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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sähköisen 
viestinnän markkinaviranomaisen perustamisesta
(KOM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0699),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0428/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan sekä kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston perustamisesta 
10 päivänä maaliskuuta 2004 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 460/2004, 
jäljempänä ’ENISA-asetus’, perustettiin 
vuonna 2004 Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirasto (ENISA) viiden vuoden 

Poistetaan.
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kaudeksi. Viraston perustamisella 
pyrittiin varmistamaan korkeatasoinen ja 
toimiva verkko- ja tietoturva yhteisössä, 
jotta voitaisiin kehittää Euroopan unionin 
kansalaisia, kuluttajia, yrityksiä ja 
julkisen sektorin organisaatioita 
hyödyttävä verkko- ja tietoturvakulttuuri 
ja siten edistää sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kesäkuun 1 päivänä 2007 annetussa 
komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle Euroopan 
verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) 
arviointi esitellään ulkopuolisten 
asiantuntijoiden raportti, jossa arvioidaan 
viraston suorituskykyä sen perustamisesta 
lähtien, esitetään ENISA-asetusta 
koskevat ENISA:n johtokunnan 
suositukset ja käynnistetään julkinen 
kuuleminen. Ulkopuolisen 
arviointikertomuksen keskeisissä 
havainnoissa vahvistetaan ENISA:n 
perustamisen taustalla olleen politiikan ja 
ENISA:n alkuperäisten tavoitteiden 
perusteltavuus ja erityisesti ENISA:n 
myötävaikutus sähköisen viestinnän 
todellisten sisämarkkinoiden 
saavuttamiseen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Samaan aikaan yksilöidään joukko 
ongelmia, jotka liittyvät erityisesti viraston 
organisaatiorakenteeseen, sen 
henkilöstön määrään ja erilaisiin 
taitoihin sekä logistisiin vaikeuksiin. 
ENISA:n päätoimintoja olisi kehitettävä 
siten, että ne muodostavat keskeisen osan 
uudessa markkinaviranomaisessa. Tämän 
pitäisi tavoitteiden ja tehtävien 
selkeämmän määrittelyn pohjalta 
varmistaa, että nämä tavoitteet ja tehtävät 
voi toteuttaa tehokkaammalla, paremmin 
kohdennetulla ja edullisemmalla tavalla 
ja paremman sääntelyn periaatteita 
noudattaen yksi viranomainen, jolla on 
toimivalta sähköisiä viestintäverkkoja ja -
palveluja koskevan EU:n 
sääntelyjärjestelmän soveltamisalaan 
kuuluvissa asioissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tämä edellyttää, että perustetaan uusi 
yhteisön elin eli Euroopan sähköisen 
viestinnän markkinaviranomainen, 
jäljempänä ’markkinaviranomainen’.
Markkinaviranomainen edistäisi 
aktiivisesti sisämarkkinoiden valmiiksi 
saattamista avustamalla komissiota ja 
kansallisia sääntelyviranomaisia. Se toimisi 
vertailupisteenä ja loisi luottamusta 
riippumattomuutensa, antamiensa neuvojen 

(12) Tämä edellyttää, että perustetaan uusi 
elin eli televiestinnän eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelin, 
jäljempänä ’yhteistyöelin’. Yhteistyöelin
edistäisi aktiivisesti sisämarkkinoiden 
valmiiksi saattamista avustamalla 
komissiota ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia. Se toimisi 
vertailupisteenä ja loisi luottamusta 
riippumattomuutensa, antamiensa neuvojen 
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ja levittämiensä tietojen laadun, 
menettelyjensä ja toimintatapojensa 
avoimuuden sekä sille annettujen tehtävien 
suorittamisessa osoitetun huolellisuuden 
ansiosta.

ja levittämiensä tietojen laadun, 
menettelyjensä ja toimintatapojensa 
avoimuuden sekä sille annettujen tehtävien 
suorittamisessa osoitetun huolellisuuden 
ansiosta.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tämän asetuksen ja sillä perustetun 
markkinaviranomaisen olisi oltava 
erottamaton osa yhteisön sähköisen 
viestinnän sääntelyjärjestelmää. Tässä 
suhteessa markkinaviranomaisella on 
tärkeä asema erityisesti mekanismeissa, 
joita on suunniteltu sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden lujittamiseksi ja 
markkina-analyysien tekemiseksi tietyissä 
olosuhteissa.

(17) Yhteistyöelimellä on tärkeä asema 
mekanismeissa, joita on suunniteltu 
sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden 
lujittamiseksi ja markkina-analyysien 
tekemiseksi tietyissä olosuhteissa.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Markkinaviranomaisen olisi 
avustettava komissiota numeron 
siirrettävyyttä koskevien yhteisön 
vaatimusten mahdollisessa 
laajentamisessa. Laajentaminen voisi 
koskea erityisesti siirrettävien tietojen 

Poistetaan.
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laajuutta tai verkkotyyppejä (eli kiinteä tai 
matkapuhelinverkko), joiden välillä 
numeroita ja tietoja siirretään. Tätä 
velvollisuutta koskevissa muutoksissa olisi 
otettava huomioon käyttäjiltä perittävät 
hinnat ja yrityksille vaihdosta aiheutuvat 
kustannukset sekä jäsenvaltioissa saadut 
kokemukset.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Markkinaviranomaisen olisi 
avustettava komissiota tekemällä 
vuosittain katsaus toimenpiteistä, joita 
jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
tiedottaakseen kansalaisille 
eurooppalaisen hätänumeron 112 
olemassaolosta ja käytöstä. 
Markkinaviranomaisen vuosikatsauksessa 
olisi yksilöitävä parhaat toimintatavat ja 
jäljellä olevat pullonkaulat ja sen olisi 
osaltaan edistettävä Euroopan unionissa 
matkustavien kansalaisten suojelun ja 
turvallisuuden parantamista.

(20) Yhteistyöelimen vuosikatsauksessa 
olisi yksilöitävä parhaat toimintatavat ja 
jäljellä olevat pullonkaulat ja sen olisi 
osaltaan edistettävä Euroopan unionissa 
matkustavien kansalaisten etujen
parantamista.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Komissio voi Euroopan yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan 
sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä 

(21) Komissio voi Euroopan yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan 
sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä 
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maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 676/2002/EY (radiotaajuuspäätös) 
tavoitteiden saavuttamiseksi pyytää 
markkinaviranomaiselta riippumatonta 
asiantuntija-apua liittyen radiotaajuuksien 
käyttöön yhteisössä. Tähän avunantoon 
voi sisältyä erityisiä teknisiä selvityksiä 
sekä taloudellisten tai sosiaalisten 
vaikutusten arviointeja ja analyysejä 
taajuuspolitiikkaan liittyvistä 
toimenpiteistä. Se voi myös koskea 
päätöksen N:o 676/2002/EY 4 artiklan 
täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä, 
jolloin markkinaviranomaista voidaan 
pyytää antamaan komissiolle neuvoja 
tuloksista, joita on saavutettu komission 
Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen 
yhteistyökonferenssille (CEPT) antamien 
valtuutusten nojalla.

maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 676/2002/EY (radiotaajuuspäätös) 
tavoitteiden saavuttamiseksi pyytää 
yhteistyöelimeltä tarvittaessa
riippumatonta asiantuntija-apua liittyen 
radiotaajuuksien käyttöön yhteisössä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Teknologian ja markkinoiden kehitys 
on lisännyt mahdollisuuksia ottaa käyttöön 
sähköisiä viestintäpalveluja yksittäisten 
jäsenvaltioiden maantieteellisten rajojen 
ulkopuolella, mutta on olemassa vaara, että 
tällaisten palvelujen käyttöönottoa 
koskevat, toisistaan poikkeavat 
oikeudelliset ja sääntelylliset ehdot eri 
jäsenvaltioiden kansallisessa 
lainsäädännössä rajoittavat entisestään 
tällaisten rajat ylittävien palvelujen 
tarjoamista. Siksi markkinaviranomaisella 
olisi oltava keskeinen asema 
yhdenmukaisten ehtojen luomisessa 
tällaisten palvelujen valtuuttamiselle, oli 
kyseessä sitten yleisvaltuutus, 

(22) Sähköinen viestintä on keskeinen 
ala, kun Euroopassa siirrytään 
kehittyneempään tietoperustaiseen 
talouteen, ja teknologian ja markkinoiden 
kehitys on lisännyt mahdollisuuksia ottaa 
käyttöön sähköisiä viestintäpalveluja 
yksittäisten jäsenvaltioiden 
maantieteellisten rajojen ulkopuolella, 
mutta on olemassa vaara, että tällaisten 
palvelujen käyttöönottoa koskevat, 
toisistaan poikkeavat oikeudelliset ja 
sääntelylliset ehdot eri jäsenvaltioiden 
kansallisessa lainsäädännössä rajoittavat 
entisestään tällaisten rajat ylittävien 
palvelujen tarjoamista.
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radiotaajuuksien käyttöoikeus tai 
numerojen käyttöoikeus. Lisäksi sen olisi 
annettava komissiolle neuvoja niiden 
toimenpiteiden yksityiskohdista, joita 
toteutetaan näiden yhdenmukaisten 
ehtojen saavuttamiseksi direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) nojalla.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Markkinaviranomaisen olisi 
erityisesti arvioitava tarvetta luoda yksi 
yhteisön tason valintamenettely sellaisia 
käyttöoikeuksia varten, joihin sovelletaan 
yhdenmukaisia edellytyksiä, annettava 
komissiolle neuvoja tällaisessa 
valintamenettelyssä sovellettavista 
ehdoista ja perusteista sekä otettava 
vastaan ja arvioitava yritysten tällaisista 
käyttöoikeuksista tekemät hakemukset. 
Markkinaviranomaisen tehtävänä olisi 
myös tarvittaessa neuvoa komissiota 
tällaisten käyttöoikeuksien 
peruuttamisesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Markkinaviranomaisen olisi 
toimittava verkko- ja tietoturvakysymysten 
eurooppalaisena asiantuntijakeskuksena, 

