.

Tarkistus 691
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 1 kohta – toinen kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän liiketoimintayksikön on tarjottava 
käyttöoikeustuotteita ja -palveluja kaikille 
yrityksille, mukaan luettuina emoyhtiön 

Poistetaan.
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muut liiketoimintayksiköt, samoin 
aikatauluin ja ehdoin, mukaan luettuina 
hinta- ja palvelutaso, ja samoin 
järjestelmin ja prosessein.

Or. en

Tarkistus 692
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus 

Tämän liiketoimintayksikön on tarjottava 
käyttöoikeustuotteita ja -palveluja kaikille 
yrityksille, mukaan luettuina emoyhtiön 
muut liiketoimintayksiköt, samoin 
aikatauluin ja ehdoin, mukaan luettuina 
hinta- ja palvelutaso, ja samoin järjestelmin 
ja prosessein.

Tämän liiketoimintayksikön on tarjottava 
käyttöoikeustuotteita ja -palveluja kaikille 
yrityksille, mukaan luettuina emoyhtiön 
muut liiketoimintayksiköt, samoin 
aikatauluin ja ehdoin, mukaan luettuina 
hinta- ja palvelutaso, ja samoin järjestelmin 
ja prosessein. Kansallinen 
sääntelyviranomainen voi määrätä 
velvoitteen, joka koskee toimintojen 
eriyttämistä markkinoilla, joilla 
kilpaillaan käyttöoikeudesta 
loppukuluttajien tarvitseman 
infrastruktuurin osalta ja joilla kiinteitä 
puhelinpalveluja on hyvin vähän, mutta 
se voi tehdä näin ainoastaan siinä 
tapauksessa, että kaikki muut kilpailuun 
rohkaisevat toimenpiteet ovat 
epäonnistuneet.

Or. ro

Perustelu

Toimintojen eriyttämisen pitäisi olla poikkeuksellinen toimenpide. Alueilla, joilla 
viestintäpalvelujen keskittyminen on hyvin heikkoa, pitäisi kehittää investointeihin 
kannustavia toimenpiteitä.
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Tarkistus 693
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus 

a) todisteet siitä, että 9–13 artiklassa 
yksilöityihin velvollisuuksiin kuuluvien 
asianmukaisten velvollisuuksien 
asettaminen todellisen kilpailun 
saavuttamiseksi, sen jälkeen kun 
merkityksellisistä markkinoista on tehty 
koordinoitu analyysi 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti, ei ole 
johtanut eikä tule jatkossakaan johtamaan 
todellisen kilpailun saavuttamiseen, ja että 
useilla näistä tuotemarkkinoista on 
yksilöity merkittäviä ja pysyviä 
kilpailuongelmia/markkinahäiriöitä.

a) todisteet siitä, että 9–13 artiklassa 
yksilöityihin velvollisuuksiin kuuluvien 
asianmukaisten velvollisuuksien 
asettaminen todellisen kilpailun 
saavuttamiseksi, sen jälkeen kun 
merkityksellisistä markkinoista on tehty 
koordinoitu analyysi 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti, ei ole 
johtanut eikä tule jatkossakaan johtamaan 
todellisen kilpailun saavuttamiseen 
jälleenmyyntitasolla, ja että useilla näistä 
tuotemarkkinoista on yksilöity merkittäviä 
ja pysyviä 
kilpailuongelmia/markkinahäiriöitä ja 
erityisesti jatkuvia epäonnistuneita 
yrityksiä välttää tehokkaasti syrjintää 
useilla kyseessä olevilla markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 694
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus 

a a) kansallinen sääntelyviranomainen on 
tehnyt kaiken tarvittavan pannakseen 
täytäntöön ne asianmukaiset velvoitteet, 
joista on määrätty 9–13 artiklassa ottaen 
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huomioon EU:n kansallisten 
sääntelyviranomaisten käytännöt, ja 
riittävästi aikaa on kulunut näistä 
toimenpiteistä siihen, että ne tulevat 
täysin voimaan;

