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Tarkistus 111
Gunnar Hökmark

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(5) Jotta varmistetaan suhteellinen ja
mukautettavissa oleva lähestymistapa 
muuttuviin kilpailutilanteisiin, kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat säännellä 
markkinoita kansallisella tasolla sekä
poistaa sääntelyvelvoitteita markkinoilta 
ja/tai maantieteellisiltä alueilta, joilla on 
todellista infrastruktuurikilpailua.

(5) Markkina-analyyseja tehdessään 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
pyrittävä varmistamaan, että sääntelyllä 
edistetään infrastruktuurin laajamittaista 
käyttöönottamista sikäli kuin se on 
taloudellisesti kannattavaa ja antaa 
kuluttajille kaikilla maantieteellisillä 
alueille etua tehokkaasta kilpailusta. Jotta 
varmistetaan suhteellinen ja mukautettu
lähestymistapa muuttuviin 
kilpailutilanteisiin, kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat säännellä 
markkinoita kansallisella tasolla ja poistaa 
sääntelyvelvoitteita maantieteellisiltä 
alueilta, joilla on todellista 
infrastruktuurikilpailua.

Arvioidessaan, mitkä käyttöoikeuksia 
koskevat velvoitteet parhaiten soveltuvat 
edistämään tehokkaita investointeja ja 
todellista kilpailua, kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi 
mahdollisuuksien mukaan otettava 
huomioon jäsenvaltioittensa eri 
maantieteellisillä alueilla mahdollisesti 
esiintyvät erilaiset olosuhteet ja suojeltava 
samalla kuluttajien etuja, myös 
maaseutuyhteisöissä asuvien, ja 
sisämarkkinoita. 

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin kysymyksessä sellaisesta maantieteellisestä 
jaosta, joka sopii yhteen kilpailulainsäädännön, jota kansallisten sääntelyviranomaisten on 
noudatettava markkina-analyysien tekemisessä, kanssa. 
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Tarkistus 112
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(5) Jotta varmistetaan suhteellinen ja
mukautettavissa oleva lähestymistapa 
muuttuviin kilpailutilanteisiin, kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat säännellä 
markkinoita kansallisella tasolla sekä
poistaa sääntelyvelvoitteita markkinoilta 
ja/tai maantieteellisiltä alueilta, joilla on 
todellista infrastruktuurikilpailua.

(5) Markkina-analyyseja tehdessään 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
pyrittävä varmistamaan, että sääntelyllä 
edistetään infrastruktuurin laajamittaista 
käyttöönottamista sikäli kuin se on 
taloudellisesti kannattavaa ja antaa 
kuluttajille kaikilla maantieteellisillä 
alueilla etua tehokkaasta kilpailusta. Jotta 
varmistetaan suhteellinen ja mukautettu
lähestymistapa muuttuviin 
kilpailutilanteisiin, kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat säännellä 
markkinoita kansallisella tasolla ja poistaa 
sääntelyvelvoitteita maantieteellisiltä 
alueilta, joilla on todellista 
infrastruktuurikilpailua.

Arvioidessaan, mitkä käyttöoikeuksia 
koskevat velvoitteet parhaiten soveltuvat 
edistämään tehokkaita investointeja ja 
todellista kilpailua, kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi 
mahdollisuuksien mukaan otettava 
huomioon jäsenvaltioittensa eri 
maantieteellisillä alueilla mahdollisesti 
esiintyvät erilaiset olosuhteet ja suojeltava 
samalla kuluttajien etuja, myös 
maaseutuyhteisöissä asuvien, ja 
sisämarkkinoita. 

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin kysymyksessä sellaisesta maantieteellisestä 
jaosta, joka sopii yhteen kilpailulainsäädännön, jota kansallisten sääntelyviranomaisten on 
noudatettava markkina-analyysien tekemisessä, kanssa. 
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Tarkistus 113
Amalia Sartori

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(5) Jotta varmistetaan suhteellinen ja
mukautettavissa oleva lähestymistapa 
muuttuviin kilpailutilanteisiin, kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat säännellä 
markkinoita kansallisella tasolla sekä
poistaa sääntelyvelvoitteita markkinoilta 
ja/tai maantieteellisiltä alueilta, joilla on 
todellista infrastruktuurikilpailua.

(5) Markkina-analyyseja tehdessään 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
pyrittävä varmistamaan, että sääntelyllä 
edistetään infrastruktuurin laajamittaista 
käyttöönottamista sikäli kuin se on 
taloudellisesti kannattavaa ja antaa 
kuluttajille kaikilla maantieteellisillä 
alueilla etua tehokkaasta kilpailusta. Jotta 
varmistetaan suhteellinen ja mukautettu
lähestymistapa muuttuviin 
kilpailutilanteisiin, kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat säännellä 
markkinoita kansallisella tasolla ja poistaa 
sääntelyvelvoitteita maantieteellisiltä 
alueilta, joilla on todellista 
infrastruktuurikilpailua.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin kysymyksessä sellaisesta maantieteellisestä 
jaosta, joka sopii yhteen kilpailulainsäädännön, jota kansallisten sääntelyviranomaisten on 
noudatettava markkina-analyysien tekemisessä, kanssa. 

Tarkistus 114
Erika Mann

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(14 a) Uuteen ja parannettuun 
infrastruktuuriin tehtäville investoinneille 
on usein ominaista huomattava pääoman 
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tarve, kysynnän epävarmuus ja pitkä 
taloudellinen elinkaari, mikä johtaa 
lisääntyneisiin investointiriskeihin. 
Direktiiveillä 2002/21/EY ja 2002/19/EY 
pitäisi tukea sääntelylähestymistapaa, 
jolla edistetään näihin 
infrastruktuureihin tehtäviä investointeja 
sallimalla kansallisten 
sääntelyviranomaisten asettaa ehdot 
oikeudelle käyttää juuri rakennettuja 
infrastruktuureja peräkkäisinä 
tarkastelukausina niin kauan, kuin 
huomattava markkinavoima on läsnä 
markkinoilla, jotta voidaan tarjota kaikille 
operaattoreille suunnitteluvarmuus, 
sallimalla kohtuulliset 
riskinjakojärjestelyt sijoittajan ja 
käyttöoikeutta hakevien välillä, jotta 
voidaan tarjota yhtäläinen toimintakenttä 
alkuperäiselle sijoittajalle ja 
operaattoreille, jotka hyötyvät oikeudesta 
käyttää uutta infrastruktuuria, ja 
tukemalla markkinaperusteisia 
hinnoittelumekanismeja tarjoten riittävää 
joustavuutta eri tuotteiden ja 
tuotelaatujen hintojen asettamiselle niin, 
että hinnat heijastavat tuotteen ja/tai 
palvelun arvoa kuluttajalle. 

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappale opastaa kansallisia sääntelyviranomaisia sääntelyn periaatteiden 
soveltamisessa puitedirektiivin 8 (4 a) artiklan mukaisesti.

Tarkistus 115
Dominique Vlasto

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(14 b) Asettaessaan velvoitteita uusien tai 
parannettujen infrastruktuurien 
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käyttöoikeuksille kansallisen 
sääntelyviranomaisen olisi varmistettava, 
että käyttöoikeuden ehdot heijastavat 
investointipäätöksen taustalla olevia 
olosuhteita, ottaen huomioon 
käyttöönottokustannukset, uusien 
tuotteiden ja palvelujen odotettu 
käyttöönottonopeus ja odotettu 
vähittäishintojen taso. Tämän lisäksi 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
tarvittaessa voitava asettaa ehdot 
käyttöoikeudelle riittävän pitkän 
ajanjakson aikana, jotta sijoittajille 
voidaan antaa suunnitteluvarmuutta. 
Näihin ehtoihin voivat kuulua 
hinnoittelua koskevat järjestelyt, jotka 
riippuvat määristä tai sopimuksen 
pituudesta edellyttäen, että kyseiset 
järjestelyt ovat yhteisön oikeuden 
mukaisia. Hinnoittelua koskevia 
järjestelyjä ei kuitenkaan tulisi sallia sillä, 
missä niillä saattaa olla syrjivä vaikutus 
huomattava markkinavoiman omaavan 
operaattorin hyväksi esimerkiksi 
marginaalin kiristyksen, markkinoille 
pääsyn esteiden pystyttämisen tai muulla 
tavalla tapahtuvan tehokkaan kilpailun 
kehityksen estämisen kautta palvelujen 
tarjoamisessa kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille.
Uusia ja parannettuja infrastruktuureja 
varten tarvittavien investointien koko 
huomioon ottaen markkinatoimijoiden 
välisillä yhteistyöjärjestelyillä voidaan 
kiihdyttää ja tehostaa uuden sukupolven 
verkkojen käyttöönottoa kuluttajien 
eduksi edellyttäen, että kilpailua 
suojellaan, myös tarvittaessa asettamalla 
käyttöoikeuksia koskevia velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään löytämään kompromissi parlamentin ja neuvoston välillä 
selventämällä puitedirektiivin 8 artiklaan ja käyttöoikeusdirektiivin 13 artiklaan tehtyjä 
tarkistuksia ja ottaen huomioon sekä tarve sallia kohtuullinen tuotto sijoittajille seuraavan 
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sukupolven liityntäverkkoihin että suojella kilpailua.

Tarkistus 116
Amalia Sartori

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(14 b) Asettaessaan velvoitteita uusien tai 
parannettujen infrastruktuurien 
käyttöoikeuksille kansallisen 
sääntelyviranomaisen olisi varmistettava, 
että käyttöoikeuden ehdot heijastavat 
investointipäätöksen taustalla olevia 
olosuhteita, ottaen huomioon 
käyttöönottokustannukset, uusien 
tuotteiden ja palvelujen odotettu 
käyttöönottonopeus ja odotettu 
vähittäishintojen taso. Tämän lisäksi 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
tarvittaessa voitava asettaa ehdot 
käyttöoikeudelle riittävän pitkän 
ajanjakson aikana, jotta sijoittajille 
voidaan antaa suunnitteluvarmuutta ja 
sallia samalla tehtyjen oletusten 
oikeellisuuden tarkastelu määräajoin. 

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä selventämällä 
8 (4 a) artiklaan tehtyjä tarkistuksia, jotka koskevat sääntelijän tavoitteita seuraavan 
sukupolven liitynnöille.
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Tarkistus 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(14 b) Asettaessaan velvoitteita uusien tai 
parannettujen infrastruktuurien 
käyttöoikeuksille kansallisen 
sääntelyviranomaisen olisi varmistettava, 
että käyttöoikeuden ehdot heijastavat
investointipäätöksen taustalla olevia 
olosuhteita, ottaen huomioon 
käyttöönottokustannukset, uusien 
tuotteiden ja palvelujen odotettu 
käyttöönottonopeus ja odotettu 
vähittäishintojen taso. Tämän lisäksi 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
tarvittaessa voitava asettaa ehdot 
käyttöoikeudelle riittävän pitkän 
ajanjakson aikana, jotta sijoittajille 
voidaan antaa suunnitteluvarmuutta. 
Näihin ehtoihin voivat kuulua 
hinnoittelua koskevat järjestelyt, jotka 
riippuvat määristä tai sopimuksen 
pituudesta edellyttäen, että kyseiset 
järjestelyt ovat yhteisön oikeuden 
mukaisia. Hinnoittelua koskevia 
järjestelyjä ei kuitenkaan tulisi sallia sillä, 
missä niillä saattaa olla syrjivä vaikutus 
huomattava markkinavoiman omaavan 
operaattorin hyväksi mukaan luettuna 
marginaalin kiristyksen, markkinoille 
pääsyn esteiden pystyttämisen tai muulla 
tavalla tapahtuvan tehokkaan kilpailun 
kehityksen estämisen kautta palvelujen 
tarjoamisessa kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille.
Uusia ja parannettuja infrastruktuureja 
varten tarvittavien investointien koko 
huomioon ottaen markkinatoimijoiden 
välisillä yhteistyöjärjestelyillä voidaan 
kiihdyttää ja tehostaa uuden sukupolven 
verkkojen käyttöönottoa kuluttajien 
eduksi edellyttäen, että kilpailua 
suojellaan, myös tarvittaessa asettamalla 
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käyttöoikeuksia koskevia velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään löytämään kompromissi parlamentin ja neuvoston välillä 
selventämällä puitedirektiivin 8 artiklaan ja käyttöoikeusdirektiivin 13 artiklaan tehtyjä 
tarkistuksia ja ottaen huomioon sekä tarve sallia kohtuullinen tuotto sijoittajille seuraavan 
sukupolven liityntäverkkoihin että suojella kilpailua.

