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LYHYET PERUSTELUT

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta kannattaa Euroopan unionin oikeusjärjestelmään 
sisällytettävää kevennettyä ja tehokasta organisaatiota.
Uusi nimi, televiestinnän eurooppalaisten sääntelijöiden yhteistyöelin kuvastaisi hienoista 
muutosta organisaation luonteessa ja vastaisi sitä, että yhteistyöelin koostuu kansallisten 
sääntelyviranomaisten edustajista. Uudella yhteistyöelimellä ei olisi viranomaisen valtuuksia, 
mutta se sisältyisi edelleen Euroopan unionin oikeusjärjestelmään.
Sääntelyn hajautetun luonteen vahvistaminen

Asetuksen sanamuodon muuttamisen tarkoituksena on varmistaa järjestelmä, joka on 
sopusoinnussa sen tavoitteen kanssa, joka koskee ennakkosääntelyn korvaamista 
kilpailulainsäädännöllä, ja varmistaa, että Euroopan unionin sähköisen viestinnän sääntely 
perustuu itsenäisten sääntelijöiden hajautettuun järjestelmään, jossa kansalliset 
sääntelyviranomaiset ovat ratkaisevassa asemassa. 
Yhteistyöelimen korkein päätöksentekoelin olisi sääntelyneuvosto. Sääntelyneuvosto koostuu 
kansallisista sääntelyviranomaisista1, ja sen puheenjohtajana toimii yksi sääntelyneuvoston 
nimittämän jäsen, jonka toimikausi on yksi vuosi. Sääntelyneuvosto tekee kaikki 
yhteistyöelimen toimintaa koskevat päätökset määräenemmistöllä (kahden kolmasosan 
enemmistöllä). Komission ehdotuksen mukaista johtokuntaa (Administrative Board) ei 
perusteta missään muodossa.
Parannetut hallintotapaa koskevat säännöt varmistavat tehokkaan ja oikea-aikaisen 
päätöksenteon. 
Tarkoituksena on perustaa johtokunta (Executive Board), joka koostuisi enintään viidestä 
jäsenestä (puheenjohtaja vuoden toimikaudeksi, varapuheenjohtajina aikaisempi ja 
mahdollinen tuleva puheenjohtaja sekä sääntelyneuvoston nimittämät kaksi muuta jäsentä). 
Johtokunta on vastuussa yhteistyöelimen strategisesta johtamisesta ja antaa pääjohtajalle 
hänen tehtäviään koskevia ohjeita ja neuvoja.

Pääjohtaja on vastuussa yhteistyöelimen päivittäisestä toiminnasta ja hän noudattaa 
hallintoneuvoston antamia ohjeita. Sääntelyneuvosto nimittää pääjohtajan kolmen vuoden 
toimikaudeksi (ja pääjohtaja voidaan valita kerran uudelleen).
Yhteistyöelimen päätoimisto toimii pääjohtajan alaisuudessa. Sääntelyasioissa se koostuu 
kansallisten sääntelyviranomaisten valitsemasta15 asiantuntijasta ja 15 yhteisön 
virkamiehestä. Henkilöstön kokonaismäärä on enintään 40. Mainittu henkilöstömäärä on 
huomattavasti pienempi kuin komission ehdottaman Euroopan sähköisen viestinnän 
markkinaviranomaisen henkilöstömäärä.

Jotta yhteistyöelin voi hyötyä kansallisten sääntelyviranomaisten asiantuntemuksesta, se 
perustaa työhönsä liittyviä työryhmiä, jotka ovat vastuussa tärkeimmistä sääntelyasioista. 
Mainituissa työryhmissä kansallisten sääntelyviranomaisten edustajat toimivat yhteistyössä 
yhteistyöelimen edustajien kanssa. 

Johdonmukaisia sääntelytoimia korostava vastuun kohdistaminen

                                               
1 Sääntelyneuvostossa olisi myös Efta-maiden ja liittyvien maiden edustajia sekä komission edustaja, jotka 
kuitenkin ovat tarkkailijoiden asemassa ilman äänioikeutta.
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Yhteistyöelin vastaisi viidestä tärkeästä tehtävästä, joiden mukaisesti se:

 edistää osaltaan jäsenvaltioiden korjaavien toimien yhdenmukaisuutta 
7 artiklan mukaisen tehostetun roolin myötä;

 hyväksyy yhteiset sääntelykannat, jotka kansallisten sääntelijöiden olisi 
otettava huomioon erityisellä huolella;

 antaa komissiolle lausuntoja ylikansallisten markkinoiden arvioinnista;

 antaa yleiseurooppalaisesti merkittäviä taajuuspoliittisia neuvoja (esimerkiksi 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevälle ryhmälle (RSPG) ja 
radiotaajuuskomitealle (RSC)

 vastaa kansainvälisestä koordinoinnista ja yhteistyöstä.
Lisäksi yhteistyöelin hoitaisi yleiseurooppalaisiin tehtäviin liittyviä erityisiä hallinnollisia, 
rekisteröinti- ja seurantatehtäviä (Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomaista 
koskevan ehdotuksen mukaisesti), erityisesti tehtäviä, jotka edistävät kuluttajien tietoisuuden 
parantamista kuitenkin siten, että mainituilla tehtävillä ei puututa komissiota koskeviin 
delegointisääntöihin eikä verkkoturvallisuuteen liittyvät kysymyksiin. 
Yhteistyöelimen talousarvio yhteisrahoitettaisiin EU:n talousarviosta ja jäsenvaltioiden 
suorista maksuosuuksista (viimeksi mainitut kansallisten sääntelyviranomaisten välityksellä). 
Tarkoituksena on perustaa parlamentin, neuvoston ja komission edustajista koostuva 
budjettikomitea, joka hyväksyy sen osan yhteistyöelimen talousarviosta, joka ehdotetaan 
rahoitettavaksi yhteisön talousarviosta. Yhteisön varojen käyttö riippuu parlamentin ja 
neuvoston hyväksynnästä ja valvonnasta, ja sen täytäntöönpano on parlamentin 
vastuuvapausmenettelyn alainen. 

Yhteistyöelimen vuosittaisen työohjelman lopullinen muoto määrättäisiin komission 
lausunnon perusteella, ja se esitellään parlamentille ja neuvostolle.

Vuosikertomus esitetään komissiolle, neuvostolle ja parlamentille. 
Puheenjohtaja voidaan vuosittain kutsua parlamentin kuultavaksi vastaamaan asiasta 
vastaavan valiokunnan ja neuvoston kysymyksiin, jotka koskevat yhteistyöelimen toimintaa. 

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan Euroopan sähköisen 
viestinnän markkinaviranomainen, jolla 

1. Perustetaan televiestinnän 
eurooppalaisten sääntelijöiden 
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on tässä asetuksessa säädetyt 
velvollisuudet.

yhteistyöelin, jolla on tässä asetuksessa 
säädetyt velvollisuudet.

Or. en

Perustelu

Virastolle on annettava uusi nimi, joka ilmaisee kansallisten sääntelyviranomaisten 
osallistumisen tämän yhteistyöelimen toimintaan.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomainen toimii 
puitedirektiivin ja erityisdirektiivien 
soveltamisalalla ja hyödyntää kansallisten 
sääntelyviranomaisten asiantuntemusta. Se 
edistää II ja III luvussa lueteltujen 
tehtävien kautta sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
sisämarkkinoiden parempaa toimintaa, 
erityisesti yhteisön laajuisten sähköisten 
viestintäpalvelujen kehittämistä sekä
korkeatasoista ja toimivaa verkko- ja
tietoturvaa.

2. Yhteistyöelin toimii puitedirektiivin ja 
erityisdirektiivien soveltamisalalla ja 
hyödyntää kansallisten 
sääntelyviranomaisten asiantuntemusta. Se 
edistää II ja III luvussa lueteltujen 
tehtävien kautta sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
sisämarkkinoiden parempaa toimintaa, 
erityisesti yhteisön laajuisten sähköisten 
viestintäpalvelujen kehittämistä.

Or. en

Perustelu

Uusi nimi vastaa perustehtävien muuttumista.  Viittaukset verkko- ja tietoturvaan liittyviin 
tehtäviin on poistettava, koska yhteistyöelin ei vastaa mainituista tehtävistä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Markkinaviranomaisen tavoitteet ja 5. Yhteistyöelimen tavoitteet ja tehtävät 
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tehtävät eivät rajoita Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuulumatonta verkko- ja tietoturvaan 
liittyvää jäsenvaltioiden toimivaltaa, 
erityisesti sitä, joka kuuluu Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen V ja 
VI osaston soveltamisalaan. 
Markkinaviranomaisen tavoitteet ja 
tehtävät eivät missään tapauksessa rajoita 
toimia, jotka koskevat yleistä 
turvallisuutta, puolustusta tai valtion toimia 
rikosoikeuden ja valtion turvallisuuden 
aloilla, mukaan luettuna valtion 
taloudellinen hyvinvointi, silloin kun 
kyseessä ovat valtion turvallisuutta 
koskevat asiat.

eivät rajoita toimia, jotka koskevat yleistä 
turvallisuutta, puolustusta tai valtion toimia 
rikosoikeuden ja valtion turvallisuuden 
aloilla, mukaan luettuna valtion 
taloudellinen hyvinvointi, silloin kun 
kyseessä ovat valtion turvallisuutta 
koskevat asiat. 

Or. en

Perustelu
Myös tässä tarkistuksessa uusi nimi kuvastaa perustehtävän muuttumista; viittaukset verkko-
ja tietoturvaan liittyviin tehtäviin on poistettava, koska yhteistyöelin ei vastaa mainituista 
tehtävistä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) kehittää yhteisiä kantoja, 
suuntaviivoja ja parhaita käytäntöjä 
sääntelytoimien toteuttamiseksi 
kansallisella tasolla ja seuraa niiden 
täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. en

Perustelu
Ehdotettu tarkistus tähtää yhteistyöelimen roolin korostamiseen siten, että se lisää 
sääntelytoimien johdonmukaisuutta antamalla ohjausta kansallisille sääntelyviranomaisille ja 
seuraamalla täytäntöönpanoa.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) antaa sääntelykysymyksiin liittyviä 
neuvoja markkinatoimijoille ja kansallisille 
sääntelyviranomaisille;

(c) antaa sääntelykysymyksiin liittyviä 
neuvoja markkinatoimijoille (kuluttajat 
mukaan luettuina) ja kansallisille 
sääntelyviranomaisille;

