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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.



PR\720897FI.doc 3/67 PE398.542v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....................................................................................................................64



PE398.542v02-00 4/67 PR\720897FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI



PR\720897FI.doc 5/67 PE398.542v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 
2002/21/EY, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen 
käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä annetun direktiivin 2002/19/EY sekä sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista annetun direktiivin 2002/20/EY 
muuttamisesta
(KOM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0697),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille(C6-0427/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-
asioiden valiokunnan, sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan valiokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan ja 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 direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Sähköistä viestintää koskevan EU:n 
sääntelyjärjestelmän tavoitteena on luoda 
kestävä sähköisen viestinnän 
"ekosysteemi", joka perustuu tarjontaan 
ja kysyntään: edellinen syntyy sellaisten 
tuote- tai palvelumarkkinoiden kautta, 
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joilla vallitsee todellinen kilpailu, 
jälkimmäinen tietoyhteiskunnan kiihtyvän 
kehityksen ansiosta. 

Or. en

Perustelu

Televiestintäalan kestäväpohjainen kilpailu- ja investointiympäristö pohjautuu sekä 
tarjontaan että kysyntään. Vaikka taloudellinen sääntely tavallisesti perustuu enemmän 
tarjontaan, ei kysyntäpuoltakaan saa unohtaa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tavoitteena on vähentää 
alakohtaista ennakkosääntelyä sitä 
mukaa, kun kilpailu markkinoilla 
kehittyy, niin että lopulta sähköistä 
viestintää säännellään ainoastaan 
kilpailulainsäädännöllä. Voi hyvinkin 
olla, että kilpailu kehittyy eri vauhtia eri 
markkinoilla ja jäsenvaltioiden eri 
alueilla. Sen varmistamisesi, että sääntely 
on oikeasuhteista ja mukautettu erilaisiin 
kilpailuolosuhteisiin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi voitava 
poistaa sääntelyvelvoitteita sellaisilta 
markkinoilta ja/tai maantieteellisiltä 
alueilta, joilla vallitsee tehokas 
infrastruktuurien välinen kilpailu, vaikka 
niitä ei olisikaan määritelty erillisiksi 
markkinoiksi. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi myös voitava
vaatia verkon osien ja 
liitännäistoimintojen yhteiskäyttöä, jotta 
helpotetaan verkkojen perustamista ja 
etenkin valokuitukaapeliverkkojen 
käyttöönottoa.

Or. en
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Perustelu

Tämä on muistutus siitä, että vaikka ennakkosääntely on väliaikaista, sen poistaminen 
tapahtuu asteittain ja voidaan toteuttaa myös valtiotasoa alemmalla/alueellisella tasolla.

Tarkistus 3

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

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Seuraavan sukupolven verkot voivat 
tarjota valtavaa hyötyä kuluttajille 
kaikkialla Euroopan unionissa. Siksi on 
erittäin tärkeää varmistaa, ettei näiden 
uusien verkkojen kehittämiseen tehtävien 
kestävien investointien tiellä ole esteitä, ja 
samalla lisätä kilpailua ja kuluttajien 
valinnanmahdollisuuksia.

Or. en

Perustelu

Seuraavan sukupolven verkkojen haasteena on synnyttää investointeja, jotta luodaan 
mahdollisimman paljon verkkojen välistä kilpailua kuluttajahyötyjen lisäämiseksi.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Tämän direktiivin taajuushallintoa 
koskevien säännösten olisi oltava 
yhdenmukaisia radiotaajuushallintoalan 
kansainvälisten ja alueellisten 
organisaatioiden, kuten Kansainvälisen 
televiestintäliiton (ITU) ja Euroopan 
posti- ja telehallintojen konferenssin 
(CEPT), tekemän työn kanssa, jotta 
varmistetaan taajuuksien käytön tehokas 
hallinnointi ja yhdenmukaistaminen koko 
yhteisön alueella sekä 
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maailmanlaajuisesti.

Or. en

Perustelu

Jotta taajuushallinto olisi tehokasta, se on sovitettava yhteen ITU:n ja CEPT:n harjoittaman 
laajemman kansainvälisen yhdenmukaistamistoiminnan kanssa.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Vaikka taajuushallinto kuuluu 
edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan, 
vain yhteisön tasolla tapahtuvalla 
koordinoinnilla ja tarvittaessa 
yhdenmukaistamisella voidaan varmistaa, 
että taajuuksien käyttäjät hyötyvät 
täysimittaisesti sisämarkkinoista ja että 
EU:n etuja voidaan tehokkaasti puolustaa 
koko maailmassa. 

Or. en

Perustelu

EU:n yhteinen taajuuksia koskeva toissijaisuusperiaatetta kunnioittava lähestymistapa 
mahdollistaa merkittävät mittakaavaedut ja arvon moninkertaistumisen (esim. GSM-
standardin osalta).

