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Tarkistus 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 3 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
”2 a. Maailmanlaajuisiin 
televiestintäpalveluihin sovelletaan vain 
yksinkertaistettua ilmoitusprosessia, 
johon kuuluu sähköisen viestinnän 
palvelutoiminnan erityinen rekisteröinti 
”maailmanlaajuisina 
televiestintäpalveluina”. 
Maailmanlaajuisia televiestintäpalveluja 
ovat kaupallis-hallinnollinen tieto ja 
äänipalvelut, joita tarjotaan eri valtioissa 
ja usein eri mantereilla sijaitseville 
monikansallisille yrityksille. Ne ovat 
luonteeltaan rajat ylittäviä ja Euroopassa 
yleiseurooppalaisia palveluita.”

Or. en

Perustelu

EU:n nykyisen yleisen televiestinnän puitedirektiivin mukaan maailmanlaajuisten 
televiestintäpalvelujen tarjoajan on noudatettava kansallisia lupavaatimuksia voidakseen 
tarjota yleiseurooppalaisia palveluita kussakin jäsenvaltiossa. Tällaiset vaatimukset 
vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä, ja kansallisten lupajärjestelmien 
noudattamista koskevat säännöt eroavat usein toisistaan huomattavasti. Maailmanlaajuisen 
televiestintäjärjestelmän erityisluonne ja kilpailutilanne on sellainen, että olisi perusteltua 
alistaa maailmanlaajuisten televiestintäpalvelujen tarjoajat vain yhteen rajoitettuun ja 
yhdenmukaiseen lupaprosessiin.
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Tarkistus 718
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 3 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
”2 a. Maailmanlaajuisiin 
televiestintäpalveluihin sovelletaan vain 
yksinkertaistettua prosessia, johon kuuluu 
sähköisen viestinnän palvelutoiminnan 
erityinen rekisteröinti 
”maailmanlaajuisina 
televiestintäpalveluina”. 
Maailmanlaajuisia televiestintäpalveluja 
ovat kaupallis-hallinnollinen tieto ja 
äänipalvelut, joita tarjotaan eri valtioissa 
tai mantereilla sijaitseville 
monikansallisille yrityksille. Ne ovat 
luonteeltaan rajat ylittäviä ja Euroopassa 
yleiseurooppalaisia palveluita.”

Or. en

Perustelu

EU:n nykyisen yleisen televiestinnän puitedirektiivin mukaan maailmanlaajuisten 
televiestintäpalvelujen tarjoajan on noudatettava kansallisia lupavaatimuksia voidakseen 
tarjota yleiseurooppalaisia palveluita yritysasiakkaille kussakin jäsenvaltiossa. Koska 
tällaiset vaatimukset vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä, ja maailmanlaajuisten 
televiestintäpalvelujen markkinoiden erityisluonteen takia on perusteltua alistaa 
maailmanlaajuisten televiestintäpalvelujen tarjoajat vain rajoitettuun ja yhdenmukaistettuun 
lupaprosessiin. Se edistäisi lisää yleiseurooppalaisten palvelujen kehittämistä sekä erityisesti 
yritysten rajat ylittäviä televiestintämarkkinoita.
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Tarkistus 719
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 3 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
”2 a. Maailmanlaajuisiin 
televiestintäpalveluihin sovelletaan 
yksinkertaistettua ilmoitusprosessia, 
johon kuuluu sähköisen viestintäpalvelun 
erityinen rekisteröinti 
”maailmanlaajuisina 
televiestintäpalveluina”. 
Maailmanlaajuisia televiestintäpalveluja 
ovat kaupallis-hallinnollinen tieto ja 
äänipalvelut, joita tarjotaan eri valtioissa 
ja usein eri mantereilla sijaitseville 
monikansallisille yrityksille. Ne ovat 
luonteeltaan rajat ylittäviä ja Euroopassa 
yleiseurooppalaisia palveluita.”

Or. en

Perustelu

Yleiseurooppalaiset televiestintäpalvelut ja niiden nykyinen johtava esimerkki 
maailmalaajuisista televiestintäpalveluista, joita tarjotaan monikansallisille yrityksille, joilla 
on toimistoja monissa Euroopan maissa, ovat yksi aloista, joilla olisi varmistettava 
yhdenmukainen sääntelyä koskeva lähestymistapa EU:ssa.

Tarkistus 720
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 3 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
”2 a. Maailmanlaajuisiin 
televiestintäpalveluihin sovelletaan vain 
yksinkertaistettua ilmoitusprosessia, 
johon kuuluu sähköisen viestinnän 
palvelutoiminnan erityinen rekisteröinti 
”maailmanlaajuisina 
televiestintäpalveluina”. 
Maailmanlaajuisia televiestintäpalveluja 
ovat kaupallis-hallinnollinen tieto ja 
äänipalvelut, joita tarjotaan eri valtioissa 
ja usein eri mantereilla sijaitseville 
monikansallisille yrityksille. Ne ovat 
luonteeltaan rajat ylittäviä ja Euroopassa 
yleiseurooppalaisia palveluita.”

Or. en

Perustelu

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall.

Tarkistus 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 3 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
”2 a. Palveluntarjoajiin, jotka tarjoavat 
palveluita monikansallisille yrityksille 
useassa jäsenvaltiossa, sovelletaan 
yksinkertaistettua ilmoitusprosessia, 
johon kuuluu sähköisten viestinnän 
palvelutoiminnan erityinen rekisteröinti 
"maailmanlaajuisiksi 
televiestintäpalveluiksi.”

Or. en

Perustelu

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall economies.

Tarkistus 722
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa
radiotaajuuksien käytön ehdoksi
yksittäisten käyttöoikeuksien 
myöntämistä, vaan tällaisten 

1. Jäsenvaltioiden on helpotettava
radiotaajuuksien käyttöä
yleisvaltuutuksella. Jäsenvaltiot voivat 
myöntää yksittäisiä käyttöoikeuksia:
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radiotaajuuksien käyttöehdot on 
sisällytettävä yleisvaltuutukseen, paitsi jos
yksittäisten käyttöoikeuksien 
myöntäminen on perusteltua:

Or. en

Perustelu

Ehdotettu mekanismi voimassa olevien oikeuksien tarkistamiseksi ei ole realistinen, kuten 
puitedirektiivin 9 a artiklan tarkistuksessa perustellaan.

Tarkistus 723
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa
radiotaajuuksien käytön ehdoksi 
yksittäisten käyttöoikeuksien 
myöntämistä, vaan tällaisten 
radiotaajuuksien käyttöehdot on 
sisällytettävä yleisvaltuutukseen, paitsi jos
yksittäisten käyttöoikeuksien myöntäminen 
on perusteltua:

1. Jäsenvaltioiden on helpotettava
radiotaajuuksien käyttöä 
yleisvaltuutuksella, jos perusteellisella 
analyysilla on vahvistettu, että yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntäminen on 
tarpeetonta:

Or. en

Perustelu

Tarvittavat ehdot on määriteltävä riittävän selkeästi, ja niitä on sovellettava yksittäisten 
käyttöoikeuksien periaatteesta poikkeamiseen. Kyseisten ehtojen on sisällettävä perusteellisen 
teknisen analyysin tekeminen erityisesti häiriösuojauksen ja taajuuksien tehokkaan käytön 
takaamiseksi.
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Tarkistus 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 
radiotaajuuksien käytön ehdoksi 
yksittäisten käyttöoikeuksien 
myöntämistä, vaan tällaisten 
radiotaajuuksien käyttöehdot on 
sisällytettävä yleisvaltuutukseen, paitsi jos 
yksittäisten käyttöoikeuksien 
myöntäminen on perusteltua:

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
radiotaajuuksien käyttö 
yleisvaltuutuksella. Ne voivat myöntää 
yksittäisiä käyttöoikeuksia:

Or. es

Tarkistus 725
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa
radiotaajuuksien käytön ehdoksi 
yksittäisten käyttöoikeuksien myöntämistä, 
vaan tällaisten radiotaajuuksien 
käyttöehdot on sisällytettävä
yleisvaltuutukseen, paitsi jos yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntäminen on 
perusteltua:

1. Jäsenvaltiot asettavat radiotaajuuksien 
käytön ehdoksi yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämisen. Ne 
sisällyttävät yleisvaltuutuksen mukaiset
radiotaajuuksien käyttöehdot tätä 
tarkoitusta varten määrättyihin 
taajuusalueisiin:

Or. en

Perustelu

Yleisvaltuutukseen liittyy valtavia oikeudellisia ja teknisiä ongelmia erityisesti haitallisten 
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häiriöiden osalta. Komissio jättää huomiotta myös sopimukset, jotka on sovittu ja taattu 
toimijoiden ja suvereenien valtioiden välillä, ja pyrkii muuttamaan nykyisen erityisen luvan 
myöntämistä koskevan järjestelmän yleisvaltuutukseksi kiinnittämättä huomiota haittaan, 
jonka se aiheuttaa taajuuksien käyttäjille koko Euroopassa.

Tarkistus 726
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa
radiotaajuuksien käytön ehdoksi 
yksittäisten käyttöoikeuksien myöntämistä, 
vaan tällaisten radiotaajuuksien 
käyttöehdot on sisällytettävä
yleisvaltuutukseen, paitsi jos yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntäminen on 
perusteltua:

1. Jäsenvaltiot asettavat radiotaajuuksien 
käytön ehdoksi yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämisen. Ne 
sisällyttävät yleisvaltuutuksen mukaiset
radiotaajuuksien käyttöehdot tätä 
tarkoitusta varten määrättyihin 
taajuusalueisiin:

Or. en

Perustelu

Yleisvaltuutukseen liittyy valtavia oikeudellisia ja teknisiä ongelmia erityisesti haitallisten 
häiriöiden osalta. Komissio jättää huomiotta myös sopimukset, jotka on sovittu ja taattu 
toimijoiden ja suvereenien valtioiden välillä, ja pyrkii muuttamaan nykyisen erityisen luvan 
myöntämistä koskevan järjestelmän yleisvaltuutukseksi kiinnittämättä huomiota haittaan, 
jonka se aiheuttaa taajuuksien käyttäjille koko Euroopassa.

Tarkistus 727
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) haitallisten häiriöiden vakavan riskin 
välttämiseksi, tai

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yleisvaltuutukseen liittyy valtavia oikeudellisia ja teknisiä ongelmia, erityisesti haitallisten 
häiriöiden osalta. Komissio jättää huomiotta myös sopimukset, jotka on sovittu ja taattu 
toimijoiden ja suvereenien valtioiden välillä, ja pyrkii muuttamaan nykyisen erityisen luvan 
myöntämistä koskevan järjestelmän yleisvaltuutukseksi kiinnittämättä huomiota haittaan, 
jonka se aiheuttaa radiotaajuuksien käyttäjille koko Euroopassa.

Tarkistus 728
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) haitallisten häiriöiden vakavan riskin 
välttämiseksi, tai

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yleisvaltuutukseen liittyy valtavia oikeudellisia ja teknisiä ongelmia, erityisesti haitallisten 
häiriöiden osalta. Komissio jättää huomiotta myös sopimukset, jotka on sovittu ja taattu 
toimijoiden ja suvereenien valtioiden välillä, ja pyrkii muuttamaan nykyisen erityisen luvan 
myöntämistä koskevan järjestelmän yleisvaltuutukseksi kiinnittämättä huomiota haittaan, 
jonka se aiheuttaa radiotaajuuksien käyttäjille koko Euroopassa.
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Tarkistus 729
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) haitallisten häiriöiden vakavan riskin
välttämiseksi, tai

(a) haitallisten häiriöiden mahdollisuuden
välttämiseksi, tai

Or. en

Perustelu

Mikä tahansa ”haitallisten häiriöiden” riski on ”vakava riski”. Ehdotettu mekanismi 
voimassa olevien oikeuksien tarkistamiseksi ei ole realistinen, kuten puitedirektiivin 9 a 
artiklan tarkistuksessa perustellaan.

Tarkistus 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) haitallisten häiriöiden vakavan riskin
välttämiseksi, tai

(a) haitallisten häiriöiden mahdollisuuden
välttämiseksi, tai

Or. es

Tarkistus 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) haitallisten häiriöiden vakavan riskin 
välttämiseksi, tai

(a) haitallisten häiriöiden riskin 
välttämiseksi, tai

Or. en

Perustelu

Mikä tahansa ”haitallisten häiriöiden” riski on ”vakava riski”. Ehdotettu mekanismi 
voimassa olevien oikeuksien tarkistamiseksi ei ole realistinen, kuten puitedirektiivin 9 a 
artiklan tarkistuksessa perustellaan.