Or. en

Tarkistus 695
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus 

a b) on korkeintaan vain pieni 
mahdollisuus siihen, että 
infrastruktuurikilpailua syntyisi 
kohtuullisessa ajassa;

Or. en

Tarkistus 696
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 2 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus 

a c) sääntelyviranomainen voi osoittaa, 
että yrityksille määrätystä velvoitteesta 
syntyvät kulut, mukaan luettuna odotettu 
vaikutus sääntelyviranomaiseen, yritysten 
kannusteisiin investoida omiin 
verkkoihinsa, muihin sidosryhmiin ja 
erityisesti infrastruktuurikilpailuun, sekä 
mahdolliset tästä aiheutuvat vaikutukset 
kuluttajiin, ovat huomattavasti pienemmät 
kuin siitä saatavat hyödyt;
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Or. en

Tarkistus 697
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 2 kohta – ensimmäinen a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus 

Kansallinen sääntelyviranomainen ei saa 
määrätä toiminnallista eriyttämistä 
sääntelykeinona markkinoilla, joilla 
esiintyy infrastruktuuripohjaista 
vähittäismyyntikilpailua tai/ja joilla 
kiinteiden televiestintäpalvelujen osuus on 
hyvin pieni.

Or. en

Tarkistus 698
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo asettaa toimintojen eriyttämistä 
koskevan velvoitteen, sen on toimitettava 
komissiolle pyyntö, johon sisältyy.

2. Erillisen liiketoimintayksikön on 
toimitettava pääsytuotteita ja palveluita 
kaikille yrityksille, mukaan lukien 
emoyhtiön muut liiketoimintayksiköt, 
saman ajanjakson puitteissa samoilla 
ehdoilla ja säännöillä, myös hintojen ja 
palvelutason osalta, ja samojen 
järjestelmien ja prosessien avulla.

Or. en
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Tarkistus 699
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 2 kohta – ensimmäinen kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus 

2. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo asettaa toimintojen eriyttämistä 
koskevan velvoitteen, sen on toimitettava 
komissiolle pyyntö, johon sisältyy.

2. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo asettaa toimintojen eriyttämistä 
koskevan velvoitteen, sen on toimitettava 
komissiolle ehdotus, johon sisältyy.

Or. en

Perustelu

Toiminnallisen eriyttämisen pitäisi olla kansallisten sääntelyviranomaisten apukeinona 
vakavissa taloudellisissa pullonkauloissa, ja se toimisi viranhaltijoille kannustimena tarjota 
syrjimättömiä ehtoja. Jos kansallisten sääntelyviranomaisten on ennen toiminnallisen 
eriyttämisen ehdottamista kuitenkin osoitettava, että kilpailu on epäonnistunut jatkuvalla 
”yhtämittaisella perusteella”, kilpailukykyisten markkinoiden perustaminen voi viivästyä 
tarpeettomasti. Tämä voisi johtaa siihen, että kansalliset sääntelyviranomaiset eivät 
käytännössä voisi käyttää toiminnallista eriyttämistä.

Tarkistus 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus 

a) todisteet siitä, että 9–13 artiklassa 
yksilöityihin velvollisuuksiin kuuluvien 
asianmukaisten velvollisuuksien 
asettaminen todellisen kilpailun 
saavuttamiseksi, sen jälkeen kun 
merkityksellisistä markkinoista on tehty 
koordinoidu analyysi direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 16 artiklassa 
säädetyn markkina-analyysimenettelyn 
mukaisesti, ei ole johtanut eikä tule 

a) todisteet siitä, että useilla
tuotemarkkinoilla on yksilöity merkittäviä 
ja pysyviä 
kilpailuongelmia/markkinahäiriöitä, ja että 
tämä toimenpide olisi tehokkain ja 
toimivin tapa toteuttaa toimenpiteet, jotka 
on suunniteltu tällaisiin 
ongelmiin/virheisiin puuttumiseksi.
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jatkossakaan johtamaan todellisen 
kilpailun saavuttamiseen, ja että useilla 
näistä tuotemarkkinoista on yksilöity 
merkittäviä ja pysyviä 
kilpailuongelmia/markkinahäiriöitä.