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Mikäli yhteisön sähköistä viestintää 
koskevan politiikan 
täytäntöönpanemiseksi on tarpeen 
hyväksyä teknisiä täytäntöönpanotoimia 
pidemmälle meneviä 
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yhdenmukaistamistoimia, komission tulee 
tehdä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle asiaa koskeva säädösehdotus.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistamistoimet, jotka merkitsevät uusien oleellisten säännösten lisäämistä 
sääntelykehykseen, tulee hyväksyä säädösehdotuksen avulla. Komiteamenettelyillä tulee 
hoitaa vain sääntelykehykseen sisältyvien sääntöjen välitöntä soveltamista sekä muiden kuin 
keskeisten osien lisäämistä niihin.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka liittyvät 
puitedirektiivin 7 artiklan mukaisiin 
ilmoituksiin; yhdenmukaistamiseen 
taajuuksien ja numeroinnin alalla sekä 
verkkojen ja palvelujen turvallisuuteen 
liittyvissä asioissa; valtioiden rajat 
ylittävien markkinoiden yksilöintiin; 
standardien täytäntöönpanoon sekä 
sääntelyjärjestelmän säännösten 
yhdenmukaiseen soveltamiseen. Sille olisi 
myös siirrettävä toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
käyttöoikeusdirektiivin liitteiden I ja II 
päivittämiseksi markkinoiden ja 
teknologian kehityksen mukaisesti ja 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
koskevien valtuutussääntöjen, 
-menettelyjen ja -ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on täydentää näitä 
direktiivejä lisäämällä niihin uusia muita 
kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä 

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka liittyvät 
puitedirektiivin 7 artiklan mukaisiin 
ilmoituksiin; yhdenmukaistamiseen 
taajuuksien ja numeroinnin alalla sekä 
verkkojen ja palvelujen turvallisuuteen 
liittyvissä asioissa; valtioiden rajat 
ylittävien markkinoiden yksilöintiin; 
standardien täytäntöönpanoon sekä 
sääntelyjärjestelmän säännösten 
yhdenmukaiseen soveltamiseen. Sille olisi 
myös siirrettävä toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
käyttöoikeusdirektiivin liitteiden I ja II 
päivittämiseksi markkinoiden ja 
teknologian kehityksen mukaisesti ja 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
koskevien valtuutussääntöjen, -
menettelyjen ja -ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on täydentää näitä 
direktiivejä lisäämällä niihin uusia muita 
kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä 
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päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. Jos tämän 
menettelyn edellyttämiä määräaikoja ei 
voida noudattaa pakottavista 
kiireellisyyssyistä, komission olisi voitava 
soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklan 6 kohdassa tarkoitettua 
kiireellistä menettelyä.

päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. Koska 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
suorittaminen määräaikoja noudattaen 
saattaa tietyissä poikkeuksellisissa 
tapauksissa estää 
täytäntöönpanotoimenpiteiden oikea-
aikaisen hyväksymisen, Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission olisi 
toimittava nopeasti varmistaakseen 
kyseisten toimenpiteiden oikea-aikaisen 
hyväksymisen.

Or. en

Perustelu

Pakottavista kiireellisyyssyistä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission olisi 
toimittava nopeasti varmistaakseen komitologiatoimenpiteiden oikea-aikaisen hyväksymisen.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä perustetaan 
yhdenmukaistettu järjestelmä sähköisten 
viestintäpalvelujen, sähköisten 
viestintäverkkojen, niiden 
liitännäistoimintojen ja -palvelujen sekä 
päätelaitteiden tiettyjen näkökohtien 
sääntelylle. Siinä säädetään kansallisten 
sääntelyviranomaisten tehtävistä ja 
määritellään joukko menettelyjä, joilla 
varmistetaan, että sääntelyjärjestelmää 
sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla 
yhteisössä.

1. Tällä direktiivillä perustetaan 
yhdenmukaistettu järjestelmä sähköisten 
viestintäpalvelujen, sähköisten 
viestintäverkkojen, niiden 
liitännäistoimintojen ja -palvelujen sekä 
päätelaitteiden tiettyjen, vammaisten 
loppukäyttäjien esteettömiä 
käyttömahdollisuuksia koskevien
näkökohtien sääntelylle. Siinä säädetään 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
tehtävistä ja määritellään joukko 
menettelyjä, joilla varmistetaan, että 
sääntelyjärjestelmää sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä.

Or. en
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Perustelu

On syytä selventää, että päätelaitteita koskevat näkökohdat liittyvät niiden käytön 
esteettömyyteen.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

e) ’liitännäistoiminnolla’ toimintoja, jotka 
liittyvät sähköiseen viestintäverkkoon ja/tai 
sähköiseen viestintäpalveluun ja jotka 
mahdollistavat palvelujen tarjoamisen ja/tai 
tukevat palvelujen tarjoamista kyseisen 
verkon ja/tai palvelun kautta tai joilla on 
mahdollisuus toimia näin ja joihin sisältyy 
numeron- tai 
osoitteenmuunnosjärjestelmiä, ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmiä ja sähköisiä 
ohjelmaoppaita, sekä fyysistä 
infrastruktuuria, kuten kaapelikanavia, 
mastoja, katujakokaappeja ja rakennuksia;

e) ’liitännäistoiminnolla’ toimintoja, jotka 
liittyvät sähköiseen viestintäverkkoon ja/tai 
sähköiseen viestintäpalveluun ja jotka 
mahdollistavat palvelujen tarjoamisen ja/tai 
tukevat palvelujen tarjoamista kyseisen 
verkon ja/tai palvelun kautta tai joilla on 
mahdollisuus toimia näin ja joihin sisältyy 
numeron- tai 
osoitteenmuunnosjärjestelmiä, ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmiä ja sähköisiä 
ohjelmaoppaita, sekä fyysistä 
infrastruktuuria, kuten rakennusten 
sisääntuloja, kaapelointia, korkeita 
tukirakenteita, mastoja, antenneja, 
kaapelikanavia, kaapelikaivoja ja
katujakokaappeja;