Poistetaan.
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joka antaa ohjeita ja neuvoja Euroopan 
parlamentille, komissiolle ja 
jäsenvaltioiden nimeämille toimivaltaisille 
elimille. Viestintäverkkojen ja 
tietojärjestelmien turvallisuus ja 
toimintakyky on edelleen yksi keskeisistä 
yhteiskunnallisista huolenaiheista, ja se 
on myös keskeinen tekijä sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja koskevassa 
EU:n sääntelyjärjestelmässä. 
Turvallisuuteen liittyvien puitedirektiivin 
ja erityisdirektiivien säännösten 
epäyhtenäinen soveltaminen uhkaa 
vaarantaa sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan. 
Markkinaviranomaisen komission ja 
jäsenvaltioiden pyynnöstä antamien 
lausuntojen ja teknisten neuvojen tulisi 
helpottaa direktiivien yhdenmukaista 
soveltamista jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjoajille voidaan asettaa hallinnollisia 
maksuja valtuutusjärjestelmän 
hallinnoinnista ja käyttöoikeuksien 
myöntämisestä. Hallinnollisten maksujen 
lisäksi radiotaajuuksien ja numeroiden 
käytöstä voidaan periä käyttömaksuja. 
Yritysten hallinnollisen taakan 
keventämiseksi markkinaviranomaisen 
olisi yhteistä valintamenettelyä 
käytettäessä kerättävä hallinnolliset 
maksut ja käyttömaksut ja jaettava ne 
edelleen jäsenvaltioille.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Markkinaviranomaisen olisi 
edistettävä parhaiden sääntelykäytäntöjen 
kehittämistä ja sääntelyn yhdenmukaista 
soveltamista sähköisen viestinnän alalla 
tukemalla tietojenvaihtoa kansallisten 
viranomaisten välillä ja saattamalla 
asianmukaisia tietoja yleisön saataville 
helposti saatavilla olevassa muodossa. 
Markkinaviranomaisen olisi voitava 
käsitellä taloudellisia ja teknisiä 
kysymyksiä ja saada käyttöönsä 
viimeisimmät saatavilla olevat tiedot, jotta 
se voisi vastata kehittyvän 
tietoyhteiskunnan asettamiin taloudellisiin 
ja teknisiin haasteisiin esimerkiksi verkko-
ja tietoturvan ja radiotaajuisten 
etätunnistuslaitteiden aloilla.

(27) Investoinnit ja innovointi liittyvät 
kiinteästi sähköisen viestinnän alaan, ja 
yhteistyöelimen olisi edistettävä parhaiden 
sääntelykäytäntöjen kehittämistä ja 
sääntelyn yhdenmukaista soveltamista 
sähköisen viestinnän alalla tukemalla 
tietojenvaihtoa kansallisten viranomaisten 
välillä ja saattamalla asianmukaisia tietoja 
yleisön saataville helposti saatavilla 
olevassa muodossa. Yhteistyöelimen olisi 
voitava käsitellä taloudellisia ja teknisiä 
kysymyksiä ja saada käyttöönsä 
viimeisimmät saatavilla olevat tiedot, jotta 
se voisi vastata kehittyvän 
tietoyhteiskunnan asettamiin taloudellisiin 
ja teknisiin haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta markkinaviranomainen voisi 
toteuttaa tässä asetuksessa säädetyt 
tehtävänsä ja saada paremman käsityksen 
sähköisen viestinnän alan haasteista, 
mukaan luettuina nykyiset ja esiin 
nousevat riskit verkko- ja tietoturvan 
alalla, sen olisi voitava analysoida 
nykyisiä ja tulevia kehityssuuntia. Tätä 
varten markkinaviranomainen voi kerätä 
asiaan kuuluvia tietoja erityisesti 

Poistetaan.
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turvallisuuteen ja eheyteen liittyvistä 
loukkauksista, joilla on ollut merkittävä 
vaikutus verkon tai palvelujen toimintaan. 
Nämä tiedot voivat olla kansallisten 
sääntelyviranomaisten direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 13 a artiklan 
3 kohdan mukaisesti toimittamia tietoja, 
tai niitä voidaan kerätä kyselyjen avulla.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Koska markkinaviranomainen toimii 
tiedon jakamisen ja vaihdon keskuksena 
kysymyksissä, jotka liittyvät sähköisten 
viestintäpalvelujen sääntelyyn kaikkialla 
yhteisössä, ja jotta voitaisiin edistää 
avoimuutta ja keventää näiden palvelujen 
tarjoajien ja käyttäjien hallinnollista 
taakkaa, markkinaviranomaisen olisi 
pidettävä rekisteriä, joka sisältää tiedot 
taajuuksien käytöstä yhteisössä, ja 
asetettava rekisteri saataville. Rekisterin 
olisi perustuttava kunkin jäsenvaltion 
säännöllisesti antamiin vakiomuotoisiin 
tietoihin. Jotta parannettaisiin yhteisön 
alueella soitettavien ja vastaanotettavien 
säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
vähittäishintojen avoimuutta ja jotta 
verkkovierailuasiakkaiden olisi ulkomailla 
oleskellessaan helpompi tehdä 
matkapuhelimen käyttöä koskevia 
päätöksiä, markkinaviranomaisen olisi 
varmistettava, että niillä, joita asia koskee, 
on saatavissaan ajantasaista tietoa 
verkkovierailuista yleisissä 
matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella ja 
direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta 27 
päivänä kesäkuuta 2007 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

(29) Jotta parannettaisiin yhteisön alueella 
soitettavien ja vastaanotettavien 
säänneltyjen verkkovierailupuhelujen 
vähittäishintojen avoimuutta ja jotta 
verkkovierailuasiakkaiden olisi ulkomailla 
oleskellessaan helpompi tehdä 
matkapuhelimen käyttöä koskevia 
päätöksiä, yhteistyöelimen olisi 
varmistettava, että niillä, joita asia koskee, 
on saatavissaan ajantasaista tietoa 
verkkovierailuista yleisissä 
matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella ja 
direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta 27 
päivänä kesäkuuta 2007 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 717/2007 soveltamisesta, ja julkaistava 
vuosittain tämän seurannan tulokset.
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N:o 717/2007 soveltamisesta, ja julkaistava 
vuosittain tämän seurannan tulokset.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Markkinaviranomaisen rakenteen 
olisi sovelluttava niihin tehtäviin, joita sen 
on määrä toteuttaa. Vastaavista yhteisön 
viranomaisista saadut kokemukset 
tarjoavat tässä suhteessa joitain 
suuntaviivoja, mutta 
markkinaviranomaisen rakenne olisi 
mukautettava sähköisen viestinnän 
sääntelyä koskevan yhteisön järjestelmän 
erityistarpeisiin. Erityisesti kansallisten 
sääntelyviranomaisten erityisrooli ja niiden 
riippumaton luonne on otettava kaikilta 
osin huomioon.

(32) Yhteistyöelimen rakenteen olisi 
sovelluttava niihin tehtäviin, joita sen on 
määrä toteuttaa. Rakenne olisi 
mukautettava sähköisen viestinnän 
sääntelyä koskevan yhteisön järjestelmän 
erityistarpeisiin. Erityisesti kansallisten 
sääntelyviranomaisten erityisrooli ja niiden 
riippumaton luonne on otettava kaikilta 
osin huomioon.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Markkinaviranomaisella olisi oltava 
tarvittavat toimivaltuudet, jotta se voi 
huolehtia sääntelytehtävistä tehokkaasti ja 
ennen kaikkea riippumattomasti. 
Sääntelyneuvoston olisi siksi toimittava, 
kuten kansallisellakin tasolla, riippumatta 
kaupallisista eduista ja pyytämättä tai 
ottamatta vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta tai muulta julkiselta tai 

(33) Yhteistyöelimellä olisi oltava 
tarvittavat toimivaltuudet, jotta se voi 
huolehtia tehtävistään tehokkaasti ja ennen 
kaikkea riippumattomasti. 
Sääntelyneuvoston olisi siksi toimittava, 
kuten kansallisellakin tasolla, riippumatta 
kaupallisista eduista ja pyytämättä tai 
ottamatta vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta tai muulta julkiselta tai 
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yksityiseltä elimeltä. yksityiseltä elimeltä.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Markkinaviranomaisen
asianmukainen toiminta edellyttää, että sen 
johtaja nimitetään ansioiden ja todistuksin 
osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä sähköisen viestinnän 
verkkojen, palvelujen ja markkinoiden 
kannalta merkityksellisen pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella ja että hänellä on 
tehtäviensä hoitamisessa täysi 
riippumattomuus ja liikkumavara 
markkinaviranomaisen sisäisen toiminnan 
organisoinnissa. Johtajan olisi 
varmistettava markkinaviranomaisen
tehtävien tehokas toteuttaminen 
riippumattomalla tavalla.