Tarkistus 118
Gunnar Hökmark

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(14 b) Asettaessaan velvoitteita uusien tai 
parannettujen infrastruktuurien 
käyttöoikeuksille kansallisen 
sääntelyviranomaisen olisi varmistettava, 
että käyttöoikeuden ehdot heijastavat 
investointipäätöksen taustalla olevia 
olosuhteita, ottaen huomioon 
käyttöönottokustannukset, uusien 
tuotteiden ja palvelujen odotettu 
käyttöönottonopeus ja odotettu 
vähittäishintojen taso. Tämän lisäksi 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
tarvittaessa voitava asettaa ehdot 
käyttöoikeudelle riittävän pitkän 
ajanjakson aikana, jotta sijoittajille 
voidaan antaa suunnitteluvarmuutta. 
Näihin ehtoihin voivat kuulua 
hinnoittelua koskevat järjestelyt, jotka 
riippuvat määristä tai sopimuksen 
pituudesta edellyttäen, että kyseiset 
järjestelyt ovat yhteisön oikeuden 
mukaisia. Hinnoittelua koskevia 
järjestelyjä ei kuitenkaan tulisi sallia 
siellä, missä niillä saattaa olla syrjivä 
vaikutus huomattava markkinavoiman 
omaavan operaattorin hyväksi mukaan 
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luettuna marginaalin kiristyksen, 
markkinoille pääsyn esteiden 
pystyttämisen tai muulla tavalla 
tapahtuvan tehokkaan kilpailun 
kehityksen estämisen kautta palvelujen 
tarjoamisessa kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille.
Uusia ja parannettuja infrastruktuureja 
varten tarvittavien investointien koko 
huomioon ottaen markkinatoimijoiden 
välisillä yhteistyöjärjestelyillä voidaan 
kiihdyttää ja tehostaa uuden sukupolven 
verkkojen käyttöönottoa kuluttajien 
eduksi edellyttäen, että kilpailua 
suojellaan, myös tarvittaessa asettamalla 
käyttöoikeuksia koskevia velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään löytämään kompromissi parlamentin ja neuvoston välillä 
selventämällä puitedirektiivin 8 artiklaan ja käyttöoikeusdirektiivin 13 artiklaan tehtyjä 
tarkistuksia ja ottaen huomioon sekä tarve sallia kohtuullinen tuotto sijoittajille seuraavan 
sukupolven liityntäverkkoihin että suojella kilpailua.

Tarkistus 119
Erika Mann

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(14 b) Asettaessaan velvoitteita uusien tai 
parannettujen infrastruktuurien 
käyttöoikeuksille ja käyttäessään 
korjaavia toimia hintojen 
kontrolloimiseksi kansallisen 
sääntelyviranomaisen olisi varmistettava, 
että käyttöoikeuden ehdot heijastavat 
investointipäätöksen taustalla olevia 
olosuhteita, ottaen huomioon 
käyttöönottokustannukset, uusien 
tuotteiden ja palvelujen odotettu 
käyttöönottonopeus ja odotettu 
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vähittäishintojen taso.
Markkinatoimijoille olisi sallittava se, että 
ne heijastavat käyttöoikeuden hakijan 
sitoutumisastetta investointiriskin osan 
jakamiseen esimerkiksi pitkän aikavälin 
käyttöoikeussopimuksilla ja/tai 
vähimmäismäärillä käyttöoikeutta 
koskevissa ehdoissa, myös hinnassa. 
Erilaisten tukkuhintojen asettamista 
erilaisille tuotteille ja laatutasoille, kuten
eri kaistanleveyksille, olisi tuettava, sillä 
se antaa mahdollisuuden tuotteen ja/tai 
palvelun arvon heijastumiseen 
käyttöoikeuden hinnassa. Tällainen 
hinnoittelun markkinaperusteinen 
lähestymistapa lisää hyvinvointia, 
heijastaa kuluttajakysyntää ja sallii 
halvempien yksinkertaisten tuotteiden ja 
kalliimpien huipputuotteiden pitämisen 
markkinoilla, ja voi kiihdyttää uusien 
tuotteiden ja palvelujen käyttöönottoa ja 
yleistymistä. Houkuttelevasti 
hinnoiteltujen, uusien 
joukkomarkkinapalvelujen nopeaa 
yleistymistä tukevien vähittäistuotteiden 
tarjoamista ei pitäisi estää 
hintapainostustestin liian kapea-alaisella 
ja epäasianmukaisella soveltamisella. 
Verkko-operaattoreita ja 
palveluntarjoajia, jotka ovat valmiita 
sitoutumaan epävarmoihin pitkän 
aikavälin investointeihin, ei saa kieltää 
tekemästä houkuttelevia, mutta silti 
kannattavia tarjouksia kuluttajille, 
kunhan vastaava operaattori tai 
palveluntarjoaja, joka on valmis 
sitoutumaan samaan määrään tai 
epävarmuuteen, voi taloudellisesti tehdä 
vastaavan tarjouksen.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappale opastaa kansallisia sääntelyviranomaisia hintasääntelyn 
soveltamisessa käyttöoikeusdirektiivin 13 artiklan mukaisesti.
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Tarkistus 120
Amalia Sartori

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 14 c kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(14 c) Käyttäessään korjaavia toimia 
hintojen kontrolloimiseksi kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi pyrittävä 
sallimaan sijoittajalle kohtuullinen tuotto, 
joka voi tarvittaessa olla mukautettu 
heijastamaan tietylle 
investointihankkeelle ominaista riskiä. 
Hinnoittelua koskevia järjestelyjä ei 
kuitenkaan tulisi sallia siellä, missä niillä 
saattaa olla syrjivä vaikutus huomattava 
markkinavoiman omaavan operaattorin 
hyväksi mukaan luettuna marginaalin 
kiristyksen, markkinoille pääsyn esteiden 
pystyttämisen tai muulla tavalla 
tapahtuvan tehokkaan kilpailun 
kehityksen estämisen kautta palvelujen 
tarjoamisessa kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään löytämään kompromissi parlamentin ja neuvoston välillä 
selventämällä käyttöoikeusdirektiivin 13 artiklaan tehtyjä tarkistuksia ja ottaen huomioon 
sekä tarve sallia kohtuullinen tuotto sijoittajille seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin että 
suojella kilpailua.
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Tarkistus 121
Amalia Sartori

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 14 d kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(14 d) Uusia ja parannettuja 
infrastruktuureja varten tarvittavien 
investointien koko huomioon ottaen 
markkinatoimijoiden välisillä 
yhteistyöjärjestelyillä voidaan, silloin kun 
ne ovat yhteisön oikeuden mukaisia, 
kiihdyttää ja tehostaa uuden sukupolven 
verkkojen käyttöönottoa kuluttajien 
eduksi edellyttäen, että kilpailua 
suojellaan, myös käyttöoikeuksia 
koskevilla velvollisuuksilla, joita 
edellytetään markkina-analyysimenettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään löytämään kompromissi parlamentin ja neuvoston välillä 
selventämällä puitedirektiivin 12 artiklaan tehtyjä tarkistuksia järjestelmien, riskien ja 
investointien jakamisesta ja selvennetään yhteyttä puitedirektiivin 12 artiklan ja direktiivien 
mukaisesti asetettujen käyttöoikeusvelvoitteiden välillä.

Tarkistus 122
Amalia Sartori

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 14 e kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(14 e) Vahvistaessaan käyttöoikeutta 
koskevia sääntöjä huomattavan 
markkinavoiman operaattoreille 
kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
kannustettava investoimaan sellaisiin 
arkkitehtuureihin, jotka kestävät kauas 
tulevaisuuteen ja nopeasti mahdollistavat 
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käyttöoikeuden ja kolmansien osapuolien 
innovaatiot. Sellaisten operaattorien, 
jotka on nimetty huomattavan 
markkinavoiman operaattoreiksi, 
rakentamia arkkitehtuureja, jotka eivät 
nopeasti mahdollista käyttöoikeuksia, ei 
pitäisi palkita sääntelyjärjestelmän kautta 
esimerkiksi soveltamalla löyhempiä 
vaatimuksia kuin niitä, jotka muussa 
tapauksessa sovellettaisiin, tai jakamalla 
kolmansille osapuolille kustannuksia 
myöhempien verkkomukautusten osalta 
käyttöoikeuden sallimiseksi.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään yksilöimään, miten sääntelijät voisivat täyttää 8 artiklan 
tavoitteet edistämällä investointia, joka on kilpailun mukaista.

Tarkistus 123
Mary Honeyball

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(19 b) Direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 8 a artiklassa 
määritettyjen tavoitteiden saavuttamisen 
edistämiseksi olisi jäsenvaltioiden 
johdolla järjestettävä vuonna 2010 
taajuuksia koskeva kokous, johon 
osallistuisivat Euroopan parlamentti, 
komissio ja kaikki sidosryhmät. 
Kokouksen olisi erityisesti edistettävä 
EU:n taajuuspolitiikan 
johdonmukaisuuden lisäämistä. 

Or. en
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Perustelu

Taajuuksia koskeva kokous on tärkeä ja hyödyllinen foorumi taajuuspolitiikasta päättäville 
ajankohtaisten keskeisten asioiden käsittelyssä. Mutta kun otetaan huomioon vuoden 2010 
määräaika, on valitettavasti liian myöhäistä käsitellä digitaalilähetyksiin siirtymistä ja 
taajuusylijäämää koskevia kysymyksiä, koska useimpien jäsenvaltioiden suunnitelmat on jo 
tehty. 

Tarkistus 124
Erna Hennicot-Schoepges

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(22) Tämän direktiivin taajuuksien 
hallinnointia koskevien säännösten olisi
oltava sopusoinnussa radiotaajuuksien 
hallinnoinnin alalla toimivien 
kansainvälisten ja alueellisten 
organisaatioiden, kuten Kansainvälisen 
televiestintäliiton (ITU) ja Euroopan posti-
ja telehallintojen konferenssin (CEPT),
tekemän työn kanssa, jotta varmistetaan 
taajuuksien käytön tehokas hallinnointi ja 
yhdenmukaistaminen koko yhteisön 
alueella sekä maailmanlaajuisesti.