Tarkistus 732
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) haitallisten häiriöiden vakavan riskin 
välttämiseksi, tai

(a) haitallisten häiriöiden vakavan riskin 
välttämiseksi ottaen tarkasti huomioon 
asiaankuuluvien teknisten järjestöjen ja 
standardointijärjestöjen arviointi, tai

Or. en

Perustelu

Tarvitaan suojatoimenpiteitä palvelujen laadun takaamiseksi kuluttajille ja häiriöiden 
välttämiseksi. Siksi on erittäin tärkeää saada kansainvälisten järjestöjen kuten CEPT/ECC:n 
ja ETSI:n arviointi komission ehdottamien ratkaisujen teknisestä ja toiminnallisesta 
toteutettavuudesta. Kyseisiä järjestöjä pyydetään avustamaan institutionaalisesti Euroopan 
komissiota tällä teknisellä alalla.
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Tarkistus 733
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) palvelun laadun takaamiseksi

Or. en

Perustelu

Haitallisten häiriöiden lisäksi myös ”palvelujen laadun” pitäisi olla peruste rajoitusten 
antamiseksi teknisestä neutraliteetista. Se on erityisen tärkeää tapauksissa, joissa sallitaan 
taajuuksien jaettu käyttö.

Tarkistus 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) palvelun teknisen laadun 
takaamiseksi

Or. es

Tarkistus 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a b) taajuuksien tehokkaan käytön 
takaamiseksi

Or. es

Tarkistus 736
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muiden yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yleisvaltuutukseen liittyy valtavia oikeudellisia ja teknisiä ongelmia erityisesti haitallisten 
häiriöiden osalta. Komissio jättää huomiotta myös sopimukset, jotka on sovittu ja taattu 
toimijoiden ja suvereenien valtioiden välillä, ja pyrkii muuttamaan nykyisen erityisen luvan 
myöntämistä koskevan järjestelmän yleisvaltuutukseksi kiinnittämättä huomiota haittaan, 
jonka se aiheuttaa taajuuksien käyttäjille koko Euroopassa.

Tarkistus 737
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) muiden yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yleisvaltuutukseen liittyy valtavia oikeudellisia ja teknisiä ongelmia erityisesti haitallisten 
häiriöiden osalta. Komissio jättää huomiotta myös sopimukset, jotka on sovittu ja taattu 
toimijoiden ja suvereenien valtioiden välillä, ja pyrkii muuttamaan nykyisen erityisen luvan 
myöntämistä koskevan järjestelmän yleisvaltuutukseksi kiinnittämättä huomiota haittaan, 
jonka se aiheuttaa taajuuksien käyttäjille koko Euroopassa.

Tarkistus 738
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muiden yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

(b) taajuuksien tehokkaan käytön 
varmistamiseksi. 

Or. en

Perustelu

Mikä tahansa ”haitallisten häiriöiden” riski on ”vakava riski”. Ehdotettu mekanismi 
voimassa olevien oikeuksien tarkistamiseksi ei ole realistinen, kuten puitedirektiivin 9 a 
artiklan tarkistuksessa perustellaan.
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Tarkistus 739
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muiden yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

(b) muiden yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi noudattaen 
yhteisön lainsäädäntöä sellaisena, kuin 
kukin jäsenvaltio on sen määritellyt.

Or. en

Perustelu

Tavoitteena on yksinkertaisesti säilyttää jäsenvaltioiden toimivalta määritellä yleisen edun 
mukaiset tavoitteet.

Tarkistus 740
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – b a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) palvelujen teknisen laadun 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Mikä tahansa ”haitallisten häiriöiden” riski on ”vakava riski”. Ehdotettu mekanismi 
voimassa olevien oikeuksien tarkistamiseksi ei ole realistinen, kuten puitedirektiivin 9 a 
artiklan tarkistuksessa perustellaan.
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Tarkistus 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) taajuuksien tehokkaan käytön 
takaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Taajuuksia koskevan politiikan yleisen filosofian olisi pyrittävä varmistamaan taajuuksien 
tehokas käyttö.

Tarkistus 742
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) muiden yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 743
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltioiden on 
yhdenmukaistettava taajuusalueet 
yhteisten yleisten periaatteiden 
mukaisesti. Niiden on sovellettava 
yhdenmukaisia lupasääntöjä kyseisistä 
taajuusalueista. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset vastaavat luvista ja
erittelyistä.

Or. en

Perustelu

Yleisvaltuutukseen liittyy valtavia oikeudellisia ja teknisiä ongelmia erityisesti haitallisten 
häiriöiden osalta. Komissio jättää huomiotta myös sopimukset, jotka on sovittu ja taattu 
toimijoiden ja suvereenien valtioiden välillä, ja pyrkii muuttamaan nykyisen erityisen luvan 
myöntämistä koskevan järjestelmän yleisvaltuutukseksi kiinnittämättä huomiota haittaan, 
jonka se aiheuttaa taajuuksien käyttäjille koko Euroopassa.

Tarkistus 744
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltioiden on 
yhdenmukaistettava taajuusalueet 
yhteisten yleisten periaatteiden 
mukaisesti. Niiden on sovellettava 
yhdenmukaisia lupasääntöjä kyseisistä 
taajuusalueista. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset vastaavat luvista ja 
erittelyistä.

Or. en
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Perustelu

Yleisvaltuutukseen liittyy valtavia oikeudellisia ja teknisiä ongelmia erityisesti haitallisten 
häiriöiden osalta. Komissio jättää huomiotta myös sopimukset, jotka on sovittu ja taattu 
toimijoiden ja suvereenien valtioiden välillä, ja pyrkii muuttamaan nykyisen erityisen luvan 
myöntämistä koskevan järjestelmän yleisvaltuutukseksi kiinnittämättä huomiota haittaan, 
jonka se aiheuttaa taajuuksien käyttäjille koko Euroopassa.

Tarkistus 745
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos on välttämätöntä myöntää 
yksittäisiä radiotaajuuksien ja 
numeroiden käyttöoikeuksia,
jäsenvaltioiden on myönnettävä tällainen
oikeus pyynnöstä kaikille yrityksille, jotka 
tarjoavat tai käyttävät yleisvaltuutuksen 
mukaisia palveluja tai verkkoja, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin 
6, 6 a ja 7 artiklan sekä 11 artiklan 1 
kohdan c alakohdan ja muiden tällaisten 
voimavarojen tehokkaan käytön 
varmistavien sääntöjen soveltamista 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
yksittäinen oikeus pyynnöstä kaikille 
yrityksille sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
tämän direktiivin 6, 6 a ja 7 artiklan sekä 
11 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 
muiden tällaisten voimavarojen tehokkaan 
käytön varmistavien sääntöjen soveltamista 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yleisvaltuutukseen liittyy valtavia oikeudellisia ja teknisiä ongelmia erityisesti haitallisten 
häiriöiden osalta. Komissio jättää huomiotta myös sopimukset, jotka on sovittu ja taattu 
toimijoiden ja suvereenien valtioiden välillä, ja pyrkii muuttamaan nykyisen erityisen luvan 
myöntämistä koskevan järjestelmän yleisvaltuutukseksi kiinnittämättä huomiota haittaan, 
jonka se aiheuttaa taajuuksien käyttäjille koko Euroopassa.
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Tarkistus 746
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos on välttämätöntä myöntää 
yksittäisiä radiotaajuuksien ja 
numeroiden käyttöoikeuksia,
jäsenvaltioiden on myönnettävä tällainen
oikeus pyynnöstä kaikille yrityksille, jotka 
tarjoavat tai käyttävät yleisvaltuutuksen 
mukaisia palveluja tai verkkoja, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin 
6, 6 a ja 7 artiklan sekä 11 artiklan 1 
kohdan c alakohdan ja muiden tällaisten 
voimavarojen tehokkaan käytön 
varmistavien sääntöjen soveltamista 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
yksittäinen oikeus pyynnöstä kaikille 
yrityksille sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
tämän direktiivin 6, 6 a ja 7 artiklan sekä 
11 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 
muiden tällaisten voimavarojen tehokkaan 
käytön varmistavien sääntöjen soveltamista 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yleisvaltuutukseen liittyy valtavia oikeudellisia ja teknisiä ongelmia, erityisesti haitallisten 
häiriöiden osalta. Komissio jättää huomiotta myös sopimukset, jotka on sovittu ja taattu 
toimijoiden ja suvereenien valtioiden välillä, ja pyrkii muuttamaan nykyisen erityisen luvan 
myöntämistä koskevan järjestelmän yleisvaltuutukseksi kiinnittämättä huomiota haittaan, 
jonka se aiheuttaa radiotaajuuksien käyttäjille koko Euroopassa.

Tarkistus 747
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Radiotaajuuksien käyttöoikeuksien Radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
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jakamismenettelyjen on oltava 
puolueettomia, läpinäkyviä, syrjimättömiä 
ja oikeasuhteisia ja, radiotaajuuksien 
osalta, direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 artiklan säännösten 
mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
niitä erityisperusteita, joita jäsenvaltiot 
ovat etukäteen määritelleet
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myöntämiseksi radio- tai televisio-
ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoajille 
yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Menettelyjen on oltava myös 
avoimia, lukuun ottamatta tapauksia, 
joissa radiotaajuuksien yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämisen radio- tai 
televisio-ohjelmien sisältöpalvelujen 
tarjoajille voidaan osoittaa olevan 
olennaista jäsenvaltion sellaisen 
etukäteen määrittelemän erityisvelvoitteen 
noudattamiseksi, joka on tarpeen yleisen 
edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi 
yhteisön oikeuden mukaisesti.

jakamismenettelyjen on oltava 
puolueettomia, läpinäkyviä, syrjimättömiä 
ja oikeasuhteisia ja, radiotaajuuksien 
osalta, direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 artiklan säännösten 
mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
niitä erityisperusteita ja menettelyjä, joita 
jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myöntämiseksi radio- tai televisio-
ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoajille 
yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 748
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
jakamismenettelyjen on oltava 
puolueettomia, läpinäkyviä, syrjimättömiä 
ja oikeasuhteisia ja, radiotaajuuksien 
osalta, direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 artiklan säännösten 

Radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
jakamismenettelyjen on oltava 
puolueettomia, läpinäkyviä, syrjimättömiä 
ja oikeasuhteisia ja, radiotaajuuksien 
osalta, direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 artiklan säännösten 
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mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
niitä erityisperusteita, joita jäsenvaltiot 
ovat etukäteen määritelleet 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myöntämiseksi radio- tai televisio-
ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoajille 
yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Menettelyjen on oltava myös 
avoimia, lukuun ottamatta tapauksia, 
joissa radiotaajuuksien yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämisen radio- tai 
televisio-ohjelmien sisältöpalvelujen 
tarjoajille voidaan osoittaa olevan 
olennaista jäsenvaltion sellaisen 
etukäteen määrittelemän erityisvelvoitteen 
noudattamiseksi, joka on tarpeen yleisen 
edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi 
yhteisön oikeuden mukaisesti.

mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
niitä erityisperusteita, joita jäsenvaltiot 
ovat etukäteen määritelleet 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myöntämiseksi radio- tai televisio-
ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoajille 
yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Menettelyjen on oltava myös 
avoimia.

Or. en

Tarkistus 749
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
jakamismenettelyjen on oltava 
puolueettomia, läpinäkyviä, syrjimättömiä 
ja oikeasuhteisia ja, radiotaajuuksien 
osalta, direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 artiklan säännösten 
mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
niitä erityisperusteita, joita jäsenvaltiot 
ovat etukäteen määritelleet 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myöntämiseksi radio- tai televisio-

Radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
jakamismenettelyjen on oltava 
puolueettomia, läpinäkyviä, syrjimättömiä 
ja oikeasuhteisia ja, radiotaajuuksien 
osalta, direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 artiklan säännösten 
mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
niitä erityisperusteita, joita jäsenvaltiot 
ovat etukäteen määritelleet 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myöntämiseksi radio- tai televisio-
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ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoajille 
yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Menettelyjen on oltava myös 
avoimia, lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
radiotaajuuksien yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämisen radio- tai 
televisio-ohjelmien sisältöpalvelujen 
tarjoajille voidaan osoittaa olevan 
olennaista jäsenvaltion sellaisen etukäteen 
määrittelemän erityisvelvoitteen 
noudattamiseksi, joka on tarpeen yleisen 
edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi 
yhteisön oikeuden mukaisesti.

ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoajille 
yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Menettelyjen on oltava myös 
avoimia, lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
radiotaajuuksien yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämisen voidaan 
teknisen ja markkinoiden kehityksen 
valossa osoittaa olevan olennaista 
jäsenvaltion sellaisen etukäteen 
määrittelemän ja perusteleman 
erityisvelvoitteen noudattamiseksi, joka on 
tarpeen yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

A uusi provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Tarkistus 750
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
jakamismenettelyjen on oltava 
puolueettomia, läpinäkyviä, syrjimättömiä 
ja oikeasuhteisia ja, radiotaajuuksien 
osalta, direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 artiklan säännösten 

Radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
jakamismenettelyjen on oltava avoimia, 
puolueettomia, läpinäkyviä, syrjimättömiä 
ja oikeasuhteisia ja, radiotaajuuksien 
osalta, direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 artiklan säännösten 
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mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
niitä erityisperusteita, joita jäsenvaltiot 
ovat etukäteen määritelleet 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myöntämiseksi radio- tai televisio-
ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoajille 
yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Menettelyjen on oltava myös
avoimia, lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
radiotaajuuksien yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämisen radio- tai 
televisio-ohjelmien sisältöpalvelujen 
tarjoajille voidaan osoittaa olevan 
olennaista jäsenvaltion sellaisen etukäteen 
määrittelemän erityisvelvoitteen 
noudattamiseksi, joka on tarpeen yleisen 
edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi 
yhteisön oikeuden mukaisesti.

mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
niitä erityisperusteita, joita jäsenvaltiot 
ovat etukäteen määritelleet 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myöntämiseksi radio- tai televisio-
ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoajille 
yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Menettelyjen on oltava myös 
avoimia, lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
radiotaajuuksien yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämisen radio- tai 
televisio-ohjelmien sisältöpalvelujen 
tarjoajille voidaan osoittaa olevan 
olennaista jäsenvaltion sellaisen etukäteen 
määrittelemän ja perusteleman 
erityisvelvoitteen noudattamiseksi, joka on 
tarpeen yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
jakamismenettelyjen on oltava 
puolueettomia, läpinäkyviä, syrjimättömiä 
ja oikeasuhteisia ja, radiotaajuuksien 
osalta, direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 artiklan säännösten 
mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
niitä erityisperusteita, joita jäsenvaltiot 
ovat etukäteen määritelleet
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 

Radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
jakamismenettelyjen on oltava 
puolueettomia, läpinäkyviä, syrjimättömiä 
ja oikeasuhteisia ja, radiotaajuuksien 
osalta, direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 artiklan säännösten 
mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
niitä erityisperusteita ja menettelyjä, joita 
jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
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myöntämiseksi radio- tai televisio-
ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoajille 
yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Menettelyjen on oltava myös 
avoimia, lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
radiotaajuuksien yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämisen radio- tai 
televisio-ohjelmien sisältöpalvelujen 
tarjoajille voidaan osoittaa olevan 
olennaista jäsenvaltion sellaisen etukäteen 
määrittelemän erityisvelvoitteen 
noudattamiseksi, joka on tarpeen yleisen 
edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi 
yhteisön oikeuden mukaisesti.

myöntämiseksi radio- tai televisio-
ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoajille 
yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Menettelyjen on oltava myös 
avoimia, lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
radiotaajuuksien yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämisen radio- tai 
televisio-ohjelmien sisältöpalvelujen 
tarjoajille voidaan osoittaa olevan 
olennaista jäsenvaltion sellaisen etukäteen 
määrittelemän erityisvelvoitteen 
noudattamiseksi, joka on tarpeen yleisen 
edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi
yhteisön oikeuden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 752
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Käyttöoikeuksia myöntäessään 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava, voiko 
oikeudenhaltija siirtää kyseiset oikeudet ja 
millä ehdoin. Radiotaajuuksien osalta 
tällaisten säännösten on oltava direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 b artiklan 
mukaisia.

Käyttöoikeuksia myöntäessään 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava, voiko 
oikeudenhaltija siirtää kyseiset oikeudet ja 
millä ehdoin. Radiotaajuuksien osalta 
tällaisten säännösten on oltava direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 artiklan 
mukaisia.

Or. en
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Tarkistus 753
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltiot myöntävät määräaikaisia 
käyttöoikeuksia, määräajan on oltava 
tarjottavan palvelun kannalta 
tarkoituksenmukainen tavoiteltavaa ja 
etukäteen määriteltyä tavoitetta silmällä 
pitäen.

Jos jäsenvaltiot myöntävät määräaikaisia 
käyttöoikeuksia, määräajan on oltava 
tarjottavan palvelun kannalta 
tarkoituksenmukainen tavoiteltavaa 
tavoitetta silmällä pitäen, ja siinä on 
otettava huomioon tarve jättää riittävästi 
aikaa investointien kuoletukselle.

Or. en

Tarkistus 754
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkia radiotaajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia, jotka on myönnetty 
vähintään kymmeneksi vuodeksi ja joita ei 
voi siirtää tai vuokrata yritysten kesken 
puitedirektiivin 9 b artiklan sallimalla 
tavalla, on tarkasteltava uudelleen 1 
kohdan perusteiden valossa viiden vuoden 
välein ja ensimmäisen kerran viiden 
vuoden kuluttua oikeuksien 
myöntämisestä. Jos perusteet yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämiseen eivät 
enää ole sovellettavissa, yksittäinen 
käyttöoikeus muutetaan radiotaajuuksien 
käytön yleisvaltuutukseksi, enintään 

Poistetaan.
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viiden vuoden etukäteisilmoituksella 
uudelleentarkastelun päättymisestä, tai se 
tehdään vapaasti siirrettäväksi tai 
vuokrattavaksi yritysten kesken.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu mekanismi voimassa olevien oikeuksien tarkistamiseksi ei ole realistinen, kuten 
puitedirektiivin 9 a artiklan tarkistuksessa perustellaan.

Tarkistus 755
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkia radiotaajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia, jotka on myönnetty
vähintään kymmeneksi vuodeksi ja joita ei 
voi siirtää tai vuokrata yritysten kesken 
puitedirektiivin 9 b artiklan sallimalla 
tavalla, on tarkasteltava uudelleen 1 
kohdan perusteiden valossa viiden vuoden 
välein ja ensimmäisen kerran viiden 
vuoden kuluttua oikeuksien 
myöntämisestä. Jos perusteet yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämiseen eivät enää 
ole sovellettavissa, yksittäinen 
käyttöoikeus muutetaan radiotaajuuksien 
käytön yleisvaltuutukseksi, enintään 
viiden vuoden etukäteisilmoituksella 
uudelleentarkastelun päättymisestä, tai se 
tehdään vapaasti siirrettäväksi tai 
vuokrattavaksi yritysten kesken.

Kun radiotaajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia myönnetään vähintään 
kymmeneksi vuodeksi ja joita ei voi siirtää 
tai vuokrata yritysten kesken 
puitedirektiivin 9 b artiklan sallimalla 
tavalla, kansallisen sääntelyviranomaisen 
on taattava keinot sen varmistamiseksi, 
että perusteita yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämiseksi edelleen 
sovelletaan ja noudatetaan luvan 
voimassaoloaikana. Jos kyseiset perusteet 
yksittäisten käyttöoikeuksien 
myöntämiseen eivät enää ole 
sovellettavissa, yksittäinen käyttöoikeus 
muutetaan radiotaajuuksien käytön 
yleisvaltuutukseksi etukäteisilmoituksella, 
kun kohtuullinen aika on kulunut, tai se 
tehdään vapaasti siirrettäväksi tai 
vuokrattavaksi yritysten kesken. Kun 
tällainen päätös tehdään, on otettava 
huomioon tarve myöntää riittävästi aikaa 
investointien kuolettamiseen.
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Or. fr

Perustelu

Monien uusien alustojen ja palvelujen on kuoletettava investointinsa yli kymmenen tai 
vähintään viiden vuoden aikana. Usein tapahtuu huomattavia tappioita kahden ensimmäisen 
käyttövuoden aikana. Olisi suhteetonta asettaa tiukka vaatimus, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi toteutettava virallinen uudelleentarkastelu kaikista 
radiotaajuusluvista joka viides vuosi. 

Tarkistus 756
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkia radiotaajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia, jotka on myönnetty 
vähintään kymmeneksi vuodeksi ja joita ei 
voi siirtää tai vuokrata yritysten kesken 
puitedirektiivin 9 b artiklan sallimalla 
tavalla, on tarkasteltava uudelleen 1 
kohdan perusteiden valossa viiden vuoden 
välein ja ensimmäisen kerran viiden 
vuoden kuluttua oikeuksien 
myöntämisestä. Jos perusteet yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämiseen eivät enää 
ole sovellettavissa, yksittäinen 
käyttöoikeus muutetaan radiotaajuuksien 
käytön yleisvaltuutukseksi, enintään
viiden vuoden etukäteisilmoituksella 
uudelleentarkastelun päättymisestä, tai se 
tehdään vapaasti siirrettäväksi tai 
vuokrattavaksi yritysten kesken.

Kaikkia radiotaajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia, jotka on myönnetty 
vähintään kymmeneksi vuodeksi ja joita ei 
voi siirtää tai vuokrata yritysten kesken 
puitedirektiivin 9 b artiklan sallimalla 
tavalla, on tarkasteltava uudelleen 1 
kohdan perusteiden valossa viisi vuotta 
ennen niiden päättymistä. Jos perusteet 
yksittäisten käyttöoikeuksien 
myöntämiseen eivät enää ole 
sovellettavissa, yksittäinen käyttöoikeus 
muutetaan radiotaajuuksien käytön 
yleisvaltuutukseksi, vähintään viiden 
vuoden etukäteisilmoituksella 
uudelleentarkastelun päättymisestä, tai se 
tehdään vapaasti siirrettäväksi tai 
vuokrattavaksi yritysten kesken.

Or. en

Perustelu

A uusi provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
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into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Tarkistus 757
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkia radiotaajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia, jotka on myönnetty 
vähintään kymmeneksi vuodeksi ja joita ei 
voi siirtää tai vuokrata yritysten kesken 
puitedirektiivin 9 b artiklan sallimalla 
tavalla, on tarkasteltava uudelleen 1 
kohdan perusteiden valossa viiden vuoden 
välein ja ensimmäisen kerran viiden 
vuoden kuluttua oikeuksien 
myöntämisestä. Jos perusteet yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämiseen eivät enää 
ole sovellettavissa, yksittäinen 
käyttöoikeus muutetaan radiotaajuuksien 
käytön yleisvaltuutukseksi, enintään 
viiden vuoden etukäteisilmoituksella 
uudelleentarkastelun päättymisestä, tai se 
tehdään vapaasti siirrettäväksi tai 
vuokrattavaksi yritysten kesken.

Kaikkia radiotaajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia, jotka on myönnetty 
vähintään kymmeneksi vuodeksi ja joita ei 
voi siirtää tai vuokrata yritysten kesken 
puitedirektiivin 9 b artiklan sallimalla 
tavalla, on tarkasteltava uudelleen 1 
kohdan perusteiden valossa. Jos perusteet 
yksittäisten käyttöoikeuksien 
myöntämiseen eivät enää ole 
sovellettavissa, yksittäinen käyttöoikeus 
muutetaan radiotaajuuksien käytön 
yleisvaltuutukseksi kohtuullisessa ajassa 
annettavalla etukäteisilmoituksella, joka 
annetaan vähintään niin paljon ennen 
muutosta kuin oli kausi, jolle yksittäiset 
käyttöoikeudet oli myönnetty, tai se 
tehdään vapaasti siirrettäväksi tai 
vuokrattavaksi yritysten kesken.

Or. en

Perustelu

Yleisvaltuutukseen liittyy valtavia oikeudellisia ja teknisiä ongelmia erityisesti haitallisten 
häiriöiden osalta. Komissio jättää huomiotta myös sopimukset, jotka on sovittu ja taattu 
toimijoiden ja suvereenien valtioiden välillä, ja pyrkii muuttamaan nykyisen erityisen luvan 
myöntämistä koskevan järjestelmän yleisvaltuutukseksi kiinnittämättä huomiota haittaan, 
jonka se aiheuttaa taajuuksien käyttäjille koko Euroopassa.
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Tarkistus 758
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkia radiotaajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia, jotka on myönnetty 
vähintään kymmeneksi vuodeksi ja joita ei 
voi siirtää tai vuokrata yritysten kesken 
puitedirektiivin 9 b artiklan sallimalla 
tavalla, on tarkasteltava uudelleen 1 
kohdan perusteiden valossa viiden vuoden 
välein ja ensimmäisen kerran viiden 
vuoden kuluttua oikeuksien 
myöntämisestä. Jos perusteet yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämiseen eivät 
enää ole sovellettavissa, yksittäinen 
käyttöoikeus muutetaan radiotaajuuksien 
käytön yleisvaltuutukseksi, enintään viiden 
vuoden etukäteisilmoituksella 
uudelleentarkastelun päättymisestä, tai se 
tehdään vapaasti siirrettäväksi tai 
vuokrattavaksi yritysten kesken.