Or. en

Perustelu

Olisi parempi käyttää täsmälleen samaa fyysisten infrastruktuurien luetteloa kuin 
puitedirektiivin 12 artiklassa ja käyttöoikeusdirektiivin 12 artiklassa (lukuun ottamatta 
"kaapelointia", joka ei kuulu verkon liitännäistoimintoihin vaan itse verkkoon). Luetteloon 
lisätään myös ilmaus "korkeat tukirakenteet", jolla tarkoitetaan kaikkia korkeita paikkoja, 
kuten korkeita torneja (esim. Eiffel-torni Pariisissa), vesitorneja jne., joihin sidosryhmät 
asentavat mastoja ja antenneja.
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
4 artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on käytössä tehokkaita 
järjestelmiä, joiden avulla jokainen käyttäjä 
tai sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -
palveluja tarjoava yritys, johon kansallisen 
sääntelyviranomaisen tekemä päätös 
vaikuttaa, voi hakea muutosta päätökseen 
muutoksenhakuelimeltä, joka on 
riippumaton asianomaisista osapuolista. 
Tällä elimellä, joka voi olla tuomioistuin, 
on oltava tehtäviensä hoitamisen 
edellyttämä asiantuntemus. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että tapaukseen liittyvät 
tosiseikat otetaan asianmukaisesti 
huomioon ja että käytettävissä on toimiva 
muutoksenhakumekanismi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on käytössä tehokkaita 
järjestelmiä, joiden avulla jokainen käyttäjä 
tai sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -
palveluja tarjoava yritys, johon kansallisen 
sääntelyviranomaisen tekemä päätös 
vaikuttaa, voi hakea muutosta päätökseen 
muutoksenhakuelimeltä, joka on 
riippumaton asianomaisista osapuolista. 
Tällä elimellä, joka voi olla tuomioistuin, 
on oltava tehtäviensä tehokkaan 
hoitamisen edellyttämä asiantuntemus. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tapaukseen liittyvät tosiseikat otetaan 
asianmukaisesti huomioon, että 
käytettävissä on toimiva 
muutoksenhakumekanismi ja että 
muutoksenhakuelimen menettelyt eivät 
ole kohtuuttoman pitkiä.

Or. en

Perustelu

Tehokkuus ja kohtuullinen kesto ovat muutoksenhakumekanismien keskeisiä näkökohtia. 
Muutoksenhakuelinten asiantuntemuksen tulee olla sisäistä eikä vain niiden käytettävissä.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

Lukuun ottamatta 7 artiklan 10 kohdan, 
20 artiklan tai 21 artiklan soveltamisalaan 

Lukuun ottamatta 7 artiklan 10 kohdan, 
20 artiklan tai 21 artiklan soveltamisalaan 
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kuuluvia tapauksia ja jollei 9 c artiklan 
mukaisesti hyväksytyissä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä toisin 
määrätä, jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos kansalliset sääntelyviranomaiset 
aikovat tämän direktiivin tai 
erityisdirektiivien mukaisesti toteuttaa 
merkityksellisiin markkinoihin 
huomattavalla tavalla vaikuttavia
toimenpiteitä tai jos ne aikovat säätää 
rajoituksista 9 artiklan 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti, ne antavat asianomaisille 
osapuolille mahdollisuuden esittää 
kohtuullisessa määräajassa lausuntonsa 
ehdotetuista toimenpiteistä.

kuuluvia tapauksia ja jollei 9 c artiklan 
mukaisesti hyväksytyissä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä toisin 
määrätä, jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos kansalliset sääntelyviranomaiset 
aikovat tämän direktiivin tai 
erityisdirektiivien mukaisesti toteuttaa 
toimenpiteitä tai jos ne aikovat säätää 
merkityksellisiin markkinoihin 
huomattavalla tavalla vaikuttavista
rajoituksista 9 artiklan 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti, ne antavat asianomaisille 
osapuolille mahdollisuuden esittää 
kohtuullisessa määräajassa lausuntonsa 
ehdotetuista toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Lauseopillinen selvennys.

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

c) asettamaan, muuttamaan tai 
poistamaan operaattoria koskeva velvoite 
soveltaen 16 artiklaa yhdessä 
direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 5 ja 9–13 artiklan 
ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan kanssa,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Korjaavia toimia koskeva veto-oikeus korvataan -7a artiklassa (uusi) esitetyllä mekanismilla.
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Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

6. Kansallisen sääntelyviranomaisen on
muutettava toimenpide-ehdotusta tai 
peruttava se kolmen kuukauden kuluessa 
komission 5 kohdan mukaisesti tekemästä 
päätöksestä, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
perumaan suunniteltu toimenpide. Jos 
toimenpide-ehdotusta muutetaan, 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
järjestettävä julkinen kuuleminen 
6 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen 
mukaisesti ja tehtävä uusi ilmoitus 
muutetusta toimenpide-ehdotuksesta 
komissiolle 3 kohdan säännösten 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Korjaavia toimia koskeva veto-oikeus korvataan -7a artiklassa (uusi) esitetyllä mekanismilla.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisesti erityisvelvoitteita annetun 
määräajan puitteissa. 
Näin toimiessaan komission on pyrittävä 
samoihin poliittisiin tavoitteisiin kuin 
kansallisille sääntelyviranomaisille on 
asetettu 8 artiklassa. Komission on 
otettava asetuksen [……/EY] 6 artiklan 
mukaisesti annettu 
markkinaviranomaisen lausunto 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
erityisesti asetettavien velvoitteiden 
yksityiskohtien täsmentämisessä.