Or. en

Perustelu

Koska toiminnallinen eriyttäminen voi antaa viranomaisille ja säännellylle operaattorille 
keinot toimeenpanon yksinkertaistamiseen, sääntelyviranomaisten pitäisi voida käyttää tätä 
toimenpidettä ennakoiden (vakavissa pitkään kestävissä pullonkauloissa), eikä vain pitkään 
jatkuneen toimeenpanohäiriön jälkeen, mikä tarkoittaa sitä, että keinot ovat olleet 
toimimattomia jo pidemmän aikaa (ja siitä johtuen kilpailu ei ole kehittynyt). On tärkeää 
viitata ”tehokkaaseen” kilpailuun, sillä jonkinlaista infrastruktuurikilpailua voi esiintyä 
ilman, että se riittää estämään tehokkaasti valta-asemassa olevan operaattorin toimintaa 
(kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa).

Tarkistus 701
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus 

a) todisteet siitä, että 9–13 artiklassa 
yksilöityihin velvollisuuksiin kuuluvien 
asianmukaisten velvollisuuksien 
asettaminen todellisen kilpailun 
saavuttamiseksi, sen jälkeen kun 
merkityksellisistä markkinoista on tehty 
koordinoidu analyysi 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti, ei ole 
johtanut eikä tule jatkossakaan 
johtamaan todellisen kilpailun 
saavuttamiseen, ja että useilla näistä 
tuotemarkkinoista on yksilöity merkittäviä 
ja pysyviä 
kilpailuongelmia/markkinahäiriöitä.

a) todisteet siitä, että 1 kohdassa luetellut 
edellytykset toteutuvat. 
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Or. en

Tarkistus 702
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) todisteet siitä, että 9–13 artiklassa 
yksilöityihin velvollisuuksiin kuuluvien 
asianmukaisten velvollisuuksien 
asettaminen todellisen kilpailun 
saavuttamiseksi, sen jälkeen kun 
merkityksellisistä markkinoista on tehty 
koordinoitu analyysi
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti, ei ole 
johtanut eikä tule jatkossakaan johtamaan 
todellisen kilpailun saavuttamiseen, ja että
useilla näistä tuotemarkkinoista on 
yksilöity merkittäviä ja pysyviä 
kilpailuongelmia/markkinahäiriöitä.

a) todisteet siitä, että 9–13 artiklassa 
yksilöityihin velvollisuuksiin kuuluvien 
asianmukaisten velvollisuuksien 
asettaminen todellisen kilpailun 
saavuttamiseksi, sen jälkeen kun 
merkityksellisistä markkinoista on tehty 
koordinoitu analyysi, ei ole johtanut eikä 
tule jatkossakaan johtamaan todellisen 
kilpailun saavuttamiseen, ja että tämä 
olisi tehokkain ja toimivin tapa 
sellaisten toimenpiteiden 
toteuttamiseen, joilla pyritään 
puuttumaan tällaisiin 
ongelmiin/virheisiin.

Or. en

Perustelu

Toiminnallisen eriyttämisen pitäisi olla kansallisten sääntelyviranomaisten apukeinona 
vakavissa taloudellisissa pullonkauloissa, ja se toimisi viranhaltijoille kannustimena tarjota 
syrjimättömiä ehtoja. Jos kansallisten sääntelyviranomaisten on ennen toiminnallisen 
eriyttämisen ehdottamista kuitenkin osoitettava, että kilpailu on epäonnistunut jatkuvalla 
”yhtämittaisella perusteella”, kilpailukykyisten markkinoiden perustaminen voi viivästyä 
tarpeettomasti. Tämä voisi johtaa siihen, että kansalliset sääntelyviranomaiset eivät 
käytännössä voisi käyttää toiminnallista eriyttämistä.
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Tarkistus 703
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) todisteet siitä, että 9–13 artiklassa 
yksilöityihin velvollisuuksiin kuuluvien 
asianmukaisten velvollisuuksien 
asettaminen todellisen kilpailun 
saavuttamiseksi, sen jälkeen kun 
merkityksellisistä markkinoista on tehty 
koordinoitu analyysi 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklassa säädetyn markkina-
analyysimenettelyn mukaisesti, ei ole
johtanut eikä tule jatkossakaan 
johtamaan todellisen kilpailun 
saavuttamiseen, ja että useilla näistä 
tuotemarkkinoista on yksilöity merkittäviä 
ja pysyviä 
kilpailuongelmia/markkinahäiriöitä.