(34) Yhteistyöelimen asianmukainen 
toiminta edellyttää, että sen 
toiminnanjohtaja nimitetään ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä sähköisen viestinnän 
verkkojen, palvelujen ja markkinoiden 
kannalta merkityksellisen pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella ja että hänellä on 
tehtäviensä hoitamisessa täysi 
riippumattomuus ja liikkumavara 
yhteistyöelimen sisäisen toiminnan 
organisoinnissa. Toiminnanjohtajan olisi 
varmistettava yhteistyöelimen tehtävien 
tehokas toteuttaminen riippumattomalla 
tavalla.
(Vastaava muutos, jossa sana 'johtaja' 
korvataan sanalla 'toiminnanjohtaja', 
tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus 
hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä 
teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Olisi varmistettava, että osapuolilla, 
joita markkinaviranomaisen tekemät 
päätökset koskevat, on käytettävissään 

Poistetaan.
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tarvittavat muutoksenhakukeinot. 
Asianmukainen 
muutoksenhakumekanismi olisi 
järjestettävä niin, että 
markkinaviranomaisen päätökseen 
voidaan hakea muutosta erikoistuneelta 
valituslautakunnalta, jonka päätöksiin 
voidaan puolestaan hakea muutosta 
yhteisöjen tuomioistuimessa.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Sen lisäksi, että 
markkinaviranomaisen 
toimintaperiaatteet perustuvat 
riippumattomuuteen ja avoimuuteen, sen 
tulisi myös olla organisaatio, joka on 
valmis luomaan yhteyksiä teollisuuteen, 
kuluttajiin ja muihin sidosryhmiin. 
Markkinaviranomaisen olisi tehostettava 
verkko- ja tietoturva-alan eri toimijoiden 
välistä yhteistyötä muun muassa 
järjestämällä säännöllisesti 
elinkeinoelämän, tutkimuskeskusten ja 
muiden asianomaisten sidosryhmien 
kuulemisia ja perustamalla yhteisön 
elinten, jäsenvaltioiden nimeämien 
julkisen sektorin elinten, yksityisen 
sektorin sekä kuluttajia edustavien elinten 
yhteysverkosto.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Markkinaviranomaisten
menettelyissä olisi varmistettava, että sillä 
on käytettävissään erikoistunutta 
asiantuntemusta ja kokemusta sähköisen 
viestinnän alalta ja erityisesti osa-alueilta, 
joilla tekniikka on monimutkaista ja 
muutokset nopeita, kuten verkko- ja 
tietoturva-alalla.

(38) Yhteistyöelimen menettelyissä olisi 
varmistettava, että sillä on käytettävissään 
erikoistunutta asiantuntemusta ja 
kokemusta sähköisen viestinnän alalta ja 
erityisesti osa-alueilta, joilla tekniikka on 
monimutkaista ja muutokset nopeita.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Sen varmistamiseksi, että 
markkinaviranomaisen verkko- ja 
tietoturvaan liittyvien tehtävien 
toteuttamisessa hyödynnetään tarvittavaa 
asiantuntemusta ja kokemusta, 
markkinaviranomaiselle olisi nimitettävä 
verkkoturva-asiamies. Olisi myös 
perustettava sidosryhmien pysyvä 
työryhmä, joka antaa neuvoja 
verkkoturva-asiamiehelle, edistää 
kokemusten ja parhaiden käytäntöjen 
jakamista näissä kysymyksissä ja ylläpitää 
säännöllistä vuoropuhelua yksityisen 
sektorin, kuluttajajärjestöjen ja muiden 
sidosryhmien kanssa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Viraston täydellisen 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sillä 
olisi oltava itsenäinen talousarvio.
Yhteisön talousarviomenettelyä 
sovelletaan edelleen Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta maksettaviin 
tukiin. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuimen tulisi vastata 
tilintarkastuksesta Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta annetun 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja 
elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 23 päivänä joulukuuta 
2002 annetun komission asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 2343/2002 91 artiklan 
mukaisesti.

(40) Yhteistyöelimen täydellisen 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sillä 
olisi oltava itsenäinen talousarvio.
Kolmannes sen rahoituksesta myönnetään
Euroopan unionin yleisestä talousarviosta, 
ja kaksi kolmannesta tuloistaan se saa 
kansallisilta sääntelyviranomaisilta.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 
ehdoitta käytössään riittävästi varoja 
tähän tarkoitukseen.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Komission olisi voitava määrätä 
taloudellisia seuraamuksia yrityksille, 
jotka eivät toimita tarvittavia tietoja, jotta 
markkinaviranomainen voisi toteuttaa 
tehtävänsä tehokkaasti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
niillä on mahdollisuus määrätä yrityksille 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia, jos yritykset eivät täytä tästä 
asetuksesta johtuvia velvollisuuksiaan.

(42) Komission olisi voitava määrätä 
yhteistyöelimen pyynnöstä seuraamuksia 
yrityksille, jotka eivät toimita tarvittavia
tietoja, jotta yhteistyöelin voisi toteuttaa 
tehtävänsä tehokkaasti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
niillä on mahdollisuus määrätä yrityksille 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia, jos yritykset eivät täytä tästä 
asetuksesta johtuvia velvollisuuksiaan.
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Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Markkinaviranomaisen olisi 
toimialansa puitteissa sekä tavoitteitaan 
toteuttaessaan ja tehtäviään suorittaessaan 
noudatettava erityisesti arkaluonteisten 
asiakirjojen käsittelyä koskevia yhteisön 
toimielimiin sovellettavia määräyksiä. 
Tarvittaessa olisi varmistettava yhtenäinen 
ja turvallinen tiedonvaihto tämän asetuksen 
puitteissa.

(43) Kansallisten sääntelyviranomaisten
olisi varmistettava, että yhteistyöelin 
noudattaa toimialansa puitteissa sekä 
tavoitteitaan toteuttaessaan ja tehtäviään 
suorittaessaan erityisesti arkaluonteisten 
asiakirjojen käsittelyä koskevia yhteisön 
toimielimiin sovellettavia määräyksiä. 
Tarvittaessa olisi varmistettava yhtenäinen 
ja turvallinen tiedonvaihto tämän asetuksen 
puitteissa.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Markkinaviranomaisen olisi 
sovellettava yhteisön lainsäädäntöä, joka 
koskee yleisön oikeutta tutustua 
asiakirjoihin, siten kuin tästä on säädetty 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1049/2001, sekä yksilön suojaa 
henkilötietojen käsittelyssä, siten kuin tästä 
on säädetty yksilöiden suojelusta 
yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annetussa 

(44) Kansallisten sääntelyviranomaisten
olisi varmistettava, että yhteistyöelin 
soveltaa yhteisön lainsäädäntöä, joka 
koskee yleisön oikeutta tutustua 
asiakirjoihin, siten kuin tästä on säädetty 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1049/2001, sekä yksilön suojaa 
henkilötietojen käsittelyssä, siten kuin tästä 
on säädetty yksilöiden suojelusta 
yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 45/2001.

18 päivänä joulukuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 45/2001.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Kolmansien maiden olisi voitava 
osallistua markkinaviranomaisen työhön 
yhteisön kanssa tehtävien asianmukaisten 
sopimusten mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Markkinaviranomaisen 
toimeksiannon piiriin kuuluvan ENISA:n 
käynnissä olevan toiminnan sujuva 
siirtäminen olisi varmistettava.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Tämän asetuksen Poistetaan.
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täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta mukauttaa tämän asetuksen 
liitteessä yksilöityjä tietoja tekniikan ja 
markkinoiden kehitykseen. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
niistä olisi päätettävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Koska suunnitellun toiminnan 
tavoitteita eli sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
sisämarkkinoiden parempaa toimintaa ja 
yhteisön laajuisen sähköisen viestinnän 
kehittämistä ei voida riittävällä tavalla 

Poistetaan.



PR\717944FI.doc 23/80 PE404.717v01-00

FI

saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne 
voidaan tämän asetuksen Euroopan 
laajuisen soveltamisalan takia saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan Euroopan sähköisen 
viestinnän markkinaviranomainen, jolla 
on tässä asetuksessa säädetyt 
velvollisuudet.

1. Perustetaan televiestinnän 
eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelin, jolla on tässä asetuksessa 
säädetyt velvollisuudet. Komissio kuulee 
yhteistyöelintä hoitaessaan tässä 
asetuksessa säädettyjä puitedirektiivin ja
erityisdirektiivien mukaisia tehtäviään.

Or. en

Tarkistus 33

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 

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

tehtävien kautta sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
sisämarkkinoiden parempaa toimintaa, 
erityisesti yhteisön laajuisten sähköisten 
viestintäpalvelujen kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Markkinaviranomaisen tavoitteet ja 
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.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 35

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

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) antaa suosituksia kansallisille 
sääntelyviranomaisille rajat ylittävistä 
riidoista ja sähköisten palvelujen 
esteettömyyteen liittyvistä kysymyksistä.

(i) antaa suosituksia kansallisille 
sääntelyviranomaisille rajat ylittävistä 
riidoista ja tarvittaessa sähköisten 
palvelujen esteettömyyteen liittyvistä 
kysymyksistä.

Or. en

Tarkistus 40

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 kaikista tässä asetuksessa 
säädetyistä sähköiseen viestintään 
liittyvistä kysymyksistä. Yhteistyöelin voi 
myös antaa omasta aloitteestaan 
lausunnon näistä kysymyksistä 
komissiolle tai kansallisille 
sääntelyviranomaisille.
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Or. en

Tarkistus 41

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. Jotta voidaan edistää puitedirektiivin ja 
erityisdirektiivien säännösten 
yhdenmukaista soveltamista, komissio 
myös pyytää yhteistyöelimeltä apua
suositusten ja päätösten valmistelussa, joita 
komissio antaa tai tekee direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 19 artiklan 
mukaisesti. Euroopan parlamentti voi 
myös pyytää yhteistyöelimeltä tällaista 
apua, jota se voi kohtuudella tarvita 
yhteistyöelimen tehtäviin liittyvää 
tutkimusta tai lainsäädäntöä varten.

Or. en

Tarkistus 42

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 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 43

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

Tarkistus 44

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;

(o) yhteistyöelimen vastuualueeseen 
liittyvät kysymykset siltä osin kuin ne 
vaikuttavat taajuushallintoon tai 
taajuushallinto vaikuttaa niihin;

Or. en

Tarkistus 45

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;
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iii) sellaisten yritysten valinta, joille 
voidaan myöntää taajuuksien tai 
numeroiden yksittäisiä käyttöoikeuksia 
sellaisia palveluja varten, joilla on rajat 
ylittäviä mahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lisäksi markkinaviranomainen 
toteuttaa 5–23 artiklassa säädetyt 
erityistehtävät.

4. Lisäksi komissio voi pyytää 
yhteistyöelintä toteuttamaan 5–
23 artiklassa säädetyt erityistehtävät.

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komission ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten on, niin suurelta 
osin kuin mahdollista, otettava huomioon 
yhteistyöelimen lausunnot. Niiden on 
julkistettava, millä tavoin lausunnot on 
otettu huomioon.