Or. en

Perustelu

Muiden markkinatoimijoiden lisäksi yhteistyöelimen olisi annettava neuvoja myös kuluttajille.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) antaa neuvoja ja apua komissiolle ja 
jäsenvaltioiden nimeämille toimivaltaisille 
elimille kaikissa markkinaviranomaisen 
toimivaltuuksien piiriin kuuluvissa 
verkko- ja tietoturvakysymyksissä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Information and network security related tasks are removed, as BERT would not be merged 
with ENISA. ENISA has different priorities which require a different organizational and 
governance structure. BERT will be able to fulfil its duties most effectively if the independence 
of the NRAs is preserved. Mixing BERT with ENISA would inevitably lead to a deterioration 
of the independence of the NRAs, confusion of priorities and uncertainties in its operations. In 
addition, NRAs are not necessarily involved in information and network security related 
issues in the member states, making any community entity led by NRAs unable to address (or 
at least ineffective in addressing) such issues at the community level.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tekee yksittäisiä päätöksiä 
eurooppalaiseen numeroavaruuteen 
(ETNS) kuuluvien numeroiden 
käyttöoikeuksien myöntämisestä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhteistyöelin ei voi yksin tehdä päätöksiä eurooppalaiseen numeroavaruuteen (ETNS) 
kuuluvien numeroiden käyttöoikeuksien myöntämisestä, koska ne valtuudet ovat yksinomaan 
komission hallussa. Tämän tehtävän määrääminen yhteistyöelimen tehtäväksi ei ole 
perusteltua senkään vuoksi, että mainittujen menettelyjen lukumäärä olisi todennäköisesti 
hyvin pieni.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) avustaa komissiota niiden yritysten 
valinnassa, joille annetaan 
radiotaajuuksien ja numeroiden 
käyttöoikeuksia;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhteistyöelin antaisi neuvoja (kuten myös kaikissa muissa asioissa, 7 artiklan mukaiset 
menettelyt mukaan luettuina) komissiolle ja muille toimivaltaisille elimille, jotka vastaavat 
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taajuuksien jakamisesta, jotta viimeksi mainitut voivat täyttää mainittu vastuunsa tehokkaasti. 
Yhteistyöelin ei ottaisi haltuunsa komissiolle kuuluvia todellisia menettelyjä (joita kuvataan 
termillä "avustaa"), koska mainitut tehtävät kuuluvat yksinomaisesti komission toimivaltaan 
ja koska mainitun tehtävän siirtäminen yhteistyöelimen toimivaltaan ei ole perusteltua, koska 
menettelyjen todennäköisen pienen lukumäärän vuoksi mainittu toimenpide ei olisi perusteltu 
eikä suhteellisuusperiaatteen mukainen. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) kerää ja jakaa edelleen 
radiotaajuuksien ja numeroiden 
käyttöoikeuksiin liittyvät käyttömaksut;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhteistyöelin ei voi kerätä eikä tilittää muille toimijoille käyttäjämaksuja, koska yhteistyöelin 
ei ryhdy hoitamaan todellisia lupamenettelyjä. Tässäkään tapauksessa menettelyjen 
todennäköisen pienen lukumäärän vuoksi mainittu toimenpide ei olisi perusteltu eikä 
suhteellisuusperiaatteen mukainen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomainen antaa 
komission pyynnöstä lausuntoja kaikista 
sähköiseen viestintään liittyvistä 
kysymyksistä.

1. Yhteistyöelin antaa komission pyynnöstä 
lausuntoja komissiolle ja kansallisille 
sääntelyviranomaisille kaikista sähköiseen 
viestintään liittyvistä kysymyksistä.
Lisäksi yhteistyöelin antaa omasta 
aloitteestaan lausuntoja komissiolle ja 
kansallisille sääntelyviranomaisille 
kaikista sähköistä viestintää koskevista 
asioista.

Or. en
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Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomainen edistää 
erityisesti puitedirektiivin ja 
erityisdirektiivien säännösten 
yhdenmukaista soveltamista avustamalla 
komissiota suositusten ja päätösten 
valmistelussa, joita komissio antaa tai 
tekee direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 19 artiklan mukaisesti.

2. Yhteistyöelin edistää erityisesti
puitedirektiivin ja erityisdirektiivien 
säännösten yhdenmukaista soveltamista 
avustamalla komissiota suositusten ja 
päätösten tai teknisten 
täytäntöönpanotoimien valmistelussa, joita 
komissio antaa tai tekee direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 19 artiklan 
mukaisesti. Tässä yhteydessä yhteistyöelin 
avustaa myös Euroopan parlamenttia 
kaikissa sen toimivaltaan kuuluvissa 
tutkimuksissa ja lainsäädäntöön 
kuuluvissa asioissa.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yleisten sähköisten viestintäverkkojen 
ja -palvelujen turvallisuus ja eheys, 
mukaan luettuina turvallisuuteen ja/tai 
eheyteen kohdistuviin loukkauksiin 
liittyvät kysymykset, direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 13 a artiklan 
ja direktiivin 2002/58/EY (sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivi) 4 artiklan 

Poistetaan.
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mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tiettyjä kansallisia markkinoita 
koskevat analyysit direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 16 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu
Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

(o) radiotaajuuskysymyksiin liittyvät 
toimenpiteet päätöksen N:o 676/2002/EY 
(radiotaajuuspäätös) 4 ja 6 artiklan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 a ja 6 b artiklan 
mukaisesti:

Poistetaan.

(i) radiotaajuuksien tai numeroiden 
käyttöoikeuksiin liittyvät yhdenmukaiset 
ehdot; 
(ii) koordinoidulta tai yhdenmukaistetulta 
pohjalta myönnettyjen käyttöoikeuksien 
muuttaminen tai peruuttaminen;
(iii) sellaisten yritysten valinta, joille 
voidaan myöntää taajuuksien tai 
numeroiden yksittäisiä käyttöoikeuksia 
sellaisia palveluja varten, joilla on rajat 
ylittäviä mahdollisuuksia.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(p a) antaa radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevälle ryhmälle (RSPG) ja 
radiotaajuuskomitealle (RSC) ja muille 
asianomaisille elimille tarvittaessa 
neuvoja yhteistyöelimen vastuualueeseen 
liittyvissä asioissa siltä osin kuin ne 
vaikuttavat taajuushallintoon tai 
taajuushallinto vaikuttaa mainittuihin 
asioihin.
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Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komission on niin suurelta osin kuin 
mahdollista otettava huomioon 
yhteistyöelimen antamat lausunnot ja 
ilmoitettava julkisesti, kuinka ne on otettu 
huomioon.

Or. en

Perustelu

The proposed changes in the article clarifie that the addressees of opinions provided by BERT 
would only be the Commission and the NRAs (unless provided otherwise in specific 
paragraphs in the Regulation). Obtaining the opinion of BERT is not optional but a 
requirement in cases when the Commission’s action may have an impact on the national 
markets. The right of BERT to act at its own initiative is made a general rule (rather than 
limited to specific matters, as proposed initially by the Commission in Article 15, which we 
propose to delete in its entirety). For avoidance of doubt, reference is made to a task of BERT 
to also contribute to technical implementing measures taken by the Commission. The 
openness of BERT towards the Parliament is demonstrated in added language. All those tasks 
are removed which BERT is not positioned to undertake, either due to danger of confusion of 
competencies (such as network and information security matters) or as the power of the 
Commission in relation to which the opinion should be provided is not supported by us. 
Added changes ensure that the Commission takes the utmost account of the opinions delivered 
by BERT.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomaisen kuuleminen 
kansallisten markkinoiden määrittelystä ja 
analysoinnista ja korjaavista 
toimenpiteistä

Yhteistyöelimen kuuleminen kansallisten 
markkinoiden määrittelystä ja 
analysoinnista.

1. Komissio ilmoittaa 
markkinaviranomaiselle, kun komissio 
toimii direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 7 artiklan 4 ja 8 kohdan 
mukaisesti.

1. Komissio ilmoittaa yhteistyöelimelle, 
kun komissio toimii direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 7 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomaisen on annettava 
komissiolle lausunto kyseisestä 
toimenpide-ehdotuksesta neljän viikon 
kuluessa siitä, kun sille on ilmoitettu 
asiasta. Lausunnossa on oltava 
yksityiskohtainen ja objektiivinen analyysi 
siitä, muodostaako ehdotettu toimenpide 
esteen sisämarkkinoille ja onko se yhteisön 
oikeuden mukainen ja erityisesti direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 8 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden mukainen. 
Markkinaviranomaisen on tarvittaessa
ilmoitettava, mitä muutoksia toimenpide-
ehdotukseen olisi tehtävä sen 
varmistamiseksi, että nämä tavoitteet 
voidaan saavuttaa mahdollisimman 

2. Komissio pyytää yhteistyöelimeltä
lausunnon kyseisestä toimenpide-
ehdotuksesta neljän viikon kuluessa siitä, 
kun sille on ilmoitettu asiasta. Lausunnossa 
on oltava yksityiskohtainen ja 
objektiivinen analyysi siitä, muodostaako 
ehdotettu toimenpide esteen 
sisämarkkinoille ja onko se yhteisön 
oikeuden mukainen ja erityisesti direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 8 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden mukainen. 
Komissio pyytää tarvittaessa
yhteistyöelimeltä lausunnon siitä, mitä 
muutoksia toimenpide-ehdotukseen olisi 
tehtävä sen varmistamiseksi, että nämä 
tavoitteet voidaan saavuttaa 
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tehokkaasti. mahdollisimman tehokkaasti.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle kaikki saatavilla 
olevat tiedot, joita se tarvitsee 
toteuttaakseen 2 kohdassa tarkoitetut 
tehtävät.

3. Komissio voi pyytää, että yhteistyöelin 
antaa komissiolle kaikki saatavilla olevat 
tiedot, joita se tarvitsee toteuttaakseen 
2 kohdassa tarkoitetut tehtävät.

Or. en

Perustelu

Viittaus korjaaviin toimiin on poistettu tästä artiklasta, koska me katsomme, että komission 
veto-oikeutta ei pidä ulottaa koskemaan korjaavia toimia. Kuten 4 artiklan osalta on jo 
todettu, katsomme että yhteistyöelin voi toimia mainitussa asiassa, mikä on todettava myös 
puitedirektiiviin tehtävissä tarkistuksissa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Markkinaviranomaisen tekemä 

kansallisten markkinoiden arviointi
1. Jos komissio pyytää direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 16 artiklan 
7 kohdan mukaisesti 
markkinaviranomaista analysoimaan 
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tietyn jäsenvaltion merkityksellisiä 
markkinoita, markkinaviranomaisen on 
annettava lausunto ja toimitettava 
komissiolle tarvittavat tiedot, mukaan 
luettuina julkisen kuulemisen ja 
markkina-analyysin tulokset. Jos 
markkinaviranomainen toteaa, ettei 
markkinoilla ole tosiasiallista kilpailua, 
sen on julkisen kuulemisen jälkeen 
esitettävä lausunnossaan toimenpide-
ehdotus, jossa yksilöidään yritykset, jotka 
olisi sen mielestä nimettävä huomattavan 
markkinavoiman yrityksiksi kyseisillä 
markkinoilla, sekä asianmukaiset 
velvoitteet, jotka yrityksille olisi asetettava.
2. Markkinaviranomainen voi tarvittaessa 
kuulla asianomaisia kansallisia 
kilpailuviranomaisia ennen lausunnon 
antamista komissiolle.
3. Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle kaikki saatavilla 
olevat tiedot, joita se tarvitsee 
toteuttaakseen 1 kohdassa tarkoitetut 
tehtävät.

Or. en

Perustelu

6 artikla poistetaan kokonaisuudessaan, koska yhteistyöelin ei pysty analysoimaan tietyn 
jäsenvaltion merkityksellisiä markkinoita, koska sillä ei ole tehokkaiden toimien edellyttämää 
paikallista asiantuntemusta. 