Or. en

Perustelu

Korjaavia toimia koskeva veto-oikeus korvataan -7a artiklassa (uusi) esitetyllä mekanismilla.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle kaikki lopulliset 
toimenpiteet, jotka täyttävät 7 artiklan 
3 kohdan a ja b alakohdan ehdot.

'9. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle kaikki lopulliset 
toimenpiteet, jotka täyttävät 7 artiklan 
3 kohdan ehdot.

Or. en

Perustelu

Korjaavia toimia koskeva veto-oikeus korvataan -7 a artiklassa (uusi) esitetyllä mekanismilla.
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
-7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) Lisätään -7 a artikla seuraavasti:
"-7a artikla
Menettely korjaavien toimien 
johdonmukaiseksi soveltamiseksi
1. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
asetetaan, muutetaan tai poistetaan 
operaattoria koskeva velvoite soveltaen 
16 artiklaa yhdessä 
direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 5, 9–13, 13a ja 
13b artiklan ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan kanssa, 
komissio ja muiden jäsenvaltioiden 
kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
antaa lausuntoja kyseiselle 
sääntelyviranomaiselle yhden kuukauden 
kuluessa toimenpide-ehdotuksen 
ilmoittamisesta. 
2. Jos toimenpide-ehdotus koskee muiden 
kuin direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 13a ja 
13b artiklassa säädettyjen velvoitteiden 
asettamista, muuttamista tai poistamista, 
komissio voi saman määräajan kuluessa 
ilmoittaa kyseiselle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja televiestinnän 
eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 
elimelle (BERT) syistä, joiden vuoksi se 
katsoo toimenpide-ehdotuksen 
muodostavan esteen 
yhtenäismarkkinoille, tai että se epäilee 
vakavasti ehdotuksen yhteensopivuutta 
yhteisön oikeuden kanssa. Tällaisessa 
tapauksessa toimenpiteen hyväksymistä 
on lykättävä vielä kahdella kuukaudella 
komission ilmoituksesta.
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Jos tällaista ilmoitusta ei tehdä, kyseinen 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
hyväksyä toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission tai jonkin muun kansallisen 
sääntelyviranomaisen antamat lausunnot.
3. Kohdassa 2 tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio, 
BERT ja kansallinen 
sääntelyviranomainen tekevät läheistä 
yhteistyötä yksilöidäkseen 8 artiklassa 
määritettyjen tavoitteiden kannalta 
asianmukaisimman ja tehokkaimman 
toimenpiteen ottaen samalla huomioon 
markkinatoimijoiden näkemykset sekä 
tarpeen kehittää johdonmukaista 
sääntelykäytäntöä.
Saman kahden kuukauden määräajan 
kuluessa BERT antaa yksinkertaisella 
enemmistöllä hyväksyttävän perustellun 
lausunnon, jossa vahvistetaan ehdotetun 
toimenpiteen asianmukaisuus ja 
tehokkuus tai todetaan, että toimenpide-
ehdotusta olisi muutettava, sekä siinä 
tapauksessa tehdään yksityiskohtaisia 
ehdotuksia toimenpide-ehdotuksen 
muuttamiseksi. Tämä lausunto 
julkistetaan.
Jos BERT:n perustellussa lausunnossa 
todetaan, että toimenpide-ehdotusta olisi 
muutettava, komissio voi, ottaen tämän
lausunnon mahdollisimman tarkasti 
huomioon, antaa perustellun päätöksen, 
jolla vaaditaan kyseistä kansallista 
sääntelyviranomaista muuttamaan 
toimenpide-ehdotusta ja tehdään tätä 
koskevia yksityiskohtaisia ehdotuksia.
Jos BERT:n perustellussa lausunnossa 
vahvistetaan ehdotetun toimenpiteen 
asianmukaisuus ja tehokkuus, 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
hyväksyä toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission ja BERT:n esittämät 
suositukset.
4. Jos toimenpide-ehdotus koskee 
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direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 13a ja 13b 
artiklassa säädettyjen velvoitteiden 
asettamista, muuttamista tai poistamista, 
toimenpide-ehdotuksen hyväksymistä on 
lykättävä vielä kahdella kuukaudella 
7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
määräajan päättymisestä.
Tämän kahden kuukauden määräajan 
kuluessa komissio, BERT ja kansallinen 
sääntelyviranomainen tekevät läheistä 
yhteistyötä yksilöidäkseen 8 artiklassa 
määritettyjen tavoitteiden kannalta 
asianmukaisimman ja tehokkaimman 
toimenpiteen ottaen samalla huomioon 
markkinatoimijoiden näkemykset sekä 
tarpeen kehittää johdonmukaista 
sääntelykäytäntöä.
Saman kahden kuukauden määräajan 
kuluessa BERT antaa yksinkertaisella 
enemmistöllä hyväksyttävän perustellun 
lausunnon, jossa vahvistetaan ehdotetun 
toimenpiteen asianmukaisuus ja 
tehokkuus tai todetaan, että ehdotettua 
toimenpidettä ei pitäisi soveltaa. Tämä 
lausunto julkistetaan.
Vain siinä tapauksessa, että komissio ja 
BERT vahvistavat ehdotetun toimenpiteen 
asianmukaisuuden ja tehokkuuden, 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
hyväksyä toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission ja BERT:n esittämät 
suositukset.
5. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
muutettava toimenpide-ehdotusta tai 
peruttava se kolmen kuukauden kuluessa 
komission 3 kohdan mukaisesti tekemästä 
perustellusta päätöksestä, jolla kansallista 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
muuttamaan ehdotettua toimenpidettä. 
Jos toimenpide-ehdotusta muutetaan, 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
järjestettävä julkinen kuuleminen 
6 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen 
mukaisesti ja tehtävä uusi ilmoitus 
muutetusta toimenpide-ehdotuksesta 
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komissiolle 7 artiklan säännösten 
mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Komission korjaavia toimia koskevan veto-oikeuden sijasta ehdotetaan uutta 
"yhteissääntelymenettelyä", jossa komissio, BERT ja kansallinen sääntelyviranomainen 
tekevät läheistä yhteistyötä. Ehdotetulla menettelyllä on tarkoitus löytää ratkaisu 
vertaisarvioinnin pikemmin kuin ylhäältä päin asetetun "seuraamus-veton" avulla. Komission 
ja BERT:n (joka hyväksyy lausuntonsa enemmistöpäätöksellä) on oltava yhtä mieltä tarpeesta 
muuttaa kansallisen sääntelyviranomaisen ehdottamaa toimenpidettä, jotta komissio voi 
antaa tätä koskevan päätöksen. Muussa tapauksessa kansallinen sääntelyviranomainen ottaa 
komission ja BERT:n lausunnot mahdollisimman tarkoin huomioon.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä 
komissio voi soveltaa 22 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä."