Or. en
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomaisen kuuleminen 
kansallisten markkinoiden määrittelystä ja 
analysoinnista ja korjaavista 
toimenpiteistä

Yhteistyöelimen kuuleminen kansallisten 
markkinoiden määrittelystä ja 
analysoinnista

Or. en

Tarkistus 49

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 
tehokkaasti.

2. Yhteistyöelimen 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. 
Komissio pyytää tarvittaessa 
yhteistyöelintä ilmoittamaan, mitä 
muutoksia toimenpide-ehdotukseen olisi 
tehtävä sen varmistamiseksi, että nämä 
tavoitteet voidaan saavuttaa 
mahdollisimman tehokkaasti.

Or. en
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Tarkistus 50

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 
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
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Tarkistus 51

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

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomainen toteuttaa 
yhdenmukaistettujen numerointialueiden 
hallinnointiin liittyvät tehtävät direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 10 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinaviranomainen toimii 
yhteistyössä kansallisten 

3. Yhteistyöelin toimii komission 
pyynnöstä yhteistyössä kansallisten 
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sääntelyviranomaisten kanssa yhteisössä 
tapahtuviin petoksiin tai numerointivarojen 
väärinkäytöksiin liittyvissä kysymyksissä, 
erityisesti rajat ylittävien palvelujen osalta. 
Se voi antaa lausunnon toimista, joilla 
petoksiin ja väärinkäytöksiin ja muihin 
numerointiin liittyviin kuluttajien 
huolenaiheisiin voidaan puuttua yhteisön 
tasolla tai kansallisesti.

sääntelyviranomaisten kanssa yhteisössä 
tapahtuviin petoksiin tai numerointivarojen 
väärinkäytöksiin liittyvissä kysymyksissä, 
erityisesti rajat ylittävien palvelujen osalta. 
Se voi antaa lausunnon toimista, joilla 
petoksiin ja väärinkäytöksiin ja muihin 
numerointiin liittyviin kuluttajien 
huolenaiheisiin voidaan puuttua yhteisön 
tasolla tai kansallisesti.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomainen tekee 
vuosittain katsauksen toimenpiteistä, joita 
jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
tiedottaakseen kansalaisille 
eurooppalaisen hätänumeron 112 
olemassaolosta ja käytöstä. Katsaus 
tehdään direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 26 artiklan 
4 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen 
pohjalta. Katsauksen tulokset 
sisällytetään 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun vuosikertomukseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle neuvoja ja tehtävä 
selvityksiä ja katsauksia radiotaajuuksien 

1. Yhteistyöelimen on annettava pyynnöstä 
komissiolle, radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevälle ryhmälle (jäljempänä 
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käytöstä sähköisessä viestinnässä 
yhteisössä ja erityisesti tähän liittyvistä 
teknisistä ja taloudellisista näkökohdista.

’RSPG’) ja/tai radiotaajuuskomitealle 
(jäljempänä ’RSC’) tarvittaessa neuvoja 
yhteistyöelimen vastuualueeseen 
liittyvissä kysymyksissä siltä osin kuin ne 
vaikuttavat radiotaajuuksien käyttöön
sähköisessä viestinnässä yhteisössä tai 
radiotaajuuksien käyttö vaikuttaa niihin. 
Yhteistyöelin toimii tarvittaessa tiiviissä 
yhteistyössä RSPG:n ja RSC:n kanssa.

Or. en

Tarkistus 56

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. Komissio voi pyytää yhteistyöelintä 
antamaan RSPG:lle ja/tai RSC:lle
neuvoja, jotka liittyvät näiden komissiolle 
antamiin neuvoihin 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

Tarkistus 57

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. Komissio voi pyytää yhteistyöelintä 
osallistumaan vuotuisen kertomuksen 
laadintaan taajuuskysymysten tulevasta 
kehityksestä sähköisen viestinnän alalla ja 
politiikassa erityisesti määrittelemällä
mahdolliset tarpeet ja haasteet.
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Or. en

Tarkistus 58

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 
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.

1. Komissio voi pyytää yhteistyöelintä 
antamaan komissiolle, RSPG:lle tai 
RSC:lle lausunnon direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 a artiklassa 
säädettyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
soveltamisalasta ja sisällöstä. Tähän voi 
sisältyä erityisesti yhteistyöelimen arviointi 
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

Tarkistus 59

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.
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(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 
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

Tarkistus 60

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. Komissio voi pyytää yhteistyöelintä 
selittämään tai täydentämään 1 kohdan 
mukaisesti annettua lausuntoa pyynnössä 
asetetussa määräajassa.

Or. en
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Tarkistus 61

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

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle lausunto direktiivin 

Komissio voi pyytää yhteistyöelintä 
antamaan komissiolle, RSPG:lle tai 
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2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 
6 b artiklassa säädetyn yhteisen 
valintamenettelyn mukaisesti myönnettyjen 
käyttöoikeuksien peruuttamisesta.

RSC:lle lausunnon direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 b artiklassa säädetyn 
yhteisen valintamenettelyn mukaisesti 
myönnettyjen käyttöoikeuksien 
peruuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 63

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 
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.
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Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

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 
22 artiklassa tarkoitetuista asioista.

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

Or. en

Tarkistus 65

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.
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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 
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

Tarkistus 66

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
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1. Kun yrityksille asetetaan yhteisen 
valintamenettelyn mukaisesti 
myönnettyihin radiotaajuuksien ja 
numeroiden käyttöoikeuksiin liittyviä 
käyttömaksuja direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 6 b artiklan 
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
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Tarkistus 67

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

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) teettämällä tai tekemällä tutkimuksia 
sähköisistä viestintäverkoista ja -
palveluista ja niiden sääntelystä ja 
suojaamisesta ja

(b) teettämällä tai tekemällä tutkimuksia 
sähköisistä viestintäverkoista ja -
palveluista ja niiden sääntelystä ja

Or. en

Tarkistus 69

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 koulutusta 
kansallisille sääntelyviranomaisille
kaikista sähköiseen viestintään liittyvistä 
kysymyksistä.
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Or. en

Tarkistus 70

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

Tarkistus 71

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.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 artikla Poistetaan.
Taajuusrekisterin ja 

verkkovierailutietokannan hallinnointi
1. Jotta voitaisiin varmistaa 
radiotaajuuksien käyttöä yhteisössä 
koskevien tietojen yhdenmukainen 
saatavuus, yleisön käyttöön on asetettava 
rekisteri, jonka kautta voi saada yhdestä 
paikasta tietoja taajuuksien käytöstä 
kussakin jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioiden 
on annettava säännöllisesti tietoja 
radiotaajuuksien käytöstä 
markkinaviranomaisen asiasta esittämän 
pyynnön mukaisesti. 
Markkinaviranomainen vastaa rekisterin 
hallinnoinnista ja julkaisemisesta. 
Rekisterissä on oltava tämän asetuksen 
liitteessä määritellyt tiedot sekä kaikki 
muut tiedot, joita markkinaviranomainen 
pitää tarpeellisina. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä liitteen 
mukauttamiseksi tekniikan ja 
markkinoiden kehitykseen. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 54 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.
2. Markkinaviranomainen hallinnoi 
tietokantaa, joka koskee 
matkaviestinasiakkaille tarjottavien 
puhelu- ja datapalvelujen hinnoittelua 
yhteisön alueella tapahtuvissa 
verkkovierailuissa, ja julkaisee sen. 
Tietokantaan voivat tarvittaessa sisältyä 
yhteisön syrjäisimmillä alueilla 
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soitettaviin ja vastaanotettaviin 
verkkovierailupuheluihin liittyvät erityiset 
kustannukset. Markkinaviranomainen 
seuraa näiden hintojen kehitystä ja 
julkaisee asiasta vuosittain kertomuksen.

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomainen seuraa
sähköisen viestinnän markkinoiden 
kehitystä ja erityisesti kuluttajien 
yleisimmin käyttämien tuotteiden ja 
palvelujen vähittäishintoja.

1. Komissio voi pyytää yhteistyöelintä 
seuraamaan sähköisen viestinnän 
markkinoiden kehitystä ja erityisesti 
kuluttajien yleisimmin käyttämien 
tuotteiden ja palvelujen vähittäishintoja.

Or. en

Tarkistus 74

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 

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. 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 
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2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) 
34 artiklassa tarkoitettuja tuomioistuinten 
ulkopuolisia riitojenratkaisumenettelyjä.

2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) 
34 artiklassa tarkoitettuja tuomioistuinten 
ulkopuolisia riitojenratkaisumenettelyjä. 
Kertomus esitellään Euroopan 
parlamentissa, joka voi päättää antaa siitä 
lausunnon.

Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinaviranomainen voi antaa
vuosikertomuksen julkaisemisen 
yhteydessä komissiolle lausunnon 
toimenpiteistä, joita voitaisiin toteuttaa 
niiden ongelmien ratkaisemiseksi, jotka on 
havaittu 1 kohdassa tarkoitettujen 
kysymysten arvioinnin yhteydessä.

3. Komissio voi pyytää yhteistyöelintä 
antamaan vuosikertomuksen 
julkaisemisen yhteydessä lausunnon 
toimenpiteistä, joita voitaisiin toteuttaa 
niiden ongelmien ratkaisemiseksi, jotka on 
havaittu 1 kohdassa tarkoitettujen 
kysymysten arvioinnin yhteydessä.
Lausunto esitellään Euroopan 
parlamentissa.

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Markkinaviranomainen julkaisee
säännöllisesti kertomuksen direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 18 artiklassa 
tarkoitetusta interaktiivisten 
digitaalitelevisiopalvelujen 
yhteentoimivuudesta.

4. Komissio voi pyytää yhteistyöelintä 
julkaisemaan säännöllisesti kertomuksen 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
18 artiklassa tarkoitetusta interaktiivisten 
digitaalitelevisiopalvelujen 
yhteentoimivuudesta.

