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LYHYET PERUSTELUT

A) Ehdotuksen tausta ja tavoitteet

Komission ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa 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. Puitedirektiivin, 
valtuutusdirektiivin ja käyttöoikeusdirektiivin tärkeimmät muutokset koskevat 
taajuushallinnon uudistusta, toimintojen eriyttämisen käyttöönottamista ja komission 
toimivallan vahvistamista suhteessa jäsenvaltioihin.

Puitedirektiiviin, valtuutusdirektiiviin ja käyttöoikeusdirektiiviin tehtävillä muutoksilla 
pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

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.
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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 6 a kohta (uusi), jossa 
säädetään, että jäsenvaltioiden on aina sallittava 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen 
pakotteiden oikeudellinen valvonta kansallista lainsäädäntöä noudattaen.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Muiden oikeusperustojen puuttuessa 
on käytettävä EY:n 
perustamissopimuksen 95 artiklaa, jossa 
sallitaan parlamentin ja neuvoston 
yhteispäätöksellä toteutettavat 
toimenpiteet jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöjen lähentämiseksi, kun 
tavoitteena on sisämarkkinoiden 
luominen ja toiminta. Kyseinen artikla on 
myös muutettavien säädösten 
oikeusperusta, ja lisäksi käsiteltävänä 
olevan säädöksen ala on melko 
horisontaalinen, mikä on peruste tämän 
oikeusperustan valitsemiselle. Euroopan 
tason sääntelyviranomaisen luominen 
saattaa kuitenkin edellyttää EY:n 
perustamissopimuksen 308 artiklaa 
yleisenä lausekkeena, vaikka sen 
säännösten mukaisesti Euroopan 
parlamentti ei saisi yhteispäätösvaltaa,
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Or. es

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 60 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

60 a) Jos komissio direktiivin 2002/21/EY 
19 artiklassa tarkoitetussa 
erityistapauksessa toteaa, että 
eroavaisuudet kansallisten 
sääntelyviranomaisten tavoissa panna 
täytäntöön tässä direktiivissä ja 
erityisdirektiiveissä säädettyjä 
sääntelytehtäviä voivat luoda esteen 
sisämarkkinoille, on soveliasta antaa 
komissiolle toimivalta toteuttaa 
yhdenmukaistamistoimenpiteitä, joilla 
markkinaviranomaisen mahdollisen 
lausunnon mahdollisimman tarkasti 
huomioon ottaen edistetään 8 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista. 
Kyseiset toimenpiteet voivat olla todella 
tehokkaita ainoastaan, jos niillä on 
asianmukainen oikeudellinen muoto, 
toisin sanoen päätökset on tehty 
päätöksen 2006/512/EY 5 artiklassa 
säädetyn valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti, lukuun 
ottamatta siten suosituksia ja muita kuin 
sitovia toimenpiteitä.

Or. es
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 60 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

60 b) Komission toimivallan 
vahvistamisella ja sääntelyviranomaisen 
perustamisella pyritään varmistamaan 
radiotaajuuksien järkevämpi ja 
tehokkaampi hallinnointi. Niiden 
vastaavat tehtävät on tarkoitus hoitaa 
äärimmäisen huolellisesti ja ottaen 
asianmukaisesti huomioon yritysten ja 
käyttäjien vaatimukset. Lisäksi on selvää, 
että Euroopan tason 
sääntelyviranomaisen perustaminen ei 
saa haitata Euroopan parlamentin 
harjoittamaa komission suoraa valvontaa 
ja edellyttää siten, että Euroopan 
parlamentille tiedotetaan tämän 
direktiivin soveltamisesta jatkuvasti ja 
perusteellisesti.

Or. es

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
annettava kuulemisten tulokset julkisesti 
saataville, jollei tietoja ole luokiteltu 
luottamuksellisiksi liike-elämän tietojen 
luottamuksellisuutta koskevan yhteisön ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
annettava kuulemisten tulokset julkisesti 
saataville, jollei tietoja ole luokiteltu 
luottamuksellisiksi liike-elämän tietojen 
luottamuksellisuutta koskevan yhteisön ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos 
luottamuksellisiksi luokiteltuja tietoja 
pääsee julkisuuteen, kansalliset 
sääntelyviranomaiset huolehtivat 
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asianomaisten yritysten pyynnöstä siitä, 
että toteutetaan mahdollisimman nopeasti 
tarvittavia toimenpiteitä.

