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LYHYET PERUSTELUT

Tällä ehdotuksella muutetaan puitedirektiiviä1, valtuutusdirektiiviä2 ja 
käyttöoikeusdirektiiviä3, joista komissio antoi ehdotukset marraskuussa 2007. Valmistelija on 
tyytyväinen pakettiin, joka sisältää parempaan sääntelyyn pyrkiviä ehdotuksia, ja antaa niille 
yleisesti vankan tukensa, sillä paketti on erittäin tärkeä Euroopan unionin aitojen 
sisämarkkinoiden parantamiseksi televiestinnän alalla. Paketin tarkoituksena on lisätä 
sähköisen viestinnän investointeja, innovaatioita ja kuluttajahyötyjä, toisin sanoen on tuettava 
ja kehitettävä edelleen sellaista digitaalitalouden sääntelyjärjestelmää, joka kestää kauas 
tulevaisuuteen, perustuu markkinavetoisuuteen ja hyödyntää sisämarkkinoiden toteutumisen 
tuomia etuja, mitä myös valmistelija kannattaa vankasti.

Valmistelija panee tyytyväisenä merkille sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen 
yhteisestä sääntelyjärjestelmästä, sähköisten viestintäverkkojen käyttöoikeuksista ja 
yhteenliittämisestä sekä valtuutuksista annetun ehdotuksen, mutta hän katsoo, että siihen 
voidaan tehdä parannuksia.

Taajuuksien hallinnointi
Euroopan unionin on nopeasti siirryttävä taajuuksien hallinnoinnissa parempiin järjestelyihin, 
joissa yhdistyvät avoimuus, joustavuus ja yhdenmukaistaminen. Taajuuksien käytössä 
tarvitaan selvästi joustoa ja maksimoitua tehokkuutta.  

Yhdenmukaistettu taajuuksien hallinnointi, jolla yhtenäistettäisiin 27 jäsenvaltion kansalliset 
taajuuksien hallinnointijärjestelmät, olisi hyödyllistä yleiseurooppalaisten ja rajat ylittävien 
palvelujen parantamiseksi.   Yksi ainoa taajuusjärjestelmä tarjoaa teknisiä etuja ja 
palveluetuja käyttäjille ja näin ollen myös taloudellisia ja sosiaalisia etuja (esimerkiksi 
vakiolaitteiden massatuotanto, hintojen aleneminen ja uusien käyttäjien liittymiskynnyksen 
alentaminen). 
Tässä suhteessa olisi kiinnitettävä huomiota taajuuksien hallinnointiin ja verkkosuunnitteluun 
häiriöiden välttämiseksi mahdollisimman pitkälle, sillä teknologiariippumaattomuuden 
mukaisesti toteutetun yhdenmukaistamisen avulla ei pystytä ratkaisemaan häiriöihin liittyviä 
ongelmia. 

Valmistelija panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen joustosta myönnettäessä 
taajuuksia tietylle tekniikalle tai palveluille.  Joustavamman käytön salliminen johtaa 
useampiin innovointeihin ja kuluttajien saamiin hyötyihin.  Jotkin taajuudet täytyy kuitenkin 
mahdollisesti varata Euroopan unionin laajuiselle sovellukselle (esimerkiksi hätäpalveluille), 
joten varovaisuus on välttämätöntä teknologia- ja palveluriippumattomuuden yhteydessä.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (EYVL L 108, 24.4.2002).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/20/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista (EYVL L 108, 24.4.2002).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/19/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten 
viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (EYVL L 108, 
24.4.2002).
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Tästä syystä asteittainen lähestymistapa vaikuttaa suotavammalta kuin mullistava uudistus. 
Samalla kun teknologiariippumattomuus johtaa innovaatioihin ja tekniikan kehitykseen 
kuluttajan eduksi, tätä olisi täydennettävä kaupankäynnillä kilpailun varmistamiseksi.  