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun komissio on yksilöinyt valtioiden 
rajat ylittävät markkinat direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 15 artiklan 
4 kohdan mukaisesti, 
markkinaviranomaisen on tehtävä 

2. Kun komissio on yksilöinyt valtioiden 
rajat ylittävät markkinat direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 15 artiklan 
4 kohdan mukaisesti, yhteistyöelin voi 
pyynnöstä avustaa asianomaisia 
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yhteistyössä kansallisten 
sääntelyviranomaisten kanssa markkina-
analyysi mainitun direktiivin 16 artiklan 
5 kohdan mukaisesti ja annettava asiasta 
komissiolle lausunto.

kansallisia sääntelyviranomaisia yhteisen 
markkina-analyysin laatimisessa mainitun 
direktiivin 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
ja annettava asiasta komissiolle lausunto.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos markkinaviranomainen toteaa, ettei 
kyseisillä valtioiden rajat ylittävillä 
markkinoilla ole tosiasiallista kilpailua, 
sen on esitettävä komissiolle antamassaan 
lausunnossa toimenpide-ehdotus, jossa 
yksilöidään yritykset, jotka olisi sen 
mielestä nimettävä huomattavan 
markkinavoiman yrityksiksi kyseisillä 
markkinoilla, sekä asianmukaiset 
velvoitteet, jotka yrityksille olisi asetettava.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen kuin markkinaviranomainen 
antaa 1 tai 3 kohdan mukaisen 

Poistetaan.
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lausuntonsa sen on kuultava kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja kansallisia 
kilpailuviranomaisia ja järjestettävä 
julkinen kuuleminen tämän asetuksen 
42 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5.  Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle kaikki saatavilla 
olevat tiedot, joita se tarvitsee 
toteuttaakseen 1–4 kohdassa tarkoitetut 
tehtävät.

5. Yhteistyöelimen on annettava pyynnöstä 
komissiolle kaikki saatavilla olevat tiedot, 
joita se tarvitsee toteuttaakseen 1 kohdassa
tarkoitetut tehtävät.

Or. en

Perustelu

Kansallisista markkinoista poiketen (joiden osalta kansalliset sääntelyviranomaiset vastaavat 
toimenpiteistä) tunnustetaan komission valtuudet toteuttaa rajatylittäviä markkinoita koskevia 
toimia. On kuitenkin epäoikeudenmukaista, suhteellisuusperiaatteen vastaista ja myös 
joustamatonta määrittää yhteistyöelimen antamien lausuntojen sisältö ja metodologia 
erityisesti siitä syystä, että rajatylittävien markkinoiden analyysi on uusi tehtäväalue, josta ei 
ole ennakkotapauksia. 
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomainen voi tehdä 
päätöksiä eurooppalaiseen 
numeroavaruuteen (ETNS) kuuluvien 
numeroiden käyttöoikeuksien 
myöntämisestä direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 10 artiklan mukaisesti. Se 
vastaa myös eurooppalaisen 
numeroavaruuden (ETNS) 
hallinnoinnista ja kehittämisestä niiden 
jäsenvaltioiden puolesta, joille on 
osoitettu aluetunnus 3883.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viittaukset yhteistyöelimen toimivaltaan poistetaan (ks. 3 artiklaa koskevat perustelut).

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle neuvoja ja tehtävä 
selvityksiä ja katsauksia radiotaajuuksien 
käytöstä sähköisessä viestinnässä 
yhteisössä ja erityisesti tähän liittyvistä 
teknisistä ja taloudellisista näkökohdista.

1. Yhteistyöelimen on annettava pyynnöstä 
tai omasta aloitteestaan neuvoja 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevälle 
ryhmälle (RSPG) ja 
radiotaajuuskomitealle (RSC) ja muille 
asianomaisille elimille, joihin 
radiotaajuuksien käyttö sähköisessä 
viestinnässä yhteisössä vaikuttaa, tai jotka 
itse vaikuttavat siihen, tarvittaessa 
neuvoja, ja annettava komissiolle yhteisiä 
neuvoja, jotka koskevat päätöksen N:o 
676/2002/EY (radiotaajuuspäätös) 
6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
yhteisen politiikan tavoitteiden 
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määrittelyä läheisessä yhteistyössä 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän (RSPG) ja radiotaajuuskomitean 
(RSC) kanssa.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle neuvoja päätöksen 
N:o 676/2002/EY (radiotaajuuspäätös) 
6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
yhteisen politiikan tavoitteiden 
määrittelystä siltä osin kuin ne liittyvät 
sähköisen viestinnän alaan.

3. Yhteistyöelimen on tarvittaessa 
annettava pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan neuvoja 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevälle 
ryhmälle (RSPG) ja 
radiotaajuuskomitealle (RSC) ja muille 
asianomaisille elimille tarvittaessa 
neuvoja, jotka koskevat komissiolle 
annettavia neuvoja päätöksen N:o 
676/2002/EY (radiotaajuuspäätös) 
6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
yhteisen politiikan tavoitteiden 
määrittelystä siltä osin kuin ne liittyvät 
sähköisen viestinnän alaan.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Markkinaviranomaisen on julkaistava
vuosittain kertomus taajuuskysymysten 
tulevasta kehityksestä sähköisen viestinnän 
alalla ja politiikassa ja määriteltävä siinä 
mahdolliset tarpeet ja haasteet.

4. Yhteistyöelin myötävaikuttaa 
tarvittaessa komission, 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän (RSPG) ja radiotaajuuskomitean 
(RSC) ja muiden asianomaisten elinten 
vuosittaisiin kertomuksiin
taajuuskysymysten tulevasta kehityksestä 
sähköisen viestinnän alalla ja politiikassa ja 
määriteltävä siinä mahdolliset tarpeet ja 
haasteet.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on määrittää täsmällisemmin yhteistyöelimen tehtävä suhteessa 
taajuuksiin ja selventää, että yhteistyöelimen ensisijainen tehtävä on antaa neuvoja komission 
lisäksi myös erityisille elimille (RSC ja RSPG), jotka jo ennestään vastaavat radiotaajuuksiin 
liittyvistä tehtävistä.  Yhteistyöelimelle ei tule määrätä tehtäviä, jotka kuuluvat RSC:n ja 
RSPG:n toimivaltaan, koske se johtaisi tehottomuuteen ja sekaannukseen sääntely- ja 
taajuustoimivallan osalta. Sen vuoksi yhteistyöelimen osuuden on oltava mainittuja elimiä 
täydentävä sen varmistamiseksi, että televiestintäpolitiikan tavoitteet ovat yhdenmukaisia 
asianomaisten televiestintäalan sääntelystä vastaavien elinten kaikissa toimissa. 

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle lausunto direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 
6 a artiklassa säädettyjen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
soveltamisalasta ja sisällöstä. Tähän voi 
sisältyä erityisesti markkinaviranomaisen
arviointi siitä, mitä hyötyjä sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 

1. Yhteistyöelimen on annettava pyynnöstä 
komissiolle ja/tai radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevälle ryhmälle (RSPG) ja 
radiotaajuuskomitealle (RSC) lausunto 
direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 a artiklassa 
säädettyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
soveltamisalasta ja sisällöstä. Tähän voi 
sisältyä erityisesti yhteistyöelimen arviointi 
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yhtenäismarkkinoille voi koitua 
täytäntöönpanotoimenpiteistä, joita 
komissio hyväksyy direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 a artiklan 
mukaisesti, sekä niiden palvelujen 
yksilöinti, joihin liittyy yhteisön laajuisia 
mahdollisuuksia ja jotka hyötyisivät näistä 
toimenpiteistä.

siitä, mitä hyötyjä sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
yhtenäismarkkinoille voi koitua 
täytäntöönpanotoimenpiteistä, joita 
komissio hyväksyy direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 a artiklan 
mukaisesti, sekä niiden palvelujen 
yksilöinti, joihin liittyy yhteisön laajuisia 
mahdollisuuksia ja jotka hyötyisivät näistä 
toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Silloin kun markkinaviranomaisen 
1 kohdan mukaisesti antama lausunto 
liittyy direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 b artiklan 
soveltamisalaan kuuluvan 
käyttöoikeuksia koskevan yhteisen 
valintamenettelyn toteuttamiseen, 
lausunnossa on erityisesti:

Poistetaan.

(a) yksilöitävä ne sähköiset 
viestintäpalvelut, joiden rajat ylittävää 
tarjontaa yhteisössä hyödyttäisi sellaisten 
taajuuksien tai numeroiden käyttäminen, 
joita koskevat oikeudet on myönnetty 
yhdellä menettelyllä ja yksien ehtojen 
mukaisesti;
(b) yksilöitävä numerot tai 
numerointialueet, joita tällaisissa 
palveluissa voitaisiin käyttää;
(c) arvioitava tällaisten palvelujen 
tosiasiallisen tai mahdollisen kysynnän 
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laajuutta yhteisössä;
(d) määriteltävä mahdolliset rajoitukset, 
joita se katsoo olevan asianmukaista 
asettaa yhteisessä valintamenettelyssä 
tarjottavien käyttöoikeuksien määrälle, 
sekä menettelyt, joita noudatetaan niiden 
yritysten valinnassa, joille nämä oikeudet 
myönnetään, ottaen tarvittaessa 
asianmukaisesti huomioon direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 
7 artiklassa säädetyt periaatteet.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio niin pyytää, 
markkinaviranomaisen on selitettävä tai 
täydennettävä 1 kohdan mukaisesti 
annettua lausuntoa pyynnössä asetetussa 
määräajassa.

3. Jos komissio radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevä ryhmä (RSPG) ja 
radiotaajuuskomitea (RSC) tai muu 
toimivaltainen elin niin pyytää, 
yhteistyöelimen on selitettävä tai 
täydennettävä 1 kohdan mukaisesti 
annettua lausuntoa pyynnössä asetetussa 
määräajassa.

Or. en

Perustelu

Vaikka onkin sisämarkkinoiden tärkeimpien tavoitteiden mukaista, että yhteistyöelin edistää 
komission pyrkimyksiä lupamenettelyyn liittyvien ehtojen ja menettelyjen 
yhdenmukaistamiseen antamalla lausuntoja komissiolle, kaikki mainittujen lausuntojen 
täsmällisiä kriteerejä koskevat vaatimukset ovat ristiriidassa joustavuusperiaatteen kanssa ja 
sen kanssa, että yhteistyöelimen on kanavoitava kansallisten sääntelyviranomaisten 
asiantuntemus tehokkaalla tavalla. 
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Yritysten valintaa koskeva ehdotus

Direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 b artiklan 
mukaisesti markkinaviranomainen:
(a) vastaanottaa ja käsittelee yritysten 
tekemät radiotaajuuksien ja numeroiden 
käyttöoikeuksia koskevat hakemukset ja 
kerää yrityksille yhteisen 
valintamenettelyn mukaisesti asetetut 
hallinnolliset ja muut maksut;
(b) toteuttaa yhteisen valintamenettelyn ja 
ehdottaa yrityksiä, joille voidaan myöntää 
yksittäisiä käyttöoikeuksia kyseisten 
säännösten mukaisesti;
(c) antaa komissiolle kertomuksen, jossa
esitetään yksityiskohtaiset tiedot 
vastaanotetuista hakemuksista, kuvaillaan 
hakemusten arviointi, ehdotetaan 
yrityksiä, joille voitaisiin parhaiten 
myöntää yksittäisiä käyttöoikeuksia, ja 
perustellaan tämä valinta viittaamalla 
asiaa koskevassa 
täytäntöönpanotoimenpiteessä 
vahvistettuihin valintaperusteisiin.