(22) Tämän direktiivin taajuuksien 
hallinnointia koskevia säännöksiä 
soveltaessaan jäsenvaltioiden olisi
toimittava radiotaajuuksien hallinnoinnin 
alalla toimivien kansainvälisten ja 
alueellisten organisaatioiden, kuten 
Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) ja 
Euroopan posti- ja telehallintojen 
konferenssin (CEPT), oikeudellisen 
kehyksen mukaisesti, jotta varmistetaan 
taajuuksien käytön tehokas hallinnointi ja 
yhdenmukaistaminen koko yhteisön 
alueella sekä jäsenvaltioiden ja ITU:n 
muiden jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Perustelu

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)). The AM clarifies that the observation of the ITU RR is most important with regard 
to the relations amongst Member States of the European Union. When applying the neutrality 
principles (technology neutrality and service neutrality), EU Member States and the 
Commission have to act in conformity with ITU Radio Regulations (RR). Such reference does 
not prevent EU Member States from applying different – or more flexible – rules at 
Community level, as long as they do not cause harmful interferences with other countries. 
Hence, the ITU RR reference is necessary in order to preserve radiocommunications 
compatibility amongst EU Member States, maintain their protection and to provide legal 
procedures to solve problems.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(22) Tämän direktiivin taajuuksien 
hallinnointia koskevien säännösten olisi
oltava sopusoinnussa radiotaajuuksien 
hallinnoinnin alalla toimivien 
kansainvälisten ja alueellisten 
organisaatioiden, kuten Kansainvälisen 
televiestintäliiton (ITU) ja Euroopan posti-
ja telehallintojen konferenssin (CEPT),
tekemän työn kanssa, jotta varmistetaan 
taajuuksien käytön tehokas hallinnointi ja 
yhdenmukaistaminen koko yhteisön 
alueella sekä maailmanlaajuisesti.

(22) Tämän direktiivin taajuushallintoa 
koskevia säännöksiä soveltaessaan 
jäsenvaltioiden olisi toimittava
radiotaajuuksien hallinnoinnin alalla 
toimivien kansainvälisten ja alueellisten 
organisaatioiden, kuten Kansainvälisen 
televiestintäliiton (ITU) ja Euroopan posti-
ja telehallintojen konferenssin (CEPT),
oikeudellisen kehyksen mukaisesti, jotta 
varmistetaan taajuuksien käytön tehokas 
hallinnointi ja tarvittaessa
yhdenmukaistaminen koko yhteisön 
alueella sekä maailmanlaajuisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä selventämällä 
kansainvälisten sopimusten oikeudellista kunnioittamista.

Tarkistus 126
Herbert Reul

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(22) Tämän direktiivin taajuuksien 
hallinnointia koskevien säännösten olisi
oltava sopusoinnussa radiotaajuuksien 
hallinnoinnin alalla toimivien 

(22) Tämän direktiivin taajuushallintoa 
koskevia säännöksiä soveltaessaan 
jäsenvaltioiden olisi toimittava
radiotaajuuksien hallinnoinnin alalla 
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kansainvälisten ja alueellisten 
organisaatioiden, kuten Kansainvälisen 
televiestintäliiton (ITU) ja Euroopan posti-
ja telehallintojen konferenssin (CEPT),
tekemän työn kanssa, jotta varmistetaan 
taajuuksien käytön tehokas hallinnointi ja 
yhdenmukaistaminen koko yhteisön 
alueella sekä maailmanlaajuisesti.

toimivien kansainvälisten ja alueellisten 
organisaatioiden, kuten Kansainvälisen 
televiestintäliiton (ITU) ja Euroopan posti-
ja telehallintojen konferenssin (CEPT),
oikeudellisen kehyksen mukaisesti, jotta 
varmistetaan taajuuksien käytön tehokas 
hallinnointi ja tarvittaessa
yhdenmukaistaminen koko yhteisön 
alueella sekä maailmanlaajuisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä selventämällä 
kansainvälisten sopimusten oikeudellista kunnioittamista.

Tarkistus 127
Mary Honeyball

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 26 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(26) Taajuuksien hallinnoinnin ja 
taajuuksien käyttömahdollisuuksien 
joustavuutta olisi parannettava 
teknologiasta ja palvelusta 
riippumattomien valtuutusten kautta, jotta 
taajuuksien käyttäjät voisivat valita parhaat 
teknologiat ja palvelut käytettäväksi 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla 
taajuusalueilla taajuuksien varaamista 
koskevissa kansallisissa taulukoissa 
yksilöidyllä tavalla ja ITU:n radio-
ohjesääntöjen mukaisesti, jäljempänä 
'teknologia- ja palveluriippumattomuuden 
periaatteet'. Teknologioihin ja palveluihin 
olisi sovellettava hallintopäätöksiin 
perustuvaa lähestymistapaa, kun kyseessä 
on yleinen etu, ja tällainen lähestymistapa 
olisi perusteltava selkeästi ja sitä olisi 
tarkasteltava säännöllisesti uudelleen.

(26) Taajuuksien hallinnoinnin ja 
taajuuksien käyttömahdollisuuksien 
joustavuutta olisi parannettava 
teknologiasta ja palvelusta 
riippumattomien valtuutusten kautta, jotta 
taajuuksien käyttäjät voisivat valita parhaat 
teknologiat ja palvelut käytettäväksi 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla 
taajuusalueilla. Teknologioihin ja 
palveluihin olisi sovellettava 
hallintopäätöksiin perustuvaa 
lähestymistapaa, kun kyseessä on yleinen 
etu, ja tällainen lähestymistapa olisi 
perusteltava selkeästi ja sitä olisi 
tarkasteltava säännöllisesti uudelleen.
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Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti esitti tämän johdanto-osan kappaleen poistamista, jotta se saataisiin 9 
artiklan 3 ja 4 kohdassa ehdotettujen säännösten mukaiseksi, katsomme että sen tietyt 
näkökohdat ovat hyödyllisiä ja siten ne on säilytettävä. 

Tarkistus 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(28) Taajuuksien käyttäjien olisi voitava 
vapaasti valita palvelut, joita ne haluavat 
tarjota, noudattaen siirtymäkauden 
määräyksiä, joilla ratkaistaan aikaisemmin 
hankittuihin oikeuksiin liittyvät 
kysymykset. Tähän 
palveluriippumattomuuden periaatteeseen
olisi voitava tehdä poikkeuksia, jotka 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten elämän turvallisuuden takaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja ne pitäisi sallia silloin kun 
se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin pitäisi sisältyä kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen yhteisön oikeuden mukaisesti 
jäsenvaltioiden määrittelemällä tavalla. 
Lukuun ottamatta tilanteita, joissa on 
taattava elämän turvallisuus tai 
saavutettava muita yleisen edun mukaisia 
tavoitteita, poikkeukset eivät saisi johtaa 
tietyille palveluille varattuun yksiomaiseen 
käyttöön vaan näille palveluille pitäisi 
pikemminkin myöntää etuoikeus siten, että 
muutkin palvelut tai teknologiat voivat 

(28) Taajuuksien käyttäjien olisi voitava 
vapaasti valita palvelut, joita ne haluavat 
tarjota, noudattaen siirtymäkauden 
määräyksiä, joilla ratkaistaan aikaisemmin 
hankittuihin oikeuksiin liittyvät 
kysymykset. Toisaalta olisi sallittava 
toimenpiteitä, jotka edellyttävät erityisen 
palvelun tarjoamista selkeästi määriteltyjen 
yleisen edun mukaisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, kuten elämän 
turvallisuuden takaamiseksi, sosiaalisen, 
alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja ne pitäisi sallia silloin kun 
se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin pitäisi sisältyä kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen yhteisön oikeuden mukaisesti 
jäsenvaltioiden määrittelemällä tavalla.
Lukuun ottamatta tilanteita, joissa on 
taattava elämän turvallisuus tai
poikkeuksellisesti saavutettava muita 
yleisen edun mukaisia tavoitteita,
toimenpiteet eivät saisi johtaa tietyille 
palveluille varattuun yksiomaiseen 
käyttöön vaan näille palveluille pitäisi 
pikemminkin myöntää etuoikeus siten, että 
muutkin palvelut tai teknologiat voivat 
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mahdollisuuksien mukaan toimia samalla 
taajuusalueella.

mahdollisuuksien mukaan toimia samalla 
taajuusalueella.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä ja samalla 
varmistamaan yhdenmukainen sanamuoto puitedirektiivin 9 artiklan 4 kohdan kanssa.

Tarkistus 129
Herbert Reul

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(28) Taajuuksien käyttäjien olisi voitava 
vapaasti valita palvelut, joita ne haluavat 
tarjota, noudattaen siirtymäkauden 
määräyksiä, joilla ratkaistaan aikaisemmin 
hankittuihin oikeuksiin liittyvät 
kysymykset. Tähän 
palveluriippumattomuuden periaatteeseen
olisi voitava tehdä poikkeuksia, jotka 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten elämän turvallisuuden takaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja ne pitäisi sallia silloin kun 
se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin pitäisi sisältyä kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen yhteisön oikeuden mukaisesti 
jäsenvaltioiden määrittelemällä tavalla. 
Lukuun ottamatta tilanteita, joissa on 
taattava elämän turvallisuus tai 
saavutettava muita yleisen edun mukaisia 
tavoitteita, poikkeukset eivät saisi johtaa 
tietyille palveluille varattuun yksiomaiseen 

(28) Taajuuksien käyttäjien olisi voitava 
vapaasti valita palvelut, joita ne haluavat 
tarjota, noudattaen siirtymäkauden 
määräyksiä, joilla ratkaistaan aikaisemmin 
hankittuihin oikeuksiin liittyvät 
kysymykset. Toisaalta olisi sallittava 
toimenpiteitä, jotka edellyttävät erityisen 
palvelun tarjoamista selkeästi määriteltyjen 
yleisen edun mukaisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, kuten elämän 
turvallisuuden takaamiseksi, sosiaalisen, 
alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja ne pitäisi sallia silloin kun 
se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin pitäisi sisältyä kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen yhteisön oikeuden mukaisesti 
jäsenvaltioiden määrittelemällä tavalla.
Lukuun ottamatta tilanteita, joissa on 
taattava elämän turvallisuus tai
poikkeuksellisesti saavutettava muita 
yleisen edun mukaisia tavoitteita,
toimenpiteet eivät saisi johtaa tietyille 
palveluille varattuun yksiomaiseen 

Adlib Express Watermark



AM\775029FI.doc 21/53 PE421.390v01-00

FI

käyttöön vaan näille palveluille pitäisi 
pikemminkin myöntää etuoikeus siten, että 
muutkin palvelut tai teknologiat voivat 
mahdollisuuksien mukaan toimia samalla 
taajuusalueella.

käyttöön vaan näille palveluille pitäisi 
pikemminkin myöntää etuoikeus siten, että 
muutkin palvelut tai teknologiat voivat 
mahdollisuuksien mukaan toimia samalla 
taajuusalueella.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä ja samalla 
varmistamaan yhdenmukainen sanamuoto puitedirektiivin 9 artiklan 4 kohdan kanssa.