a) todisteet siitä, että 9–13 artiklassa 
määrättyihin velvollisuuksiin kuuluvien 
asianmukaisten velvollisuuksien 
asettamisella todellisen kilpailun 
saavuttamiseksi, sen jälkeen kun 
merkityksellisistä markkinoista on tehty 
analyysi direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 16 artiklassa säädetyn 
markkina-analyysimenettelyn mukaisesti, 
ei ole puututtu eikä myöhemminkään 
puututa kilpailun ongelmiin kyseisillä 
markkinoilla. 

Or. en

Perustelu

Toimintojen eriyttämistä ei pitäisi katsoa viimeiseksi keinoksi sen jälkeen, kun kaikki muut 
keinot ovat epäonnistuneet ja markkinoille on muodostunut monopoliasema. Se olisi 
ennemminkin nähtävä keinona, jota voidaan soveltaa, jos se on tehokas ja toimiva ratkaisu 
kansallisen sääntelyviranomaisen havaitsemiin kilpailun ongelmiin. Syy b alakohdan 
poistamiseen on se, että puitedirektiivin 6 ja 8 artiklan mukainen velvollisuus osapuolten 
väliseen konsultointiprosessiin ja asianmukaisista toimenpiteistä päättämiseen sosiaalis-
taloudellinen analyysi huomioon ottaen on jo olemassa.
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Tarkistus 704
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus 

b) analyysi odotetusta vaikutuksesta 
sääntelyviranomaiseen, yritykseen ja sen 
kannustimiin investoida verkkoonsa, sekä 
muihin sidosryhmiin, erityisesti mukaan 
luettuna odotettu vaikutus 
infrastruktuurien kilpailuun ja kaikki 
mahdolliset vaikutukset kuluttajiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) analyysi odotetusta vaikutuksesta
sääntelyviranomaiseen, yritykseen ja sen 
kannustimiin investoida verkkoonsa, sekä 
muihin sidosryhmiin, erityisesti mukaan 
luettuna odotettu vaikutus 
infrastruktuurien kilpailuun ja kaikki 
mahdolliset vaikutukset kuluttajiin;

b) analyysi toimenpiteen kuluista ja 
hyödyistä, mukaan lukien sen odotettu 
vaikutus ääntelyviranomaiseen, yritykseen 
ja investointiin, kilpailuun ja kuluttajiin;

Or. en

Perustelu

Koska toiminnallinen eriyttäminen voi antaa viranomaisille ja säännellylle operaattorille 
keinot toimeenpanon yksinkertaistamiseen, sääntelyviranomaisten pitäisi voida käyttää tätä 
toimenpidettä ennakoiden (vakavissa pitkään kestävissä pullonkauloissa), eikä vain pitkään 
jatkuneen toimeenpanohäiriön jälkeen, mikä tarkoittaa sitä, että keinot ovat olleet 
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toimimattomia jo pidemmän aikaa (ja siitä johtuen kilpailu ei ole kehittynyt). On tärkeää 
viitata ”tehokkaaseen” kilpailuun, sillä jonkinlaista infrastruktuurikilpailua voi esiintyä 
ilman, että se riittää estämään tehokkaasti valta-asemassa olevan operaattorin toimintaa 
(kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa).