Or. en
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Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomaisen on annettava 
pyynnöstä komissiolle ja jäsenvaltioille 
neuvoja sähköisten viestintäpalvelujen ja 
päätelaitteiden yhteentoimivuuden ja 
käyttömahdollisuuksien parantamisesta ja 
erityisesti rajat ylittävistä 
yhteentoimivuuskysymyksistä. Se perustaa 
ryhmän, joka koostuu jäsenvaltioiden, 
sähköisen viestinnän alan yrityksiä 
edustavien järjestöjen, loppukäyttäjiä 
edustavien järjestöjen ja vammaisia 
loppukäyttäjiä edustavien järjestöjen 
edustajista. Ryhmä tarkastelee myös
vammaisten loppukäyttäjien ja vanhusten 
erityistarpeita.

1. Yhteistyöryhmän on annettava 
pyynnöstä komissiolle ja jäsenvaltioille 
neuvoja sähköisten viestintäpalvelujen ja 
päätelaitteiden yhteentoimivuuden ja 
käyttömahdollisuuksien parantamisesta ja 
erityisesti rajat ylittävistä 
yhteentoimivuuskysymyksistä ja 
tarkasteltava vammaisten loppukäyttäjien 
ja vanhusten erityistarpeita.

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomainen julkaisee 
vuosittain kertomuksen toimenpiteistä, 
joita on toteutettu sähköisten 
viestintäpalvelujen ja -laitteiden 
käyttömahdollisuuksien parantamiseksi 
vammaisten loppukäyttäjien kannalta. 
Kertomus laaditaan jäsenvaltioiden 
toimittamien ja markkinaviranomaisen 
direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 33 artiklan 
3 kohdan mukaisesti saamien tietojen 
pohjalta. Kertomuksessa on yksilöitävä 

Poistetaan.



PE404.717v01-00 48/80 PR\717944FI.doc

FI

toimenpiteitä, joita yhteisön tai 
jäsenvaltioiden tasolla voitaisiin toteuttaa 
esteettömyyden parantamiseksi. 
Markkinaviranomainen voi tarvittaessa 
antaa suosituksia kansallisella tasolla 
toteutettavista toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomainen voi komission 
pyynnöstä ottaa hoitaakseen erityisiä 
lisätehtäviä.

Yhteistyöelin voi komission pyynnöstä 
ottaa hoitaakseen erityisiä lisätehtäviä 
edellyttäen, että kaikki sen jäsenet 
hyväksyvät tämän yksimielisesti.

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomaisen elimet Yhteistyöelimen elimet
Markkinaviranomaiseen kuuluu: Yhteistyöelimeen kuuluu:

(a) johtokunta (a) sääntelyneuvosto
(b) sääntelyneuvosto
(c) johtaja (c) toiminnanjohtaja.
(d) verkkoturva-asiamies 
(e) sidosryhmien pysyvä työryhmä
(f) valituslautakunta.

(Vastaava muutos, jossa sana 'johtokunta' 
korvataan sanalla 'sääntelyneuvosto' ja 
sana 'johtaja' korvataan sanalla 
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'toiminnanjohtaja', tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokunta koostuu kahdestatoista 
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.

1. Sääntelyneuvostoon kuuluu kustakin 
jäsenvaltiosta yksi jäsen, jonka tulee olla 
sääntelyjärjestelmän päivittäisestä 
soveltamisesta jäsenvaltiossa vastaavan 
riippumattoman kansallisen 
sääntelyviranomaisen johtaja tai nimetty 
korkean tason edustaja. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on nimettävä yksi 
varajäsen jäsenvaltiota kohden. Komissio 
on läsnä tarkkailijana sääntelyneuvoston 
annettua tähän etukäteen 
suostumuksensa.

Or. en

Tarkistus 82

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 

2. Sääntelyneuvosto valitsee jäsentensä 
keskuudesta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja 
toimii puheenjohtajan sijaisena tämän 
ollessa estyneenä. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan toimikausi on yksi 
vuosi työjärjestyksessä määrättyjen 
valintamenettelyjen mukaisesti.
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toimikausi päättyy joka tapauksessa 
silloin, kun heidän jäsenyytensä 
johtokunnassa päättyy.

Or. en

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtokunta kokoontuu 
puheenjohtajansa kutsusta. 
Markkinaviranomaisen johtaja osallistuu 
asian käsittelyyn, jollei johtokunta toisin 
päätä. Johtokunta kokoontuu vähintään 
kahdesti vuodessa säännönmukaiseen 
istuntoon. Muulloin se kokoontuu
puheenjohtajan aloitteesta tai jos komissio 
tai vähintään kolmasosa johtokunnan 
jäsenistä sitä pyytää. Johtokunta voi 
kutsua kokouksiinsa tarkkailijaksi kenet 
tahansa henkilön, jonka lausuntoa se voi 
tarvita. Johtokunnan jäsenten apuna voi 
olla neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei 
sen työjärjestyksestä muuta johdu. 
Markkinaviranomainen huolehtii 
johtokunnan sihteeristötehtävistä.

3. Sääntelyneuvosto kokoontuu 
toiminnanjohtajan kutsusta vähintään 
neljä kertaa vuodessa säännönmukaiseen 
istuntoon. Se voi kokoontua 
poikkeuksellisesti myös puheenjohtajan 
aloitteesta tai jos komissio tai vähintään 
kolmasosa sääntelyneuvoston jäsenistä sitä 
pyytää. Sääntelyneuvosto voi kutsua 
kokouksiinsa tarkkailijaksi kenet tahansa 
henkilön, jonka lausuntoa se voi tarvita. 
Sääntelyneuvoston jäsenten apuna voi olla 
neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei sen 
työjärjestyksestä muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 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.

Or. en

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Yhteistyöelin huolehtii 
sääntelyneuvoston sihteeristötehtävistä.

Or. en

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Johtokunnan tehtävät Sääntelyneuvoston tehtävät

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

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
25 artiklan 2 kohdan mukaisesti sekä 
toiminnanjohtajan [26 artiklan 
13 b kohdan] mukaisesti.
Sääntelyneuvosto tekee kaikki tämän 
asetuksen 3 artiklassa lueteltujen 
yhteistyöelimen tehtävien toteuttamiseen 
liittyvät päätökset.

Or. en

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 91

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, 
markkinaviranomaisen seuraavan vuoden 
työohjelman ja toimittaa sen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. 
Työohjelman vahvistaminen ei vaikuta 
vuosittaiseen talousarviomenettelyyn.

5. Sääntelyneuvosto vahvistaa komissiota 
kuultuaan ennen kunkin vuoden syyskuun 
30 päivää yhteistyöelimen seuraavan 
vuoden työohjelman ja toimittaa sen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Johtokunta käyttää 
talousarviovaltaansa 36–38 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Johtokunta päättää komission 
suostumuksen saatuaan kaikkien muista 
lähteistä yhteisössä tulevien 
testamenttilahjoitusten, lahjoitusten ja 
tukien hyväksymisestä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Johtokunta vahvistaa tarvittaessa 
markkinaviranomaisen 
henkilöstöpolitiikan 49 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Johtokunta vahvistaa 47 artiklan 
mukaisesti erityiset säännökset, jotka 
koskevat yleisön oikeutta tutustua 
markkinaviranomaisen asiakirjoihin.

10. Sääntelyneuvosto vahvistaa 
yhteistyöelimen puolesta 47 artiklan 
mukaisesti erityiset säännökset, jotka 
koskevat yleisön oikeutta tutustua 
yhteistyöelimen asiakirjoihin.

Or. en

Tarkistus 97

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 
4 kohdassa tarkoitettu erillinen
sääntelyneuvoston hyväksymä osa, joka 
koskee markkinaviranomaisen 
sääntelytoimintaa kyseisenä vuonna.

11. Sääntelyneuvosto vahvistaa 
yhteistyöelimen toimintaa koskevan 
vuosikertomuksen ja toimittaa sen 
viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle. Euroopan 
parlamentti voi pyytää joko
sääntelyneuvoston puheenjohtajaa tai 
toiminnanjohtajaa kertomaan sille 
yhteistyöelimen toimintaan liittyvistä 
merkityksellisistä kysymyksistä.

Or. en
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Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Johtokunta vahvistaa 
työjärjestyksensä.

12. Sääntelyneuvosto vahvistaa 
yhteistyöelimen työjärjestyksen.

Or. en

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a. Sääntelyneuvosto antaa 
toimivaltaansa kuuluvissa asioissa 
lausunnon toiminnanjohtajalle ennen 4–
23 artiklassa tarkoitettujen lausuntojen, 
suositusten ja päätösten vahvistamista. 
Lisäksi sääntelyneuvosto antaa ohjeita 
toiminnanjohtajalle tämän tehtävien 
suorittamisessa.
(Siirretään 28 artiklan 1 kohdan teksti. 
Sana 'johtaja' korvataan sanalla 
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'toiminnanjohtaja'.)

Or. en

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 13 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 b. Sääntelyneuvosto nimittää 
toiminnanjohtajan. Sääntelyneuvosto 
tekee kyseisen päätöksen jäsentensä 
kolmen neljäsosan enemmistöllä. 
Toiminnanjohtajaksi nimetty henkilö ei 
osallistu tällaisen lausunnon valmisteluun 
eikä sitä koskevaan äänestykseen.

Or. en

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 13 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 c. Sääntelyneuvosto hyväksyy 
26 artiklan 5 kohdan ja 30 artiklan 
4 kohdan mukaisesti sekä 37 artiklaan 
perustuvan talousarvioesityksen puitteissa 
yhteistyöelimen toimintaa koskevan 
seuraavan vuoden työohjelman.
(Siirretään 28 artiklan 3 kohdan teksti. 
Markkinaviranomainen korvataan 
yhteistyöelimellä.)