Tarkistus 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 60 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(60) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta antaa suosituksia ja/tai 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
jotka liittyvät puitedirektiivin 7 artiklan 
mukaisiin ilmoituksiin; 
yhdenmukaistamiseen taajuuksien ja 
numeroinnin alalla sekä verkkojen ja 
palvelujen turvallisuuteen liittyvissä 
asioissa; merkityksellisten tuote- ja 
palvelumarkkinoiden yksilöintiin;
valtioiden rajat ylittävien markkinoiden 
yksilöintiin; standardien täytäntöönpanoon 
sekä sääntelyjärjestelmän säännösten 
yhdenmukaiseen soveltamiseen.
Komissiolle olisi myös siirrettävä 
toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
käyttöoikeusdirektiivin liitteiden I ja II 
päivittämiseksi markkinoiden ja 
teknologian kehityksen mukaisesti. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa näiden 
direktiivien muita kuin keskeisiä osia muun 
muassa täydentämällä niitä uusilla muilla 

(60) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta hyväksyä suosituksia ja/tai 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
liittyvät yhdenmukaistamiseen
numeroinnin ja taajuuksien käyttöä 
koskevan yleisvaltuutuksen alalla sekä 
verkkojen ja palvelujen turvallisuuteen
liittyviin asioihin, merkityksellisten tuote-
ja palvelumarkkinoiden yksilöintiin;
valtioiden rajat ylittävien markkinoiden 
yksilöintiin; standardien täytäntöönpanoon 
sekä sääntelyjärjestelmän säännösten 
yhdenmukaiseen soveltamiseen.
Komissiolle olisi myös siirrettävä 
toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
käyttöoikeusdirektiivin liitteiden I ja II 
päivittämiseksi markkinoiden ja 
teknologian kehityksen mukaisesti. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa näiden 
direktiivien muita kuin keskeisiä osia muun 
muassa täydentämällä niitä uusilla muilla 
kuin keskeisillä osilla, ne olisi 
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kuin keskeisillä osilla, ne olisi 
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen,

hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen,

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä ottamalla 
huomioon ensimmäisen käsittelyn tulos, jonka mukaan taajuuksien yksittäisen käytön 
yhdenmukaistamisesta olisi päätettävä lainsäädännöllä eikä komitologialla.

Tarkistus 131
Herbert Reul

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 60 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(60) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta antaa suosituksia ja/tai
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
jotka liittyvät puitedirektiivin 7 artiklan 
mukaisiin ilmoituksiin;
yhdenmukaistamiseen taajuuksien ja
numeroinnin alalla sekä verkkojen ja 
palvelujen turvallisuuteen liittyvissä 
asioissa; merkityksellisten tuote- ja 
palvelumarkkinoiden yksilöintiin; 
valtioiden rajat ylittävien markkinoiden 
yksilöintiin; standardien täytäntöönpanoon 
sekä sääntelyjärjestelmän säännösten 
yhdenmukaiseen soveltamiseen. 
Komissiolle olisi myös siirrettävä 
toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
käyttöoikeusdirektiivin liitteiden I ja II 
päivittämiseksi markkinoiden ja 
teknologian kehityksen mukaisesti. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa näiden 
direktiivien muita kuin keskeisiä osia muun 
muassa täydentämällä niitä uusilla muilla 

(60) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta hyväksyä suosituksia ja/tai 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka liittyvät 
yhdenmukaistamiseen numeroinnin ja 
taajuuksien käyttöä koskevan 
yleisvaltuutuksen alalla sekä verkkojen ja 
palvelujen turvallisuuteen liittyviin 
asioihin, merkityksellisten tuote- ja 
palvelumarkkinoiden yksilöintiin; 
valtioiden rajat ylittävien markkinoiden 
yksilöintiin; standardien täytäntöönpanoon 
sekä sääntelyjärjestelmän säännösten 
yhdenmukaiseen soveltamiseen. 
Komissiolle olisi myös siirrettävä 
toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
käyttöoikeusdirektiivin liitteiden I ja II 
päivittämiseksi markkinoiden ja 
teknologian kehityksen mukaisesti. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa näiden 
direktiivien muita kuin keskeisiä osia muun 
muassa täydentämällä niitä uusilla muilla 
kuin keskeisillä osilla, ne olisi 
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kuin keskeisillä osilla, ne olisi 
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen,

hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen,

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä ottamalla 
huomioon ensimmäisen käsittelyn tulos, jonka mukaan taajuuksien yksittäisen käytön 
yhdenmukaistamisesta olisi päätettävä lainsäädännöllä eikä komitologialla.

Tarkistus 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

b a) Korvataan 2 kohdan b alakohta 
seuraavasti:
"b) varmistamalla, ettei kilpailua 
sähköisessä viestinnässä ja 
informaatioyhteiskunnan palveluissa 
vääristetä tai rajoiteta, erityisesti sisällön 
toimittamisen ja käyttöoikeuden ja 
sähköisen viestinnän ja 
informaatioyhteiskunnan palvelujen 
osalta kaikkialla verkoissa;"

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 58, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta) ottaen 
samalla huomioon avoimien verkkojen periaate sen varmistamiseksi, että kaikki käyttäjät 
voivat täysimääräisesti hyötyä informaatioyhteiskunnasta ja sen innovaatioista.
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Tarkistus 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

b a) Korvataan 2 kohdan b alakohta 
seuraavasti:
"b) varmistamalla, ettei kilpailua 
sähköisessä viestinnässä ja 
informaatioyhteiskunnan palveluissa 
vääristetä tai rajoiteta, erityisesti sisällön 
toimittamisen ja käyttöoikeuden ja 
sähköisen viestinnän ja 
informaatioyhteiskunnan palvelujen 
osalta kaikkialla verkoissa;"

Or. en

Tarkistus 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – f a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 4 kohta – f a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

f a) Lisätään 4 kohtaan f a alakohta.
"f a)soveltamalla periaatetta, jonka 
mukaan loppukäyttäjillä pitäisi olla 
mahdollisuus käyttää ja jaella mitä 
tahansa sisältöä ja käyttää kaikkia 
valitsemiaan sovelluksia ja/tai palveluja;"

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan osittain tarkistus 61, jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a 
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alakohta).

Tarkistus 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – f b alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 4 kohta – f b alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

f b) Lisätään 4 kohtaan f b alakohta.
" f b) soveltamalla periaatetta, jonka 
mukaan loppukäyttäjien perusoikeuksia 
tai -vapauksia ei rajoiteta sananvapautta 
ja tiedonvälityksen vapautta koskevan 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
11 artiklan mukaisesti ennen 
oikeusviranomaisen tekemää 
ennakkopäätöstä, paitsi niissä 
tapauksissa, joissa yleinen järjestys on 
uhattuna, jolloin ennakkopäätös voidaan 
pitää toissijaisena."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 138, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008.

Tarkistus 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – g alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 5 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a) edistämällä sääntelyn ennustettavuutta; a) edistämällä sääntelyn ennustettavuutta
varmistamalla, että sääntelyoloja 
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sovelletaan riittävän pitkään;

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin tarkistus olisi edellyttänyt kansallisilta sääntelyviranomaisilta sen 
varmistamista, että sovelletaan yhtenäisiä sääntelytapoja peräkkäisinä markkinoiden 
tarkastelukausina, mikä loisi oikeudellista epävarmuutta, koska kansallisilta 
sääntelyviranomaisilta edellytetään sääntelypäätöstensä uudelleentarkastelua jokaisen 
markkinoiden tarkastelun yhteydessä (eikä siten voida varmistaa lähestymistavan 
jatkuvuutta). Uuden kompromissiehdotuksen sanamuoto on laadittu siten, että tarjotaan 
mahdollisimman suurta sääntelyn ennustettavuutta oikeudellisen kehyksen mukaisesti. 

Tarkistus 137
Erika Mann

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – g alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 5 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a) edistämällä sääntelyn ennustettavuutta; a) edistämällä sääntelyn ennustettavuutta
tarvittaessa peräkkäisiin tarkastelukausiin 
perustuvien jatkuvien korjaavien toimien 
avulla;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella annetaan kansallisille sääntelyviranomaisille mahdollisuus sitoutua korvaaviin 
toimiin, siis tosiasiallisiin käyttöoikeutta koskeviin ehtoihin, joka on erityisen tärkeää 
päätettäessä investoinneista uusiin ja parannettuihin infrastruktuureihin. Säännöllisiä 
markkinakatsauksia pitäisi tietenkin yhä tehdä.
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Tarkistus 138
Angelika Niebler

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – g alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 5 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a) edistämällä sääntelyn ennustettavuutta; a) edistämällä sääntelyn ennustettavuutta
tarvittaessa useisiin markkinakatsauksiin 
perustuvien jatkuvien korvaavien toimien 
avulla;

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn sanamuoto. Nyt on tehtävä investointipäätöksiä uusiin ja 
parannettuihin infrastruktuureihin. Tämä edellyttää johdonmukaista sääntelyn 
lähestymistapaa.

Tarkistus 139
Erika Mann

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – g alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 5 kohta – d alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

d) edistämällä tehokkaita uuteen ja 
parannettuun infrastruktuuriin tehtäviä 
investointeja ja niihin liittyviä 
innovaatioita;

d) edistämällä tehokkaita investointeja ja 
innovaatioita uuteen ja parannettuun 
infrastruktuuriin varmistamalla, että 
toimintojen käyttöoikeuden saamisen 
ehdoissa otetaan asianmukaisesti 
huomioon investointiyritysten ottamat 
riskit, kannustamalla tarvittaessa riskien 
jakamiseen investoijien välillä sekä 
investoijien ja käyttöoikeutta hakevien 
välillä, ja sallimalla hinnoittelun 
joustavuus;
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Or. en

Perustelu

Kompromissitekstillä pyritään antamaan kansallisille sääntelyviranomaisille joustavia 
välineitä, joilla ne voivat kannustaa investointeja uusiin ja parannettuihin liityntäverkkoihin. 
Riskien oikeudenmukainen jako käyttöoikeuden ehdoissa ja hinnoittelun joustavuus eri 
tuotteille voivat edistää uusien verkkojen käyttöönottamista samalla, kun edistetään kilpailua 
edistämällä houkuttelevia tarjouksia loppukäyttäjille.

Tarkistus 140
Angelika Niebler

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – g alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 5 kohta – d alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

d) edistämällä tehokkaita uuteen ja 
parannettuun infrastruktuuriin tehtäviä 
investointeja ja niihin liittyviä 
innovaatioita;

d) edistämällä tehokkaita investointeja ja 
innovaatioita uuteen ja parannettuun 
infrastruktuuriin, myös rohkaisemalla 
investointien jakamiseen ja varmistamalla 
riskin kohtuullisen jakamisen investoijien 
ja niiden yritysten kanssa, jotka saavat 
uudet toiminnot käyttöönsä;

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn sanamuoto. Nyt on tehtävä investointipäätöksiä uusiin ja 
parannettuihin infrastruktuureihin. Tämä edellyttää johdonmukaista sääntelyn 
lähestymistapaa.

Tarkistus 141
Gunnar Hökmark

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – g alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 5 kohta – d alakohta
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Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

d) edistämällä tehokkaita uuteen ja 
parannettuun infrastruktuuriin tehtäviä 
investointeja ja niihin liittyviä 
innovaatioita;

d) edistämällä tehokkaita investointeja ja 
innovaatioita uuteen ja parannettuun 
infrastruktuuriin, myös varmistamalla, että 
mahdollisissa käyttöoikeusvelvoitteissa 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
investointiyritysten ottamat riskit;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään löytämään kompromissi parlamentin ja neuvoston välillä 
seuraavan sukupolven liityntäverkkojen käyttö- ja hinnoittelujärjestelyistä.