Or. en

Perustelu

Yhteistyöelimen toimia ei pidä suunnitella siten, että se toimii missään aktiivisessa roolissa 
yhteisön tason valintamenettelyjen täytäntöönpanossa, koska sitä, että komissio delegoi 
mainitun tehtävän yhteistyöelimelle, ei ole asianmukaista mainittujen menettelyjen 
potentiaalisesti suuren lukumäärän vuoksi. 
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.
Yhteisen valintamenettelyn mukaisesti 

myönnettyjen radiotaajuuksien ja 
numeroiden käyttöoikeuksien 

peruuttaminen
Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle lausunto direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 
6 b artiklassa säädetyn yhteisen 
valintamenettelyn mukaisesti 
myönnettyjen käyttöoikeuksien 
peruuttamisesta. Lausunnossa on 
tarkasteltava sitä, onko käyttöoikeuteen 
liitettyjä ehtoja rikottu vakavasti ja 
toistuvasti.

Or. en

Perustelu

Koko 13 artikla olisi poistettava 11 artiklaan ja 12 artiklaan tehtyjen tarkistusten mukaisesti. 

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

14 artikla Poistetaan.
Verkko- ja tietoturva

Tämän asetuksen 4 artiklan 3 kohdan 
b alakohdassa ja 19 artiklan 4 ja 
5 kohdassa tarkoitettujen tehtävien lisäksi 
markkinaviranomainen edistää verkko- ja 
tietoturvakulttuurin luomista erityisesti:
(a) helpottamalla komission ja 
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jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä näiden 
kehittäessä yhteisiä menetelmiä, joilla 
voidaan ehkäistä ja torjua verkko- ja 
tietoturvaongelmia sekä puuttua niihin;
(b) neuvomalla komissiota verkko- ja 
tietoturva-alaa koskevassa tutkimuksessa 
sekä riskinehkäisyteknologioiden 
tehokkaassa käytössä ja edistämällä 
riskinarviointitoimia, yhteentoimivia 
riskinhallintaratkaisuja sekä 
ennaltaehkäisyn hallintaratkaisuja 
koskevia tutkimuksia julkisen ja 
yksityisen sektorin organisaatioissa ja
(c) osallistumalla yhteisön kolmansien 
maiden kanssa ja tarvittaessa 
kansainvälisissä järjestöissä toteuttamiin 
yhteistyötoimiin, joilla pyritään 
edistämään yhteistä kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa verkko- ja 
tietoturvakysymyksissä.

Or. en

Perustelu

Yhteistyöelimellä ei tule olla mitään verkkoturvallisuuteen liittyviä tehtäviä tai 
velvollisuuksia. ENISAn liittäminen yhteistyöelimeen johtaisi sekaannukseen tavoitteiden, 
prioriteettien ja hallinnon osalta sekä muita ennustamattomia ja tarpeettomia ongelmia, mikä 
vaarantaisi uudistetun järjestelmän kitkattoman toiminnan ja tehokkuuden.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla Poistetaan.
Omat aloitteet

Markkinaviranomainen voi omasta 
aloitteestaan antaa komissiolle lausunnon 
4 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 
1 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa, 
10 artiklan 1 kohdassa ja 12, 14, 21 ja 
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22 artiklassa tarkoitetuista asioista.

Or. en

Perustelu

Artikla on tarpeeton ja se olisi poistettava 4 artiklan uuden sanamuodon mukaisesti.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla Poistetaan.
Hallinnollisten maksujen kerääminen 

markkinaviranomaisen tarjoamista 
palveluista

1. Komissio vahvistaa yrityksiltä 
markkinaviranomaisen tarjoamista 
palveluista perittävät hallinnolliset 
maksut markkinaviranomaisen 
lausunnon pohjalta 54 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Markkinaviranomainen 
kerää nämä hallinnolliset maksut.
2. Hallinnolliset maksut on asetettava 
yksittäisille yrityksille puolueettomalla, 
avoimella ja oikeasuhteisella tavalla, jolla 
minimoidaan hallinnolliset 
lisäkustannukset ja niistä aiheutuvat 
maksut.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
hallinnolliset maksut voivat kattaa
(a) hallintokustannukset, joita 
markkinaviranomaiselle aiheutuu 
valintamenettelyn hallinnoinnista 
12 artiklan mukaisesti;
(b) valitusten käsittelyn 34 artiklan 
mukaisesti;
(c) hallintokustannukset, joita 
markkinaviranomaiselle aiheutuu 
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eurooppalaisen numeroavaruuden 
hallinnoinnista 8 artiklan mukaisesti.
Kaikki maksut ilmoitetaan ja maksetaan 
euroina.
4. Hallinnolliset maksut asetetaan tasolle, 
jolla voidaan varmistaa, että maksuista 
saadut tulot riittävät periaatteessa 
kattamaan tarjottujen palvelujen täydet 
kustannukset.
5. Markkinaviranomainen julkaisee 
vuosittain yleiskatsauksen 
hallintokustannuksistaan ja maksuistaan. 
Sen on annettava maksujen ja 
hallintokustannusten kokonaismäärien 
erotuksen perusteella komissiolle 
lausunto, jossa esitetään maksuihin 
tehtävät asianmukaiset mukautukset.

Or. en

Perustelu

Tarkistus kuvastaa sitä, että yhteistyöelimen tarjoamat palvelut eivät ole sellaisia, että 
hallinnollisten maksujen periminen olisi perusteltua.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla Poistetaan.
Radiotaajuuksien ja numeroiden 

käyttöoikeuksiin liittyvien käyttömaksujen 
ja yhteiseen valintamenettelyyn liittyvien 
hallinnollisten maksujen kerääminen ja 

jakaminen
1. Kun yrityksille asetetaan yhteisen 
valintamenettelyn mukaisesti 
myönnettyihin radiotaajuuksien ja 
numeroiden käyttöoikeuksiin liittyviä 
käyttömaksuja direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 b artiklan 
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mukaisesti, näiden käyttömaksujen 
keräämisestä ja jakamisesta edelleen 
vastaa markkinaviranomainen. 
Saatuaan käyttömaksut 
markkinaviranomainen jakaa ne edelleen 
asianomaisille jäsenvaltioille ja itselleen 
määräajassa ja suhteessa, jotka komissio 
vahvistaa direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 b artiklan 
mukaisesti.
Jos komissio ei vahvista määräaikaa eikä 
suhdetta, käyttömaksut jaetaan suhteessa 
niiden jäsenvaltioiden väestömäärään, 
joiden on täytynyt myöntää 
käyttöoikeuksia viimeisimmän 
valintamenettelyä edeltävän täyden 
vuoden aikana.
2. Markkinaviranomainen vastaa niiden 
hallinnollisten maksujen keräämisestä ja 
jakamisesta edelleen, jotka on asetettu 
valituille yrityksille taajuuksien ja 
numeroiden käyttöoikeuksia koskevan 
yhteisen valintamenettelyn jälkeen niiden 
hallintokustannusten kattamiseksi, joita 
kansallisille sääntelyviranomaisille 
aiheutuu yhteisten ehtojen noudattamisen 
valvonnasta. 
Saatuaan ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut hallinnolliset maksut 
markkinaviranomainen jakaa ne edelleen 
asianomaisille kansallisille 
sääntelyviranomaisille kansallisten 
sääntelyviranomaisten ilmoittamien 
arvojen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla poistetaan kokonaan, koska yhteistyöelin ei osallistu käyttömaksujen ja 
hallinnollisten maksujen keräämiseen eikä jakamiseen.
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomainen edistää 
sähköistä viestintää koskevan yhteisön 
politiikan mukaisesti sekä jäsenvaltioiden 
keskinäistä että jäsenvaltioiden, 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
komission välistä tiedonvaihtoa sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja koskevien 
sääntelytoimien tilanteesta ja kehityksestä, 
verkko- ja tietoturva mukaan luettuna.

1. Yhteistyöelin edistää sähköistä viestintää 
koskevan yhteisön politiikan mukaisesti 
sekä jäsenvaltioiden keskinäistä että 
jäsenvaltioiden, kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja komission välistä 
tiedonvaihtoa sähköisiä viestintäverkkoja 
ja -palveluja koskevien sääntelytoimien 
tilanteesta ja kehityksestä.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) järjestämällä tai tukemalla koulutusta 
kaikista sähköiseen viestintään liittyvistä 
kysymyksistä.

(c) järjestämällä tai tukemalla kansallisten 
sääntelyviranomaisten koulutusta kaikista 
sähköiseen viestintään liittyvistä 
kysymyksistä.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Markkinaviranomainen kerää 
erityisesti direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 13 a artiklan mukaisesti 
asiaankuuluvia tietoja analysoidakseen 
nykyisiä ja esiin nousevia riskejä. Se 
analysoi erityisesti Euroopan tasolla 
sellaisia riskejä, joilla voi olla vaikutusta 
sähköisten viestintäverkkojen 
toimintakykyyn ja käytettävyyteen sekä 
niiden kautta saatavien ja lähetettävien 
tietojen aitouteen, eheyteen ja 
luottamuksellisuuteen, sekä antaa 
analyysin tulokset jäsenvaltioille ja 
komissiolle. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Markkinaviranomainen myötävaikuttaa 
tietoisuuden lisäämiseen sekä siihen, että 
kaikkien käyttäjien saatavilla on ajallaan 
puolueetonta ja kattavaa tietoa, myös 
verkko- ja tietoturvakysymyksistä, muun 
muassa edistämällä nykyisten parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa, myös käyttäjille 
suunnattujen varoitusmenetelmien osalta, 
ja pyrkimällä synergiaan julkisen ja 
yksityisen sektorin toimien välillä.

5. Yhteistyöelin myötävaikuttaa 
tietoisuuden lisäämiseen sekä siihen, että 
kaikkien käyttäjien saatavilla on ajallaan 
puolueetonta ja kattavaa tietoa, muun 
muassa edistämällä nykyisten parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa, ja pyrkimällä 
synergiaan julkisen ja yksityisen sektorin 
toimien välillä.
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Or. en

Perustelu

Suunnittelun ja resurssien jakamisen osalta 2c kohtaan liittyvät koulutusta koskevat 
velvoitteet olisi määriteltävä rajoitetummin. 4 alakohta poistetaan kokonaan ja 5 alakohdan 
sanamuotoa rajoitetaan siten, että se vastaa verkkoturvallisuutta koskevien velvoitteiden 
poistamista.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomainen julkaisee 
vuosittain kertomuksen sähköisen 
viestinnän alan kehityksestä, kuluttajiin 
liittyvät kysymykset mukaan luettuina, ja 
määrittelee siinä sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden valmiiksi saattamisen 
jäljellä olevat esteet. Kertomukseen on 
sisällyttävä yleiskatsaus ja analyysi 
kansallisia muutoksenhakumenettelyjä 
koskevista tiedoista, joita jäsenvaltiot ovat 
toimittaneet direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 4 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti, sekä siitä, missä määrin 
jäsenvaltioissa käytetään direktiivin 
2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) 
34 artiklassa tarkoitettuja tuomioistuinten 
ulkopuolisia riitojenratkaisumenettelyjä.