Tarkistus 706
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) analyysi odotetusta vaikutuksesta
sääntelyviranomaiseen, yritykseen ja sen 
kannustimiin investoida verkkoonsa, sekä 
muihin sidosryhmiin, erityisesti mukaan 
luettuna odotettu vaikutus 
infrastruktuurien kilpailuun ja kaikki 
mahdolliset vaikutukset kuluttajiin;

b) analyysi toimenpiteen kuluista ja 
hyödyistä, mukaan lukien sen odotettu 
vaikutus ääntelyviranomaiseen, yritykseen 
ja investointiin, kilpailuun ja kuluttajiin;

Or. en

Perustelu

Toiminnallisen eriyttämisen pitäisi olla kansallisten sääntelyviranomaisten apukeinona 
vakavissa taloudellisissa pullonkauloissa, ja se toimisi viranhaltijoille kannustimena tarjota 
syrjimättömiä ehtoja. Jos kansallisten sääntelyviranomaisten on ennen toiminnallisen 
eriyttämisen ehdottamista kuitenkin osoitettava, että kilpailu on epäonnistunut jatkuvalla 
”yhtämittaisella perusteella”, kilpailukykyisten markkinoiden perustaminen voi viivästyä 
tarpeettomasti. Tämä voisi johtaa siihen, että kansalliset sääntelyviranomaiset eivät 
käytännössä voisi käyttää toiminnallista eriyttämistä.
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Tarkistus 707
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) analyysi odotetusta vaikutuksesta 
sääntelyviranomaiseen, yritykseen ja sen 
kannustimiin investoida verkkoonsa, sekä 
muihin sidosryhmiin, erityisesti mukaan 
luettuna odotettu vaikutus 
infrastruktuurien kilpailuun ja kaikki 
mahdolliset vaikutukset kuluttajiin;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toimintojen eriyttämistä ei pitäisi katsoa viimeiseksi keinoksi sen jälkeen, kun kaikki muut 
keinot ovat epäonnistuneet ja markkinoille on muodostunut monopoliasema. Se olisi 
ennemminkin nähtävä keinona, jota voidaan soveltaa, jos se on tehokas ja toimiva ratkaisu 
kansallisen sääntelyviranomaisen havaitsemiin kilpailun ongelmiin. Syy b alakohdan 
poistamiseen on se, että puitedirektiivin 6 ja 8 artiklan mukainen velvollisuus osapuolten 
väliseen konsultointiprosessiin ja asianmukaisista toimenpiteistä päättämiseen sosiaalis-
taloudellinen analyysi huomioon ottaen on jo olemassa.

Tarkistus 708
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus 

c) ehdotettavan toimenpiteen luonnos. Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 709
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 b artikla

Komission teksti Tarkistus 

13 b artikla Poistetaan.
Vertikaalisesti integroituneen yrityksen 

suorittaman vapaaehtoinen eriyttäminen 

1. Yritysten, jotka on nimetty 
huomattavan markkinavoiman yrityksiksi 
yhdellä tai useammalla merkityksellisellä 
markkinalla direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 16 artiklan mukaisesti, on 
ilmoitettava kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle etukäteen 
aikeestaan siirtää paikallisliityntäverkko-
omaisuutensa tai huomattava osa siitä 
erilliselle oikeushenkilölle, jolla on eri 
omistaja, tai perustaa erillinen 
liiketoimintayksikkö tarjotakseen kaikille 
vähittäistason tarjoajille, mukaan 
luettuna sen omat vähittäistason osastot, 
täysin samanarvoisia 
käyttöoikeustuotteita.

2. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
arvioitava aiotun toimen vaikutukset 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
mukaisiin voimassa oleviin 
sääntelyvelvoitteisiin.

Tätä varten kansallisen 
sääntelyviranomaisen on suoritettava 
koordinoitu analyysi liityntäverkkoon 
liittyvistä eri markkinoista direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 16 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Tekemänsä arvioinnin pohjalta 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
asetettava, säilytettävä, muutettava tai 
peruutettava velvollisuuksia 
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direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
6 ja 7 artiklan mukaisesti.