Kaikkia radiotaajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia, jotka on myönnetty 
vähintään kymmeneksi vuodeksi ja joita ei 
voi siirtää tai vuokrata yritysten kesken 
puitedirektiivin 9 b artiklan sallimalla
tavalla, voidaan tarkastella uudelleen 1 
kohdan perusteiden valossa viiden vuoden 
välein ja ensimmäisen kerran viiden 
vuoden kuluttua oikeuksien 
myöntämisestä. Jos yksittäiset 
käyttöoikeudet eivät täytä mitään 
kyseisistä perusteista, yksittäinen 
käyttöoikeus muutetaan radiotaajuuksien 
käytön yleisvaltuutukseksi, enintään viiden 
vuoden etukäteisilmoituksella 
uudelleentarkastelun päättymisestä, tai se 
tehdään vapaasti siirrettäväksi tai 
vuokrattavaksi yritysten kesken. Tällaista 
päätöstä tehtäessä on otettava huomioon 
tarve jättää riittävästi aikaa investointien 
kuolettamiselle.

Or. en

Perustelu

Kaupattavuus ei saisi johtaa epätasapainoon palvelujen monipuolisuudessa tai spekulointiin, 
ja sillä olisi myös katettava tapaukset, joissa taajuuksien käyttö voi olla ilmaista mutta siihen 
liittyy velvollisuuksia. Siispä kansallisia menettelyjä ei saisi jättää huomiotta, koska 
taajuuksien hallinta säilyy kansallisessa toimivallassa.
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Tarkistus 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 2 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tehtäessä päätöstä käyttöoikeuksista on 
otettava huomioon tarve jättää riittävästi 
aikaa investointien kuolettamiselle.

Or. en

Perustelu

Monien uusien alustojen ja palvelujen on kuoletettava investointinsa yli kymmenen tai 
vähintään viiden vuoden aikana. On tavallista, että parin ensimmäisen toimintavuoden aikana 
tapahtuu merkittäviä tappioita. Olisi suhteetonta ottaa käyttöön tiukka vaatimus, että 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi toteutettava virallinen uudelleentarkastelu kaikista 
taajuusluvista joka viides vuosi

Tarkistus 760
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Päätökset käyttöoikeuksista on tehtävä, 
niistä on ilmoitettava ja ne on julkistettava 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun 
kansallinen sääntelyviranomainen on 
saanut täydellisen hakemuksen, kolmen 
viikon kuluessa sellaisten numeroiden 
osalta, jotka on kansallisessa 
numerointisuunnitelmassa osoitettu varattu 
tarkoituksiin, ja kuuden viikon kuluessa 
sellaisten radiotaajuuksien osalta, jotka on 
kansallisessa radiotaajuussuunnitelmassa 
varattu sähköiseen viestintään. 

3. Päätökset käyttöoikeuksista on tehtävä, 
niistä on ilmoitettava ja ne on julkistettava 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun 
kansallinen sääntelyviranomainen on 
saanut täydellisen hakemuksen, kolmen 
viikon kuluessa sellaisten numeroiden 
osalta, jotka on kansallisessa 
numerointisuunnitelmassa osoitettu varattu 
tarkoituksiin, ja kuuden viikon kuluessa 
sellaisten radiotaajuuksien osalta, jotka on 
kansallisessa radiotaajuussuunnitelmassa 
varattu erityistarkoituksiin. Jälkimmäinen 
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Jälkimmäinen määräaika ei rajoita 
radiotaajuuksien tai kiertoratapaikkojen 
käyttöä koskevien soveltuvien 
kansainvälisten sopimusten soveltamista.

määräaika ei rajoita radiotaajuuksien tai
kiertoratapaikkojen käyttöä koskevien 
soveltuvien kansainvälisten sopimusten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos asianomaisten osapuolten direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 6 artiklan 
mukaisesti tapahtuneen kuulemisen jälkeen 
on päätetty, että poikkeuksellista 
taloudellista arvoa omaavia numeroita 
koskevat käyttöoikeudet on myönnettävä 
kilpailuun perustuvalla tai vertailevalla 
valintamenettelyllä, jäsenvaltiot voivat 
pidentää kolmen viikon 
enimmäismääräaikaa enintään kolmella 
viikolla.

4. Jos asianomaisten osapuolten direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 6 artiklan 
mukaisesti tapahtuneen kuulemisen jälkeen 
on päätetty, että poikkeuksellista 
taloudellista arvoa omaavia numeroita 
koskevat käyttöoikeudet on myönnettävä 
kilpailuun perustuvalla tai vertailevalla 
valintamenettelyllä, jäsenvaltiot voivat 
pidentää kolmen viikon 
enimmäismääräaikaa vielä enintään 
kolmella viikolla.

Or. en

Tarkistus 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa 
myönnettävien käyttöoikeuksien määrää, 
ellei tämä ole välttämätöntä 
radiotaajuuksien tehokkaan käytön 
varmistamiseksi 7 artiklan mukaisesti.

5. Jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa 
myönnettävien käyttöoikeuksien määrää, 
ellei tämä ole välttämätöntä 
radiotaajuuksien tehokkaan käytön 
varmistamiseksi 7 artiklan mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
perintöinvestoinnit ja kilpailun taso.

Or. en

Perustelu

Tällä varmistetaan, että perintöinvestoinnit otetaan huomioon. Muuten aikaisempia 
investointeja voidaan aliarvostaa. Se vääristäisi vakavasti markkinoita ja vaikuttaisi 
kielteisesti tuleviin investointipäätöksiin.

Tarkistus 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että radiotaajuuksia 
käytetään tehokkaasti ja tosiasiallisesti 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivin) 9 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. Niiden on 
myös varmistettava, ettei radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksien siirto tai kerääminen 
vääristä kilpailua. Tätä varten jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä, 
kuten radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myynnin vähentäminen, peruuttaminen 
tai pakottaminen.

6. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että radiotaajuuksia 
käytetään tehokkaasti ja tosiasiallisesti 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivin) 9 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Or. en
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Perustelu

Ehdotus on tarpeeton, koska se on päällekkäinen säännösten kanssa, jotka jo sisältyvät EY:n 
kilpailulakiin ja joita sovelletaan myös taajuuksien käyttöoikeuksien siirtoon tai keräämiseen.

Tarkistus 764
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että radiotaajuuksia 
käytetään tehokkaasti ja tosiasiallisesti 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivin) 9 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. Niiden on 
myös varmistettava, ettei radiotaajuuksien 
käyttöoikeuden siirto tai kerääminen 
vääristä kilpailua. Tätä varten jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä, 
kuten radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myynnin vähentäminen, peruuttaminen 
tai pakottaminen.

6. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että radiotaajuuksia 
käytetään tehokkaasti ja tosiasiallisesti 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivin) 9 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. Niiden on 
myös varmistettava, ettei radiotaajuuksien 
käyttöoikeuden siirto tai kerääminen 
vääristä kilpailua.

Or. en

Tarkistus 765
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että radiotaajuuksia 

6. Toimivaltaisten sääntelyviranomaisten 
on varmistettava, että radiotaajuuksia 
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käytetään tehokkaasti ja tosiasiallisesti 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivin) 9 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. Niiden on 
myös varmistettava, ettei radiotaajuuksien 
käyttöoikeuden siirto tai kerääminen 
vääristä kilpailua. Tätä varten jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä, 
kuten radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myynnin vähentäminen, peruuttaminen tai 
pakottaminen.”

käytetään tehokkaasti ja tosiasiallisesti 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivin) 8 
artiklan ja 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Niiden on myös varmistettava, ettei 
radiotaajuuksien käyttöoikeuden siirto tai 
kerääminen vääristä kilpailua. Tätä varten 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavia 
toimenpiteitä, kuten radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksien myynnin vähentäminen, 
peruuttaminen tai pakottaminen.”

Or. en

Perustelu

Koska kansallisilla sääntelyviranomaisilla ei aina ole tarvittavaa valtaa tehdä tällaisia 
päätöksiä, tarkistus on tarpeellinen.

Tarkistus 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että radiotaajuuksia 
käytetään tehokkaasti ja tosiasiallisesti 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivin) 9 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. Niiden on 
myös varmistettava, ettei radiotaajuuksien 
käyttöoikeuden siirto tai kerääminen 
vääristä kilpailua. Tätä varten jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä, 
kuten radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myynnin vähentäminen, peruuttaminen tai 
pakottaminen.”

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
radiotaajuuksia käytetään tehokkaasti ja 
tosiasiallisesti direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivin) 8 artiklan 2 kohdan ja 9 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. Niiden on 
myös varmistettava, ettei radiotaajuuksien 
käyttöoikeuden siirto tai kerääminen 
vääristä kilpailua. Tätä varten jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä, 
kuten radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myynnin vähentäminen, peruuttaminen tai 
pakottaminen.”

Or. es
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Perustelu

Tässä kohdassa ”kansallisten sääntelyviranomaisten” korvaamisen ”jäsenvaltioilla” pitäisi 
poistaa epäilyt sellaisista edellytyksistä kuten ”riippumattomuus”, jotka liittyvät taajuuksien 
hallinnan alalla toimivaltaisiin hallintoelimiin. Sen lisäksi viittaus 8 artiklan 2 kohtaan 
sisältää tehokkaan radiotaajuuksien käytön tunnustamisen yleisissä tavoitteissa. Samalla 9 
artiklan 2 kohta koskee saman tavoitteen saavuttamista yhdenmukaistamistoimilla, jotka 
annetaan radiotaajuuksia koskevassa direktiivissä. 

Tarkistus 767
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että radiotaajuuksia 
käytetään tehokkaasti ja tosiasiallisesti 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivin) 9 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. Niiden on 
myös varmistettava, ettei radiotaajuuksien 
käyttöoikeuden siirto tai kerääminen 
vääristä kilpailua. Tätä varten jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä, 
kuten radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myynnin vähentäminen, peruuttaminen tai 
pakottaminen.”

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
radiotaajuuksia käytetään tehokkaasti ja 
tosiasiallisesti direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivin) 9 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Niiden on myös varmistettava, 
ettei radiotaajuuksien käyttöoikeuden siirto 
tai kerääminen vääristä kilpailua. Tätä 
varten jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
tarvittavia toimenpiteitä, kuten 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myynnin vähentäminen, peruuttaminen tai 
pakottaminen.”

Or. en

Tarkistus 768
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että radiotaajuuksia 
käytetään tehokkaasti ja tosiasiallisesti 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivin) 9 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. Niiden on 
myös varmistettava, ettei radiotaajuuksien 
käyttöoikeuden siirto tai kerääminen 
vääristä kilpailua. Tätä varten jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä, 
kuten radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myynnin vähentäminen, peruuttaminen tai 
pakottaminen.”

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
radiotaajuuksia käytetään tehokkaasti ja 
tosiasiallisesti direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivin) 9 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Niiden on myös varmistettava, 
ettei radiotaajuuksien käyttöoikeuden siirto 
tai kerääminen vääristä kilpailua. Tätä 
varten jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
tarvittavia toimenpiteitä, kuten 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myynnin vähentäminen, peruuttaminen tai 
pakottaminen.”

Or. en

Perustelu

Taajuusasioista vastaava toimivaltainen viranomainen ei ole aina sama viranomainen kuin 
kansallinen sääntelyviranomainen, kuten puitedirektiivissä määritellään.

Tarkistus 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että radiotaajuuksia 
käytetään tehokkaasti ja tosiasiallisesti 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivin) 9 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. Niiden on 
myös varmistettava, ettei radiotaajuuksien 
käyttöoikeuden siirto tai kerääminen 
vääristä kilpailua. Tätä varten jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä, 
kuten radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myynnin vähentäminen, peruuttaminen tai 
pakottaminen.”

6. Kansallisten viranomaisten on 
varmistettava, että radiotaajuuksia 
käytetään tehokkaasti ja tosiasiallisesti 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivin) 9 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. Niiden on 
myös varmistettava, ettei radiotaajuuksien 
käyttöoikeuden siirto tai kerääminen 
vääristä kilpailua. Tätä varten jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä, 
kuten radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myynnin vähentäminen, peruuttaminen tai 
pakottaminen.”
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Or. en

Perustelu

Taajuusasioista vastaava toimivaltainen viranomainen ei ole aina sama viranomainen kuin 
kansallinen sääntelyviranomainen, kuten puitedirektiivissä määritellään.

Tarkistus 770
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 4 kohta – a kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähköisten viestintäverkkojen tai 
-palvelujen tarjontaa koskevassa 
yleisvaltuutuksessa sekä radiotaajuuksien 
ja numeroiden käyttöoikeuksissa voivat 
olla ainoastaan liitteessä I luetellut ehdot. 
Näiden ehtojen on oltava syrjimättömiä, 
oikeasuhteisia ja läpinäkyviä ja, 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien osalta, 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 
artiklan mukaisia.”