Or. es

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoitukset, jotka edellyttävät palvelun 
tarjoamista tietyllä taajuusalueella, on 
perusteltava, jotta voidaan varmistaa 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttaminen yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Tällaisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen, 
taajuuksien tehottoman käytön torjuminen 
tai kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen, siten kuin 
se määritelty kansallisessa lainsäädännössä 
yhteisön oikeuden mukaisesti.

Rajoitukset, jotka edellyttävät palvelun 
tarjoamista tietyllä taajuusalueella, on 
perusteltava, jotta voidaan varmistaa 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttaminen yhteisön oikeuden
mukaisesti. Tällaisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi ihmishengen turvaaminen 
erityisesti silloin, kun on kyse 
järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terrorismin ehkäisemisestä ja 
vastustamisesta, sosiaalisen, alueellisen tai 
maantieteellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen, taajuuksien tehottoman 
käytön torjuminen tai kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen, siten kuin se määritelty 
kansallisessa lainsäädännössä yhteisön 
oikeuden mukaisesti.

Or. es
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Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

2. Antaessaan 1 kohdan mukaisen 
suosituksen komissio toimii 22 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset ottavat 
nämä suositukset toiminnassaan 
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mahdollisimman tarkasti huomioon. Jos 
kansallinen sääntelyviranomainen 
päättää olla noudattamatta suositusta, sen 
on ilmoitettava asiasta komissiolle ja 
perusteltava kantansa.

Or. es

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 22 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on ilmoitettava tästä osapuolille 
mahdollisimman pian. Jos riitaa ei ole 
ratkaistu neljän kuukauden kuluessa, ja jos 
muutosta hakeva osapuoli ei ole saattanut 
sitä tuomioistuimen käsiteltäväksi, 

Niiden on ilmoitettava tästä osapuolille 
mahdollisimman pian. Jos riitaa ei ole 
ratkaistu neljän kuukauden kuluessa, ja jos 
osapuoli, jonka oikeuksia on loukattu, ei 
ole saattanut sitä tuomioistuimen 
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kansallisten sääntelyviranomaisten on 
kumman tahansa osapuolen pyynnöstä 
sovitettava yhteen toimintansa riidan 
ratkaisemiseksi 8 artiklan säännösten 
mukaisesti ja ottaen asetuksen […/EY] 
18 artiklan mukaisesti annetun 
markkinaviranomaisen suosituksen 
mahdollisimman tarkasti huomioon.

käsiteltäväksi, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on kumman tahansa 
osapuolen pyynnöstä sovitettava yhteen 
toimintansa riidan ratkaisemiseksi 
mahdollisuuksien mukaan tekemällä 
yhteisen päätöksen 8 artiklan säännösten 
mukaisesti ja ottaen asetuksen […/EY] 
18 artiklan mukaisesti annetun 
markkinaviranomaisen suosituksen 
mahdollisimman tarkasti huomioon.

Or. es

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos on välttämätöntä myöntää yksittäisiä 
radiotaajuuksien ja numeroiden
käyttöoikeuksia, jäsenvaltioiden on 
myönnettävä tällainen oikeus pyynnöstä 
kaikille yrityksille, jotka tarjoavat tai 
käyttävät yleisvaltuutuksen mukaisia 
palveluja tai verkkoja, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän direktiivin 6, 6 a ja 
7 artiklan sekä 11 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan ja muiden tällaisten 
voimavarojen tehokkaan käytön varmistavien 
sääntöjen soveltamista direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 artiklan 
4 kohdan toisen kappaleen mukaisesti.

Or. es
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Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es



PE404.684v01-00 12/12 PA\717407FI.doc

FI

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

d a) Lisätään seuraava kohta:
"6 a. Jäsenvaltioiden on kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen varmistettava, 
että 5 ja 6 kohdassa säädettyjä 
seuraamuksia valvotaan oikeudellisesti."

Or. es
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