Tarkistus 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – g alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 5 kohta – d alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

d) edistämällä tehokkaita uuteen ja 
parannettuun infrastruktuuriin tehtäviä 
investointeja ja niihin liittyviä 
innovaatioita;

d) edistämällä tehokkaita investointeja ja 
innovaatioita uuteen ja parannettuun 
infrastruktuuriin, myös varmistamalla, että 
mahdollisissa käyttöoikeusvelvoitteissa 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
investointiyritysten ottamat riskit;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään löytämään kompromissi parlamentin ja neuvoston välillä 
seuraavan sukupolven liityntäverkkojen käyttö- ja hinnoittelujärjestelyistä.
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Tarkistus 143
Herbert Reul

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 a artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Euroopan unionin radiotaajuuspolitiikan 
strateginen suunnittelu ja 
yhteensovittaminen

Radiotaajuuspolitiikan strateginen 
suunnittelu ja yhteensovittaminen

1. Jäsenvaltioiden on toimittava 
yhteistyössä keskenään ja komission 
kanssa Euroopan unionin radiotaajuuksien 
käytön strategisen suunnittelun, 
yhteensovittamisen ja yhdenmukaistamisen 
osalta. Tämän vuoksi niiden on otettava 
huomioon muun muassa Euroopan unionin 
politiikan taloudelliset, turvallisuuteen ja 
terveyteen liittyvät, julkista etua ja 
sananvapautta koskevat, kulttuuriset, 
tieteelliset, sosiaaliset ja tekniset 
näkökohdat sekä radiotaajuuksien 
käyttäjäyhteisöjen erilaiset edut siten, että 
tavoitteena on optimoida taajuuksien 
käyttö ja torjua haitalliset häiriöt.

1. Jäsenvaltioiden on toimittava 
yhteistyössä keskenään ja komission 
kanssa Euroopan yhteisön radiotaajuuksien 
käytön strategisen suunnittelun, 
yhteensovittamisen ja yhdenmukaistamisen 
osalta. Tämän vuoksi niiden on otettava 
huomioon muun muassa Euroopan unionin 
politiikan taloudelliset, turvallisuuteen ja 
terveyteen liittyvät, julkista etua ja 
sananvapautta koskevat, kulttuuriset, 
tieteelliset, sosiaaliset ja tekniset 
näkökohdat sekä radiotaajuuksien 
käyttäjäyhteisöjen erilaiset edut siten, että 
tavoitteena on optimoida taajuuksien 
käyttö ja torjua haitalliset häiriöt.

2. Jäsenvaltioiden on edistettävä
radiotaajuuksia koskevien poliittisten 
toimintavaihtoehtojen yhteensovittamista
Euroopan unionissa ja tarvittaessa 
radiotaajuuksien saatavuutta ja tehokasta 
käyttöä koskevia yhdenmukaisia ehtoja. 
Tämä on tarpeen sähköisen viestinnän
sisämarkkinoiden toteuttamisen ja 
toiminnan kannalta.

2. Jäsenvaltioiden on keskinäisen ja 
komission kanssa tehtävän yhteistyön 
kautta edistettävä radiotaajuuspolitiikan 
lähestymistapojen koordinointia Euroopan
yhteisössä ja tarvittaessa radiotaajuuksien 
saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevia
yhdenmukaistettuja ehtoja, joita 
sisämarkkinoiden toteuttaminen ja 
toiminta edellyttävät sähköisen viestinnän
alalla.

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
Euroopan unionin etujen tehokasta 
yhteensovittamista 
radiotaajuuskysymyksissä toimivaltaisissa 
kansainvälisissä järjestöissä. Tarvittaessa
tällaisen tehokkaan yhteensovittamisen 
edistämiseksi komissio voi 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän perustamisesta 26 päivänä 

3. Jotta tarvittaessa varmistettaisiin 
Euroopan yhteisön etujen tehokas 
koordinointi radiotaajuuskysymysten 
suhteen toimivaltaisissa kansainvälisissä 
järjestöissä, komissio voi 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän lausunnon mahdollisimman 
tarkasti huomioon ottaen ehdottaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
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heinäkuuta 2002 tehdyllä komission 
päätöksellä 622/2002/EY perustetun 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän lausunnon mahdollisimman 
tarkasti huomioon ottaen ehdottaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhteisiä poliittisia tavoitteita.

yhteisiä poliittisia tavoitteita.

4. Komissio voi radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevän ryhmän lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon ottaen 
toimittaa säännöllisesti säädösehdotuksia 
monivuotisten radiotaajuuspolitiikkaa 
koskevien ohjelmien perustamiseksi.

4. Komissio voi radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevän ryhmän lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon ottaen 
toimittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle säädösehdotuksia 
monivuotisten radiotaajuuspolitiikkaa 
koskevien ohjelmien perustamiseksi.
Tällaisissa ohjelmissa vahvistetaan 
poliittiset suuntaviivat ja tavoitteet 
radiotaajuuksien käyttöä yhteisössä 
koskevaa strategista suunnittelua, 
koordinointia ja yhdenmukaistamista 
varten tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä ottamalla 
huomioon, että tämän direktiivin ja erityisdirektiivien tavoitteena on luoda sähköisen 
viestinnän sisämarkkinat.

Tarkistus 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 a artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Euroopan unionin radiotaajuuspolitiikan 
strateginen suunnittelu ja 
yhteensovittaminen

Radiotaajuuspolitiikan strateginen 
suunnittelu ja yhteensovittaminen

1. Jäsenvaltioiden on toimittava 
yhteistyössä keskenään ja komission 

1. Jäsenvaltioiden on toimittava 
yhteistyössä keskenään ja komission 
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kanssa Euroopan unionin radiotaajuuksien 
käytön strategisen suunnittelun, 
yhteensovittamisen ja yhdenmukaistamisen 
osalta. Tämän vuoksi niiden on otettava 
huomioon muun muassa Euroopan unionin 
politiikan taloudelliset, turvallisuuteen ja 
terveyteen liittyvät, julkista etua ja 
sananvapautta koskevat, kulttuuriset, 
tieteelliset, sosiaaliset ja tekniset 
näkökohdat sekä radiotaajuuksien 
käyttäjäyhteisöjen erilaiset edut siten, että 
tavoitteena on optimoida taajuuksien 
käyttö ja torjua haitalliset häiriöt.

kanssa Euroopan yhteisön radiotaajuuksien 
käytön strategisen suunnittelun, 
yhteensovittamisen ja yhdenmukaistamisen 
osalta. Tämän vuoksi niiden on otettava 
huomioon muun muassa Euroopan unionin 
politiikan taloudelliset, turvallisuuteen ja 
terveyteen liittyvät, julkista etua ja 
sananvapautta koskevat, kulttuuriset, 
tieteelliset, sosiaaliset ja tekniset 
näkökohdat sekä radiotaajuuksien 
käyttäjäyhteisöjen erilaiset edut siten, että 
tavoitteena on optimoida taajuuksien 
käyttö ja torjua haitalliset häiriöt.

2. Jäsenvaltioiden on edistettävä
radiotaajuuksia koskevien poliittisten 
toimintavaihtoehtojen yhteensovittamista
Euroopan unionissa ja tarvittaessa 
radiotaajuuksien saatavuutta ja tehokasta 
käyttöä koskevia yhdenmukaisia ehtoja. 
Tämä on tarpeen sähköisen viestinnän
sisämarkkinoiden toteuttamisen ja 
toiminnan kannalta.

2. Jäsenvaltioiden on keskinäisen ja 
komission kanssa tehtävän yhteistyön 
kautta edistettävä radiotaajuuspolitiikan 
lähestymistapojen koordinointia Euroopan
yhteisössä ja tarvittaessa radiotaajuuksien 
saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevia
yhdenmukaistettuja ehtoja, joita 
sisämarkkinoiden toteuttaminen ja 
toiminta edellyttävät sähköisen viestinnän
alalla.

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä Euroopan
unionin etujen tehokasta 
yhteensovittamista 
radiotaajuuskysymyksissä toimivaltaisissa 
kansainvälisissä järjestöissä. Tarvittaessa 
tällaisen tehokkaan yhteensovittamisen 
edistämiseksi komissio voi 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän perustamisesta 26 päivänä 
heinäkuuta 2002 tehdyllä komission 
päätöksellä 622/2002/EY perustetun 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän lausunnon mahdollisimman 
tarkasti huomioon ottaen ehdottaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhteisiä poliittisia tavoitteita.

3. Jotta tarvittaessa varmistettaisiin
Euroopan yhteisön etujen tehokas 
koordinointi radiotaajuuskysymysten 
suhteen toimivaltaisissa kansainvälisissä 
järjestöissä, komissio voi 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän lausunnon mahdollisimman 
tarkasti huomioon ottaen ehdottaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhteisiä poliittisia tavoitteita.

4. Komissio voi radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevän ryhmän lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon ottaen 
toimittaa säännöllisesti säädösehdotuksia 
monivuotisten radiotaajuuspolitiikkaa 
koskevien ohjelmien perustamiseksi.

4. Komissio voi radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevän ryhmän lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon ottaen 
toimittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle säädösehdotuksia 
monivuotisten radiotaajuuspolitiikkaa 
koskevien ohjelmien perustamiseksi.
Tällaisissa ohjelmissa vahvistetaan 
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poliittiset suuntaviivat ja tavoitteet 
radiotaajuuksien käyttöä yhteisössä 
koskevaa strategista suunnittelua, 
koordinointia ja yhdenmukaistamista 
varten tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä ottamalla 
huomioon, että tämän direktiivin ja erityisdirektiivien tavoitteena on luoda sähköisen 
viestinnän sisämarkkinat.

Tarkistus 145
Herbert Reul

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2 a. Komissio voi hyväksyä soveltuvia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä sellaisten 
taajuusalueiden yksilöimiseksi, joiden 
käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai 
vuokrata yritysten kesken; Toimenpiteet 
eivät saa koskea taajuuksia, joita 
käytetään yleisradiolähetyksiin.
Nämä tekniset 
täytäntöönpanotoimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, hyväksytään 22 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä ottamalla 
huomioon toimivaltojen hierarkian, josta säädetään tämän direktiivin 8 a artiklassa. 
Tarkistuksella varmistetaan myös, että nykyisin yleisradiotoimintaan käytettävät kokonaiset 
taajuusalueet jätetään ulkopuolelle esimerkiksi digitaalisen taajuusylijäämän osalta.

Tarkistus 146
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2 a. Komissio voi hyväksyä soveltuvia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä sellaisten 
taajuusalueiden yksilöimiseksi, joiden 
käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai 
vuokrata yritysten kesken; Toimenpiteet 
eivät saa koskea taajuuksia, joita 
käytetään yleisradiolähetyksiin.
Nämä tekniset 
täytäntöönpanotoimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, hyväksytään 22 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä ottamalla 
huomioon toimivaltojen hierarkian, josta säädetään tämän direktiivin 8 a artiklassa. 
Tarkistuksella varmistetaan myös, että nykyisin yleisradiotoimintaan käytettävät kokonaiset 
taajuusalueet jätetään ulkopuolelle esimerkiksi digitaalisen taajuusylijäämän osalta.
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Tarkistus 147
Herbert Reul, Werner Langen

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
14 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. "Jos yrityksellä on tietyillä markkinoilla 
huomattava markkinavoima, sillä voidaan 
katsoa olevan huomattava markkinavoima 
myös niihin tiiviissä yhteydessä olevilla 
muilla markkinoilla, jos näiden 
markkinoiden väliset yhteydet 
mahdollistavat tietyillä markkinoilla 
saavutetun merkittävän markkinavoiman 
hyödyntämisen toisilla markkinoilla siten, 
että yrityksen markkinavoima vahvistuu. 
Näin ollen tiiviissä yhteydessä olevilla
markkinoilla voidaan soveltaa tällaisen 
markkina-aseman hyväksikäytön 
estämiseen tähtääviä korjaavia toimia 
direktiivin 2002/19/EY
(käyttöoikeusdirektiivi) 9, 10, 11 ja 13
artiklan nojalla. Jos nämä korjaavat 
toimet osoittautuvat riittämättömiksi, 
voidaan määrätä direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan
mukaisia korjaavia toimia."