2. Yhteistyöelin julkaisee vuosittain 
kertomuksen sähköisen viestinnän alan 
kehityksestä, kuluttajiin liittyvät 
kysymykset mukaan luettuina, ja 
määrittelee siinä sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden valmiiksi saattamisen 
jäljellä olevat esteet, kuluttajien 
riittämättömään tietoisuuteen liittyvät 
esteet mukaan luettuina. Kertomukseen on 
sisällyttävä yleiskatsaus ja analyysi 
kansallisia muutoksenhakumenettelyjä 
koskevista tiedoista, joita jäsenvaltiot ovat
toimittaneet direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 4 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti, sekä siitä, missä määrin 
jäsenvaltioissa käytetään direktiivin 
2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) 
34 artiklassa tarkoitettuja tuomioistuinten 
ulkopuolisia riitojenratkaisumenettelyjä. 
Kuluttajiin vaikuttavia asioita, 
vähittäishintojen vertailut mukaan 
luettuina, koskevat kertomuksen osat on 
julkaistava yhteistyöelimen verkkosivulla 
kuluttajien saataville helposti saatavilla 
olevassa muodossa. 

Or. en
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Perustelu

Tarkistus kuvastaa siirtymistä kuluttajasuojan suuntaan.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomaiseen kuuluu: Yhteistyöelimeen kuuluu:
(a) johtokunta (a) sääntelyneuvosto
(b) sääntelyneuvosto (b) johtokunta, 
(c) johtaja (c) pääjohtaja

(d) verkkoturva-asiamies
(e) sidosryhmien pysyvä työryhmä (e) sidosryhmien pysyvä työryhmä

(f) valituslautakunta.

Or. en

Johtokunta korvataan "sääntelyneuvostolla"25, 26, 29, 30, 37, 38, 39, 46 ja 49 artiklassa. 

Sääntelyneuvosto korvataan" johtokunnalla" seuraavissa artikloissa: 28, 30 ja 37.

Johtaja korvataan" pääjohtajalla" seuraavissa artikloissa: 25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 44, 45 
ja 46 

Perustelu

Tarkistus kuvastaa hallintorakenteen konkreettista muuttamista ja poistaa tehtävät ja elimet 
(verkkoturva-asiamiehen ja valituslautakunnan) jotka 3 artiklaan tehdyn tarkistuksen 
mukaisesti ovat asiaankuulumattomia ja tarpeettomia.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Johtokunta Poistetaan.
1. Johtokunta koostuu kahdestatoista 
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jäsenestä. Komissio nimittää kuusi jäsentä 
ja neuvosto toiset kuusi. Johtokunnan 
jäsenet nimitetään siten, että varmistetaan 
mahdollisimman suuri pätevyys ja 
riippumattomuus ja alan laaja 
asiantuntemus. Toimikausi on viisi 
vuotta, ja se voidaan uusia kerran.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sääntelyneuvosto on tarkkailijan 
asemassa ja siihen kuuluu kustakin 
jäsenvaltiosta yksi jäsen, jonka tulee olla 
sääntelyjärjestelmän päivittäisestä 
soveltamisesta jäsenvaltiossa vastaavan 
kansallisen sääntelyviranomaisen johtaja 
tai korkean tason edustaja. Komissio sekä 
Efta-maiden ja ehdokasvaltioiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
edustajat ovat tarkkailijan asemassa.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta valitsee jäsentensä 
keskuudesta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja 
toimii puheenjohtajan sijaisena tämän 
ollessa estyneenä. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi 
ja puoli vuotta. Sama henkilö voidaan 
nimittää uudeksi toimikaudeksi. 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
toimikausi päättyy joka tapauksessa 
silloin, kun heidän jäsenyytensä 
johtokunnassa päättyy.

2. Sääntelyneuvosto valitsee jäsentensä 
keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan 
ja johtokunnan muut jäsenet. 
Puheenjohtaja valitaan yhden vuoden 
toimikaudeksi. Ennen toimikauttaan 
puheenjohtaja toimii yhden vuoden 
varapuheenjohtajana. Mainittu henkilö 
toimii varapuheenjohtajana myös 
puheenjohtajan toimikautta seuraavan 
vuoden ajan.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta tekee päätöksensä läsnä 
olevien jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä.

4. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
sääntelyneuvosto tekee päätöksensä läsnä 
olevien jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Liitetty muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.
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Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. 
Työjärjestyksessä vahvistetaan 
yksityiskohtaisemmat äänestyssäännöt ja 
erityisesti ehdot, joiden mukaisesti jäsen 
voi toimia toisen jäsenen nimissä, sekä 
tarvittaessa päätösvaltaisuutta koskevat 
säännöt.

5. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Or. en

Perustelu

The Administrative Board would be removed from the governance structure, making the 
governance structure simpler, more flexible and transparent. The Board of Regulators would 
be the primary decision making body of BERT. The Board of Regulators would remain 
consisting of the heads of NRAs of the EU member states, but Commission or the Council 
would be removed from the decision making process, which would entirely be controlled by 
the NRAs. The representative of the Commission would be a non-voting member of the Board 
of Regulators, ensuring that the position of the Commission is articulated (similarly to the 
functioning of the ERG). We note that a well defined level of control over BERT by the 
Council and the Parliament would be ensured by preserving and refining other control 
mechanisms, such as access to the annual work program and receipt of an annual report 
(Article 26), reporting by the Chairperson of BERT (Article 28), and participation in the 
establishment of the budget and granting a discharge (Articles 37 and 38).

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

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokunta nimittää johtajan 
sääntelyneuvostoa kuultuaan 29 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

1. Sääntelyneuvosto nimittää pääjohtajan
29 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimittää verkkoturva-
asiamiehen johtajaa kuultuaan 
31 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sääntelyneuvosto tekee kaikki 
yhteistyöelimen toimien toteuttamiseen 
liittyvät päätökset 3 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtokunta nimittää sääntelyneuvoston 
jäsenet 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta nimittää 
valituslautakunnan jäsenet 33 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Johtokunta vahvistaa ennen kunkin 
vuoden syyskuun 30 päivää sen jälkeen, 
kun se on kuullut komissiota ja saanut 
sääntelyneuvoston hyväksynnän 
28 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

5. Sääntelyneuvosto vahvistaa ennen 
kunkin vuoden syyskuun 30 päivää ja 
komission lausunnon saatuaan
yhteistyöelimen seuraavan vuoden 
työohjelman ja toimittaa sen Euroopan 
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markkinaviranomaisen seuraavan vuoden 
työohjelman ja toimittaa sen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. 
Työohjelman vahvistaminen ei vaikuta 
vuosittaiseen talousarviomenettelyyn.

parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. 
Työohjelman vahvistaminen ei vaikuta 
vuosittaiseen talousarviomenettelyyn.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Johtokunnalla on kurinpidollinen 
toimivalta johtajaan ja verkkoturva-
asiamieheen nähden.

8. Sääntelyneuvostolla on pääjohtajaan
nähden kurinpidollinen toimivalta.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Johtokunta vahvistaa 
markkinaviranomaisen toimintaa 
koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa 
sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle. 
Kertomuksessa on oltava 28 artiklan 

11. Sääntelyneuvosto vahvistaa 
yhteistyöelimen toimintaa koskevan 
vuosikertomuksen ja toimittaa sen 
viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle. 
Kertomuksessa on oltava 28 artiklan 
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4 kohdassa tarkoitettu erillinen 
sääntelyneuvoston hyväksymä osa, joka 
koskee markkinaviranomaisen
sääntelytoimintaa kyseisenä vuonna.

4 kohdassa tarkoitettu erillinen 
sääntelyneuvoston hyväksymä osa, joka 
koskee yhteistyöelimen sääntelytoimintaa 
kyseisenä vuonna, kuluttajien tietoisuutta 
parantavat toimet mukaan luettuina.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tähän artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Johtokunta vahvistaa 
työjärjestyksensä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska johtokunta (Administrative Board) poistetaan hallintarakenteesta, sen tehtävät ja 
velvollisuudet siirrettään sääntelyneuvostolle komission ehdotukseen sisältyvien johtokunnan 
(Administrative Board) ja sääntelyneuvoston tehtävien ja velvollisuuksien yhdistämiseksi. 
Tehtävät hienosäädetään vastaamaan sitä, että yhteistyöelin ei tee päätöksiä (eikä kerää 
maksuja toimintansa kustannusten kattamiseksi) eikä vastaa verkkoturvallisuuteen liittyvistä 
tehtävistä.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Johtokunta antaa komissiolle 
lausunnon hallinnollisista maksuista, 
joita markkinaviranomainen voi periä 
yrityksiltä tehtäviensä suorittamisesta 

Poistetaan.
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16 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Or. en

Perustelu

Koska johtokunta(Administrative Board) poistetaan hallintarakenteesta, sen tehtävät ja 
velvollisuudet siirrettään sääntelyneuvostolle komission ehdotukseen sisältyvien johtokunnan 
(Administrative Board) ja sääntelyneuvoston tehtävien ja velvollisuuksien yhdistämiseksi. 
Tehtävät hienosäädetään vastaamaan sitä, että yhteistyöelin ei tee päätöksiä (eikä kerää 
maksuja toimintansa kustannusten kattamiseksi) eikä vastaa verkkoturvallisuuteen liittyvistä 
tehtävistä.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sääntelyneuvosto Poistetaan.
1. Sääntelyneuvostoon kuuluu kustakin 
jäsenvaltiosta yksi jäsen, jonka tulee olla 
sääntelyjärjestelmän päivittäisestä 
soveltamisesta jäsenvaltiossa vastaavan 
riippumattoman kansallisen 
sääntelyviranomaisen johtaja, sekä 
markkinaviranomaisen johtaja ja 
komission edustaja, jolla ei ole äänivaltaa. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
nimettävä yksi varajäsen jäsenvaltiota 
kohden. 

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tätä artiklaa koskeviin tarkistuksiin.
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtaja on sääntelyneuvoston 
puheenjohtaja.

2. Johtokunta koostuu enintään viidestä 
jäsenestä, joista kaksi toimii myös 
sääntelyneuvoston varapuheenjohtajina 
ja joista yksi on sääntelyneuvoston 
puheenjohtaja. Johtokunta kokoontuu 
puheenjohtajansa kutsusta.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tätä artiklaa koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyneuvosto valitsee jäsentensä 
keskuudesta varapuheenjohtajan. 
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan 
sijaisena tämän ollessa estyneenä. 
Varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi 
ja puoli vuotta. Sama henkilö voidaan 
nimittää uudeksi toimikaudeksi. 
Varapuheenjohtajan toimikausi päättyy 
joka tapauksessa silloin, kun hänen 
jäsenyytensä sääntelyneuvostossa päättyy.

3. Toinen varapuheenjohtajista toimii 
puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa 
estynyt.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tätä artiklaa koskeviin tarkistuksiin.
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä. 
Kullakin jäsenellä tai varajäsenellä on 
yksi ääni johtajaa ja komission edustajaa 
lukuun ottamatta.

4. Ellei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
johtokunta tekee päätöksensä 
yksinkertaisella enemmistöllä. Kullakin 
johtokunnan jäsenellä on yksi ääni. 
Äänten mennessä tasan puheenjohtajan 
ääni ratkaisee.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin tätä artiklaa koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sääntelyneuvoston on sille tässä 
asetuksessa annettuja tehtäviä 
suorittaessaan toimittava riippumattomasti, 
eikä se saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita 
miltään jäsenvaltion hallitukselta tai 
muulta julkisesta tai yksityiseltä etutaholta.

6. Yhteistyöelimen on sille tässä 
asetuksessa annettuja tehtäviä 
suorittaessaan, joko sääntelyneuvoston tai 
johtokunnan välityksellä, toimittava 
riippumattomasti, eikä se saa pyytää tai 
ottaa vastaan ohjeita miltään jäsenvaltion 
hallitukselta tai muulta julkisesta tai 
yksityiseltä etutaholta.