Or. en
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Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 13 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 d. Sääntelyneuvosto hyväksyy 
vuosikertomuksessa olevan 
sääntelytoimintaa koskevan erillisen osan, 
josta säädetään 26 artiklan 11 kohdassa 
ja 30 artiklan 9 kohdassa.
(Siirretään 28 artiklan 4 kohdan teksti.)

Or. en

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

27 artikla Poistetaan.
Sääntelyneuvosto

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.
2. Johtaja on sääntelyneuvoston 
puheenjohtaja.
3. Sääntelyneuvosto valitsee jäsentensä 
keskuudesta varapuheenjohtajan.
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan 
sijaisena tämän ollessa estyneenä.
Varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi 
ja puoli vuotta. Sama henkilö voidaan 
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nimittää uudeksi toimikaudeksi.
Varapuheenjohtajan toimikausi päättyy 
joka tapauksessa silloin, kun hänen 
jäsenyytensä sääntelyneuvostossa päättyy.
4. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä. 
Kullakin jäsenellä tai varajäsenellä on 
yksi ääni johtajaa ja komission edustajaa 
lukuun ottamatta.
5. Sääntelyneuvosto vahvistaa 
työjärjestyksensä.
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.
7. Markkinaviranomainen huolehtii 
sääntelyneuvoston sihteeristötehtävistä.

Or. en

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
Sääntelyneuvoston tehtävät

1. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
johtajalle ennen 4–23 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. 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 
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päätöksen jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä. Johtaja ei osallistu 
tällaisen lausunnon valmisteluun eikä sitä 
koskevaan äänestykseen.
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.

(28 artiklan 1, 3 ja 4 kohta siirretään 
26 artiklan 13 a, 13 c ja 13 d kohdaksi. )

Or. en

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Johtaja Toiminnanjohtaja
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 
toiminnanjohtaja, joka hoitaa tehtäväänsä 
riippumattomasti. Toiminnanjohtaja ei saa 
pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta eikä miltään elimeltä.

Or. en
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Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

2. Sääntelyneuvosto nimittää 
toiminnanjohtajan sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen kannalta 
merkityksellisten ansioiden, pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella. Euroopan 
parlamentti ja komissio voivat antaa ei-
sitovan lausunnon sääntelyneuvoston 
valitseman ehdokkaan soveltuvuudesta 
ennen tämän nimittämistä. Tätä varten 
ehdokas kutsutaan antamaan lausuntonsa 
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin.

Or. en

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 komission 
ehdotuksesta jatkaa toiminnanjohtajan
toimikautta kerran enintään kolmella 
vuodella ottaen huomioon 
arviointikertomuksen ja ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tämä on yhteistyöelimen
tehtävien ja velvoitteiden kannalta 
perusteltua.

Or. en
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Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Toiminnanjohtaja voidaan erottaa 
ainoastaan sääntelyneuvoston päätöksellä, 
jossa otetaan huomioon Euroopan 
parlamentin lausunto. Sääntelyneuvosto
tekee kyseisen päätöksen jäsentensä 
kolmen neljäsosan enemmistöllä.

Or. en

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtaja valmistelee johtokunnat työt.
Hän osallistuu johtokunnan kokouksiin 
ilman äänioikeutta.

2. Toiminnanjohtaja vahvistaa 
sääntelyneuvoston esityslistan. Hän 
osallistuu sääntelyneuvoston kokouksiin 
ilman äänioikeutta.

Or. en

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Johtaja huolehtii 
markkinaviranomaisen vuotuisen 
työohjelman täytäntöönpanosta 
sääntelyneuvoston ja tarvittaessa 
verkkoturva-asiamiehen ohjaamana ja 
johtokunnan valvonnassa.

5. Toiminnanjohtaja huolehtii 
yhteistyöelimen vuotuisen työohjelman 
täytäntöönpanosta sääntelyneuvoston 
ohjaamana.
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Or. en

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Johtaja laatii joka vuosi 
markkinaviranomaisen toimintaa 
koskevan vuosikertomusluonnoksen, jossa 
on markkinaviranomaisen 
sääntelytoimintaa koskeva osa sekä talous-
ja hallintokysymyksiä koskeva osa.

8. Toiminnanjohtaja laatii joka vuosi 
yhteistyöelimen toimintaa koskevan 
vuosikertomusluonnoksen, jossa on 
yhteistyöelimen neuvoa-antavaa toimintaa
koskeva osa sekä talous- ja 
hallintokysymyksiä koskeva osa.

Or. en

Tarkistus 113

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 
komission ehdottamista vähintään 
kahdesta henkilöstä.
3. Verkkoturva-asiamies voidaan erottaa 
ainoastaan päätöksellä, jonka johtokunta 
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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

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Sidosryhmien pysyvä työryhmä

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.
2. Tietoturva-asiamies on ryhmän 
puheenjohtaja. Ryhmän jäsenten 
toimikausi on kaksi ja puoli vuotta. 
Ryhmän jäsenet eivät saa olla 
johtokunnan tai sääntelyneuvoston 
jäseniä.
3. Komission edustajilla on oikeus olla 
läsnä ryhmän kokouksissa ja osallistua 
sen työhön.
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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.

Or. en

Tarkistus 115

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 
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 
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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 
varten hänen sijaisensa, jollei sijainen ole 
samalla tavoin esteellinen. Jos näin on, 
puheenjohtaja nimeää sijaisen muista 
varajäsenistä.

Or. en
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Tarkistus 116

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 
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 
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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

Tarkistus 117

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 
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.
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Or. en

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinaviranomaisen tulot 
muodostuvat:

1. Yhteistyöelimen tulot jakautuvat 
seuraavasti:

(a) markkinaviranomaisen tarjoamista 
palveluista perittävistä maksuista;

(a) kolmannes sen vuotuisesta 
rahoituksesta maksetaan suoraan 
yhteisön tukena budjettivallan käyttäjän 
määräämästä yhteisön talousarvion 
asianomaisesta budjettikohdasta 
6 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 
47 kohdan mukaisesti;

(b) osuudesta hakijoiden 17 artiklan 
mukaisesti maksamista käyttömaksuista;

(b) kaksi kolmannesta sen vuotuisista 
tuloista muodostuu kansallisten 
sääntelyviranomaisten suorista 
maksuosuuksista. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on käytettävissään 
riittävät taloudelliset ja 
henkilöstövoimavarat, jotta ne voivat 
suorittaa yhteistyöelimen niille antamat 
tehtävät ja huolehtia sen asianmukaisesti 
rahoituksesta. Jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava, mitä budjettikohtaa 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
tästä lähtien käytettävä myöntäessään 
yhteistyöelimelle resursseja vuotuisista 
talousarvioistaan. Talousarviot on 
julkistettava.

(c) Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon (pääluokka ”Komissio”) 
sisältyvästä yhteisön tuesta;
(d) mahdollisista 26 artiklan 7 kohdassa 
mainituista testamenttilahjoituksista, 
lahjoituksista ja tuista;
(e) jäsenvaltioiden tai niiden 
sääntelyviranomaisten maksamasta 



PE404.717v01-00 70/80 PR\717944FI.doc

FI

vapaaehtoisesta rahoituksesta.

Or. en

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
tarjoavien yritysten on annettava 
markkinaviranomaiselle kaikki tiedot, 
myös taloudelliset tiedot, joita se pyytää 
tässä asetuksessa säädettyjen tehtäviensä 
toteuttamiseksi. Yritysten on pyynnöstä 
toimitettava tiedot viipymättä 
markkinaviranomaisen edellyttämässä 
määräajassa ja sen vaatimalla tarkkuudella. 
Markkinaviranomaisen on perusteltava
tietopyyntönsä.

1. Sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
tarjoavien yritysten on annettava 
yhteistyöelimelle kaikki tiedot, myös 
taloudelliset tiedot, joita se pyytää tässä 
asetuksessa säädettyjen tehtäviensä 
toteuttamiseksi. Yritysten on pyynnöstä 
toimitettava tiedot viipymättä 
yhteistyöelimen edellyttämässä 
määräajassa ja sen vaatimalla tarkkuudella. 
Komissio voi vaatia yhteistyöelintä 
perustelemaan tietopyyntönsä.

Or. en

Tarkistus 120

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, ja annettava 
niille mahdollisuus esittää kohtuullisessa 
määräajassa lausuntonsa yhteistyöelimen 
lausuntoluonnoksesta. Yhteistyöelimen on 
asetettava kuulemisen tulokset julkisesti 
saataville, paitsi jos tiedot ovat 
luottamuksellisia.
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Or. en

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi määrätä yrityksille 
taloudellisia seuraamuksia, jos ne eivät 
toimita 41 artiklassa tarkoitettuja tietoja. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

1. Komissio voi määrätä yrityksille 
yhteistyöelimen pyynnöstä seuraamuksia, 
jos ne eivät toimita 41 artiklassa 
tarkoitettuja tietoja. Seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

Or. en

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun tämän artiklan nojalla määrätään 
seuraamuksia, markkinaviranomainen
julkaisee asiassa mukana olleiden yritysten 
nimet sekä määrättyjen taloudellisten
seuraamusten määrät ja perusteet.

3. Kun tämän artiklan nojalla määrätään 
seuraamuksia, komissio julkaisee asiassa 
mukana olleiden yritysten nimet sekä 
määrättyjen seuraamusten perusteet.

Or. en

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomaisen henkilöstön, 
mukaan luettuina johtaja, verkkoturva-
asiamies ja toimihenkilöt, jotka on otettu 

Yhteistyöelimen henkilöstön, 
sääntelyneuvoston jäsenten ja 
yhteistyöelimen toiminnanjohtajan on 
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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.

tehtävä sitoumuksistaan ja 
etunäkökohdistaan vuosittain ilmoitus, 
jossa he toteavat, ettei heidän 
riippumattomuuttaan mahdollisesti 
vaarantavia välittömiä tai välillisiä 
etunäkökohtia ole. Tämä ilmoitus on 
tehtävä kirjallisesti.