Komissio pyrkii lisäämään perinteiseen menetelmään markkinaperusteisen taajuuskaupan
toissijaisen kaupan ja huutokauppojen kanssa.  Taajuuskauppa ei itsessään välttämättä 
paranna taajuuksien käytön joustavuutta. Tämän pitäisi kuitenkin helpottaa taajuuksien 
käyttöoikeuksien saamista ja johtaa intensiivisempään (ja siten arvokkaampaan) taajuuksien 
käyttöön.  Tästä syystä valmistelija tukee valittujen taajuuksien käyttöoikeuksien 
kaupattavuuden sallimista kaikkialla Euroopan unionissa, kunhan yksittäiset käyttöoikeudet 
on myönnetty.  

Uusi koordinointi- ja sääntelyvalta
Komission ehdotuksen mukaan kansallisille sääntelyviranomaisille olisi annettava toimivalta 
velvoittaa määräävässä asemassa olevia toimijoita eriyttämään toimintojaan silloin, kun tämä 
auttaisi lisäämään kilpailua kuluttajien kannalta ja tarjoamaan toimijoille tasapuoliset 
toimintaolosuhteet.  Valmistelija tukee komission ehdotusta kaikilta osin ja katsoo, että 
kyseinen korjaava toimi ei ehkä ole sopiva kaikille jäsenvaltioille, mutta kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla olisi oltava se käytettävissään. 

Komission toimivaltaa on lisätty käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa.  Komissiolla on 
toimivalta käyttää veto-oikeutta, kun on kyse kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltaan 
kuuluvista nimeämisistä, sekä antaa suosituksia kaikista asioista ja tehdä päätöksiä luvuista. 
Valmistelija vastustaa ehdotuksia, jotka antaisivat komissiolle tällaisen veto-oikeuden. 

Käyttöoikeuksien saamisen helpottaminen
Voimassa olevassa sääntelykehyksessä ennakoidaan jo kaikkein vähiten kuormittavan 
sääntelyjärjestelmän määräämistä, toisin sanoen yleisvaltuutusta pidetään suotavimpana 
lähestymistapana.  Käytännössä taajuuksien käyttöoikeudet myönnetään usein kuitenkin 
yksittäisinä käyttöoikeuksina. Ehdotuksissa kannatetaan yleisvaltuutusta puoltavaa 
lähestymistapaa, ja se vahvistetaan oletusarvoiseksi menetelmäksi.  Tämän seurauksena 
ehdotuksissa otetaan käyttöön velvoite perustella tapaukset, joissa on myönnettävä yksittäiset 
käyttöoikeudet.  Perusteluina voi olla tarve estää häiriöitä tai täyttää yleisen edun mukaisia 
tavoitteita.  Ehdotuksen pohjimmainen perusta on kahtalainen:  (i) sen avulla estetään 
yksittäisten toimilupien myöntäminen silloin, kun se ei ole tarpeellista, ja näin vähennetään 
yleisesti ottaen taajuuksien käyttöoikeuksien saantiin liittyviä vaikeuksia;  (ii) tekninen 
edistys sallii yhä enenevässä määrin taajuuksien yhteiskäytön. 