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. BERT:tä kuullaan asiasta.

Or. en

Perustelu

7 artiklaan liittyvistä täytäntöönpanotoimenpiteistä tulee kuulla BERT:tä. 
Kiireellisyysmenettely ei ole perusteltu.
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 1 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei taajuuksia koskevassa 9 artiklassa 
toisin säädetä, jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kaikin tavoin välttämään sitoutumista 
yksittäisiin tekniikoihin ja varmistettava 
suorittaessaan tässä direktiivissä ja 
erityisdirektiiveissä säädettyjä 
sääntelytehtäviä ja varsinkin niitä tehtäviä, 
joiden tarkoituksena on varmistaa tehokas 
kilpailu, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset toimivat samoin.

Jollei taajuuksia koskevassa 9 artiklassa 
toisin säädetä tai jollei 2–4 kohdissa 
asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 
muuta edellytä, jäsenvaltioiden on 
pyrittävä kaikin tavoin välttämään 
sitoutumista yksittäisiin tekniikoihin ja 
varmistettava suorittaessaan tässä 
direktiivissä ja erityisdirektiiveissä 
säädettyjä sääntelytehtäviä ja varsinkin 
niitä tehtäviä, joiden tarkoituksena on 
varmistaa tehokas kilpailu, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset toimivat samoin.

Or. en

Perustelu

Teknologiariippumattomuus on tarpeellinen periaate, jotta ei vaikeuteta teknologisia 
innovaatioita tulevaisuudessa, mutta sitä on rajoitettava tapauksissa, joissa se olisi 
täydellisessä ristiriidassa asetuksen ensisijaisten tavoitteiden kanssa.

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Korvataan 2 kohdan c alakohta 
seuraavasti:
"c) edistämällä tehokkuutta ja kestävää 
kilpailua lisäävällä tavalla investointeja 
perusrakenteisiin ja tukemalla 
innovointia; ja".

Or. en
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Perustelu

Edistämällä kestävää kilpailua varmistetaan kuluttajia hyödyttävät pitkän aikavälin 
vaikutukset.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – b b alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

b b) Poistetaan 3 kohdan c alakohta.

Or. en

Perustelu

Alakohta sisältyy 8 artiklan uuteen 4 a alakohtaan.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Lisätään 8 artiklaan 4 a kohta 
seuraavasti:
"4 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin 
poliittisiin tavoitteisiin pyrkiessään 
sovellettava puolueettomia, selkeitä, 
syrjimättömiä ja oikeasuhteisia 
sääntelyperiaatteita muun muassa
a) varmistamalla, että sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja toimittavia 
yrityksiä kohdellaan samankaltaisissa 
olosuhteissa syrjimättömästi 
b) ottamalla huomioon jäsenvaltioissa ja 
niiden eri maantieteellisillä alueilla 
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vallitsevat vaihtelevat kilpailu- ja 
kuluttajaolosuhteet
c) asettamalla ennakkosääntelyvelvoitteita 
vain silloin, kun tosiasiallista kilpailua ei 
ole, ja höllentämällä niitä tai poistamalla 
ne heti, kun kilpailua syntyy
d) edistämällä sääntelyn ennustettavuutta 
ja tarjoamalla näin kannustimia 
innovaatiotoimintaan ja kuluttajia 
hyödyttäviin infrastruktuuri-
investointeihin."