3. Jos yrityksellä on tietyillä markkinoilla
(ensimmäiset markkinat) huomattava 
markkinavoima, sillä voidaan katsoa 
olevan huomattava markkinavoima myös 
niihin tiiviissä yhteydessä olevilla muilla 
markkinoilla (toiset markkinat), jos näiden 
markkinoiden väliset yhteydet 
mahdollistavat ensimmäisillä markkinoilla 
saavutetun merkittävän markkinavoiman 
hyödyntämisen toisilla markkinoilla siten, 
että yrityksen markkinavoima vahvistuu.
Näin ollen toisilla markkinoilla voidaan 
soveltaa korjaavia toimia direktiivin 
2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 8-13
artiklan ja 17 artiklan nojalla, jos 
korjaavat toimet ensimmäisillä 
markkinoilla osoittautuvat 
riittämättömiksi estämään tällaisen 
markkina-aseman hyväksikäytön.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että yhteydessä olevilla markkinoilla toteutettu toimenpide on 
asianmukainen ainoastaan silloin, kun korjaavat toimenpiteet alkuperäisillä markkinoilla, 
joissa huomattavan markkinavoiman operaattori on havaittu, ovat osoittautuneet 
riittämättömiksi estämään niin sanotun markkina-aseman "hyväksikäytön".
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Tarkistus 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

A a) korvataan1 kohdan a alakohta 
seuraavasti:
" a) jos se on välttämätöntä päästä 
päähän -liitettävyyden tai 
oikeudenmukaisen ja kohtuullisen 
kolmannen osapuolen palvelujen ja 
sovellusten käyttöoikeuden 
varmistamiseksi, asettaa velvollisuuksia 
yrityksille, joiden määräämisvallassa ovat 
yhteydet loppukäyttäjiin, mukaan lukien 
perustelluissa tapauksissa velvollisuus 
liittää verkkonsa yhteen ja tarjota 
käyttöoikeutta, mikäli tätä ei ole vielä 
tehty, tai tehdä palveluistaan 
yhteentoimivia oikeudenmukaisin, 
avoimin ja kohtuullisin ehdoin;"

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta) vahvistaen samalla vakiintunutta päästä päähän -periaatetta 
laajentamalla se kattamaan palvelujen lisäksi myös sovellukset. 

Tarkistus 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a a) korvataan1 kohdan a alakohta 
seuraavasti:
" a) jos se on välttämätöntä päästä 
päähän -liitettävyyden tai 
oikeudenmukaisen ja kohtuullisen 
kolmannen osapuolen palvelujen ja 
sovellusten käyttöoikeuden 
varmistamiseksi, asettaa velvollisuuksia 
yrityksille, joiden määräämisvallassa ovat 
yhteydet loppukäyttäjiin, mukaan lukien 
perustelluissa tapauksissa velvollisuus 
liittää verkkonsa yhteen ja tarjota 
käyttöoikeutta, mikäli tätä ei ole vielä 
tehty, tai tehdä palveluistaan 
yhteentoimivia oikeudenmukaisin, 
avoimin ja kohtuullisin ehdoin."

Or. en

Perustelu

Parlamentin ehdottamat säännökset, jotka perustuvat vakiintuneisiin päästä päähän -
periaatteisiin, olisi vahvistettava laajentamalla ne kattamaan palvelujen lisäksi myös 
sovellukset.

Tarkistus 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 7 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
9 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
8 artiklan säännösten mukaisesti asettaa 
yhteenliittämistä ja/tai käyttöoikeuksia 
koskevia avoimuusvelvollisuuksia, joiden 
mukaan operaattoreiden on julkistettava 
määrätyt tiedot, kuten kirjanpitotiedot, 
tekniset eritelmät, verkon ominaisuudet, 

1. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
8 artiklan säännösten mukaisesti asettaa 
yhteenliittämistä ja/tai käyttöoikeuksia 
koskevia avoimuusvelvollisuuksia, joiden 
mukaan operaattoreiden on julkistettava 
määrätyt tiedot, kuten kirjanpitotiedot, 
tekniset eritelmät, verkon ominaisuudet, 
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tarjonnan ja käytön ehdot, mukaan lukien 
tietoliikenteen hallintatavat sekä hinnat."

tarjonnan ja käytön ehdot, mukaan lukien 
tietoliikenteen hallintatapojen tarkoitus ja 
vaikutus sekä hinnat."

Or. en

Perustelu

Käyttäjien mahdollisuuksia valita palveluja ja sovelluksia ei pitäisi rajoittaa. Olisi estettävä 
rajoitusten käyttöönottaminen tukkumyynnin käyttöoikeuksien ja yhteenliittämisjärjestelyjen 
avulla. Sen sijaan olisi parannettava liikenteenhallintatapojen avoimuutta, koska se on 
oleellisen tärkeää liitettävyyden luomisessa loppukäyttäjälle. 

Tarkistus 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 7 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
9 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
8 artiklan säännösten mukaisesti asettaa 
yhteenliittämistä ja/tai käyttöoikeuksia 
koskevia avoimuusvelvollisuuksia, joiden 
mukaan operaattoreiden on julkistettava 
määrätyt tiedot, kuten kirjanpitotiedot, 
tekniset eritelmät, verkon ominaisuudet, 
tarjonnan ja käytön ehdot, mukaan lukien 
tietoliikenteen hallintatavat sekä hinnat."

1. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
8 artiklan säännösten mukaisesti asettaa 
yhteenliittämistä ja/tai käyttöoikeuksia 
koskevia avoimuusvelvollisuuksia, joiden 
mukaan operaattoreiden on julkistettava 
määrätyt tiedot, kuten kirjanpitotiedot, 
tekniset eritelmät, verkon ominaisuudet, 
tarjonnan ja käytön ehdot, mukaan lukien 
tietoliikenteen hallintatapojen tarkoitus ja 
vaikutus sekä hinnat."

Or. en

Perustelu

There should be no restriction on users’ choice of services and applications (which this text 
would otherwise legitimise) and it should be prevented that restrictions are introduced 
through wholesale acess and interconnection arrangements, but rather transparency about 
traffice management policies. Traffic management that is essential to manage congestion and 
provide the end-user with connectivity should be jusified, as proposed by the Council 
Common Position wording. The Council text can be slighly improved to better describe the 
purpose and likely effect of the policies. Mention of other types of restricions should therefore 
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be removed. 

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

Tarkistus 152
Angelika Niebler

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 9 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan mukaisesti asettaa 
kustannusvastaavuutta ja hintavalvontaa
koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien 
hintojen kustannuslähtöisyyttä ja
kustannuslaskentaa koskevat 
velvollisuudet, tietyntyyppisten 
yhteenliittämisten ja/tai käyttöoikeuksien 
tarjonnassa, jos markkina-analyysi osoittaa, 
että todellinen kilpailu puuttuu ja tämä 
saattaa johtaa siihen, että kyseinen 
operaattori saattaa pitää hintoja liian 
korkealla tasolla tai harjoittaa 
hintapainostusta loppukäyttäjien haitaksi.
Operaattoreiden kannustamiseksi tekemään 
investointeja, myös seuraavan sukupolven 
verkkoihin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon operaattorin tekemät 
investoinnit ja sallittava tälle kohtuullinen 
tuotto sijoitetulle pääomalle, ottaen 
huomioon investointeihin liittyvät riskit."

Kansallinen sääntelyviranomainen voi 8 
artiklan mukaisesti asettaa 
kustannusvastaavuutta ja hintavalvontaa 
koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien 
hintojen kustannuslähtöisyyttä ja
kustannus-laskentaa koskevat 
velvollisuudet, tietyntyyppisten 
yhteenliittämisten ja/tai käyttöoikeuksien 
tarjonnassa, jos markkina-analyysi osoittaa, 
että todellinen kilpailu puuttuu ja tämä 
saattaa johtaa siihen, että kyseinen 
operaattori saattaa pitää hintoja liian 
korkealla tasolla tai harjoittaa 
hintapainostusta loppukäyttäjien haitaksi. 
Operaattoreiden kannustamiseksi tekemään 
investointeja, myös seuraavan sukupolven 
verkkoihin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon operaattorin tekemät 
investoinnit ja sallittava tälle kohtuullinen 
tuotto sijoitetulle pääomalle, ottaen 
huomioon investointeihin liittyvät riskit ja 
sallimalla järjestelyt riskin 
asianmukaiseksi jakamiseksi investoijan 
ja niiden yritysten kesken, jotka saavat 
uudet ja parannetut käyttöoikeudet 
infrastruktuureihin, mukaan lukien 
pitkän aikavälin riskinjakosopimukset.
Käyttöoikeuksien hinnoittelun on oltava 
riittävän joustavaa ja siinä on otettava 
huomioon muun muassa eritytetyt 
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tuotteiden laatutasot.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella annetaan kansallisille sääntelyviranomaisille välineet, joilla ne voivat tukea 
investointeja uusiin ja parannettuihin liityntäverkkoihin hintojen ja käyttöoikeuksien 
sääntelyn yhteydessä. Oikeudenmukainen riskinjako ja joustavuus erilaisten tuotteiden ja 
laatutasojen hinnoittelussa voi tukea uusien verkkojen käyttöönottoa ja edistää samalla 
kilpailua. Alkuperäinen investoija ja operaattorit, jotka ottavat osan riskistä, kilpailevat 
loppukäyttäjien houkuttelemisessa palveluihinsa.

Tarkistus 153
Erika Mann

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 9 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan mukaisesti asettaa 
kustannusvastaavuutta ja hintavalvontaa 
koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien 
hintojen kustannuslähtöisyyttä ja
kustannuslaskentaa koskevat 
velvollisuudet, tietyntyyppisten 
yhteenliittämisten ja/tai käyttöoikeuksien 
tarjonnassa, jos markkina-analyysi osoittaa, 
että todellinen kilpailu puuttuu ja tämä 
saattaa johtaa siihen, että kyseinen 
operaattori saattaa pitää hintoja liian 
korkealla tasolla tai harjoittaa 
hintapainostusta loppukäyttäjien haitaksi.
Operaattoreiden kannustamiseksi tekemään 
investointeja, myös seuraavan sukupolven 
verkkoihin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon operaattorin tekemät 
investoinnit ja sallittava tälle kohtuullinen 
tuotto sijoitetulle pääomalle, ottaen 
huomioon investointeihin liittyvät riskit."