Valmistelija on vakuuttunut siitä, että kuluttajien suojeleminen edellyttää vahvempia 
toimenpiteitä. Tämän takia hän ehdottaa tarkistuksia, joilla parannetaan näitä kuluttajansuojaa 
koskevia näkökohtia. Kansallisten sääntelyviranomaisten velvollisuuksien ja toimivallan 
osalta ehdotuksessa esitetään uusia kuluttajansuojaa koskevia toimenpiteitä. Valmistelija 
pyrkii vahvistamaan ja selventämään viranomaisten asemaa, jotta näitä kuluttajansuojaa 
koskevia näkökohtia voitaisiin parantaa.
Lisäksi on huomautettava komission tavoin, että täysin toimivia EU:n vähittäismarkkinoita ei 
ole vielä saatu luotua. Tämän takia on esitettävä uusia konkreettisia ehdotuksia aitojen 
sisämarkkinoiden luomiseksi.
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TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 
toimivaltuuksiaan riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset eivät saa pyytää tai 
ottaa vastaan miltään muulta elimeltä 
ohjeita sellaisten tehtävien päivittäisessä 
hoitamisessa, jotka niille on annettu 
yhteisön lainsäädännön täytäntöön 
panemiseksi annetun kansallisen 
lainsäädännön nojalla. Ainoastaan 
4 artiklan mukaisesti perustetuilla 
muutoksenhakuelimillä tai kansallisilla 
tuomioistuimilla on valtuudet peruuttaa 
tilapäisesti tai kumota kansallisten 
sääntelyviranomaisten tekemät päätökset. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 
toimivaltuuksiaan riippumattomasti, 
puolueettomasti, avoimesti ja oikeaan 
aikaan. Kansalliset sääntelyviranomaiset 
eivät saa pyytää tai ottaa vastaan miltään 
muulta elimeltä ohjeita sellaisten tehtävien 
päivittäisessä hoitamisessa, jotka niille on 
annettu yhteisön lainsäädännön täytäntöön 
panemiseksi annetun kansallisen 
lainsäädännön nojalla. Ainoastaan 
4 artiklan mukaisesti perustetuilla 
muutoksenhakuelimillä tai kansallisilla 
tuomioistuimilla on valtuudet peruuttaa 
tilapäisesti tai kumota kansallisten 
sääntelyviranomaisten tekemät päätökset. 

Or. en

Perustelu

 Jotta voitaisiin varmistaa kilpailukyky ja innovaatiot markkinoilla, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on toimittava oikeaan aikaan, kun esimerkiksi on kyse 
markkinakatsauksista.
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
4 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on asetettava määräajat 
tällaisten muutostenhakupyyntöjen 
käsittelylle.

Or. en

Perustelu

 Tällä hetkellä muutoksenhakuprosessit saattavat kestää peräti monta vuotta, ja tämän 
jälkeen saattaa olla myöhäistä puuttua alkuperäiseen ongelmaan.  Tästä syystä on asetettava 
määräaika.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 5 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
tarjoavat yritykset toimittavat kaikki 
tarvittavat tiedot, taloudelliset tiedot 
mukaan lukien, jotta kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat varmistua 
siitä, että tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännöksiä tai niiden 
mukaisesti tehtyjä päätöksiä noudatetaan. 
Näiden yritysten on myös toimitettava 
tiedot sellaisista tulevista verkkojen tai 
palvelujen uudistuksista, joilla voi olla 
vaikutuksia kilpailijoille tarjottaviin 
tukkutason palveluihin. Näiden yritysten 
on pyynnöstä toimitettava tiedot viipymättä 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
tarjoavat yritykset toimittavat kaikki 
tarvittavat tiedot, taloudelliset tiedot 
mukaan lukien, jotta kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat varmistua 
siitä, että tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännöksiä tai niiden 
mukaisesti tehtyjä päätöksiä noudatetaan. 
Näiden yritysten on myös toimitettava 
tiedot sellaisista tulevista verkkojen tai 
palvelujen uudistuksista, joilla voi olla 
vaikutuksia kilpailijoille tarjottaviin 
tukkutason palveluihin. Näiden yritysten 
on pyynnöstä toimitettava tiedot viipymättä 
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sekä kansallisen sääntelyviranomaisen 
edellyttämän aikataulun mukaisesti että sen 
vaatimalla tarkkuudella. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen 
on oltava oikeasuhteisia tehtävien 
suorittamiseen nähden. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on esitettävä 
perustelut tietojen antamista koskevalla
pyynnölleen.”

sekä kansallisen sääntelyviranomaisen 
edellyttämän aikataulun mukaisesti että sen 
vaatimalla tarkkuudella. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen 
on oltava oikeasuhteisia tehtävien 
suorittamiseen nähden. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on esitettävä 
perustelut tietojen antamista koskevalle
pyynnölleen ja varmistettava samalla 
liike-elämän tietojen luottamuksellisuus 
yhteisön lainsäädännön ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.”