1. Yleisvaltuutuksen tapauksessa 
sähköisten viestintäverkkojen tai 
-palvelujen tarjontaa koskevassa 
yleisvaltuutuksessa sekä radiotaajuuksien 
ja numeroiden käyttöoikeuksissa voivat 
olla ainoastaan haitallisten häiriöiden 
hallinta ja liitteessä I luetellut ehdot. 
Näiden ehtojen on oltava syrjimättömiä, 
oikeasuhteisia ja läpinäkyviä ja, 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien osalta, 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 
artiklan mukaisia.”

Or. en

Perustelu

Yksittäisten käyttöoikeuksien periaatteen olisi oltava hallitseva, ja yleisvaltuutuksen olisi 
oltava poikkeus säännöstä. Komission olisi eriteltävä taajuusalueet, joihin voitaisiin soveltaa 
yleisvaltuutusta; ja tämä toimi olisi sisällytettävä 6 artiklan 1 kohtaan.
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Tarkistus 771
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin 1 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja rajoittamatta 5 artiklan 
2 kohdan soveltamista komissio voi 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä:

1. Rajoittamatta tämän direktiivin 5 
artiklan 1 ja 2 kohdan sekä direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 8 a artiklan 
ja 9 artiklan soveltamista komissio voi 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä:

Or. en

Tarkistus 772
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin 1 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja rajoittamatta 5 artiklan 2 kohdan 
soveltamista komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä:

1. Tämän direktiivin 1 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja rajoittamatta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston 7 päivänä maaliskuuta 2002 
Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan 
sääntelyjärjestelmästä 
(radiotaajuuspäätös) tekemän päätöksen 
ja tämän direktiivin 5 artiklan 2 kohdan 
soveltamista komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä:

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

Or. en
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Perustelu

Taajuuksien yksittäisten käyttöoikeuksien ja yleisvaltuutuksen myöntämistä koskevien ehtojen 
yhdenmukaistaminen EU:ssa voi helpottaa langattomien palvelujen käyttöönottoa ja edistää 
investointeja ja innovointia loppukäyttäjien eduksi; jos sen on yhdenmukainen vuoden 2002 
radiotaajuuspäätöksen kanssa. Ei ole asianmukaista tai suhteellista, että komissiolla on 
valtaa tai vastuuta valita yritykset, jotka hyötyvät taajuuksien käyttöoikeuksista.

Tarkistus 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin 1 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja rajoittamatta 5 artiklan 2 kohdan 
soveltamista komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä:

1. Tämän direktiivin 1 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja rajoittamatta 5 artiklan 2 kohdan ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 7 
päivänä maaliskuuta 2002 Euroopan 
yhteisön radiotaajuuspolitiikan 
sääntelyjärjestelmästä tekemän päätöksen 
(radiotaajuuspäätös) soveltamista 
komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä:

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

Or. en

Perustelu

Viittaus radiotaajuuspäätökseen on välttämätön, jotta saavutetaan yhtenäinen poliittinen 
lähestymistapa ja yhdenmukaistamistoimien johdonmukainen käsittely.
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Tarkistus 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin 1 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja rajoittamatta 5 artiklan 2 kohdan 
soveltamista komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä:

1. Tämän direktiivin 1 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja rajoittamatta 5 artiklan 2 kohdan tai 
radiotaajuuspäätöksen (päätös 
676/2002/EY) soveltamista komissio voi 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä:

Or. es

Tarkistus 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – -a alakohta

Komission teksti Tarkistus

-a) yleiseurooppalaiset palvelut;

Or. es
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Tarkistus 776
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yksilöidäkseen radiotaajuusalueita, 
joiden käyttö edellyttää yleisvaltuutuksia 
tai yksittäisiä oikeuksia taajuuksien 
käyttöön;

(a) yksilöidäkseen radiotaajuusalueita, 
joiden käyttö edellyttää yleisvaltuutuksia;

Or. en

Tarkistus 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yksilöidäkseen radiotaajuusalueita, 
joiden käyttö edellyttää yleisvaltuutuksia 
tai yksittäisiä oikeuksia taajuuksien 
käyttöön;

a) yksilöidäkseen radiotaajuusalueita, 
joiden käyttö edellyttää valtuutuksia;

Or. es

Tarkistus 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta



PE407.807v01-00 44/76 AM\727532FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(a) yksilöidäkseen radiotaajuusalueita, 
joiden käyttö edellyttää yleisvaltuutuksia 
tai yksittäisiä oikeuksia taajuuksien 
käyttöön;

(a) yksilöidäkseen radiotaajuusalueita, 
joilla ylläpidetään yleiseurooppalaisia 
verkkoja tai sähköisiä viestintäpalveluita 
ja joiden käyttö edellyttää yleisvaltuutuksia 
tai yksittäisiä oikeuksia taajuuksien 
käyttöön;

Or. en

Perustelu

Artiklan soveltamisala on aivan liian suuri. Myöskään sanamuoto ei ole yhdenmukainen 
keskinäistä valvontaa koskevan periaatteen kanssa. On tärkeää varmistaa, että taajuuksia 
koskevaa jäsenvaltioiden toimivaltaa ei heikennetä uusilla keskitetyillä menettelyillä EU:n 
tasolla. Siksi tässä artiklassa on syytä viitata yleiseurooppalaisiin palveluihin.

Tarkistus 779
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yksilöidäkseen radiotaajuusalueita, 
joiden käyttö edellyttää yleisvaltuutuksia 
tai yksittäisiä oikeuksia taajuuksien 
käyttöön;

(a) yksilöidäkseen radiotaajuusalueita, 
joiden käyttö voi edellyttää 
yleisvaltuutuksia tai yksittäisiä oikeuksia 
taajuuksien käyttöön; ja

Or. en

Perustelu

Yksittäisten taajuuksien käyttöoikeuksien ja yleisvaltuutuksen myöntämistä koskevien ehtojen 
yhdenmukaistaminen EU:ssa voi helpottaa langattomien palvelujen käyttöönottoa ja edistää 
investointeja ja innovointia loppukäyttäjien eduksi; jos sen on yhdenmukainen vuoden 2002 
radiotaajuuspäätöksen kanssa. Ei ole asianmukaista tai suhteellista, että komissiolla on 
valtaa tai vastuuta valita yritykset, jotka hyötyvät taajuuksien käyttöoikeuksista.
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Tarkistus 780
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdenmukaistaakseen 
radiotaajuuksien tai numeroiden käyttöä 
koskevien yleisvaltuutusten tai yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämismenettelyjä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yksittäisten taajuuksien käyttöoikeuksien ja yleisvaltuutuksen myöntämistä koskevien ehtojen 
yhdenmukaistaminen EU:ssa voi helpottaa langattomien palvelujen käyttöönottoa ja edistää 
investointeja ja innovointia loppukäyttäjien eduksi; jos sen on yhdenmukainen vuoden 2002 
radiotaajuuspäätöksen kanssa. Ei ole asianmukaista tai suhteellista, että komissiolla on 
valtaa tai vastuuta valita yritykset, jotka hyötyvät taajuuksien käyttöoikeuksista.

Tarkistus 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhdenmukaistaakseen radiotaajuuksien 
tai numeroiden käyttöä koskevien 
yleisvaltuutusten tai yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämismenettelyjä;

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 782
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdenmukaistaakseen 
radiotaajuuksien tai numeroiden käyttöä 
koskevien yleisvaltuutusten tai yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämismenettelyjä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki 6 a artiklan täytäntöönpanotoimet (yhdenmukaistaminen) olisi hyväksyttävä valvonnan 
käsittävällä sääntelymenettelyllä. Kiireellisyysmenettely ei ole perusteltu kyseisten toimien 
hyväksymisessä.

Tarkistus 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdenmukaistaakseen radiotaajuuksien 
tai numeroiden käyttöä koskevien 
yleisvaltuutusten tai yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämismenettelyjä;

(c) yhdenmukaistaakseen 
yleiseurooppalaisia verkkoja tai sähköisiä 
viestintäpalveluita tukevien 
radiotaajuuksien tai numeroiden käyttöä 
koskevien yleisvaltuutusten tai yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämismenettelyjä;

Or. en

Perustelu

Artiklan soveltamisala on aivan liian suuri. Myöskään sanamuoto ei ole yhdenmukainen 
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keskinäistä valvontaa koskevan periaatteen kanssa. On tärkeää varmistaa, että taajuuksia 
koskevaa jäsenvaltioiden toimivaltaa ei heikennetä uusilla keskitetyillä menettelyillä EU:n 
tasolla. Siksi tässä artiklassa on syytä viitata yleiseurooppalaisiin palveluihin.

Tarkistus 784
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) yhdenmukaistaakseen liitteessä II 
määritettyjä ehtoja, jotka liittyvät 
radiotaajuuksien tai numeroiden käyttöä 
koskeviin yleisvaltuutuksiin tai yksittäisiin 
käyttöoikeuksiin;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yksittäisten taajuuksien käyttöoikeuksien ja yleisvaltuutuksen myöntämistä koskevien ehtojen 
yhdenmukaistaminen EU:ssa voi helpottaa langattomien palvelujen käyttöönottoa ja edistää 
investointeja ja innovointia loppukäyttäjien eduksi; jos sen on yhdenmukainen vuoden 2002 
radiotaajuuspäätöksen kanssa. Ei ole asianmukaista tai suhteellista, että komissiolla on 
valtaa tai vastuuta valita yritykset, jotka hyötyvät taajuuksien käyttöoikeuksista.

Tarkistus 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) yhdenmukaistaakseen liitteessä II 
määritettyjä ehtoja, jotka liittyvät 
radiotaajuuksien tai numeroiden käyttöä 
koskeviin yleisvaltuutuksiin tai yksittäisiin 

Poistetaan.
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käyttöoikeuksiin;

Or. es

Tarkistus 786
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) yhdenmukaistaakseen liitteessä II 
määritettyjä ehtoja, jotka liittyvät 
radiotaajuuksien tai numeroiden käyttöä 
koskeviin yleisvaltuutuksiin tai yksittäisiin 
käyttöoikeuksiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) yhdenmukaistaakseen liitteessä II 
määritettyjä ehtoja, jotka liittyvät 
radiotaajuuksien tai numeroiden käyttöä 
koskeviin yleisvaltuutuksiin tai yksittäisiin 
käyttöoikeuksiin;

(d) yhdenmukaistaakseen liitteessä II 
määritettyjä ehtoja, jotka liittyvät 
yleiseurooppalaisia verkkoja tai sähköisiä 
viestintäpalveluja tukevien 
radiotaajuuksien tai numeroiden käyttöä 
koskeviin yleisvaltuutuksiin tai yksittäisiin 
käyttöoikeuksiin;

Or. en
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Perustelu

Artiklan soveltamisala on aivan liian suuri. Myöskään sanamuoto ei ole yhdenmukainen 
keskinäistä valvontaa koskevan periaatteen kanssa. On tärkeää varmistaa, että taajuuksia 
koskevaa jäsenvaltioiden toimivaltaa ei heikennetä uusilla keskitetyillä menettelyillä EU:n 
tasolla. Siksi tässä artiklassa on syytä viitata yleiseurooppalaisiin palveluihin.

Tarkistus 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) yhdenmukaistaakseen liitteessä I 
eritellyt ehdot, jotka liittyvät 
yleisvaltuutukseen;

Or. en

Perustelu

Liitteen I A osa sisältää monia ehtoja, joita voidaan liittää yleisvaltuutukseen, kuten 
yritysasiakkaiden sähköisiä viestintäverkkoja koskevat ehdot. Maailmanlaajuisten 
televiestintäpalvelujen osalta, joistakin on hyötyä, kuten yleisten järjestelmien 
rahoitusmaksuista, kun taas toiset muodostavat turhan sääntelytaakan. Siksi komissiolla 
pitäisi olla valtaa toteuttaa yhdenmukaistamistoimia tällä alalla.

Tarkistus 789
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) yhdenmukaistaakseen liitteessä I 
eritellyt ehdot, jotka liittyvät 
yleisvaltuutukseen;
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Or. en

Perustelu

Part A of Liite I contains a number of conditions which may be attached to general 
authorisations, such as those for operating an electronic communications network for 
business customers. Among the conditions are financial contributions to the funding of 
universal service and administrative charges as well as thirteen other conditions. For certain 
authorisations, such as for global telecommunications services, (GTS) the previously named 
financial conditions have merits. At the same time, other conditions with little or no merit are 
being imposed by one or the other national regulator creating a regulatory burden on 
providers of GTS. The Commission should have the power to adopt harmonisation measures 
in this area.