Or. en

Perustelu

Artiklan otsikossa mainitut sääntelyperiaatteet puuttuivat tekstistä. On tärkeää korjata tämä 
puute, sillä kyseiset periaatteet ovat ensimmäinen askel parannettaessa sääntelyjärjestelmän 
soveltamisen johdonmukaisuutta.

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Lisätään 8 a artikla seuraavasti:
"8 a artikla
Radiotaajuuspolitiikan koordinointi 
yhteisössä
1. Jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä 
keskenään ja komission kanssa 
radiotaajuuksien käyttöä yhteisössä 
koskevassa strategisessa suunnittelussa ja 
yhdenmukaistamisessa.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poliittisia lähestymistapoja koordinoidaan 
ja että radiotaajuuksien saatavuudelle ja 
tehokkaalle käytölle asetetaan tarvittaessa 
yhdenmukaistetut ehdot, joita 
sisämarkkinoiden toteuttaminen ja 
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toiminta edellyttävät.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
radiotaajuuksien varaamisesta, käytöstä 
ja saatavuudesta yhteisössä on saatavilla 
koordinoitua ja oikea-aikaista tietoa.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisön etuja koordinoidaan tehokkaasti 
kansainvälisissä organisaatioissa 
sellaisissa tapauksissa, joissa 
radiotaajuuksien käyttö vaikuttaa 
yhteisön politiikkoihin.
5. Perustetaan radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevä komitea, jonka tehtävänä on 
edistää kohdissa 1–4 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista.
Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea antaa neuvoja Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
radiotaajuuspoliittisissa kysymyksissä. 
Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevään 
komiteaan kuuluu yksi korkean tason 
edustaja kunkin jäsenvaltion 
radiotaajuuspolitiikasta vastaavasta 
kansallisesta sääntelyviranomaisesta. 
Komissio on äänioikeudeton jäsen.
6. Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea antaa Euroopan parlamentin, 
neuvoston tai komission pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan lausuntoja, jotka se 
hyväksyy yksinkertaisella enemmistöllä. 
Kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni, ja 
komissiolla ei ole äänioikeutta.
7. Komissio muotoilee 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
komitean lausunnon mahdollisimman 
tarkasti huomioon ottaen kolmen vuoden 
välein yhteisiä poliittisia tavoitteita ja 
antaa ei-sitovia suuntaviivoja yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan kehittämiseksi.
8. Komissio voi ehdottaa 
lainsäädäntötoimia yhteisten poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, siten kuin ne 
on määritelty 7 kohdassa, ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
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komitean lausunnon. 
9. Komissio voi radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevän komitean suostumuksella 
ehdottaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle neuvotteluvaltuuksia, jos 
tämä on välttämätöntä yhteisön etujen 
tehokkaaksi koordinoimiseksi 
kansainvälisissä organisaatioissa.
10. Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea toimittaa vuosittain 
toimintakertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle."

Or. en

Perustelu

Tarvitaan tehokas poliittinen toimintakehys, jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden 
keskinäinen sekä komission kanssa harjoittama yhteistyö yhteisön radiotaajuuksia koskevassa 
strategisessa suunnittelussa. Radiotaajuuksien hallintoa EU:ssa voidaan kehittää vain 
parantamalla poliittisten lähestymistapojen koordinointia. Tämä edellyttää EU:n 
jäsenvaltioilta myös nykyistä paremmin koordinoitua toimintaa kansainvälisillä foorumeilla. 
Ehdotetaan uutta rakenteeltaan kevyempää radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevää komiteaa, 
joka perustuu radiotaajuuskomiteaan ja radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevään ryhmään ja 
jonka tehtävänä on avustaa yhtenäisen EU:n radiotaajuuspolitiikan kehittämistä.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – toinen alakohta – c luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

c) taajuuksien mahdollisimman laajan 
yhteiskäytön varmistamiseksi siltä osin 
kuin niiden käyttö on yleisvaltuutuksen 
alaista, tai

c) taajuuksien tehokkaan käytön, 
taajuuksien mahdollisimman laaja 
yhteiskäyttö mukaan lukien,
varmistamiseksi, tai

Or. en

Perustelu

Taajuuksien yhteiskäyttöä olisi edistettävä valtuutuksen tyypistä riippumatta.
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Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 
9 c artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla
taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppisiä sähköisiä viestintäpalveluja. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia.

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 
9 c artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisten viestintäpalvelujen 
käytettävissä olevilla, kansallisissa 
radiotaajuuksien varaamistaulukoissa 
sekä ITU:n radio-ohjesäännöissä 
yksilöidyillä taajuusalueilla voidaan tarjota 
kaiken tyyppisiä sähköisiä 
viestintäpalveluja. Jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin määrätä tarjottavien sähköisten 
viestintäpalvelujen tyyppejä koskevia 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä rajoituksia.