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myötävaikutettava sisämarkkinoiden 
kehittymiseen toimimalla yhteistyössä 
komission ja markkinaviranomaisen 
kanssa, jotta varmistetaan tämän direktiivin 
ja erityisdirektiivien säännösten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tätä varten niiden on 
erityisesti toimittava yhteistyössä 
komission ja markkinaviranomaisen 
kanssa, jotta löydettäisiin välineitä ja 
keinoja, jotka soveltuvat parhaiten 
tietyntyyppisten markkinatilanteiden 
hoitoon.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myötävaikutettava sisämarkkinoiden 
kehittymiseen toimimalla avoimesti 
yhteistyössä komission ja 
markkinaviranomaisen kanssa, jotta 
varmistetaan tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännösten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tätä varten niiden on 
erityisesti toimittava yhteistyössä 
komission ja markkinaviranomaisen 
kanssa, jotta löydettäisiin välineitä ja 
keinoja, jotka soveltuvat parhaiten 
tietyntyyppisten markkinatilanteiden 
hoitoon.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kun toimenpide-ehdotusta on muutettu 
6 kohdan mukaisesti, komissio voi tehdä 
päätöksen, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
asettamaan direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 9–13 a artiklan ja 
direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisesti erityisvelvoitteita annetun 
määräajan puitteissa. 

Poistetaan.

Näin toimiessaan komission on pyrittävä 
samoihin poliittisiin tavoitteisiin kuin 
kansallisille sääntelyviranomaisille on 
asetettu 8 artiklassa. Komission on 
otettava asetuksen […/EY] 6 artiklan 
mukaisesti annettu 
markkinaviranomaisen lausunto 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
erityisesti asetettavien velvoitteiden 
yksityiskohtien täsmentämisessä.

Or. en

Perustelu

Komissiolla olisi ennemminkin oltava välimiehen kuin tuomarin rooli, jotta voitaisiin 
parantaa johdonmukaisuutta muuttamatta herkkää toimielinten valtatasapainoa tai 
vesittämättä asetuksen sisältämiä toissijaisuussäännöksiä.   
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b a) Korvataan 2 kohdan c alakohta 
seuraavasti:
" (c) edistämällä ja helpottamalla 
tehokkaita, markkinalähtöisiä 
investointeja perusrakenteisiin ja 
tukemalla innovointia; ja

Or. en

Perustelu

Tarkistus 7

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:
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(a) yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttaminen yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Tällaisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi ihmishengen turvaaminen, 
sosiaalisen, alueellisen tai maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen; 
(b) taajuuksien tehottoman käytön 
torjuminen; tai

(c) kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen, siten kuin 
se määritelty kansallisessa lainsäädännössä 
yhteisön oikeuden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisen sääntelyviranomaisen 
1 kohdan mukaisesti toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava puolueettomia, 
selkeitä ja oikeasuhteisia.”

3. Kansallisen sääntelyviranomaisen 
1 kohdan mukaisesti toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava puolueettomia, 
selkeitä, oikeasuhteisia ja niiden on 
perustuttava syrjimättömyyskriteereihin.”

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi, markkinaviranomaisen Poistetaan.
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lausunnon mahdollisimman tarkasti 
huomioon ottaen, tehdä päätöksen yhden 
tai useamman yrityksen nimeämisestä 
huomattavan markkinavoiman yritykseksi 
kyseisillä markkinoilla ja direktiivin 
2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 9–
13 a artiklan ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisen yhden tai useamman 
erityisvelvoitteen asettamisesta. Näin 
toimiessaan komission on pyrittävä 
8 artiklassa asetettuihin poliittisiin 
tavoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Komissiolla olisi ennemminkin oltava välimiehen kuin tuomarin rooli, jotta voitaisiin 
parantaa johdonmukaisuutta muuttamatta herkkää toimielinten valtatasapainoa tai 
vesittämättä asetuksen sisältämiä toissijaisuussäännöksiä.   
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