Tarkistus 790
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) määrätäkseen valtuutusten tai 
käyttöoikeuksien muuttamisesta tai 
peruuttamisesta ja d alakohtaan liittyvistä 
menettelyistä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yksittäisten taajuuksien käyttöoikeuksien ja yleisvaltuutuksen myöntämistä koskevien ehtojen 
yhdenmukaistaminen EU:ssa voi helpottaa langattomien palvelujen käyttöönottoa ja edistää 
investointeja ja innovointia loppukäyttäjien eduksi; jos sen on yhdenmukainen vuoden 2002 
radiotaajuuspäätöksen kanssa. Ei ole asianmukaista tai suhteellista, että komissiolla on 
valtaa tai vastuuta valita yritykset, jotka hyötyvät taajuuksien käyttöoikeuksista.
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Tarkistus 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) määrätäkseen valtuutusten tai 
käyttöoikeuksien muuttamisesta tai 
peruuttamisesta ja d alakohtaan liittyvistä 
menettelyistä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 792
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) määrätäkseen valtuutusten tai 
käyttöoikeuksien muuttamisesta tai 
peruuttamisesta ja d alakohtaan liittyvistä 
menettelyistä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki 6 a artiklan täytäntöönpanotoimet (yhdenmukaistaminen) olisi hyväksyttävä valvonnan 
käsittävällä sääntelymenettelyllä. Kiireellisyysmenettely ei ole perusteltu kyseisten toimien 
hyväksymisessä.
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Tarkistus 793
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) säätääkseen menettelyistä sellaisten 
yritysten valitsemista varten, joille 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myönnettävä radiotaajuuksien tai 
numeroiden yksittäisiä käyttöoikeuksia, 
tarpeen mukaan 6 b artiklan säännösten 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yksittäisten taajuuksien käyttöoikeuksien ja yleisvaltuutuksen myöntämistä koskevien ehtojen 
yhdenmukaistaminen EU:ssa voi helpottaa langattomien palvelujen käyttöönottoa ja edistää 
investointeja ja innovointia loppukäyttäjien eduksi; jos sen on yhdenmukainen vuoden 2002 
radiotaajuuspäätöksen kanssa. Ei ole asianmukaista tai suhteellista, että komissiolla on 
valtaa tai vastuuta valita yritykset, jotka hyötyvät taajuuksien käyttöoikeuksista.

Tarkistus 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) säätääkseen menettelyistä sellaisten 
yritysten valitsemista varten, joille 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myönnettävä radiotaajuuksien tai 
numeroiden yksittäisiä käyttöoikeuksia, 
tarpeen mukaan 6 b artiklan säännösten 
mukaisesti.

Poistetaan.
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Or. es

Tarkistus 795
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) säätääkseen menettelyistä sellaisten 
yritysten valitsemista varten, joille 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myönnettävä radiotaajuuksien tai 
numeroiden yksittäisiä käyttöoikeuksia, 
tarpeen mukaan 6 b artiklan säännösten 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki 6 a artiklan täytäntöönpanotoimet (yhdenmukaistaminen) olisi hyväksyttävä valvonnan 
käsittävällä sääntelymenettelyllä. Kiireellisyysmenettely ei ole perusteltu kyseisten toimien 
hyväksymisessä.

Tarkistus 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) säätääkseen menettelyistä sellaisten 
yritysten valitsemista varten, joille 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 

(f) säätääkseen menettelyistä sellaisten 
yleiseurooppalaisia verkkoja tai sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavien yritysten 
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myönnettävä radiotaajuuksien tai 
numeroiden yksittäisiä käyttöoikeuksia, 
tarpeen mukaan 6 b artiklan säännösten 
mukaisesti.

valitsemista varten, joille kansallisten 
sääntelyviranomaisten on myönnettävä 
radiotaajuuksien tai numeroiden yksittäisiä 
käyttöoikeuksia, tarpeen mukaan 6 b 
artiklan säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Artiklan soveltamisala on aivan liian suuri. Myöskään sanamuoto ei ole yhdenmukainen 
keskinäistä valvontaa koskevan periaatteen kanssa.

Tarkistus 797
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä a–d ja f alakohdassa luetteluista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
14 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä 
komissio voi soveltaa 14 a artiklan 4 
kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

Edellä a–d ja f alakohdassa luetteluista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
14 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä 
komissio voi soveltaa 14 a artiklan 4 
kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä. Komission on 
hyväksyttävä kyseiset toimenpiteet ottaen 
tarkasti huomioon asiaankuuluvien
teknisten järjestöjen ja 
standardointijärjestöjen arviointi ja 
kuullen eturyhmiä.

Or. en
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Tarkistus 798
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä a–d ja f alakohdassa luetteluista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
14 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä 
komissio voi soveltaa 14 a artiklan 4 
kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

Edellä a ja b alakohdassa luetteluista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
14 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Yksittäisten taajuuksien käyttöoikeuksien ja yleisvaltuutuksen myöntämistä koskevien ehtojen 
yhdenmukaistaminen EU:ssa voi helpottaa langattomien palvelujen käyttöönottoa ja edistää 
investointeja ja innovointia loppukäyttäjien eduksi; jos sen on yhdenmukainen vuoden 2002 
radiotaajuuspäätöksen kanssa. Ei ole asianmukaista tai suhteellista, että komissiolla on 
valtaa tai vastuuta valita yritykset, jotka hyötyvät taajuuksien käyttöoikeuksista.

Tarkistus 799
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä a–d ja f alakohdassa luetteluista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
14 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

Edellä ensimmäisessä alakohdassa
luetteluista toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 14 a artiklan 3 
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valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä 
komissio voi soveltaa 14 a artiklan 4 
kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. 

Or. en

Perustelu

Kaikki 6 a artiklan täytäntöönpanotoimet (yhdenmukaistaminen) olisi hyväksyttävä valvonnan 
käsittävällä sääntelymenettelyllä. Kiireellisyysmenettely ei ole perusteltu kyseisten toimien 
hyväksymisessä.

Tarkistus 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä a–d ja f alakohdassa luetteluista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
14 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä 
komissio voi soveltaa 14 a artiklan 4 
kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

Edellisessä alakohdassa luetteluista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
14 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä 
komissio voi soveltaa 14 a artiklan 4 
kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

Or. es



AM\727532FI.doc 57/76 PE407.807v01-00

FI

Tarkistus 801
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi pyynnön oikeutusta 
ottaen huomioon jäsenvaltion 
erityistilanteen ja voi myöntää osittaisen 
vapautuksen ja/tai tilapäisen poikkeuksen 
tai kummatkin, edellyttäen että tämä ei 
aiheettomasti haittaa 1 kohdassa 
tarkoitettujen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
toteuttamista tai luo aiheettomia eroja 
kilpailu- tai sääntelytilanteisiin 
jäsenvaltioiden välille.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 802
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan säännösten 
täytäntöönpanossa komissiota voi avustaa 
Euroopan sähköisen viestinnän 
markkinaviranomainen, jäljempänä 
’markkinaviranomainen’. Komission on 
otettava asetuksen [……/EY] 11 artiklan 
mukaisesti annettu 
markkinaviranomaisen mahdollinen 
lausunto mahdollisimman tarkasti 
huomioon.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 803
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan säännösten 
täytäntöönpanossa komissiota voi avustaa 
Euroopan sähköisen viestinnän 
markkinaviranomainen, jäljempänä 
’markkinaviranomainen’. Komission on 
otettava asetuksen [……/EY] 11 artiklan 
mukaisesti annettu 
markkinaviranomaisen mahdollinen 
lausunto mahdollisimman tarkasti 
huomioon.

3. Tämän artiklan säännösten 
täytäntöönpanossa komission on otettava 
kansalliset taajuuksien jakosuunnitelmat 
ja ITU:n radio-ohjesääntö
mahdollisimman tarkasti huomioon.

Or. en

Tarkistus 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan säännösten 
täytäntöönpanossa komissiota voi avustaa 
Euroopan sähköisen viestinnän 
markkinaviranomainen, jäljempänä 
’markkinaviranomainen’. Komission on 
otettava asetuksen [……/EY] 11 artiklan 
mukaisesti annettu 
markkinaviranomaisen mahdollinen 
lausunto mahdollisimman tarkasti 
huomioon.

3. Tämän artiklan säännösten 
täytäntöönpanossa komissiota voi avustaa 
BERT. Komission on otettava BERT:n
lausunto mahdollisimman tarkasti 
huomioon.
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Or. es

Tarkistus 805
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 b artikla

Komission teksti Tarkistus

6 b artikla Poistetaan.
Yhteinen valintamenettely oikeuksien 

myöntämiseksi
1. Edellä 6 a artiklan 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitetulla teknisellä 
täytäntöönpanotoimenpiteellä voidaan 
määrätä, että markkinaviranomainen 
tekee ehdotuksia sellaisten yritysten 
valitsemiseksi, joille myönnetään 
radiotaajuuksien tai numeroiden 
yksittäisiä käyttöoikeuksia, asetuksen [..] 
12 artiklan mukaisesti.
Tällaisissa tapauksessa toimenpiteessä on 
asetettava määräaika, jonka kuluessa 
markkinaviranomaisen on saatava 
valmiiksi valintaan sovellettava menettely, 
säännöt ja ehdot, sekä yksityiskohdat 
kaikista radiotaajuuksien ja/tai 
numeroiden käyttöoikeuksien haltijoille 
määrättävistä maksuista taajuuksien tai 
numerointivarojen optimaalisen käytön 
varmistamiseksi. Valintamenettelyn on 
oltava avoin, läpinäkyvä, syrjimätön ja 
puolueeton.
2. Markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon
komissio hyväksyy toimenpiteen, jolla 
valitaan ne yritykset, joille on 
myönnettävä radiotaajuuksien tai 
numeroiden yksittäisiä käyttöoikeuksia. 
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Toimenpiteessä asetetaan määräaika, 
jonka kuluessa kansallisten 
sääntelyviranomaisten on myönnettävä 
tällaiset käyttöoikeudet. Näin toimiessaan 
komission on toimittava 14 a artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.”

Or. en

Tarkistus 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 6 a artiklan 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitetulla teknisellä 
täytäntöönpanotoimenpiteellä voidaan 
määrätä, että markkinaviranomainen tekee 
ehdotuksia sellaisten yritysten 
valitsemiseksi, joille myönnetään 
radiotaajuuksien tai numeroiden yksittäisiä 
käyttöoikeuksia, asetuksen [..] 12 artiklan 
mukaisesti. 

1. Edellä 6 a artiklan 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitetulla teknisellä 
täytäntöönpanotoimenpiteellä voidaan 
määrätä, että markkinaviranomainen tekee 
ehdotuksia sellaisten yleiseurooppalaisia 
verkkoja tai sähköisiä viestintäpalveluja 
tarjoavien yritysten valitsemiseksi, joille 
myönnetään radiotaajuuksien tai 
numeroiden yksittäisiä käyttöoikeuksia, 
asetuksen [..] 12 artiklan mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

6 b artikla ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. On tärkeää varmistaa, että taajuuksia 
koskevaa jäsenvaltioiden toimivaltaa ei heikennetä uusilla keskitetyillä menettelyillä EU:n 
tasolla. Siksi tässä artiklassa on syytä viitata yleiseurooppalaisiin palveluihin.
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Tarkistus 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komissio hyväksyy toimenpiteen, jolla 
valitaan ne yritykset, joille on myönnettävä 
radiotaajuuksien tai numeroiden yksittäisiä 
käyttöoikeuksia. Toimenpiteessä asetetaan 
määräaika, jonka kuluessa kansallisten 
sääntelyviranomaisten on myönnettävä 
tällaiset käyttöoikeudet. Näin toimiessaan 
komission on toimittava 14 a artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.”

2. Markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komissio hyväksyy toimenpiteen, jolla 
valitaan ne yleiseurooppalaisia verkkoja 
tai sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavat 
yritykset, joille on myönnettävä 
radiotaajuuksien tai numeroiden yksittäisiä 
käyttöoikeuksia. Toimenpiteessä asetetaan 
määräaika, jonka kuluessa kansallisten 
sääntelyviranomaisten on myönnettävä 
tällaiset käyttöoikeudet. Näin toimiessaan 
komission on toimittava 14 a artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.”

Or. en

Perustelu

6 b artiklan ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. On tärkeää varmistaa, että taajuuksia 
koskevaa jäsenvaltioiden toimivaltaa ei heikennetä uusilla keskitetyillä menettelyillä EU:n 
tasolla. Siksi tässä artiklassa on syytä viitata yleiseurooppalaisiin palveluihin.

Tarkistus 808
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 8 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/20/EY
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tältä osin jäsenvaltioiden on valtuutettava 
asianomaiset viranomaiset määräämään 
tarvittaessa taloudellisia seuraamuksia. 