Or. en

Perustelu

Palveluriippumattomuus olisi rajoitettava ITU:n radio-ohjesääntöjen tarjoamiin 
mahdollisuuksiin. Ohjesäännöissä määritellään, mitkä palvelut voivat toimia samalla 
taajuusalueella.

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

Rajoitukset, jotka edellyttävät palvelun
tarjoamista tietyllä taajuusalueella, on 
perusteltava, jotta voidaan varmistaa 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttaminen yhteisön oikeuden 

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

mukaisen tavoitteen saavuttaminen 
yhteisön oikeuden mukaisesti. Tällaisia 
tavoitteita ovat esimerkiksi ihmishengen 
turvaaminen, sosiaalisen, alueellisen tai 
maantieteellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen, taajuuksien tehottoman 
käytön torjuminen tai kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen, siten kuin se määritelty 
kansallisessa lainsäädännössä yhteisön 
oikeuden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti yleisen edun mukaisten tavoitteiden tulkinta olisi jätettävä 
kunkin jäsenvaltion tehtäväksi.

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

Rajoitus, jolla kielletään minkään muun 
palvelun tarjoaminen tietyllä 
taajuusalueella, voidaan säätää ainoastaan 
silloin kun se on perusteltavissa tarpeella 
suojata ihmishengen turvaamiseen liittyviä 
palveluja.

Rajoitus, jolla kielletään minkään muun 
sähköisen viestintäpalvelun tarjoaminen 
tietyllä taajuusalueella, voidaan säätää 
ainoastaan silloin kun se on perusteltavissa 
tarpeella suojata ihmishengen turvaamiseen 
liittyviä palveluja.

Or. en

Perustelu

Sääntelyjärjestelmää sovelletaan vain sähköisiin viestintäpalveluihin, ei esim. 
meteorologisiin, tieteellisiin, sotilaallisiin ym. palveluihin.
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Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on [1 päivästä 
tammikuuta 2010] alkaen varmistettava
viiden vuoden ajan, että ne oikeuksien 
haltijat, joille on myönnetty taajuuksien 
käyttöoikeuksia ennen tätä ajankohtaa, 
voivat toimittaa toimivaltaiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
hakemuksen, jotta niiden oikeuksiin 
9 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti 
sovellettavia rajoituksia arvioitaisiin 
uudelleen.

1. Jäsenvaltiot voivat [päivämäärästä, 
johon mennessä direktiivi saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä] alkaen 
varmistaa viiden vuoden ajan, että ne 
oikeuksien haltijat, joille on myönnetty 
taajuuksien käyttöoikeuksia ennen tätä 
ajankohtaa vähintään viiden vuoden 
ajaksi, voivat toimittaa toimivaltaiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
hakemuksen, jotta niiden oikeuksiin 
9 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti 
sovellettavia rajoituksia arvioitaisiin 
uudelleen.

Or. en

Perustelu

Oikeuksia, joiden voimassaolo päättyy ennen viiden vuoden siirtymäkauden loppua, ei 
tarvitsisi arvioida uudelleen.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa mainittu oikeudenhaltija 
on radio- tai televisio-ohjelmien 
sisältöpalvelujen tarjoaja ja taajuuksien 
käyttöoikeus on myönnetty erityisen 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi, uudelleenarviointia 
koskeva hakemus voidaan tehdä vain sitä 
taajuuksien osaa koskien, joka on tarpeen 

2. Jos 1 kohdassa mainittu oikeudenhaltija 
on radio- tai televisio-ohjelmien 
sisältöpalvelujen tarjoaja ja taajuuksien 
käyttöoikeus on myönnetty erityisen 
yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi, radio- ja televisiotoiminta 
mukaan luettuna, oikeus käyttää sitä 
taajuuksien osaa, joka on tarpeen tällaisen 
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tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Siihen 
taajuuksien osaan, joka tulee 
tarpeettomaksi kyseisen tavoitteen 
saavuttamisen kannalta 9 artiklan 3 ja 
4 kohdan soveltamisen seurauksena, on 
sovellettava uutta myöntämismenettelyä 
valtuutusdirektiivin 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

tavoitteen saavuttamiseksi, säilyy 
muuttumattomana voimassaolokautensa 
loppuun asti. Siihen taajuuksien osaan, 
joka tulee tarpeettomaksi kyseisen 
tavoitteen saavuttamisen kannalta, on 
sovellettava uutta myöntämismenettelyä 
tämän direktiivin 9 artiklan 3 ja 4 kohdan
ja direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Radio- ja televisiotoiminnan harjoittajien tulee voida jatkaa lähetystoimintansa harjoittamista 
ja kehittämistä (esim. HDTV) digitaalilähetyksiin siirtymisen jälkeen. Se osa 
taajuusylijäämästä, jota ei käytetä radio- ja televisiotoimintaan, olisi myönnettävä uudelleen 
muihin tarkoituksiin uusien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, ilman kansallisen 
sääntelyviranomaisen 
ennakkosuostumusta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla, 
joiden osalta tästä määrätään 9 c artiklan 
mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa, edellyttäen, että 
tällainen siirto tai vuokraus on 
kansallisten menettelyjen mukainen eikä 
aiheuta muutoksia kyseisellä 
radiotaajuusalueella toimitettavissa 
palveluissa.