Or. en

Perustelu

Tarkistukset kuvastavat sitä, että vaikka johtokunnan (Administrative Board) tehtävät 
siirrettään sääntelyneuvostolle, muutamasta sääntelyneuvoston jäsenestä (puheenjohtaja ja 
kaksi varapuheenjohtaja mukaan luettuina)koostuva johtokunta (Executive Board) 
perustetaan siitä huolimatta. 
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Markkinaviranomainen huolehtii 
sääntelyneuvoston sihteeristötehtävistä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistukset kuvastavat sitä, että vaikka johtokunnan (Administrative Board) tehtävät 
siirrettään sääntelyneuvostolle, muutamasta sääntelyneuvoston jäsenestä (puheenjohtaja ja 
kaksi varapuheenjohtaja mukaan luettuina)koostuva johtokunta (Executive Board) 
perustetaan siitä huolimatta. 

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla 28 artikla

Sääntelyneuvoston tehtävät Johtokunnan tehtävät
1. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
johtajalle ennen 4–23 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa ohjeita johtajalle 
tämän tehtävien suorittamisessa.

1. Johtokunta on vastuussa 
valvontaviranomaisen edustamisesta ja 
sen varmistamisesta, että 
valvontaviranomainen harjoittaa 
toimintaansa tämän asetuksen mukaisesti. 
Lisäksi sääntelyneuvosto antaa ohjeita 
johtajalle tämän tehtävien suorittamisessa.

2. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
henkilöstä, jota esitetään nimitettäväksi 
johtajaksi 26 artiklan 1 kohdan ja 
29 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Sääntelyneuvosto tekee kyseisen 
päätöksen jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä. Johtaja ei osallistu 
tällaisen lausunnon valmisteluun eikä sitä 
koskevaan äänestykseen.

2. Johtokunnan puheenjohtaja voidaan 
kutsua vuosittain osallistumaan 
parlamentin asiasta vastaavan 
valiokunnan ja neuvoston kuulemisiin, 
raportoimaan valvontaviranomaisen 
tehtävien suorittamisesta. 
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3. Sääntelyneuvosto hyväksyy 26 artiklan 
5 kohdan ja 30 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti sekä 37 artiklaan perustuvan 
talousarvioesityksen puitteissa 
markkinaviranomaisen toimintaa 
koskevan seuraavan vuoden työohjelman.
4. Sääntelyneuvosto hyväksyy 
vuosikertomuksessa olevan 
sääntelytoimintaa koskevan erillisen osan, 
josta säädetään 26 artiklan 11 kohdassa 
ja 30 artiklan 9 kohdassa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus kuvastaa sitä, että johtokunta (Executive Board) olisi vastuussa 
valvontaviranomaisen yleisestä toiminnasta ja edustamisesta.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

29 artikla 29 artikla

Johtaja Pääjohtaja
1. Markkinaviranomaista johtaa sen 
johtaja, joka hoitaa tehtäväänsä 
riippumattomasti. Johtaja ei saa pyytää 
eikä ottaa vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta eikä miltään elimeltä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
komission, johtokunnan ja 
sääntelyneuvoston toimivaltaa.

1. Yhteistyöelintä johtaa sen pääjohtaja,
joka hoitaa tehtäväänsä johtokunnan 
ohjeiden mukaisesti.

2. Johtokunta nimittää johtajan 
sääntelyneuvostoa kuultuaan sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen kannalta 
merkityksellisten ansioiden, pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella komission 
ehdottamista vähintään kahdesta 
henkilöstä. Johtokunnan valitsema ehdokas 
voidaan ennen nimittämistä kutsua 
antamaan lausuntonsa Euroopan 

2. Sääntelyneuvosto nimittää pääjohtajan
kolmen vuoden toimikaudeksi sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen kannalta 
merkityksellisten ansioiden, pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella.
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parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. 
3. Johtajan toimikausi on viisi vuotta. 
Toimikauden päättymistä edeltävien 
yhdeksän kuukauden aikana komissio
suorittaa arvioinnin, jossa se tarkastelee 
erityisesti 

3. Pääjohtajan toimikausi on kolme
vuotta. Toimikauden päättymistä 
edeltävien yhdeksän kuukauden aikana 
sääntelyneuvosto suorittaa arvioinnin. 
Arvioinnissa sääntelyneuvosto tarkastelee 
erityisesti: 

(a) johtajan tehtävänhoitoa; (a) pääjohtajan tehtävänhoitoa, 

(b) markkinaviranomaisen tehtäviä ja 
velvoitteita lähivuosina.

(b) yhteistyöelimen tehtäviä ja velvoitteita 
lähivuosina.

4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta 
ja sääntelyneuvostoa kuultuaan jatkaa 
johtajan toimikautta kerran enintään 
kolmella vuodella ottaen huomioon 
arviointikertomuksen ja ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tämä on 
markkinaviranomaisen tehtävien ja 
velvoitteiden kannalta perusteltua.

4. Sääntelyneuvosto voi jatkaa 
pääjohtajan toimikautta kerran enintään 
kolmella vuodella ottaen huomioon 
arviointikertomuksen ja ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tämä on yhteistyöelimen
tehtävien ja velvoitteiden kannalta 
perusteltua.

Johtokunnan on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille aikeestaan jatkaa johtajan 
toimikautta. Johtaja voidaan toimikauden 
jatkamista edeltävän kuukauden aikana 
kutsua antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. Jos toimikautta ei jatketa, 
johtaja jatkaa tehtävässään seuraajan 
nimittämiseen asti.

Jos toimikautta ei jatketa, pääjohtaja
pysyy tehtävässään seuraajan 
nimittämiseen asti.

5. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
päätöksellä, jonka johtokunta tekee 
sääntelyneuvostoa kuultuaan. Johtokunta
tekee kyseisen päätöksen jäsentensä 
kolmen neljäsosan enemmistöllä.

5. Pääjohtaja voidaan erottaa ainoastaan
sääntelyneuvoston päätöksellä, jonka
sääntelyneuvosto tekee jäsentensä kolmen 
neljäsosan enemmistöllä.

6. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat pyytää johtajaa raportoimaan 
tehtäviensä suorittamisesta.

Or. en

Perustelu

Johtajan tehtäviä tarkistetaan ja ne muutetaan pääjohtajan tehtäviksi, mikä kuvastaa 
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pääjohtajan muuttunutta roolia uudistetussa hallintorakenteessa. Sääntelyneuvosto nimittää 
pääjohtajan, joka on vastuussa päivittäisten operatiivisten toimien johtamisesta. Koska 
pääjohtaja toimii johtokunnan ohjeiden mukaisesti, pääjohtaja ei voi olla vastuussa 
parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Johtajan tehtävät Pääjohtajan tehtävät
1. Johtaja vastaa markkinaviranomaisen
edustamisesta ja johtamisesta.

Johtokunta voi valtuuttaa pääjohtajan 
edustamaan yhteistyöelintä erityisissä 
tehtävissä ja pääjohtaja vastaa
yhteistyöelimen johtamisesta.

Or. en

Perustelu

(Johtajan tehtävät korvaavan) pääjohtajan tehtävät hienosäädetään vastaamaan muihin 
artikloihin tehtyjä tarkistuksia.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtaja vahvistaa sääntelyneuvoston 
suostumuksella 4–23 artiklassa tarkoitetut 
lausunnot, suositukset ja päätökset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

(Johtajan tehtävät korvaavan) pääjohtajan tehtävät hienosäädetään vastaamaan muihin 
artikloihin tehtyjä tarkistuksia.
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Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtaja laatii joka vuosi 
markkinaviranomaisen
työohjelmaluonnoksen seuraavalle 
vuodelle ja toimittaa sen 
sääntelyneuvostolle ja komissiolle ennen 
kyseisen vuoden kesäkuun 30 päivää.

4. Pääjohtaja laatii joka vuosi 
yhteistyöelimen työohjelmaluonnoksen 
seuraavalle vuodelle ja toimittaa sen 
sääntelyneuvostolle. Sääntelyneuvosto 
hyväksyy työohjelmaluonnoksen ja 
toimittaa sen komissiolle ennen kyseisen 
vuoden kesäkuun 30 päivää. 

Hän antaa työohjelman johtokunnan 
hyväksyttäväksi ennen syyskuun 1 päivää.

Or. en

Perustelu

(Johtajan tehtävät korvaavan) pääjohtajan tehtävät hienosäädetään vastaamaan muihin 
artikloihin tehtyjä tarkistuksia.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
Verkkoturva-asiamies

1. Verkkoturva-asiamies vastaa verkko- ja 
tietoturvaan liittyvien 
markkinaviranomaisen tehtävien 
koordinoinnista. Verkkoturva-asiamies 
toimii johtajan vastuulla ja raportoi tälle. 
Hän valmistelee näitä toimia koskevan 
vuotuisen työohjelmaluonnoksen. 
2. Johtokunta nimittää verkkoturva-
asiamiehen viiden vuoden kaudeksi 
verkko- ja tietoturvakysymysten käsittelyn 
kannalta merkityksellisten ansioiden, 
pätevyyden ja kokemuksen perusteella 
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komission ehdottamista vähintään 
kahdesta henkilöstä.
3. Verkkoturva-asiamies voidaan erottaa 
ainoastaan päätöksellä, jonka johtokunta 
tekee johtajaa kuultuaan. Johtokunta 
tekee kyseisen päätöksen jäsentensä 
kolmen neljäsosan enemmistöllä.
4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta 
ja johtajaa kuultuaan jatkaa verkkoturva-
asiamiehen toimikautta kerran enintään 
kolmella vuodella ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tämä on 
markkinaviranomaisen tehtävien ja 
velvoitteiden kannalta perusteltua.

Or. en

Perustelu

Yhteistyöelin ei hoida ENISAlle suunniteltuja tehtäviä ja sen vuoksi verkkoturva-asiamiehen 
tehtävä on tarpeeton (ks. myös 3 artiklaan tehdyt tarkistukset).

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Verkkoturva-asiamies perustaa 
sidosryhmien pysyvän työryhmän, joka 
koostuu asianomaisia sidosryhmiä, 
erityisesti tieto- ja 
viestintäteknologiateollisuutta, 
kuluttajaryhmiä ja verkko- ja tietoturva-
alan akateemisia asiantuntijoita, 
edustavista asiantuntijoista. Hän 
määrittelee johtajaa kuullen menettelyt, 
jotka koskevat erityisesti ryhmän jäsenten 
lukumäärää, sen kokoonpanoa, jäsenten 
nimittämistä sekä ryhmän toimintaa.

1. Sääntelyneuvosto perustaa sidosryhmien 
pysyvän työryhmän, joka koostuu 
asianomaisia sidosryhmiä, erityisesti tieto-
ja viestintäteknologiateollisuutta 
(työantajien ja työntekijöiden edustajat), 
kuluttajaryhmiä ja verkko- ja tietoturva-
alan akateemisia asiantuntijoita, 
edustavista asiantuntijoista. Hän 
määrittelee pääjohtajaa kuullen 
menettelyt, jotka koskevat erityisesti 
ryhmän jäsenten lukumäärää, sen
kokoonpanoa, jäsenten nimittämistä sekä 
ryhmän toimintaa.