Tältä osin jäsenvaltioiden on valtuutettava 
asianomaiset viranomaiset määräämään:
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Toimenpiteistä ja niiden perusteluista on 
ilmoitettava kyseiselle yritykselle 
viipymättä, ja yritykselle on tällöin 
asetettava kohtuullinen määräaika 
toimenpiteen noudattamiseksi.”

(a) tarvittaessa varoittavia taloudellisia 
seuraamuksia, jotka voivat sisältää 
takautuvia uhkasakkoja; ja
(b) määräyksiä sellaisen palvelun tai 
kimpun tarjoamisen lopettamiseksi, joka 
voisi aiheuttaa huomattavaa haittaa 
kilpailulle, kunnes 16 artiklan mukaisen 
markkina-analyysin jälkeen annettuja 
käyttöoikeuksia koskevia velvoitteita 
noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan kahta selkeää valvontavaltaa, jotka ovat tällä hetkellä joidenkin 
mutta eivät kaikkien sääntelijöiden käytössä ja jotka ovat osoittautuneet hyödyllisiksi 
valvonnan tukemisessa. Erityisesti annetaan valta estää hallitsevaa operaattoria 
käynnistämästä palvelua, joka estäisi kilpailun ennen käyttöoikeuksien antamista, jotta kaikki 
saavat tasapuoliset toimintaedellytykset. Se on tärkeää, jotta markkinoilla on alusta asti 
kilpailua (eikä monopolia), mikä yleensä edistää käyttöönottoa ja alhaisempia hintoja.

Tarkistus 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 8 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/20/EY
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tältä osin jäsenvaltioiden on valtuutettava 
asianomaiset viranomaiset määräämään 
tarvittaessa taloudellisia seuraamuksia. 
Toimenpiteistä ja niiden perusteluista on 
ilmoitettava kyseiselle yritykselle 
viipymättä, ja yritykselle on tällöin 
asetettava kohtuullinen määräaika 

Tältä osin jäsenvaltioiden on valtuutettava 
asianomaiset viranomaiset määräämään:
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toimenpiteen noudattamiseksi.”
(a) tarvittaessa varoittavia taloudellisia 
seuraamuksia, jotka voivat sisältää 
takautuvia uhkasakkoja; ja
(b) määräyksiä sellaisen palvelun tai 
kimpun tarjoamisen lopettamiseksi, joka 
voisi aiheuttaa huomattavaa haittaa 
kilpailulle, kunnes 16 artiklan mukaisen 
markkina-analyysin jälkeen annettuja 
käyttöoikeuksia koskevia velvoitteita 
noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan kahta selkeää valvontavaltaa, jotka ovat tällä hetkellä joidenkin 
mutta eivät kaikkien sääntelijöiden käytössä ja jotka ovat osoittautuneet hyödyllisiksi 
valvonnan tukemisessa. Erityisesti annetaan valta estää hallitsevaa operaattoria 
käynnistämästä palvelua, joka estäisi kilpailun ennen käyttöoikeuksien antamista, jotta kaikki 
saavat tasapuoliset toimintaedellytykset. Se on tärkeää, jotta markkinoilla on alusta asti 
kilpailua (eikä monopolia), mikä yleensä edistää käyttöönottoa ja alhaisempia hintoja.

Tarkistus 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 8 kohta – c alakohta
Direktiivi 2002/20/EY
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tapauksissa, joissa yleisvaltuutuksen tai 
käyttöoikeuksien ehtoja tai 6 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuja 
erityisvelvollisuuksia on rikottu vakavasti 
ja toistuvasti ja joissa tämän artiklan 3 
kohdassa tarkoitetut ehtojen ja 
velvollisuuksien noudattamisen 
varmistamiseksi toteutettavat toimenpiteet 
ovat epäonnistuneet, kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat estää yritystä 
jatkamasta sähköisten viestintäverkkojen 
tai -palvelujen tarjoamista taikka peruuttaa 

Tapauksissa, joissa yleisvaltuutuksen tai 
käyttöoikeuksien ehtoja tai 6 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuja 
erityisvelvollisuuksia on rikottu vakavasti 
tai toistuvasti ja joissa tämän artiklan 3 
kohdassa tarkoitetut ehtojen ja 
velvollisuuksien noudattamisen 
varmistamiseksi toteutettavat toimenpiteet 
ovat epäonnistuneet, kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat estää yritystä 
jatkamasta sähköisten viestintäverkkojen 
tai -palvelujen tarjoamista taikka peruuttaa 



PE407.807v01-00 64/76 AM\727532FI.doc

FI

käyttöoikeudet toistaiseksi tai kokonaan. 
Tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia voidaan soveltaa minkä 
tahansa rikkomuksen koko ajalta vaikka se 
olisi sittemmin oikaistu.”

käyttöoikeudet toistaiseksi tai kokonaan. 
Tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia voidaan soveltaa minkä 
tahansa rikkomuksen koko ajalta vaikka se 
olisi sittemmin oikaistu.”

Or. en

Tarkistus 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 8 kohta – d alakohta
Direktiivi 2002/20/EY
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sen estämättä, mitä 2, 3 ja 5 kohdassa 
säädetään, jos asianomaisella 
viranomaisella on näyttöä siitä, että 
yleisvaltuutuksen tai käyttöoikeuksien 
ehtojen tai 6 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen erityisvelvollisuuksien 
rikkomisesta aiheutuu välitöntä ja vakavaa 
vaaraa yleiselle järjestykselle tai 
turvallisuudelle tai kansanterveydelle tai 
että tällainen tilanne aiheuttaa vakavia 
taloudellisia tai toiminnallisia ongelmia 
muille sähköisten viestintäverkkojen tai -
palvelujen tarjoajille tai käyttäjille, se voi 
toteuttaa kiireellisiä väliaikaistoimenpiteitä 
tilanteen korjaamiseksi ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä. Kyseiselle yritykselle 
on annettava sen jälkeen kohtuullinen 
tilaisuus ilmaista kantansa ja ehdottaa 
ratkaisuja puutteiden korjaamiseksi. 
Tarvittaessa asianomainen viranomainen 
voi vahvistaa väliaikaistoimenpiteet, jotka 
ovat voimassa enintään kolme kuukautta.

6. Sen estämättä, mitä 2, 3 ja 5 kohdassa 
säädetään, jos asianomaisella 
viranomaisella on näyttöä siitä, että 
yleisvaltuutuksen tai käyttöoikeuksien 
ehtojen tai 6 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen erityisvelvollisuuksien 
rikkomisesta aiheutuu välitöntä ja vakavaa 
vaaraa yleiselle järjestykselle tai 
turvallisuudelle tai kansanterveydelle tai 
että tällainen tilanne aiheuttaa vakavia 
taloudellisia tai toiminnallisia ongelmia 
muille sähköisten viestintäverkkojen tai -
palvelujen tarjoajille tai käyttäjille, se voi 
toteuttaa kiireellisiä väliaikaistoimenpiteitä 
tilanteen korjaamiseksi ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä. Kyseiselle yritykselle 
on annettava sen jälkeen kohtuullinen 
tilaisuus ilmaista kantansa ja ehdottaa 
ratkaisuja puutteiden korjaamiseksi. 
Tarvittaessa asianomainen viranomainen 
voi vahvistaa väliaikaistoimenpiteet, jotka 
ovat voimassa enintään kolme kuukautta ja 
joita on mahdollista jatkaa toiset kolme 
kuukautta, jos täytäntöönpanomenettelyä 
ei ole saatu päätökseen.

Or. es
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Tarkistus 812
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 9 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Lisätään 11 artiklan 1 kohdan 1 
alakohtaan alakohta seuraavasti:
”(f a) radiotaajuuksien tehokkaan käytön 
edistäminen ja tehokkaan hallinnan 
varmistaminen.”

Or. en

Perustelu

Taajuuksien kauppaaminen edistää taajuuksien tehokasta käyttöä ja sen pitäisi torjua 
taajuuksien hamstraus. Yritysten taajuuksien käyttöä koskevien tarkkojen lukujen pitäisi 
auttaa BERT:tä ja kansallisia sääntelyviranomaisia arvioimaan oikein taajuuksien käyttöä.

Tarkistus 813
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava 31 päivänä 
joulukuuta 2009 voimassa olevat 
valtuutukset tämän direktiivin 5, 6 ja 7 
artiklan sekä liitteen I säännösten 
mukaisiksi viimeistään [31 päivään 
joulukuuta 2010] mennessä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 a artiklan 
soveltamista

1. Jäsenvaltioiden on saatettava 31 päivänä 
joulukuuta 2009 voimassa olevat 
valtuutukset tämän direktiivin 5, 6 ja 7 
artiklan sekä liitteen I säännösten 
mukaisiksi...*, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 a artiklan soveltamista.

___________
* Viisi vuotta tämän direktiivin 
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saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

Siirtyminen nykyisestä taajuuksien hallintajärjestelmästä uuteen on erittäin tärkeää monille 
teollisuudenaloille, ja on noudatettava varovaista lähestymistapaa. Jotta lupien haltijoiden, 
joilla on tällä hetkellä pitkiä lupia, jotka ovat voimassa kauan nyt ehdotetun päivämäärän 
jälkeen, perintöasioita voidaan käsitellä asianmukaisesti, tarkistusten väli ei voi olla niin 
lyhyt. Se heikentää tärkeitä investointeja, jotka on tehty nykyisen lupajärjestelmän mukaisesti. 
Katsomme sopivaksi yhdistää jäsenvaltioiden velvollisuus saattaa voimassa olevat luvat 
yhdenmukaisiksi uuden järjestelmän kanssa säännösten tarkistuksen yhteydessä.

Tarkistus 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava 31 päivänä 
joulukuuta 2009 voimassa olevat 
valtuutukset tämän direktiivin 5, 6 ja 7 
artiklan sekä liitteen I säännösten 
mukaisiksi viimeistään [31 päivään 
joulukuuta 2010] mennessä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 a artiklan 
soveltamista.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava [osaksi 
kansallista lainsäädäntöä saattamisen 
päivämäärä] voimassa olevat 
yleisvaltuutukset ja käyttöoikeudet tämän 
direktiivin 5, 6 ja 7 artiklan sekä liitteen I 
säännösten mukaisiksi viimeistään [kaksi 
vuotta voimaan tulon jälkeen], sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 a artiklan 
soveltamista.

Or. es
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Tarkistus 815
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdan soveltaminen vähentää 
voimassa oleviin valtuutuksiin sisältyviä 
oikeuksia tai lisää niihin sisältyviä 
velvollisuuksia, jäsenvaltiot voivat 
pidentää kyseisten oikeuksien ja 
velvollisuuksien voimassaoloaikaa 
enintään [30 päivään syyskuuta 2011], 
edellyttäen, että muiden yritysten yhteisön 
oikeuden mukaisia oikeuksia ei loukata.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
tällaisista pidennyksistä ja perusteltava ne.”

2. Jos 1 kohdan soveltaminen vähentää 
voimassa oleviin valtuutuksiin sisältyviä 
oikeuksia tai lisää niihin sisältyviä 
velvollisuuksia, jäsenvaltiot voivat 
pidentää kyseisten oikeuksien ja 
velvollisuuksien voimassaoloaikaa 
enintään vuodella, edellyttäen, että muiden 
yritysten yhteisön oikeuden mukaisia 
oikeuksia ei loukata. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle tällaisista 
pidennyksistä ja perusteltava ne.”

Or. en

Perustelu

Siirtyminen nykyisestä taajuuksien hallintajärjestelmästä uuteen on erittäin tärkeää monille 
teollisuudenaloille, ja on noudatettava varovaista lähestymistapaa. Jotta lupien haltijoiden, 
joilla on tällä hetkellä pitkiä lupia, jotka ovat voimassa kauan nyt ehdotetun päivämäärän 
jälkeen, perintöasioita voidaan käsitellä asianmukaisesti, tarkistusten väli ei voi olla niin 
lyhyt. Se heikentää tärkeitä investointeja, jotka on tehty nykyisen lupajärjestelmän mukaisesti. 
Katsomme sopivaksi yhdistää jäsenvaltioiden velvollisuus saattaa voimassa olevat luvat 
yhdenmukaisiksi uuden järjestelmän kanssa säännösten tarkistuksen yhteydessä.

Tarkistus 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdan soveltaminen vähentää 
voimassa oleviin valtuutuksiin sisältyviä 

2. Jos 1 kohdan soveltaminen vähentää 
voimassa oleviin yleisvaltuutuksiin tai 
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oikeuksia tai lisää niihin sisältyviä 
velvollisuuksia, jäsenvaltiot voivat 
pidentää kyseisten oikeuksien ja 
velvollisuuksien voimassaoloaikaa 
enintään [30 päivään syyskuuta 2011], 
edellyttäen, että muiden yritysten yhteisön 
oikeuden mukaisia oikeuksia ei loukata. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
tällaisista pidennyksistä ja perusteltava ne.”

käyttöoikeuksiin sisältyviä oikeuksia tai 
lisää niihin sisältyviä velvollisuuksia, 
jäsenvaltiot voivat pidentää kyseisten 
oikeuksien ja velvollisuuksien 
voimassaoloaikaa enintään [osaksi 
kansallista lainsäädäntöä saattamisen 
päivämäärään], edellyttäen, että muiden 
yritysten yhteisön oikeuden mukaisia 
oikeuksia ei loukata. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle tällaisista 
pidennyksistä ja perusteltava ne.”