Or. en

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomaisen on 
varmistettava, että suuri yleisö ja kaikki 
asianomaiset tahot saavat tarvittaessa 
puolueetonta, luotettavaa ja helposti 
saatavissa olevaa tietoa erityisesti 
markkinaviranomaisen työn tuloksista. 
Sen on myös julkistettava johtajan ja 
niiden toimihenkilöiden, jotka on otettu 
palvelukseen jäsenvaltioiden väliaikaisesti 
lähettäminä virkamiehinä, etunäkökohtia 
koskevat ilmoitukset sekä asiantuntijoiden
etunäkökohtia koskevat ilmoitukset.

2. Yhteistyöelimen on varmistettava, että 
suuri yleisö ja kaikki asianomaiset tahot 
saavat tarvittaessa puolueetonta, 
luotettavaa ja helposti saatavissa olevaa 
tietoa erityisesti yhteistyöelimen työn 
tuloksista. Sen on myös julkistettava 
sääntelyneuvoston jäsenten ja 
toiminnanjohtajan etunäkökohtia koskevat 
ilmoitukset.

Or. en

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinaviranomaisen johtokunnan
jäsenet, johtaja, ulkopuoliset asiantuntijat 
sekä markkinaviranomaisen henkilöstö, 
mukaan luettuina toimihenkilöt, jotka on 

2. Yhteistyöelimen sääntelyneuvoston
jäsenet, toiminnanjohtaja, ulkopuoliset 
asiantuntijat sekä yhteistyöelimen
henkilöstö ovat perustamissopimuksen 
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otettu palvelukseen jäsenvaltioiden 
väliaikaisesti lähettäminä virkamiehinä,
ovat perustamissopimuksen 287 artiklan 
mukaisten salassapitovelvollisuutta 
koskevien vaatimusten alaisia myös 
tehtäviensä päätyttyä.

287 artiklan mukaisten 
salassapitovelvollisuutta koskevien 
vaatimusten alaisia myös tehtäviensä 
päätyttyä.

Or. en

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinaviranomaisen asetuksen (EY) 
N:o 1049/2001 8 artiklan nojalla 
tekemistä päätöksistä voidaan tehdä 
kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle 
perustamissopimuksen 195 artiklassa 
esitetyin edellytyksin tai nostaa kanne 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa 
perustamissopimuksen 230 artiklassa 
esitetyin edellytyksin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 127

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 

1. Yhteistyöelimen henkilöstöön 
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 
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ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia 
sääntöjä.

sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta voi antaa säännöksiä, joilla 
sallitaan kansallisten asiantuntijoiden 
siirto jäsenvaltioista 
markkinaviranomaisen määräaikaiseen 
palvelukseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
53 artikla

Komission teksti Tarkistus

Markkinaviranomaisen toimintaan voivat 
osallistua ne Euroopan maat, jotka ovat 
tehneet Euroopan yhteisön kanssa 
sopimuksen, jonka mukaisesti ne ovat 
saattaneet voimaan tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvan yhteisön 
lainsäädännön ja soveltavat sitä. 
Mainittujen sopimusten asiaa koskevien 
määräysten mukaisesti laaditaan 
järjestelyjä, joissa määritellään 
yksityiskohtaiset säännöt näiden maiden 
osallistumiselle markkinaviranomaisen
toimintaan ja erityisesti tällaisen 
osallistumisen luonne ja laajuus. Näihin 
järjestelyihin kuuluvat erityisesti 
rahoitusosuuksia ja henkilöstöä koskevat 
säännöt. Niissä voidaan määrätä 

Yhteistyöelimen toimintaan voivat 
osallistua ne Euroopan maat, jotka ovat 
tehneet Euroopan yhteisön kanssa 
sopimuksen, jonka mukaisesti ne ovat 
saattaneet voimaan tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvan yhteisön 
lainsäädännön ja soveltavat sitä. 
Mainittujen sopimusten asiaa koskevien 
määräysten mukaisesti laaditaan 
järjestelyjä, joissa määritellään 
yksityiskohtaiset säännöt näiden maiden 
osallistumiselle yhteistyöelimen toimintaan 
ja erityisesti tällaisen osallistumisen luonne 
ja laajuus. Näissä järjestelyissä voidaan 
sääntelyneuvoston päätöksestä määrätä 
edustuksesta sääntelyneuvoston 
kokouksissa ilman äänioikeutta.
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edustuksesta sääntelyneuvostossa ilman 
äänioikeutta.

Or. en

Tarkistus 130

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 
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.

Komissio julkaisee kolmen vuoden 
kuluessa yhteistyöelimen toiminnan 
tosiasiallisesta alkamisesta 
yleiskertomuksen yhteistyöelimen
toiminnan tuloksena saaduista 
kokemuksista. 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 
sidosryhmien näkemykset sekä yhteisön 
että jäsenvaltioiden tasolla. Kertomus ja 
siihen mahdollisesti liittyvät ehdotukset 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Euroopan parlamentti antaa 
lausunnon komission kertomuksesta.

Or. en

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

56 artikla Poistetaan.



PE404.717v01-00 76/80 PR\717944FI.doc

FI

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

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyöelin lakkautetaan viiden vuoden 
kuluessa sen toiminnan tosiasiallisesta 
alkamisesta, elleivät Euroopan 
parlamentti, neuvosto ja komissio katso, 
että markkinaolosuhteet eivät ole 
kehittyneet siinä määrin, ettei 
sääntelyelintä enää tarvita.

Or. en
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PERUSTELUT

Tausta: puiteohjelmat

Komission ensimmäinen puite-ehdotus vuonna 2001 oli tulosta EU:n suunnitelmasta aloittaa 
unionin televiestintämarkkinoiden vapauttaminen. Markkinoiden avaamisen ja 
rakenneuudistuksen avulla unioni tarjosi mahdollisuuden markkinarakenteille, jotka pystyivät 
paremmin valjastamaan innovointipotentiaalin ja mahdollisuudet kehittää yhteisön 
televiestintäalalla kilpailukykyiset markkinat. Nyt kahdeksan vuotta myöhemmin 
suoritettavan katsauksen tarkoituksena on arvioida, mitä tänä aikana on saavutettu, analysoida 
kriittisesti, miten EU:n sääntelykehys on onnistunut tukemaan muutosta kilpailukykyisiksi ja 
yhdennetyiksi markkinoiksi, ja ehdottaa tarvittaessa uusia ajatuksia ja suuntia.

Yleisesti alan tehostunut kilpailu on osoittautunut investointien ja innovoinnin pääveturiksi.
Tehty työ on tuottanut tulosta, ja vapauttamisen vaikutukset ovat olleet hyvin myönteiset: se 
on luonut kasvua, uusia työpaikkoja ja uusia taloudellisia ja sosiaalisia mahdollisuuksia. 
Nykyisin televiestintäala on nopeasti kasvava huipputeknologian ala, jolla innovointiaste on 
korkea, investoinnit ja tuottavuus huomattavat ja tuottavuus on usein ollut merkittävästi 
korkeampi kuin muun kuin rahoitusalan yritystoiminnassa keskimäärin. Tämä tekee siitä 
muun kuin rahoitusalan yritystoiminnan ratkaisevan tärkeän osan, ja Eurostatin laskelmien 
mukaan se toi keskimäärin 3,5 prosenttia lisäarvoa 27 jäsenvaltion EU:lle vuonna 2005.

Mitä tulee sen kilpailukykyyn kilpailijoihin nähden, alan investoinnit ohittivat Yhdysvalloissa 
ja Aasian–Tyynenmeren alueella tehtävät investoinnit vuonna 2005. Samana vuonna unionin 
sähköisten viestintäpalvelujen markkinoiden arvo oli noin 273 miljardia euroa. Kuluttajat ovat 
huomanneet tämän vaikutukset selvästi. Teleoperaattoreiden kilpailu on leikannut puhelujen 
hintoja jyrkästi 20 viime vuoden aikana. Vuosina 2000–2006 kolmen minuutin puhelun 
painotettu keskimääräinen hinta laski EU:ssa 65 prosenttia ja kymmenen minuutin puhelun 
hinta 74 prosenttia.

Vaikka vapauttaminen onkin tähän asti ollut menestystarina, meidän vastuullamme on yhä 
varmistaa, että päätöksentekijät tarjoavat yrityksillemme jatkossakin parhaat mahdolliset 
olosuhteet, erityisesti kun otetaan huomioon pyrkimyksemme tehdä unionista tietoperustainen 
talous ja telealan merkitys tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta. Emme siksi voi jäädä 
lepäämään laakereillamme. Yhdennettyjen markkinoiden tiellä on vielä pullonkauloja.
Vieläkin on rajatylittäviä ongelmia ja jäsenvaltioiden välisiä eroja, jotka liittyvät laajakaistan 
saatavuuteen, digitalisointiin ja palveluihin. Ne on ratkaistava, jos haluamme taata aidosti 
yhteiset markkinat.

Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomaista koskeva komission ehdotus: 
keskeiset ongelmat

Komissio on unionin televiestintäalan järjestelmän uudelleentarkastelussa ehdottanut 
perustettavaksi Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomaista (ECCMA) 
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(KOM(2007)0699, 2007/0249(COD)). Esittelijä katsoo, että vaikka ECCMA-ehdotus onkin 
annettu hyvässä tarkoituksessa, pinnan alta paljastuu useita vaikeuksia. Komission ehdotuksen 
hyvänä aikomuksena on parantaa yhtenäismarkkinoiden toimintaa. Nämä EECMA:ta 
koskevat tulevaisuuteen suuntautuvat ehdotukset saattaisivat kuitenkin päinvastoin heikentää 
unionin kilpailukykyä luomalla laajan byrokratian ja haitata näin komission pyrkimyksiä 
parantaa sääntelyä, mitä puheenjohtaja Barroso on erittäin julkisesti ajanut. Lisäksi tällä 
tavalla se myös toimii toissijaisuuden periaatteiden vastaisesti ottamalla valtaa pois 
jäsenvaltioilta ja kansallisilta kentällä toimivilta sääntelyviranomaisilta. Se olisi tarpeettoman 
kaukana juuri niiltä markkinoita, joita sen on tarkoitus säännellä, ja toimisi erillään niistä, 
joilla on arkipäivän tietämystä näistä markkinoista. Sen olemassaolo ja toiminta on vastoin 
pitkän aikavälin tavoitetta korvata ennakkosääntely kilpailulainsäädännöllä, se heikentää 
sääntelyn varmuutta ja vähentää unionin sääntelyn ennakoitavuutta. Ehdotettua sulautumista 
ENISA:n kanssa on hyvin vaikea ymmärtää. ENISA:n ja EECMA:n sulautuminen vain 
heikentäisi EECMA:n toimintakykyä. Komissio ei saisi paljoakaan leikattua hallintokuluja 
vaan pelkästään heikentäisi viraston keskeistä painopistettä liittämällä sen tehtäviin ENISA:n 
käsittelemiä kysymyksiä, jotka eivät liity sen vastuualueeseen.