3. Oikeudellisesti ja/tai toiminnallisesti 
eriytetylle yritykselle voidaan asettaa mitä 
tahansa 9–13 artiklassa yksilöityjä 
velvollisuuksia millä tahansa 
erityismarkkinoilla, joilla se on nimetty 
huomattavan markkinavoiman yritykseksi 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklan mukaisesti, tai muita 
komission 8 artiklan 3 kohdan nojalla 
valtuuttamia velvollisuuksia.

Or. de

Perustelu

Verkkojen vapaaehtoisen myynnin ei pitäisi kuulua oikeudellisen sääntelyn piiriin. Mitä 
tahansa potentiaalista vaikutusta kilpailuun pitäisi tarkastella voimassa olevien kansallisten 
ja eurooppalaisten kilpailusääntöjen valossa. Komission ehdotus olisi tässä vaiheessa 
torjuttava.

Tarkistus 710
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 10 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus 

(10 a) Lisätään 19 a artikla seuraavasti: 
”19 a artikla

Voimassaolon päättyminen
8–13 artiklan voimassaoloaika päättyy 
1. tammikuuta 2014.”

Or. de

Perustelu

On varmistettava, että siirtymistä ennakkosääntelystä yleisen kilpailulainsäädännön 
toteuttamiseen televiestintäalalla tarkastetaan viiden vuoden jälkeen. 
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Tarkistus 711
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 10 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
Liite II – johdanto-osa – a kohta 

Komission teksti Tarkistus 

(10 b) Korvataan liitteen II johdanto-osan 
a kohta seuraavasti:

” (a) ”tilaajayhteyden osalla” 
tarkoitetaan osaa, joka yhdistää [...] 
verkon liityntäpisteen keskittimeen tai 
erityiseen tilaajayhteyden varrella 
olevaan kiinteän yleisen elektronisen 
kommunikaatioverkon
liityntäpisteeseen, jossa yhteyteen 
voidaan päästä teknisesti;”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan tilaajayhteyden määritelmää, joka johtuu tilaajayhteyksien 
hallitsevuudesta käyttöoikeusdirektiivissä, teknologisen puolueettomuuden varmistamiseksi ja 
yhdenmukaistaa sen komission merkityksellisillä markkinoilla antaman uuden määritelmän 
kanssa. Siihen mennessä, kun muutokset on hyväksytty, monet yhteydet voivat olla osittain tai 
kokonaan kuidusta ja teknologista puolueettomuutta vaaditaankin siksi, että varmistetaan 
puitteiden pitävyys tulevaisuudessa.

Tarkistus 712
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 10 c kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
Liite II – johdanto-osa – c kohta 

Komission teksti Tarkistus 

(10 c) Korvataan liitteen II johdanto-osan 
c kohta seuraavasti:

”(c) ”tilaajayhteyden täysin eriytetyllä 
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käyttöoikeudella” tarkoitetaan 
käyttöoikeuden saaneen oikeutta 
käyttää ilmoitetun operaattorin 
tilaajayhteyksiä tai tilaajayhteyden 
osia siten, että tämä saa käyttöönsä 
koko verkon 
infrastruktuurikapasiteetin;”

Or. en

Perustelu 

Katso perustelu liitteen II 1 kohdan a alakohtaan esitetyssä Gunnar Hökmarkin 
tarkistuksessa.

Tarkistus 713
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 10 d kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
Liite II – johdanto-osa – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus 

(10 d) Korvataan liitteen II johdanto-osan 
d kohta seuraavasti:
”(d) ”tilaajayhteyden 
rinnakkaiskäyttöoikeudella” 
tarkoitetaan käyttöoikeuden saaneen 
oikeutta käyttää ilmoitetun operaattorin 
tilaajayhteyksiä tai tilaajayhteyksien 
osia siten, että käytetään tiettyä osaa 
verkkoinfrastruktuurien kapasiteeteista, 
kuten saatavilla olevien taajuuksien tai 
aallonpituuksien osia, esimerkiksi 
kierrettyjen parijohtojen muuhun kuin 
puheensiirtoon käytettyjä 
taajuuskaistoja;”