2. Tietoturva-asiamies on ryhmän 
puheenjohtaja. Ryhmän jäsenten 
toimikausi on kaksi ja puoli vuotta. 

2. Pääjohtaja on ryhmän puheenjohtaja.
Ryhmän jäsenten toimikausi on kaksi ja 
puoli vuotta. Ryhmän jäsenet eivät saa olla 
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Ryhmän jäsenet eivät saa olla johtokunnan
tai sääntelyneuvoston jäseniä.

sääntelyneuvoston jäseniä.

3. Komission edustajilla on oikeus olla 
läsnä ryhmän kokouksissa ja osallistua sen 
työhön.

3. Komission edustajilla on oikeus olla 
läsnä ryhmän kokouksissa ja osallistua sen 
työhön.

4. Ryhmä voi antaa verkkoturva-
asiamiehelle neuvoja hänelle tämän 
asetuksen nojalla kuuluvien tehtävien 
toteuttamisessa, markkinaviranomaisen
työohjelmaehdotuksen asiaa koskevien 
osien laatimisessa sekä yhteydenpidon 
varmistamisessa sidosryhmien kanssa 
kaikissa työohjelmaan liittyvissä 
kysymyksissä.

4. Ryhmä voi antaa sääntelyneuvostolle
neuvoja sille tämän asetuksen nojalla 
kuuluvien tehtävien toteuttamisessa, 
yhteistyöelimen työohjelmaehdotuksen 
asiaa koskevien osien laatimisessa sekä 
yhteydenpidon varmistamisessa 
sidosryhmien kanssa kaikissa työohjelmaan 
liittyvissä kysymyksissä.

Or. en

Perustelu

Sidosryhmien pysyvä työryhmä on merkittävä yhteistyöelimen työryhmä, koska se edustaa 
asianomaisia toimijoita ja kuluttajien etuja ja koska siihen kuuluu sekä työnantajien että 
työntekijöiden edustajia. 

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.
Valituslautakunta

1. Valituslautakunta koostuu kuudesta 
jäsenestä ja kuudesta varajäsenestä, jotka 
on valittu kansallisten 
sääntelyviranomaisten, 
kilpailuviranomaisten tai muiden 
kansallisten tai yhteisön elinten nykyisistä 
tai entisistä korkeassa asemassa olevista 
työntekijöistä, joilla on asiaankuuluva 
kokemus sähköisen viestinnän alalla. 
Valituslautakunta nimeää 
puheenjohtajansa.
2. Johtokunta nimittää 
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valituslautakunnan jäsenet 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
komission esityksestä ja kuultuaan 
sääntelyneuvostoa.
3. Valituslautakunnan jäsenten 
toimikausi on viisi vuotta. Sama henkilö 
voidaan valita tehtäväänsä uudelleen. 
Valituslautakunnan jäsenet ovat 
päätöksenteossaan riippumattomia 
eivätkä heitä sido mitkään ohjeet. He eivät 
saa hoitaa muita tehtäviä 
markkinaviranomaisessa tai sen 
johtokunnassa tai sääntelyneuvostossa. 
Valituslautakunnan jäsen voidaan 
vapauttaa tehtävistään toimikautensa 
aikana ainoastaan, jos hänen on todettu 
syyllistyneen vakavaan rikkomukseen, ja 
asiassa tekee päätöksen johtokunta 
sääntelyneuvostoa kuultuaan.
4. Valituslautakunnan jäsen ei voi 
osallistua valituskäsittelyyn, jos asia 
koskee hänen omaa etuaan, jos hän on 
aikaisemmin edustanut jotakin menettelyn
osapuolta tai jos hän on osallistunut sen 
päätöksen tekemiseen, jota valitus koskee.
Jos valituslautakunnan jäsen jostain 
ensimmäisessä alakohdassa mainitusta tai 
muusta syystä katsoo, ettei jokin 
valituslautakunnan jäsen voi osallistua 
valituskäsittelyyn, hänen on ilmoitettava 
asiasta valituslautakunnalle. 
Valituskäsittelyn osapuoli voi jäävätä 
valituslautakunnan jäsenen 
ensimmäisessä alakohdassa mainituista 
syistä tai jos tätä epäillään 
puolueellisuudesta. Jääväysperusteena ei 
voi olla jäsenen kansallisuus eikä 
jääväystä voida hyväksyä, jos menettelyn 
osapuoli on jo toteuttanut menettelyyn 
liittyvän toimen, vaikka jääväysperuste on 
ollut hänen tiedossaan.
5. Valituslautakunta päättää ilman 
asianomaista jäsentä, miten 4 kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa on meneteltävä. 
Valituslautakuntaan otetaan kyseisen 
jäsenen tilalle tämän ratkaisun tekoa 
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varten hänen sijaisensa, jollei sijainen ole 
samalla tavoin esteellinen. Jos näin on, 
puheenjohtaja nimeää sijaisen muista 
varajäsenistä.

Or. en

Perustelu

Koska yhteistyöelin ei tee valituksen alaisia päätöksiä, tämä artikla on tarpeeton.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

34 artikla Poistetaan.
Muutoksenhaku

1. Valituslautakunta tekee päätöksen 
valituksista, joilla haetaan muutosta 
markkinaviranomaisen tekemiin 
päätöksiin tai toteuttamiin toimenpiteisiin 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
aloilla.
2. Valituslautakunta tekee päätöksensä 
määräenemmistöllä, jonka muodostavat 
vähintään neljä sen kuudesta jäsenestä. 
Valituslautakunta kutsutaan koolle 
tarpeen mukaan.
3. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
tehdyllä valituksella ei ole lykkäävää 
vaikutusta. Valituslautakunta voi 
kuitenkin tilanteen arvioituaan päättää 
lykätä riitautetun päätöksen soveltamista.
4. Valitus ja sen perusteet on toimitettava 
markkinaviranomaiselle kirjallisesti 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
päätös tai toimenpide on annettu tiedoksi 
kyseiselle yritykselle, tai jos tällaista 
tiedoksiantoa ei ole suoritettu, kahden 
kuukauden kuluessa päivästä, jona 
virasto on julkaissut päätöksen tai 
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toimenpiteen. Valituslautakunta ratkaisee 
asian kahden kuukauden kuluessa 
valituksen tekemisestä. 
5. Jos valitus voidaan ottaa käsiteltäväksi, 
valituslautakunta tutkii, onko sille 
perusteita. Se kehottaa valituskäsittelyn 
osapuolia aina tarvittaessa esittämään 
tietyssä määräajassa huomautuksensa 
valituslautakunnalta tai muilta 
valituskäsittelyn osapuolilta 
vastaanotetuista tiedoksiannoista. 
Valituskäsittelyn osapuolilla on oikeus 
esittää huomautuksensa suullisesti. 
6. Valituslautakunta voi joko käyttää 
markkinaviranomaisen toimivaltaa tämän 
artiklan mukaisin ehdoin tai siirtää asian 
markkinaviranomaisen toimivaltaisen 
elimen hoidettavaksi. Valituslautakunnan 
tekemä päätös on mainittua elintä sitova.
7. Valituslautakunta vahvistaa 
työjärjestyksensä.

Or. en

Perustelu

Koska yhteistyöelin ei tee valituksen alaisia päätöksiä, tämä artikla on tarpeeton.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

35 artikla Poistetaan.
Asian saattaminen yhteisöjen 

ensimmäisen asteen tuomioistuimen ja 
yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi

1. Valituslautakunnan tai, jos 
valituslautakunta ei ole toimivaltainen, 
markkinaviranomaisen tekemästä 
päätöksestä voi valittaa yhteisöjen 
ensimmäisen oikeusasteen 
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tuomioistuimeen tai yhteisöjen 
tuomioistuimeen perustamissopimuksen 
230 artiklan mukaisesti.
2. Jos markkinaviranomainen laiminlyö 
päätöksen tekemisen, laiminlyöntiä 
koskeva kanne voidaan panna vireille 
yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimessa tai yhteisöjen 
tuomioistuimessa perustamissopimuksen 
232 artiklan mukaisesti.
3. Markkinaviranomaisen on toteutettava 
toimenpiteet, joita yhteisöjen ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuimen tai 
yhteisöjen tuomioistuimen tuomion 
täytäntöönpano edellyttää.

Or. en

Perustelu

Koska yhteistyöelin ei tee valituksen alaisia päätöksiä, tämä artikla on tarpeeton.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomaisen tulot 
muodostuvat:

1. Yhteistyöelimen tulot muodostuvat:

(a) markkinaviranomaisen tarjoamista 
palveluista perittävistä maksuista;
(b) osuudesta hakijoiden 17 artiklan 
mukaisesti maksamista käyttömaksuista;
(c) Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon (pääluokka ”Komissio”)
sisältyvästä yhteisön tuesta;

(c) Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otetusta rahoitusasetuksen 
185 artiklan mukaisesta yhteisön tuesta;

(d) mahdollisista 26 artiklan 7 kohdassa 
mainituista testamenttilahjoituksista, 
lahjoituksista ja tuista;

(d) mahdollisista 26 artiklan 7 kohdassa 
mainituista testamenttilahjoituksista, 
lahjoituksista ja tuista;

(e) jäsenvaltioiden tai niiden 
sääntelyviranomaisten maksamasta 

(e) jäsenvaltioiden tai niiden 
sääntelyviranomaisten maksuosuuksista.
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vapaaehtoisesta rahoituksesta.

Or. en

Perustelu

The proposed changes reflect the revisions in the tasks of BERT in Article 3. The above 
proposal does not affect the concept that BERT would be co-funded from Member State 
contributions and community funding. In order to ensure that the amount of contributions 
from the Member States is adequate, we propose that the Framework Directive is amended to 
require the Member States to provide a sufficient level of funding to the national regulatory 
authorities enabling proper financing of a significant portion of the budget of BERT. 
However, as BERT undertakes, to a very large extent, duties assisting the implementation of 
the underlying community policy in electronic communications, it is justified that BERT 
receives community funding, which would serve as the other primary source of the budget of 
BERT.

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

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtaja laatii kunkin vuoden helmikuun 
15 päivään mennessä alustavan 
talousarvioesityksen, joka käsittää 
seuraavan varainhoitovuoden suunnitellut 
toimintakulut ja työohjelman ja toimittaa 
sen sekä alustavan henkilöstötaulukon 
johtokunnalle. Johtokunta laatii vuosittain 
johtajan laatimaan luonnokseen perustuvan 
ennakkoarvion markkinaviranomaisen
tuloista ja menoista seuraavaa 
varainhoitovuotta varten. Johtokunta
toimittaa kyseisen ennakkoarvion, joka 
sisältää alustavan henkilöstötaulukon, 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta. Johtajan laatima luonnos 
on ennen ennakkoarvion vahvistamista 
toimitettava sääntelyneuvostolle, joka voi 

1. Pääjohtaja laatii kunkin vuoden 
helmikuun 15 päivään mennessä alustavan 
talousarvioesityksen, joka käsittää 
seuraavan varainhoitovuoden suunnitellut 
toimintakulut ja työohjelman ja toimittaa 
sen sekä alustavan henkilöstötaulukon 
sääntelyneuvostolle. Sääntelyneuvosto
laatii vuosittain pääjohtajan laatimaan 
luonnokseen perustuvan ennakkoarvion 
yhteistyöelimen tuloista ja menoista 
seuraavaa varainhoitovuotta varten. 
Pääjohtaja toimittaa sääntelyneuvostolle 
sekä yhteistyöelimen budjettikomitealle 
("budjettikomitea") kyseisen 
ennakkoarvion, joka sisältää alustavan 
henkilöstötaulukon. Budjettikomitea 
koostuu 16 jäsenestä siten, että Euroopan 
parlamentti nimittää seitsemän, neuvosto 
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antaa siitä lausunnon. seitsemän ja komissio kaksi jäsentä.
Budjettikomitea tekee päätöksensä 
jäsentensä kahden kolmanneksen 
määräenemmistöllä. Budjettikomitea ei 
ole pysyvä elin. Budjettikomitea hyväksyy 
talousarvioluonnokseen sisältyvän 
ennakkoarvion ja 
perustamissuunnitelman 
rahoitusasetuksen 26 artiklan mukaisena 
yhteisön rahoituksena ja toimittaa 
päätöksen sääntelyneuvostolle ja 
komissiolle.
Sääntelyneuvosto viimeistelee 
talousarvioluonnoksen ja 
perustamissuunnitelman ottaen 
huomioon budjettikomitean päätöksen, ja 
päättää mahdollisesta maksumäärästä, 
joka 36 artiklan e kohdan mukaisesti 
katetaan jäsenvaltioiden maksuosuuksilla. 