Takaisin alkuun: yhteistyöelin

Esittelijä väittää, ettei meidän pitäisi hylätä liian pikaisesti sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän (ERG) myönteisiä puolia, vaikka 
toteaakin, että joitakin uudistuksia tarvitaan, jotta se toimisi jatkossa. Hän panee merkille, että 
jotkut vastauksista löytyvät komission EECMA-ehdotuksesta, mutta haluaa kuitenkin välttää 
raskaan unionin viraston perustamista. Siksi esittelijä ehdottaa eleviestinnän eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä, joka ottaisi hoitaakseen monet EECMA:n tehtävät 
ilman, että siitä tehtäisiin raskas virasto, ja joka perustuisi ERG:n hyviin käytäntöihin mutta 
tehostaisi sen toimintaa ja työmenetelmiä; hän ehdottaa myös, että komissiolle asetetaan 
tiukempi velvoite kuulla tätä uutta elintä ja ottaa sen kannat huomioon niin suurelta osin kuin 
mahdollista. Yhteistyöelimen perustaminen EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla 
istuttaisi nykyisen ERG:n unionin oikeuteen luomalla muodollisesti neuvoa-antavan elimen, 
jonka tehtävät ja vastuut on nimenomaisesti annettu sille asetuksella. Tämä antaisi 
yhteistyöelimelle enemmän tehoa ja legitiimiyttä kuin ERG:llä on nykyisin, mutta turvaisi 
kansallisten sääntelyviranomaisten tehokkaan osallistumisen ja niiden arvokkaan käytännön 
kokemuksen.

Mitä yhteistyöelin tekisi?

Yhteistyöelin olisi riippumaton neuvonantaja komissiolle ja säilyisi riippumattomana sekä 
hallituksista että telealasta. Yhteistyöelin toimisi EECMA:n tapaan komission pääasiallisena 
neuvonantajana, mutta se antaisi neuvoja myös yksittäisille kansallisille 
sääntelyviranomaisille, jotta voidaan edistää johdonmukaista sääntelyyn liittyvää 
lähestymistapaa Euroopan unionissa. Yhteistyöelin esittäisi näkökantansa vapaasti eikä 
komission pyynnöstä, ja se kehittäisi edelleen nykyisen ERG:n yksityiskohtaisia yhteisiä 
kantoja ensisijaisista markkinoista, laatisi noudattamista koskevan ohjelman, jolla seurataan 
kansallisten sääntelyviranomaisten toimia ja yksilöidään perusteettomat poikkeamat.
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Nykyisellä koordinoinnin tasapainolla, joka perustuu toissijaisuusperiaatteeseen, on oma 
oikeutuksensa, ja sisämarkkinat ovat käytännössä vielä kokoelma monia erilaisia 
alamarkkinoita, joilla on omat erityispiirteensä ja oma dynamiikkansa. Sääntelytoimien 
johdonmukaisuus tarkoittaa siis itse asiassa sen varmistamista, että sääntelyä sovelletaan 
oikeasuhteisesti mutta puututaan tietyssä paikassa ja tiettyyn aikaan puhkeaviin erityisiin 
kilpailuongelmiin, ja parhaiten tähän kykenevät kentällä toimivat kansalliset 
sääntelyviranomaiset.

ENISA:n tehtäviä ei tietenkään sisällytettäisi yhteistyöelimen toimialaan jo pelkästään siksi, 
että niiden vastuualojen yhdistämisestä ei syntyisi synergiaa, mutta myös siksi, että tällainen 
muutos saattaisi heikentää sen riippumattomuutta.

Taajuuspolitiikka sekä eri kansallisten sääntelyviranomaisten kokoonpano ja valtuudet 
vaihtelevat jäsenvaltioittain, eikä kaikilla sääntelyviranomaisilla ole toimivaltaa alalla. Siksi 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän ja radiotaajuuskomitean olisi jatkossakin 
hoidettava omat tehtävänsä, ja vaikka yhteistyöelin ei ottaisikaan johtoasemaa unionin 
taajuuspolitiikassa, näiden olemassa olevien elinten kanssa olisi kuitenkin kehitettävä tiiviin 
yhteistyön järjestelmä, jotta yhteistyöelin voi tarvittaessa antaa komissiolle neuvoja 
valittaessa yrityksiä, joille myönnetään oikeudet käyttää radiotaajuuksia ja numeroita 
mahdollisessa Euroopan laajuisessa lupaprosessissa.

Rakenne ja henkilöstö

Yhteistyöelimen on oltava kaikin puolin selvitysvelvollinen ja avoin asianomaisia unionin 
toimielimiä kohtaan. Yhteistyöelin koostuu kunkin jäsenvaltion kansallisten 
sääntelyviranomaisten edustajista, mikä vastaa ERG:n nykyistä rakennetta. Sen rakenne on 
paljon EECMA:ta kevyempi, mutta sillä on oma henkilöstönsä, jotta voidaan taata sen 
riippumattomuus sekä komissiosta että jäsenvaltioista.

Sääntelyneuvosto koostuu 27 kansallisen sääntelyviranomaisen edustajista. Yhteistyöelimen 
selvitysvelvollisuuden, avoimuuden ja näkyvyyden parantamiseksi perustettaisiin 
toiminnanjohtajan virka. Euroopan parlamentti voisi kutsua johtajan osallistumaan sen 
keskusteluihin ja antamaan jäsenille tietoa yhteistyöelimen työstä ja siellä saavutetusta 
edistyksestä. Hän antaisi myös ajantasaista tietoa unionin sähköisen viestinnän markkinoiden 
kehityksestä.

Rahoitus ja avoimuus

Yhteistyöelin rahoitetaan seuraavasti: kolmannes yhteistyöelimen rahoituksesta tulee yhteisön 
talousarviosta ja kaksi kolmannesta kansallisilta sääntelyviranomaisilta. Kussakin 
jäsenvaltioissa on ryhdyttävä toimiin sen varmistamiseksi, että kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on riittävästi varoja, jotta ne voivat osallistua asiamukaisesti 
yhteistyöelimen rahoittamiseen. Jaon perusteena on se, että yhteisön kolmanneksen 
maksuosuudella varmistetaan yhteistyöelimen kytkeytyminen jossakin määrin yhteisön 
järjestelmään mutta toisaalta pitämällä yhteisön osuus minimissä estetään se, että 
yhteistyöelin saa unionin viraston piirteitä, minkä vaaroista puhuin edellä. Yhteistyöelimen 
tuominen yhteisön järjestelmään antaa takeet sen selvitysvelvollisuudesta ja avoimuudesta.
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Yhteistyöelimen on täytettävä tietyt unionin vaatimukset, jotta Euroopan yhteisöjen rahoitus 
jatkuisi, ja sen on annettava selvitys tilinpäätöksestään rahoittajilleen. Yhteisrahoitus antaa 
suuremmat takeet siitä, että yhteistyöelin on ERG:tä riippumattomampi ja tehokkaampi, ja 
kannustaa kansallisia sääntelyviranomaisia antamaan laadukasta apua yhteistyöelimelle, 
koska ne myötävaikuttavat sen toimintaan.

Selvitysvelvollisuus

Kuten edellä mainitaan, yhteistyöelin on selvitysvastuussa toimistaan. Yhteistyöelin antaa 
vuosittain toiminnastaan kattavan kertomuksen, joka on julkisesti saatavilla. Talousarvion 
valvontavaliokunta tarkastelee yhteistyöelimen tilinpäätöstä. Avoimuuden takaamiseksi 
toiminnanjohtaja antaa vuosittain ilmoituksen etunäkökohdistaan. Sääntelyneuvosto valitsee 
toiminnanjohtajan, mutta prosessia valvovat myös komissio ja Euroopan parlamentti, joiden 
tehtävänä on antaa ei-sitovia lausuntoja ehdokkaasta. Lisäksi Euroopan parlamentti voi 
pyytää, että toiminnanjohtaja ja/tai muu sääntelyneuvoston jäsen esittävät sille perusteltuja 
katsauksia tai osallistuvat kuulemisiin.

Selkeä tehtävä: selkeä aikataulu

Ei pidä unohtaa, että tällaisen elimen tarve on väliaikainen. Yhteistyöelin olisi 
siirtymävaiheen elin, joka olisi olemassa vain siihen asti, että kilpailulainsäädäntö ja 
markkinat kehittyvät niin pitkälle, ettei ennakkosääntelyä enää tarvita. Koska yksikkö ei siis 
toimisi kovin pitkään, on järkevämpää perustaa joustava yhteistyöelin kuin EECMA:n 
kaltainen raskas komission koneisto. Sen tehtävästä ei pitäisi olla epäilystä: pitäisi olla 
ehdottoman selvää, ettei sillä ole muuta tarkoitusta kuin kehittää tärkeimmät ehdot 
televiestintämarkkinoille, jotta ne voivat mahdollisimman pian toimia pelkästään yleisen 
kilpailulainsäädännön mukaan.
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