Or. en

Perustelu

Katso perustelu liitteen II 1 kohdan 1 alakohtaan esitetyssä Gunnar Hökmarkin 
tarkistuksessa. 
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Tarkistus 714
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 10 e kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
Liite II – johdanto-osa – d a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus 

(10 e) Lisätään liitteen II johdanto-osaan 
uusi kohta seuraavasti: 

”(d a) ”tukkutason laajakaistayhteydet” 
tarkoittavat ei-fyysistä tai virtuaalista 
verkkopääsyä tilaajayhteyteen tai 
tilaajayhteyden osaan mahdollistaen 
kaksisuuntaisen tiedonsiirron 
tilaajayhteyden tai tilaajayhteyden osan 
läpi tiettyyn pääsypisteeseen kiinteässä 
yleisessä sähköisessä 
kommunikaatioverkossa.”

Or. en

Perustelu

Katso perustelu liitteen II 1 kohdan a alakohtaan esitetyssä Gunnar Hökmarkin 
tarkistuksessa.

Tarkistus 715
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 10 f kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
Liite II – A osa

Komission teksti Tarkistus 

(10 f) Korvataan liitteen II A osa 
seuraavasti:

”A. [...] eriytetyn käytön edellytykset
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1. Verkon kohdat, joiden 
käyttöoikeutta tarjotaan erityisesti 
seuraavien seikkojen osalta, yhdessä 
siihen liittyvien asianmukaisten 
toimintojen kanssa:  

(a) eriytetty tilaajayhteyksien ja 
tilaajayhteyksien osien käyttöoikeus; 

(b) kaapelikanavan käyttöoikeus, joka 
mahdollistaa pääsy- ja 
paluukuormaverkkojen asentamisen;

(c) käyttöoikeuden tukkutason 
laajakaistayhteyksiin asianmukaisissa 
verkkokohdissa tehokkaan kansallisen 
kilpailun takaamiseksi ja jotka sallivat 
yhtäläisen toimivuuden eriytettyyn 
käyttöoikeuteen tilanteissa, joissa 
sellainen käyttöoikeus ei ole teknisesti 
tai taloudellisesti mahdollista;

2. Tiedot fyysisten liityntäpaikkojen 
sijainnista mukaan lukien 
katujakokaapit ja jakelupuitteet,
pääsystä tilaajayhteyksiin ja 
tilaajayhteyksien osiin, mastoihin ja 
paluukuormatoimintoihin verkon eri 
kohdissa;

3. Tilaajayhteyksien ja 
tilaajayhteyksien osien sekä mastojen 
johtoihin pääsyä ja niiden käyttöä 
koskevat tekniset edellytykset 
tilaajayhteyden kierrettyjen [...] 
parijohtojen tekniset ominaisuudet 
ja/tai valokuitu, kaapelijakelijat, mastot 
ja siihen liittyvät toiminnot mukaan 
lukien; 

4. Tilaus- ja toimitusmenettelyt, 
käyttörajoitukset."

Or. en

Perustelu

Katso perustelu liitteen II 1 kohdan a alakohtaan esitetyssä Gunnar Hökmarkin 
tarkistuksessa.
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Tarkistus 716
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
2 artikla – 10 g kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
Liite II – B osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus 

(10 g) Korvataan liitteen II B osan 1 
kohta seuraavasti: 

”1. Tiedot ilmoitetun operaattorin 
asianomaisista tiloista tai 
varustepaikoista.”

Or. en

Perustelu

hallitsevuudesta käyttöoikeusdirektiivissä, teknologisen puolueettomuuden varmistamiseksi ja 
yhdenmukaistaa sen komission merkityksellisillä markkinoilla antaman uuden määritelmän 
kanssa. Siihen mennessä, kun muutokset on hyväksytty, monet yhteydet voivat olla osittain tai 
kokonaan kuidusta ja teknologista puolueettomuutta vaaditaankin siksi, että varmistetaan 
puitteiden pitävyys tulevaisuudessa.
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