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 8 
artiklan mukaisesti asettaa 
kustannusvastaavuutta ja hintavalvontaa 
koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien 
hintojen kustannuslähtöisyyttä ja
kustannus-laskentaa koskevat 
velvollisuudet, tietyntyyppisten 
yhteenliittämisten ja/tai käyttöoikeuksien 
tarjonnassa, jos markkina-analyysi osoittaa, 
että todellinen kilpailu puuttuu ja tämä 
saattaa johtaa siihen, että kyseinen 
operaattori saattaa pitää hintoja liian 
korkealla tasolla tai harjoittaa 
hintapainostusta loppukäyttäjien haitaksi. 
Operaattoreiden kannustamiseksi tekemään 
investointeja, myös seuraavan sukupolven 
verkkoihin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon operaattorin tekemät 
investoinnit ja sallittava tälle kohtuullinen 
tuotto sijoitetulle pääomalle, ottaen 
huomioon investointeihin liittyvät riskit ja 
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sallimalla järjestelyt riskin 
asianmukaiseksi jakamiseksi investoijan 
ja niiden yritysten kesken, jotka saavat 
uudet ja parannetut käyttöoikeudet 
infrastruktuureihin, mukaan lukien 
pitkän aikavälin riskinjakosopimukset.
Käyttöoikeuksien hinnoittelun on oltava 
riittävän joustavaa ja siinä on otettava 
huomioon muun muassa eritytetyt 
tuotteiden laatutasot.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella annetaan kansallisille sääntelyviranomaisille välineet, joilla ne voivat tukea 
investointeja uusiin ja parannettuihin liityntäverkkoihin hintojen ja käyttöoikeuksien 
sääntelyn yhteydessä. Oikeudenmukainen riskinjako ja joustavuus erilaisten tuotteiden ja 
laatutasojen hinnoittelussa voi tukea uusien verkkojen käyttöönottoa ja edistää samalla 
kilpailua. Alkuperäinen investoija ja operaattorit, jotka ottavat osan riskistä, kilpailevat 
loppukäyttäjien houkuttelemisessa palveluihinsa.

Tarkistus 154
Gunnar Hökmark

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 9 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan mukaisesti asettaa 
kustannusvastaavuutta ja hintavalvontaa 
koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien 
hintojen kustannuslähtöisyyttä ja
kustannuslaskentaa koskevat 
velvollisuudet, tietyntyyppisten 
yhteenliittämisten ja/tai käyttöoikeuksien 
tarjonnassa, jos markkina-analyysi osoittaa, 
että todellinen kilpailu puuttuu ja tämä 
saattaa johtaa siihen, että kyseinen 
operaattori saattaa pitää hintoja liian 
korkealla tasolla tai harjoittaa 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 8 
artiklan mukaisesti asettaa 
kustannusvastaavuutta ja hintavalvontaa 
koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien 
hintojen kustannuslähtöisyyttä ja
kustannus-laskentaa koskevat 
velvollisuudet, tietyntyyppisten 
yhteenliittämisten ja/tai käyttöoikeuksien 
tarjonnassa, jos markkina-analyysi osoittaa, 
että todellinen kilpailu puuttuu ja tämä 
saattaa johtaa siihen, että kyseinen 
operaattori saattaa pitää hintoja liian 
korkealla tasolla tai harjoittaa 
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hintapainostusta loppukäyttäjien haitaksi.
Operaattoreiden kannustamiseksi tekemään 
investointeja, myös seuraavan sukupolven 
verkkoihin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon operaattorin tekemät 
investoinnit ja sallittava tälle kohtuullinen 
tuotto sijoitetulle pääomalle, ottaen 
huomioon investointeihin liittyvät riskit."

hintapainostusta loppukäyttäjien haitaksi.
Operaattoreiden kannustamiseksi tekemään 
investointeja, myös seuraavan sukupolven 
verkkoihin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava
huomioon operaattorin tekemät 
investoinnit ja sallittava tälle kohtuullinen 
tuotto sijoitetulle pääomalle, ottaen 
huomioon tiettyyn uuteen 
investointiverkkohankkeeseen 
mahdollisesti liittyvät riskit varmistaen 
samalla, että hinnoittelujärjestelyt sopivat 
yhteen tehokkaan kilpailun suojelun 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä seuraavan 
sukupolven liittymäverkoista etsimällä tasapainoa investointien edistämistarpeen ja kilpailun 
välillä.

Tarkistus 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 9 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan mukaisesti asettaa 
kustannusvastaavuutta ja hintavalvontaa 
koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien 
hintojen kustannuslähtöisyyttä ja
kustannuslaskentaa koskevat 
velvollisuudet, tietyntyyppisten 
yhteenliittämisten ja/tai käyttöoikeuksien 
tarjonnassa, jos markkina-analyysi osoittaa, 
että todellinen kilpailu puuttuu ja tämä 
saattaa johtaa siihen, että kyseinen 
operaattori saattaa pitää hintoja liian 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 8 
artiklan mukaisesti asettaa
kustannusvastaavuutta ja hintavalvontaa 
koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien 
hintojen kustannuslähtöisyyttä ja
kustannuslaskentaa koskevat 
velvollisuudet, tietyntyyppisten 
yhteenliittämisten ja/tai käyttöoikeuksien 
tarjonnassa, jos markkina-analyysi osoittaa, 
että todellinen kilpailu puuttuu ja tämä 
saattaa johtaa siihen, että kyseinen 
operaattori saattaa pitää hintoja liian 
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korkealla tasolla tai harjoittaa 
hintapainostusta loppukäyttäjien haitaksi.
Operaattoreiden kannustamiseksi tekemään 
investointeja, myös seuraavan sukupolven 
verkkoihin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon operaattorin tekemät 
investoinnit ja sallittava tälle kohtuullinen 
tuotto sijoitetulle pääomalle, ottaen 
huomioon investointeihin liittyvät riskit."

korkealla tasolla tai harjoittaa 
hintapainostusta loppukäyttäjien haitaksi.
Operaattoreiden kannustamiseksi tekemään 
investointeja, myös seuraavan sukupolven 
verkkoihin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon operaattorin tekemät 
investoinnit ja sallittava tälle kohtuullinen 
tuotto sijoitetulle pääomalle, ottaen 
huomioon tiettyyn uuteen 
investointiverkkohankkeeseen 
mahdollisesti liittyvät riskit varmistaen 
samalla, että hinnoittelujärjestelyt sopivat 
yhteen tehokkaan kilpailun suojelun 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä seuraavan 
sukupolven liittymäverkoista etsimällä tasapainoa investointien edistämistarpeen ja kilpailun 
välillä.

Tarkistus 156
Dominique Vlasto

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 9 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan mukaisesti asettaa 
kustannusvastaavuutta ja hintavalvontaa 
koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien 
hintojen kustannuslähtöisyyttä ja
kustannuslaskentaa koskevat 
velvollisuudet, tietyntyyppisten 
yhteenliittämisten ja/tai käyttöoikeuksien 
tarjonnassa, jos markkina-analyysi osoittaa, 
että todellinen kilpailu puuttuu ja tämä 
saattaa johtaa siihen, että kyseinen 

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 8 
artiklan mukaisesti asettaa 
kustannusvastaavuutta ja hintavalvontaa 
koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien 
hintojen kustannuslähtöisyyttä ja
kustannus-laskentaa koskevat 
velvollisuudet, tietyntyyppisten 
yhteenliittämisten ja/tai käyttöoikeuksien 
tarjonnassa, jos markkina-analyysi osoittaa, 
että todellinen kilpailu puuttuu ja tämä 
saattaa johtaa siihen, että kyseinen 
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operaattori saattaa pitää hintoja liian 
korkealla tasolla tai harjoittaa 
hintapainostusta loppukäyttäjien haitaksi.
Operaattoreiden kannustamiseksi tekemään 
investointeja, myös seuraavan sukupolven 
verkkoihin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon operaattorin tekemät 
investoinnit ja sallittava tälle kohtuullinen 
tuotto sijoitetulle pääomalle, ottaen 
huomioon investointeihin liittyvät riskit."

operaattori saattaa pitää hintoja liian 
korkealla tasolla tai harjoittaa 
hintapainostusta loppukäyttäjien haitaksi.
Operaattoreiden kannustamiseksi tekemään 
investointeja, myös seuraavan sukupolven 
verkkoihin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon operaattorin tekemät 
investoinnit ja sallittava tälle kohtuullinen 
tuotto sijoitetulle pääomalle, ottaen 
huomioon tiettyyn uuteen 
investointiverkkohankkeeseen 
mahdollisesti liittyvät riskit varmistaen 
samalla, että hinnoittelujärjestelyt sopivat 
yhteen tehokkaan kilpailun suojelun 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä seuraavan 
sukupolven liittymäverkoista etsimällä tasapainoa investointien edistämistarpeen ja kilpailun 
välillä.

Tarkistus 157
Erika Mann

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – a a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a a) lisätään 4 a artikla seuraavasti:
"Marginaalin kiristämistestillä ei saa 
haitata uusien markkinoiden ja 
infrastruktuurien kehittymistä. Tämän 
vuoksi kansallisten sääntelyviranomaisten 
on otettava huomioon infrastruktuuri-
investointien ehdot ja otettava pitkän 
aikavälin riskinjakosopimusten ehdot 
vertailukohdaksi testiä sovellettaessa."
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Or. en

Perustelu

Tarkistus on kompromissi, joka perustuu parlamentin ensimmäisen käsittelyn tekstiin 
kappaleesta. Marginaalin kiristämistestiä on sovellettava myös uusiin verkkoihin, mutta 
heikentämättä käyttöoikeusjärjestelyjä ja kykyä tarjota houkuttelevia tuotteita.

Tarkistus 158
Gunnar Hökmark

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jos kansallinen sääntelyviranomainen 
päätyy siihen, että 9—13 artiklassa 
säädettyjen velvollisuuksien avulla ei ole 
saavutettu todellista kilpailua ja että 
havaitaan merkittäviä ja pysyviä 
kilpailuongelmia ja/tai markkinahäiriöitä 
suhteessa tiettyjen käyttöoikeustuotteiden
tukkutarjontaan, se voi poikkeuksellisena 
toimenpiteenä 8 artiklan 3 kohdan toisen 
alakohdan säännösten mukaisesti asettaa 
vertikaalisesti integroituneille yrityksille 
velvoitteen siirtää käyttöoikeustuotteiden 
tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 
riippumattomasti toimivaan 
liiketoimintayksikköön.

1. Jos kansallinen sääntelyviranomainen 
päätyy siihen, että 9—13 artiklassa 
säädettyjen velvollisuuksien avulla ei ole 
saavutettu todellista kilpailua ja että 
havaitaan merkittäviä ja pysyviä 
kilpailuongelmia ja/tai markkinahäiriöitä 
suhteessa tiettyjen käyttöoikeustuotteiden
markkinoihin, se voi poikkeuksellisena 
toimenpiteenä 8 artiklan 3 kohdan toisen 
alakohdan säännösten mukaisesti asettaa 
vertikaalisesti integroituneille yrityksille 
velvoitteen siirtää asiaankuuluvien
käyttöoikeustuotteiden tukkutarjontaan 
liittyvät toiminnot riippumattomasti 
toimivaan liiketoimintayksikköön.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään kompromissiin toimintojen eriyttämisestä mukaan luettuna 
päätöksentekoprosessin sovittaminen markkina-analyysimenettelyyn, josta sääntelijät 
huolehtivat.
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Tarkistus 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jos kansallinen sääntelyviranomainen 
päätyy siihen, että 9—13 artiklassa 
säädettyjen velvollisuuksien avulla ei ole 
saavutettu todellista kilpailua ja että 
havaitaan merkittäviä ja pysyviä 
kilpailuongelmia ja/tai markkinahäiriöitä 
suhteessa tiettyjen käyttöoikeustuotteiden
tukkutarjontaan, se voi poikkeuksellisena 
toimenpiteenä 8 artiklan 3 kohdan toisen 
alakohdan säännösten mukaisesti asettaa 
vertikaalisesti integroituneille yrityksille 
velvoitteen siirtää käyttöoikeustuotteiden 
tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 
riippumattomasti toimivaan 
liiketoimintayksikköön.