Or. en

Perustelu

The changes reflect the elimination of the Administrative Board in the governance structure in 
Article 24. Budget related powers are assigned to the Board of Regulators. The proposal 
reflects that BERT would be co-funded from community and Member State sources. It is also 
proposed that, for sake of transparency and shared control over the spending of community 
funding, a “Budgetary Committee”, consisting of representatives of the Council, the 
Parliament an the Commission, would be set up for the specific purpose of approving the 
portion of the budget of BERT to be covered from community funding. Such institution would 
be an adequate, proportionate and well balanced solution to ensure that both the Council and 
the Parliament has appropriate control over the utilization of the community funding, while 
the Commission would also be able to provide its professional input through its participation 
in the Budgetary Committee.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toimittaa ennakkoarvion 
Euroopan yhteisöjen yleistä talousarviota 
koskevan alustavan esityksen yhteydessä
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
jäljempänä yhteisesti ’budjettivallan 
käyttäjä’. 

2. Komissio toimittaa budjettikomitean 
hyväksymän ja 1 kohdan mukaisesti 
komissiolle toimitetun ennakkoarvion
Euroopan parlamentille ja neuvostolle,
jäljempänä yhteisesti 'budjettivallan 
käyttäjä' Euroopan unionin yleistä 
talousarviota koskevan alustavan esityksen 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistus 77.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Johtokunta ilmoittaa budjettivallan 
käyttäjälle viipymättä aikomuksestaan 
toteuttaa hankkeita, joilla voi olla 
huomattavaa taloudellista vaikutusta 
talousarvion rahoittamiseen, erityisesti 
kiinteistöihin liittyviä hankkeita kuten 
kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. 
Johtokunta ilmoittaa asiasta komissiolle. 
Jos jompikumpi budjettivallan käyttäjä 
aikoo antaa lausunnon, se ilmoittaa 
markkinaviranomaiselle tästä 
aikomuksestaan kahden viikon kuluessa 
siitä, kun se on saanut tiedon hankkeesta. 
Jos se ei tee tällaista ilmoitusta, 
markkinaviranomainen voi käynnistää 
suunnitellun hankkeen.

6. Sääntelyneuvosto ilmoittaa 
budjettivallan käyttäjälle viipymättä 
aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla
voi olla huomattavaa taloudellista 
vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, 
erityisesti kiinteistöihin liittyviä hankkeita 
kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta 
siinä tapauksessa, että ehdotettu hanke 
edellyttää 36 artiklan c kohdan mukaista 
yhteisön rahoitusta. Siinä tapauksessa 
yhteistyöelimen on ilmoitettava tästä 
komissiolle, Jos jompikumpi budjettivallan 
käyttäjä aikoo antaa lausunnon, se 
ilmoittaa yhteistyöelimelle tästä 
aikomuksestaan kahden viikon kuluessa 
siitä, kun se on saanut tiedon hankkeesta. 
Jos se ei tee tällaista ilmoitusta, 
yhteistyöelin voi käynnistää suunnitellun 
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hankkeen.

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistus 77.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
42 artikla

Komission teksti Tarkistus

Lukuun ottamatta 20 ja 21 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvia tapauksia, kun
markkinaviranomainen aikoo toteuttaa 
toimenpiteen tässä asetuksessa annettujen 
säännösten mukaisesti, sen on tarvittaessa 
kuultava osapuolia, joita asia koskee, ja 
annettava niille mahdollisuus esittää 
kohtuullisessa määräajassa lausuntonsa 
ehdotetusta toimenpiteestä. 
Markkinaviranomaisen on asetettava 
kuulemisen tulokset julkisesti saataville, 
paitsi jos tiedot ovat luottamuksellisia.

Kun yhteistyöelin aikoo antaa lausunnon 
tässä asetuksessa annettujen säännösten 
mukaisesti, sen on tarvittaessa kuultava 
osapuolia, joita asia koskee, sidosryhmien 
työryhmä ja muut kuluttajien etuja 
valvovat järjestöt mukaan luettuina, ja
annettava niille mahdollisuus esittää 
kohtuullisessa määräajassa lausuntonsa 
ehdotetusta yhteistyöelimen lausunnosta. 
Markkinaviranomaisen on asetettava 
kuulemisen tulokset julkisesti saataville, 
paitsi jos tiedot ovat luottamuksellisia.

Or. en

Perustelu

Muutokset kuvastavat 3. artiklan mukaista yhteistyöelimen valtuuksien ja tehtävien 
muuttamista. Ehdotuksen mukaisesti yhteistyöelimellä ei ole toimivaltaa asettaa velvoitteita ja 
se toimisi ainoastaan neuvoa-antavana elimenä, joka voi antaa lausuntoja. Viittauksella 
kuluttajien eturyhmiin on tarkoitus varmistaa, että kuluttajien edut otetaan asianmukaisesti 
huomioon.
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Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomaisen henkilöstön, 
mukaan luettuina johtaja, verkkoturva-
asiamies ja toimihenkilöt, jotka on otettu 
palvelukseen jäsenvaltioiden väliaikaisesti 
lähettäminä virkamiehinä, on tehtävä 
sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan 
ilmoitus, jossa he toteavat, ettei heidän 
riippumattomuuttaan mahdollisesti 
vaarantavia välittömiä tai välillisiä 
etunäkökohtia ole. Tämä ilmoitus on 
tehtävä kirjallisesti.

Yhteistyöelimen henkilöstön, mukaan 
luettuina pääjohtaja ja toimihenkilöt, jotka 
on otettu palvelukseen jäsenvaltioiden 
väliaikaisesti lähettäminä virkamiehinä, on 
tehtävä sitoumuksistaan ja 
etunäkökohdistaan ilmoitus, jossa he 
toteavat, ettei heidän riippumattomuuttaan 
mahdollisesti vaarantavia välittömiä tai 
välillisiä etunäkökohtia ole. Tämä ilmoitus 
on tehtävä kirjallisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu muutos vastaa 3 ja 24 artiklaan tehtyjä tarkistuksia, jotka koskevat verkkoturva-
asiamiehen tehtävien poistamista asetuksesta.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinaviranomaista edustaa sen 
johtaja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu muutos vastaa 21 artiklan 1 kohtaan tehtyä tarkistusta, joka koskee 
hallintorakenteen muuttamista ja yhteistyöelimen edustamisoikeuden siirtämistä 
johtokunnalle. 
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Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomaisen henkilöstöön, 
myös johtajaan ja verkkoturva-
asiamieheen, sovelletaan Euroopan 
yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia 
henkilöstösääntöjä, Euroopan yhteisöjen 
muuhun henkilöstöön sovellettavia 
palvelussuhteen ehtoja ja Euroopan 
yhteisöjen toimielimien näiden 
henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen 
ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia 
sääntöjä.

1. Yhteistyöelimen henkilöstöön, lukuun 
ottamatta jäsenvaltioiden lähettämiä 
asiantuntijoita, myös pääjohtajaan, 
sovelletaan Euroopan yhteisöjen 
virkamiehiin sovellettavia 
henkilöstösääntöjä, Euroopan yhteisöjen 
muuhun henkilöstöön sovellettavia 
palvelussuhteen ehtoja ja Euroopan 
yhteisöjen toimielimien näiden 
henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen 
ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia 
sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Ehdotetut muutokset vastaavat 3 ja 24 artiklaan tehtyjä tarkistuksia, jotka koskevat 
verkkoturva-asiamiehen tehtävien poistamista asetuksesta sekä hallintorakenteen 
muuttamista, esimerkkeinä johtokunnan (Administrative Board) poistaminen ja 
sääntelyneuvoston toimivallan lisääminen.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
55 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee viiden vuoden kuluessa 
markkinaviranomaisen toiminnan 
tosiasiallisesta alkamisesta ja tämän 
jälkeen viiden vuoden välein 
yleiskertomuksen markkinaviranomaisen 
toiminnan ja tässä asetuksessa 
säädettyjen menettelyjen tuloksena 
saaduista kokemuksista. Arviointi kattaa 
markkinaviranomaisen saavuttamat 
tulokset ja sen työmenetelmät suhteessa 
sen tavoitteeseen, toimeksiantoon ja 

Kahden vuoden kuluessa toiminnan 
tosiasiallisesta alkamisesta ja tämän 
jälkeen viiden vuoden välein yhteistyöelin
arvioi tehtäviensä hoitamista. Arviointi 
kattaa yhteistyöelimen saavuttamat tulokset 
ja sen työmenetelmät suhteessa sen 
tavoitteeseen, toimeksiantoon ja tehtäviin, 
jotka määritellään tässä asetuksessa ja 
yhteistyöelimen vuotuisissa työohjelmissa. 
Arvioinnissa otetaan huomioon kuluttajien 
kaltaisten sidosryhmien näkemykset sekä 
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tehtäviin, jotka määritellään tässä 
asetuksessa ja markkinaviranomaisen
vuotuisissa työohjelmissa. Arvioinnissa 
otetaan huomioon sidosryhmien 
näkemykset sekä yhteisön että 
jäsenvaltioiden tasolla. Kertomus ja siihen 
mahdollisesti liittyvät ehdotukset 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

yhteisön että jäsenvaltioiden tasolla. 
Kertomus ja siihen mahdollisesti liittyvät 
ehdotukset toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle sekä 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

Koska ehdotuksen mukaan komissio ei valvo yhteistyöelimen toimintaa, on 
asianmukaisempaa, että yhteistyöelin valvoo itse omaa toimintaansa. Avoimuuden ja 
läpinäkyvyyden varmistamiseksi yhteistyöelin toimittaa kuitenkin kertomuksensa myös 
komissiolle.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

56 artikla Poistetaan.
Siirtymäsäännökset

1. Markkinaviranomainen ottaa 
viimeistään 14 päivänä maaliskuuta 2011 
vastuun kaikista tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvista toiminnoista, 
joista Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirasto on huolehtinut ennen 
mainittua ajankohtaa.
2. Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston 
hallinnassa 1 kohdassa mainittuna 
ajankohtana olevan irtaimen omaisuuden 
omistusoikeus siirtyy 
markkinaviranomaiselle kyseisestä 
päivästä alkaen.

Or. en
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Perustelu

Artikla poistetaan 3 artiklaan tehtyjen muutosten mukaisesti (ENISAa liitetä 
markkinaviranomaiseen).
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