Or. es

Tarkistus 817
Gianni De Michelis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/20/EY
Liite I – A osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Loppukäyttäjien mahdollisuus käyttää 
kansalliseen numerointisuunnitelmaan 
kuuluvia numeroita, mahdollisuus käyttää 
ETNS- ja UIFN-järjestelmään kuuluvia 
numeroita ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) mukaiset ehdot.

4. Loppukäyttäjien mahdollisuus käyttää 
kansalliseen numerointisuunnitelmaan 
kuuluvia numeroita ja mahdollisuus 
käyttää ITU-T:n ja ETNS:n hallitsemia 
maailmanlaajuisia kansainvälisiä 
numerointisuunnitelmia, mukaan 
luettuna direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) mukaiset ehdot.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen olisi perustuttava todelliseen markkinoiden kysyntään ja tarpeisiin. 
ETNS:n osalta on tärkeää korostaa, että kyseisiä numeroita tarvitaan vain tarjottaessa 
yleiseurooppalaisia palveluja, joita tarjotaan eri jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yritysten 
välisten kaupallisten sopimusten perusteella
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Tarkistus 818
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/20/EY
Liite I – A osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Loppukäyttäjien mahdollisuus käyttää 
kansalliseen numerointisuunnitelmaan
kuuluvia numeroita, mahdollisuus käyttää 
ETNS- ja UIFN-järjestelmään kuuluvia 
numeroita ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) mukaiset ehdot.”

4. Loppukäyttäjien mahdollisuus käyttää 
jäsenvaltioiden kansallisiin 
numerointisuunnitelmiin kuuluvia 
numeroita, mahdollisuus käyttää ETNS- ja 
UIFN-järjestelmään kuuluvia numeroita ja 
direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) mukaiset ehdot.”

Or. en

Perustelu

Sisämarkkinoita varten tarvitaan rajat ylittävää numeroiden käyttöoikeutta.

Tarkistus 819
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/20/EY
Liite I – part A – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Loppukäyttäjien mahdollisuus käyttää 
kansalliseen numerointisuunnitelmaan
kuuluvia numeroita, mahdollisuus käyttää 
ETNS- ja UIFN-järjestelmään kuuluvia 
numeroita ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) mukaiset ehdot.”

4. Loppukäyttäjien mahdollisuus käyttää 
jäsenvaltioiden kansallisiin 
numerointisuunnitelmiin kuuluvia 
numeroita, mahdollisuus käyttää ETNS- ja 
UIFN-järjestelmään kuuluvia numeroita ja 
direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) mukaiset ehdot.”

Or. en
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Perustelu

Sisämarkkinoita varten tarvitaan rajat ylittävää numeroiden käyttöoikeutta. Tämä muutos on 
yhdenmukainen yleispalveludirektiivin 28 artiklaan ehdotettujen muutosten kanssa.

Tarkistus 820
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – g alakohta
Direktiivi 2002/20/EY
Liite I – A osa – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

19. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/29/EY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/48/EY täytäntöön panemiseksi 
säädettyjen kansallisten toimenpiteiden 
noudattaminen.”

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Olisi tehokkaampaa ja toivottavampaa, jos keskustelu tekijänoikeuksista ja niihin liittyvistä 
asioista sähköisissä viestintäverkoissa käytäisiin verkkosisältöä käsittelevän ryhmän 
neuvotteluissa. Tällä aloitteella pyritään luomaan oikea ympäristö vuoropuhelulle, jossa 
sähköisen arvoketjun kaikki sidosryhmät voivat työskennellä yhdessä löytääkseen ratkaisuja, 
jotka perustuvat itsesääntelyyn ja joita kaikki sidosryhmät tukevat.

Tarkistus 821
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – g a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY
Liite I – A osa – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) Lisätään alakohta seuraavasti:



AM\727532FI.doc 71/76 PE407.807v01-00

FI

”19 a. Avoimuusvelvoitteet julkisen 
viestintäverkon tarjoajille päästä päähän 
-liitettävyyden varmistamiseksi, mukaan 
luettuna sisällön, palvelujen ja sovellusten 
rajoittamaton käyttöoikeus, noudattaen 
direktiivin 2002/21/EY 8 artiklan 
tavoitteita ja periaatteita, palvelujen ja 
sovellusten käyttöoikeusrajoitusten sekä 
liikenteen hallintapolitiikan ja 
ilmoittaminen, jos se on tarpeen ja 
suhteellista, kansallisten 
sääntelyviranomaisten oikeus tietoon, jota 
tarvitaan ilmoitusten oikeellisuuden 
tarkastamiseen.”

Or. en

Perustelu

Nykyiset käyttöehdot eivät sisällä selvästi avoimuusvelvoitteita sen varmistamiseksi, että 
loppukäyttäjien oikeuksia suojellaan. On erityisen tärkeää, että kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on tarpeeksi tietoa sen arvioimiseksi, noudattavatko julkisten 
viestintäverkkojen tarjoajat velvollisuuksiaan sallia loppukäyttäjien käyttää haluamiaan 
sisältöjä, palveluita ja sovelluksia. Yleisvaltuutuksen ehdot tarjoavat järjestelmän, jolla 
voidaan varmistaa avoimuus sellaisten viestintäverkkojen tarjoajien keskuudessa, joilla ei ole 
riittävästi markkinavoimaa.

Tarkistus 822
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/20/EY
Liite I – B osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Velvollisuus tarjota sellaista palvelua tai 
käyttää sellaista teknologiatyyppiä, jota 
varten taajuuden käyttöoikeus on 
myönnetty, mukaan luettuna tarpeen 
mukaan kattavuusvaatimukset.”

1. Velvollisuus tarjota sellaista palvelua tai 
käyttää sellaista teknologiatyyppiä, jota 
varten taajuuden käyttöoikeus on 
myönnetty, mukaan luettuna tarpeen 
mukaan taajuuden yksinomainen käyttö 
tietyn audiovisuaalisen sisällön tai
palvelun lähettämiseen ja
kattavuusvaatimukset.”
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Or. fr

Perustelu

Taajuuden yksinomaisen käytön tiettyyn lähetyspalveluun pitäisi vielä olla mahdollista. 
Tehokas taajuuden käyttö voisi olla ehto, joka liitetään käyttöoikeuteen.

Tarkistus 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/20/EY
Liite I – B osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Velvollisuus tarjota sellaista palvelua tai 
käyttää sellaista teknologiatyyppiä, jota 
varten taajuuden käyttöoikeus on 
myönnetty, mukaan luettuna tarpeen 
mukaan kattavuusvaatimukset.

1. Velvollisuus tarjota sellaista palvelua tai 
käyttää sellaista teknologiatyyppiä, jota 
varten taajuuden käyttöoikeus on 
myönnetty, mukaan luettuna tarpeen 
mukaan kattavuus- ja laatuvaatimukset.

Or. es

Tarkistus 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 kohta – c alakohta
Direktiivi 2002/20/EY
Liite I – B osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Poistetaan 4 kohdassa ilmaisu ”, jollei 
kansallisen taajuussuunnitelman 
muutoksista muuta johdu”.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 825
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 kohta – d alakohta
Direktiivi 2002/20/EY
Liite I – B osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Vapaaehtoiset sitoumukset, jotka 
käyttöoikeuden saava yritys on tehnyt 
tarjouskilpailuun perustuvassa tai 
vertailevassa valintamenettelyssä.

7. Vapaaehtoiset sitoumukset, jotka 
käyttöoikeuden saava yritys on tehnyt 
tarjouskilpailuun perustuvassa tai 
vertailevassa valintamenettelyssä. Jos 
tällainen sitoumus vastaa tosiasiassa yhtä 
tai useampaa velvollisuutta, joka on 
lueteltu direktiivin 2002/19/EY 9–13 
artiklassa, sitoumuksen voimassaolon 
katsotaan päättyneen viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2010.

Or. en

Perustelu

Sääntelyvelvollisuuksia on määrättävä vain yrityksille, joilla on markkinoilla merkittävää 
valtaa, mikä on peruste ennakkosääntelylle. Ennen vuoden 2002 puitedirektiiviä 
käyttöoikeuksien saannista oli joskus tehty ehdollista uusien tulokkaiden ”vapaaehtoisilla 
sitoumuksilla”, jotka vastasivat tällaisia sääntelyvelvollisuuksia 
(syrjimättömyysvelvollisuudet jne.). Jotta vältetään markkinavoimasta riippumaton ikuinen 
sääntely, tällaisten ”vapaaehtoisten sitoumusten” voimassaolo pitäisi katsoa päättyneeksi 
siirtymäkauden jälkeen.

Tarkistus 826
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY
Liite I – C osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Korvataan C osan 1 kohta 
seuraavasti:
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1. Sen palvelun kuvaus, johon numeroa 
käytetään, mukaan lukien kyseisen 
palvelun tarjoamiseen liittyvät 
vaatimukset ja epäilyn välttämiseksi 
tariffiperiaatteet ja enimmäishinnat, joita 
voidaan soveltaa tiettyihin 
numerosarjoihin kuluttajansuojan 
varmistamiseksi direktiiviin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 8 artiklan 4 kohdan b 
alakohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tietyt numerosarjat viittaavat tietyntyyppisiin palveluihin (ilmainen puhelu, kaukopuhelu, 
paikallispuhelu). On tärkeää, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat varmistaa, että 
operaattorien perimät hinnat kyseisistä palveluista ovat kuluttajan odottamalla tasolla. 
Esimerkiksi asiakkaat voisivat kohtuudella odottaa, että (muusta kuin maantieteellisestä) 
kaukopuhelunumerosta veloitetaan normaalia kaukopuheluhintaa.

Tarkistus 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II
Direktiivi 2002/20/EY
Liite II

Komission teksti Tarkistus

Lisätään direktiiviin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) liite II seuraavasti:

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämä on johdonmukaista 6 a artiklan poistamisen myötä, kuten mainittiin.
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Tarkistus 828
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II
Direktiivi 2002/20/EY
Liite II

Komission teksti Tarkistus

Lisätään direktiiviin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) liite II seuraavasti:

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä on johdonmukaista valtuutusdirektiivin 6 a ja 6 b artiklaan ehdotetun tarkistuksen 
kanssa.

Tarkistus 829
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II
Direktiivi 2002/20/EY
Liite II – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) menetelmä radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksiin liittyvien käyttömaksujen 
määrittämiseksi; 

(d) menetelmä radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksiin liittyvien käyttömaksujen 
määrittämiseksi sen rajoittamatta 
jäsenvaltioiden määrittelemiä 
järjestelmiä, joissa velvollisuus maksaa 
käyttömaksuja korvataan velvollisuudella 
noudattaa tiettyjä yleisen edun mukaisia 
tavoitteita;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille täytyy jättää mahdollisuus ylläpitää tai ottaa käyttöön järjestelmiä, joissa 
velvollisuus maksaa käyttömaksuja korvataan velvollisuudella noudattaa tiettyjä yleisen edun 



PE407.807v01-00 76/76 AM\727532FI.doc

FI

mukaisia tavoitteita. Tällaiset järjestelmät ovat yleisiä maanpäällisissä lähetystaajuuksissa, 
ja ne tukevat tiedotusvälineiden moniarvoisuuden tavoitetta.

Tarkistus 830
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II
Direktiivi 2002/20/EY
Liite II – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) menetelmä radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksiin liittyvien käyttömaksujen 
määrittämiseksi;

(d) menetelmä radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksiin liittyvien käyttömaksujen 
määrittämiseksi sen rajoittamatta 
jäsenvaltioiden tarjoamia järjestelmiä, 
joilla pyritään korvaamaan velvollisuus 
maksaa käyttömaksuja velvollisuudella 
noudattaa tiettyjä yleisen edun mukaisia 
tavoitteita;

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille täytyy jättää vaihtoehto ylläpitää tai ottaa käyttöön järjestelmiä, joissa 
velvollisuus maksaa käyttömaksuja korvataan velvollisuudella täyttää tiettyjä yleisen edun 
mukaisia tavoitteita. Tällaiset järjestelmät, joilla tuetaan tiedotusvälineiden moniarvoisuutta, 
vastaavat yleistä käytäntöä maanpäällisten lähetysten taajuuksien jakamisessa.
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