1. Jos kansallinen sääntelyviranomainen
päätyy siihen, että 9—13 artiklassa 
säädettyjen velvollisuuksien avulla ei ole 
saavutettu todellista kilpailua ja että 
havaitaan merkittäviä ja pysyviä 
kilpailuongelmia ja/tai markkinahäiriöitä 
suhteessa tiettyjen käyttöoikeustuotteiden
markkinoihin, se voi poikkeuksellisena 
toimenpiteenä 8 artiklan 3 kohdan toisen 
alakohdan säännösten mukaisesti asettaa 
vertikaalisesti integroituneille yrityksille 
velvoitteen siirtää asiaankuuluvien
käyttöoikeustuotteiden tukkutarjontaan 
liittyvät toiminnot riippumattomasti 
toimivaan liiketoimintayksikköön.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään kompromissiin toimintojen eriyttämisestä mukaan luettuna 
päätöksentekoprosessin sovittaminen markkina-analyysimenettelyyn, josta sääntelijät 
huolehtivat.

Tarkistus 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 12 kohta – e alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
Liite II – A osa – 1 kohta – c alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) olosuhteissa, joissa eriytetty 
käyttöoikeus ei ole teknisesti tai 
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taloudellisesti mahdollista, soveltuvat 
velvoitteet vastaavien toimintojen 
tarjoamisesta. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan osittain Euroopan parlamentin tarkistus, joka vastaa neuvoston 
ehdottamaa johdanto-osan kappaletta.

Tarkistus 161
Gunnar Hökmark

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 12 kohta – e alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
Liite II – A osa – 1 kohta – c alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) olosuhteissa, joissa eriytetty 
käyttöoikeus ei ole teknisesti tai 
taloudellisesti mahdollista, soveltuvat 
velvoitteet vastaavien toimintojen 
tarjoamisesta. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan osittain Euroopan parlamentin tarkistus, joka vastaa neuvoston 
ehdottamaa johdanto-osan kappaletta.

Tarkistus 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
3 artikla – 2 kohta
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Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Lisäksi sovelletaan seuraavaa 
määritelmää:

2. Myös seuraavia määritelmiä 
sovelletaan:

'yleisvaltuutuksella' tarkoitetaan 
jäsenvaltion vahvistamaa oikeudellista 
kehystä, jolla turvataan oikeus sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
tarjoamiseen, ja jossa asetetaan 
alakohtaisia velvollisuuksia, joita voidaan 
soveltaa kaikkiin tai tietyntyyppisiin 
sähköisiin viestintäverkkoihin ja -
palveluihin tämän direktiivin mukaisesti."

'yleisvaltuutuksella' tarkoitetaan 
jäsenvaltion vahvistamaa oikeudellista 
kehystä, jolla turvataan oikeus sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
tarjoamiseen, ja jossa asetetaan 
alakohtaisia velvollisuuksia, joita voidaan 
soveltaa kaikkiin tai tietyntyyppisiin 
sähköisiin viestintäverkkoihin ja -
palveluihin tämän direktiivin mukaisesti." 
’yleiseurooppalaisella langattomalla 
sähköisellä viestintäverkolla tai -
palvelulla’ langatonta sähköistä 
viestintäverkkoa tai -palvelua, joka on 
käytettävissä useimmissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä tarjoamalla 
määritelmä yleiseurooppalaisille palveluille, jotka voidaan erottaa yksinkertaisesta 
rajatylittävästä ulottuvuudesta ja jotka heijastavat yleiseurooppalaista ulottuvuutta.

Tarkistus 163
Herbert Reul

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
3 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Lisäksi sovelletaan seuraavaa 
määritelmää:

2. Myös seuraavia määritelmiä
sovelletaan:

'yleisvaltuutuksella' tarkoitetaan 
jäsenvaltion vahvistamaa oikeudellista 
kehystä, jolla turvataan oikeus sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 

'yleisvaltuutuksella' tarkoitetaan 
jäsenvaltion vahvistamaa oikeudellista 
kehystä, jolla turvataan oikeus sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 

Adlib Express Watermark



AM\775029FI.doc 49/53 PE421.390v01-00

FI

tarjoamiseen, ja jossa asetetaan 
alakohtaisia velvollisuuksia, joita voidaan 
soveltaa kaikkiin tai tietyntyyppisiin 
sähköisiin viestintäverkkoihin ja -
palveluihin tämän direktiivin mukaisesti."

tarjoamiseen, ja jossa asetetaan 
alakohtaisia velvollisuuksia, joita voidaan 
soveltaa kaikkiin tai tietyntyyppisiin 
sähköisiin viestintäverkkoihin ja -
palveluihin tämän direktiivin mukaisesti."

’yleiseurooppalaisella langattomalla 
sähköisellä viestintäverkolla tai -
palvelulla’ langatonta sähköistä 
viestintäverkkoa tai -palvelua, joka on 
käytettävissä useimmissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä tarjoamalla 
määritelmä yleiseurooppalaisille palveluille, jotka voidaan erottaa yksinkertaisesta 
rajatylittävästä ulottuvuudesta ja jotka heijastavat yleiseurooppalaista ulottuvuutta.

Tarkistus 164
Herbert Reul

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3 a) Lisätään 6a artikla seuraavasti:
"6a artikla
Yhdenmukaistamistoimenpiteet
1. Rajoittamatta tämän direktiivin 
5 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 artiklan 
soveltamista komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä:
 a) yksilöidäkseen radiotaajuusalueita, 
joiden käyttö edellyttää yleisvaltuutuksia;
b) yhdenmukaistaakseen 
yleiseurooppalaisia sähköisiä 
viestintäverkkoja tai -palveluita tarjoavien 
yritysten numeroiden käyttöä koskevien 
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yleisvaltuutusten myöntämismenettelyjä;
 c) yhdenmukaistaakseen liitteessä II 
määritettyjä ehtoja, jotka liittyvät 
yleisvaltuutusten myöntämiseen 
yleiseurooppalaisia sähköisiä 
viestintäverkkoja tai -palveluja tarjoaville 
yrityksille; 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 22 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä voidaan tarpeen mukaan 
määrätä jäsenvaltioiden mahdollisuudesta 
esittää perusteltu pyyntö saada osittainen 
vapautus ja/tai tilapäinen poikkeus näistä 
toimenpiteistä.
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."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä. 
Komitologiamenettely olisi rajattava koskemaan radiotaajuusalueita, joiden käytön 
edellytyksenä on oltava yleisvaltuutus.
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Tarkistus 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4 a) Lisätään 6a artikla seuraavasti:
"6a artikla
Yhdenmukaistamistoimenpiteet
1. Rajoittamatta tämän direktiivin 
5 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 artiklan 
soveltamista komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä:
 a) yksilöidäkseen radiotaajuusalueita, 
joiden käyttö edellyttää yleisvaltuutuksia;
b) yhdenmukaistaakseen 
yleiseurooppalaisia sähköisiä 
viestintäverkkoja tai -palveluita tarjoavien 
yritysten numeroiden käyttöä koskevien 
yleisvaltuutusten myöntämismenettelyjä;
 c) yhdenmukaistaakseen liitteessä II 
määritettyjä ehtoja, jotka liittyvät 
yleisvaltuutusten myöntämiseen 
yleiseurooppalaisia sähköisiä 
viestintäverkkoja tai -palveluja tarjoaville 
yrityksille; 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 22 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä voidaan tarpeen mukaan 
määrätä jäsenvaltioiden mahdollisuudesta 
esittää perusteltu pyyntö saada osittainen 
vapautus ja/tai tilapäinen poikkeus näistä 
toimenpiteistä.
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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."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä. 
Komitologiamenettely olisi rajattava koskemaan radiotaajuusalueita, joiden käytön 
edellytyksenä on oltava yleisvaltuutus.

Tarkistus 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite – 2 kohta – h alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
Liite – A osa – 19 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

19. Avoimuusvelvoitteet yleisön saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja 
tarjoaville yrityksille päästä päähän -
liitettävyyden varmistamiseksi, noudattaen 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 8 
artiklan tavoitteita ja periaatteita, 
tietoliikenteen hallintatapojen ilmoittamista 
koskevat velvoitteet ja, jos se on tarpeen ja 
oikeasuhteista, kansallisten 
sääntelyviranomaisten oikeus tällaiseen 
tietoon, jota tarvitaan näiden ilmoitusten 
oikeellisuuden tarkastamiseen."

19. Avoimuusvelvoitteet yleisön saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja 
tarjoaville yrityksille päästä päähän -
liitettävyyden varmistamiseksi, mukaan 
luettuna sisällön, palvelujen ja sovellusten 
rajoittamaton käyttöoikeus ja jakelu,
noudattaen direktiivin 2002/21/EY
(puitedirektiivi) 8 artiklan tavoitteita ja 
periaatteita, tietoliikenteen hallintatapojen 
ilmoittamista koskevat velvoitteet ja, jos se 
on tarpeen ja oikeasuhteista, kansallisten 
sääntelyviranomaisten oikeus tällaiseen 
tietoon, jota tarvitaan näiden ilmoitusten 
oikeellisuuden tarkastamiseen.
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Or. en

Perustelu

Päästä päähän -liitettävyyden periaate, johon sisältyy loppukäyttäjien oikeus käyttää ja jaella 
valitsemaansa sisältöä, palveluja ja sovelluksia Internetissä, olisi säilytettävä.

Tarkistus 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite – 2 kohta – h alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
Liite – A osa – 19 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

19. Avoimuusvelvoitteet yleisön saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja 
tarjoaville yrityksille päästä päähän -
liitettävyyden varmistamiseksi, noudattaen 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 8 
artiklan tavoitteita ja periaatteita, 
tietoliikenteen hallintatapojen ilmoittamista 
koskevat velvoitteet ja, jos se on tarpeen ja 
oikeasuhteista, kansallisten 
sääntelyviranomaisten oikeus tällaiseen 
tietoon, jota tarvitaan näiden ilmoitusten 
oikeellisuuden tarkastamiseen."

19. Avoimuusvelvoitteet yleisön saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja 
tarjoaville yrityksille päästä päähän -
liitettävyyden varmistamiseksi, mukaan 
luettuna sisällön, palvelujen ja sovellusten 
rajoittamaton käyttöoikeus ja jakelu,
noudattaen direktiivin 2002/21/EY
(puitedirektiivi) 8 artiklan tavoitteita ja 
periaatteita, tietoliikenteen hallintatapojen 
ilmoittamista koskevat velvoitteet ja, jos se 
on tarpeen ja oikeasuhteista, kansallisten 
sääntelyviranomaisten oikeus tällaiseen 
tietoon, jota tarvitaan näiden ilmoitusten 
oikeellisuuden tarkastamiseen.
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