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A) Ehdotuksen tausta ja tavoitteet

Kyse on Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta direktiiviksi, jolla pyritään 
muuttamaan nykyistä eurooppalaista sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmää eli kolmea 
direktiiviä: puitedirektiiviä, valtuutusdirektiiviä ja käyttöoikeusdirektiiviä, jotta voitaisiin 
luoda televiestinnän aidot sisämarkkinat. Ehdotuksen perustavoitteet ovat seuraavat: 
sähköisen viestinnän tehokkuuden parantaminen, sääntelyn tehostaminen ja 
yksinkertaistaminen niin operaattoreiden kuin kansallisten sääntelyviranomaistenkin 
näkökulmasta ja yhteisön normien yhdenmukaistaminen, jotta voidaan lisätä investointeja, 
innovaatioita ja kuluttajahyötyjä.

Puitedirektiiviin, valtuutusdirektiiviin ja käyttöoikeusdirektiiviin tehtävillä muutoksilla 
pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

B) Puitedirektiivi

 Taajuushallinnon uudistaminen, ottaen huomioon teknologian kehittyminen, jotta 
voitaisiin hyödyntää paremmin taloudellinen potentiaali ja toteuttaa taajuuksien 
tehokkaammasta käytöstä johtuvat yhteiskunnalliset ja ympäristölliset hyödyt.

 Sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden sääntelyn johdonmukaisuuden parantaminen.  
Tämä saavutetaan lujittamalla komission roolia yhdessä uuden Euroopan sähköisen 
viestinnän markkinaviranomaisen kanssa.

 Turvallisuuden ja eheyden lujittaminen sähköisen viestinnän käyttäjien hyödyksi niin, 
että voidaan lisätä sähköistä viestintää käyttävien yritysten ja kansalaisten luottamusta.

C) Valtuutusdirektiivi

 Direktiivin sovittaminen uuden taajuuspolitiikan mukaiseksi erityisesti 
radiotaajuuksien käytön osalta.

 Tehokkaan menettelyn luominen yrityksille, jotka tarjoavat käyttöoikeuksia Euroopan 
laajuisten palvelujen tarjoamiseksi.

 Taajuuskauppaan siirtymisen sujumisen varmistaminen.

D) Käyttöoikeusdirektiivi

 Toimintojen eriyttäminen, josta säädetään ehdotuksen 13 a artiklassa, kansallisen 
sääntelyviranomaisen asettamana korjaavana toimena. Eriyttäminen edellyttää 
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hyväksyntää komissiolta, jonka puolestaan on pyydettävä neuvoa uudelta 
markkinaviranomaiselta

E) Ehdotuksen oikeusperusta

Ehdotus perustuu EY:n perustamissopimuksen 95 artiklaan, jossa sallitaan parlamentin ja 
neuvoston yhteispäätöksellä toteutettavat toimenpiteet jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen 
lähentämiseksi, kun tavoitteena on sisämarkkinoiden luominen ja toiminta.

Periaatteessa tässä oikeusperustassa ei ole ongelmia, sillä se on sama kuin muutettavien 
säädösten oikeusperusta, ja lisäksi käsiteltävänä olevan säädöksen ala on melko 
horisontaalinen, mikä on peruste tämän oikeusperustan valitsemiselle.

Näin ollen EY:n perustamissopimuksen 308 artikla yleisenä lausekkeena ei olisi parlamentin 
kannalta sopiva, koska siinä säädetään ainoastaan parlamentin kuulemisesta. 

F) Euroopan unionin toimivallan vahvistaminen suhteessa jäsenvaltioihin

Direktiiviehdotuksella vahvistetaan komission roolia usealla tavalla. 

Uudesta taajuushallinnosta 9 artiklassa säädetään, että komissio voi ryhtyä 
täytäntöönpanotoimiin, jotta voidaan koordinoida uusien riippumattomuuden ja yleisen edun 
periaatteiden soveltamista.

Sisämarkkinoiden vakiinnuttamisen ja johdonmukaisuuden parantamisen osalta 7 artiklan 
4 kohdassa laajennetaan komission valtaa valvoa kansallisten sääntelyviranomaisten 
ehdottamia korjaavia toimia, jotka liittyvät huomattavan markkinavoiman yrityksiin. 
Ehdotuksen 16 artiklan 7 kohdassa annetaan kuitenkin komissiolle lupa, Euroopan sähköisen 
viestinnän markkinaviranomainen avustuksella, ottaa hoitaakseen markkina-analyysin, jos 
kansallisen sääntelyviranomaisen toimet ovat merkittävästi myöhässä. Ehdotuksen 7 artiklan 
8 kohdan nojalla komissio voi markkinaviranomaisen avustuksella asettaa erityisiä 
velvoitteita liittyen toimenpide-ehdotuksiin, joista on tehty uusi ilmoitus. Lopuksi 15 artiklan 
4 kohdassa ja 16 artiklan 5 kohdassa säädetään, että komissio nimeää huomattavan 
markkinavoiman yritykset valtioiden rajat ylittävillä markkinoilla ja asettaa erityisvelvoitteita, 
ja ottaa tässä huomioon markkinaviranomaisen kannan.

Kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomuuden ja muutoksenhakuoikeuden osalta 
4 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan vähimmäisperusteet (kiireellinen tarve estää vakava ja 
peruuttamaton haitta toiselle osapuolelle) kansallisen sääntelyviranomaisen säätämän 
toimenpiteen keskeyttämiselle Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaisesti.

Käyttöoikeusdirektiivin muutoksista 13a artiklassa annetaan kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle lupa määrätä toimintojen eriyttämisestä, joka edellyttää komission 
etukäteislupaa, ja lopuksi 6a ja 6b artiklassa säädetään, että taajuuksien saamisen 
helpottamiseksi yrityksille, jotka tarvitsevat käyttöoikeuksia kaikissa jäsenvaltioissa (esim. 
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satelliittipalvelujen tarjoajat), komissio voi viestintäkomitean avustuksella koordinoida tai 
yhdenmukaistaa yksittäisiin oikeuksiin sovellettavia ehtoja, valintamenettelyjä ja yritysten 
valintaa.

G) Tarkistukset

Esittelijä ehdottaa seuraavia tarkistuksia:

A) Puitedirektiivi:

 Direktiivin 6 artiklan viimeisessä kappaleessa, joka koskee kansallisten 
sääntelyviranomaisten kuulemisen tulosten saattamista julkisesti saataville, olisi 
varmistettava yritysten toimittamien tietojen parempi luottamuksellisuus. 

 Direktiivin 9 artiklan 4 kohdan 2 kappaleessa, joka koskee rajoituksia palvelujen 
tarjoamiselle tietyllä taajuusalueella, olisi täsmennettävä, että näiden rajoitusten 
perusteena oleviin yleisen edun vaatimuksiin olisi sisällyttävä myös järjestäytyneen 
rikollisuuden estäminen ja vastustaminen. 

 Direktiivin 19 artiklan 1 kohdassa, joka koskee komission toteuttamia 
yhdenmukaistamismenettelyjä, jos todetaan eroavaisuuksia kansallisten 
sääntelyviranomaisten tavoissa panna täytäntöön puitedirektiivissä ja 
erityisdirektiiveissä tarkoitettuja erityistoimia, annetaan komissiolle harkintavalta 
valita ”päätös” tai "suositus", ja säädetään valvonnan sisältävästä sääntelystä 
ainoastaan päätöksen osalta.  Olisi siten epäiltävä tämän säännöksen soveltuvuutta, 
koska parlamentin osallistumisen laajuus määräytyisi viime kädessä komission 
valinnan perusteella.

 Direktiivin 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa, joka koskee rajat ylittäviä riitoja eri 
jäsenvaltioista tulevien osapuolten välillä, olisi täsmennettävä, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten riidanratkaisutyön koordinoinnin olisi ulotuttava yhteisen 
päätöksen hyväksymiseen asti.

B) Valtuutusdirektiivi:

 Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa, joka koskee radiotaajuuksien ja numeroiden 
käyttöoikeuksien myöntämistä jäsenvaltioissa, olisi parempi mainita yleisen edun 
vaatimuksilla perustellut rajoitukset direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 artiklan 
4 kohdan 2 kappaleen mukaisesti. 

 Direktiivin 10 artiklaan, joka koskee yleisvaltuutuksen tai käyttöoikeuden ehtojen 
noudattamista ja erityisehtojen noudattamista, olisi lisättävä 6a kohta (uusi), jossa 
säädetään, että jäsenvaltioiden on aina sallittava 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen 
pakotteiden oikeudellinen valvonta kansallista lainsäädäntöä noudattaen.
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