Or. en
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Perustelu

Kaupattavuus ei saisi horjuttaa palvelujen monimuotoisuuden tasapainoa eikä johtaa 
keinotteluun. Kansallisia menettelyjä ei myöskään tule unohtaa, sillä taajuushallinto kuuluu 
edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietyn yrityksen aikomuksesta siirtää 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksia 
ilmoitetaan taajuuksien myöntämisestä 
vastaavalle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja että se 
julkistetaan. Jos radiotaajuuksien käyttö on 
yhdenmukaistettu radiotaajuuspäätöstä tai 
muuta yhteisön toimenpidettä soveltamalla, 
tällainen siirto ei saa olla ristiriidassa 
tämän yhdenmukaistetun käytön kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietyn yrityksen aikomuksesta siirtää 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksia sekä 
niiden tosiasiallisesta siirrosta ilmoitetaan 
taajuuksien myöntämisestä vastaavalle 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja että se 
julkistetaan. Jos radiotaajuuksien käyttö on 
yhdenmukaistettu 9 c artiklaa tai muuta 
yhteisön toimenpidettä soveltamalla, 
tällainen siirto ei saa olla ristiriidassa 
tämän yhdenmukaistetun käytön kanssa.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisille viranomaisille olisi ilmoitettava myös, kun siirto tapahtuu. Viittaus 
radiotaajuuspäätökseen korvataan viittauksella 9 c artiklaan, joka kattaa johdonmukaisella 
tavalla kaikki radiotaajuuksia koskevat yhdenmukaistamistoimet.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – ensimmäinen kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) radiotaajuuksien saatavuutta ja 
tehokasta käyttöä koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi liitteessä I 



PE398.542v02-00 30/67 PR\720897FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

vahvistetun menettelyn mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden ja yhdenmukaisuuden vuoksi on tärkeää, että kaikki taajuushallintoa 
koskevat yhdenmukaistamistoimet kootaan yhteen sen sijaan, että ne jaettaisiin kahteen 
erilliseen sääntelykehykseen (puitedirektiivi ja radiotaajuuspäätös). 

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – ensimmäinen kohta – -a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a a) sen varmistamiseksi, että 
radiotaajuuksien varaamisesta, 
saatavuudesta ja käytöstä on saatavilla 
koordinoitua ja oikea-aikaista tietoa;

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden ja yhdenmukaisuuden vuoksi on tärkeää, että kaikki taajuushallintoa 
koskevat yhdenmukaistamistoimet kootaan yhteen sen sijaan, että ne jaettaisiin kahteen 
erilliseen sääntelykehykseen (puitedirektiivi ja radiotaajuuspäätös).

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – ensimmäinen kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimisen 
yhdenmukaistamiseksi, joiden 
käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai vuokrata 
yritysten kesken;

a) sellaisten taajuusalueiden yksilöimiseksi, 
joiden käyttöoikeuksia voidaan siirtää tai 
vuokrata yritysten kesken; 
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Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistamistoimien tulee koskea itse taajuusalueiden yksilöimistä eikä vain tätä varten 
noudatettavaa menettelyä. 

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – ensimmäinen kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) palvelu- tai 
teknologiariippumattomuutta koskevan 
poikkeuksen luomiseksi ja näiden 
poikkeusten soveltamisalan ja luonteen 
yhdenmukaistamiseksi 9 artiklan 3 ja 
4 kohdan mukaisesti lukuun ottamatta 
niitä poikkeuksia, joiden tarkoituksena on 
varmistaa kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Palvelu- ja teknologiariippumattomuutta koskevista uusista poikkeuksista tehtävät laaja-
alaiset päätökset olisi tehtävä lainsäädäntöä muuttamalla.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 c artikla – toinen kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
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muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 22 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio 
voi soveltaa 22 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.
Komissiota voi tämän kohdan säännösten 
täytäntöönpanossa avustaa 
markkinaviranomainen asetuksen 
[……/EY] 10 artiklan mukaisesti.

muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 22 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Komissiota voi tämän kohdan -a–
c alakohtien säännösten täytäntöönpanossa 
avustaa radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea.

Or. en

Perustelu

Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän komitean olisi oltava komissiota radiotaajuuksien 
yhdenmukaistamiskysymyksissä avustava toimivaltainen komitea. Tämäntyyppisten 
toimenpiteiden hyväksymisessä ei ole perusteltua käyttää kiireellisyysmenettelyä.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla – 4 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä. Komissio voi tältä osin 
toteuttaa asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joihin voi 
sisältyä erityisnumeroiden tai 
-numeroalueiden hinnoitteluperiaatteiden 
vahvistaminen. 
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa markkinaviranomaiselle vastuita 
näiden toimenpiteiden soveltamisessa.

Jäsenvaltioiden on tuettava numeroinnin 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä. Komissio voi tältä osin 
toteuttaa asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä. 
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa markkinaviranomaiselle vastuita 
näiden toimenpiteiden soveltamisessa.

Or. en
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Perustelu

Hinnoitteluperiaatteiden vahvistaminen olisi jätettävä toissijaisuusperiaatteen alaiseksi 
asiaksi. 

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla – 4 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä 
komissio voi soveltaa 22 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.”

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämäntyyppisten toimenpiteiden hyväksymisessä ei ole perusteltua käyttää 
kiireellisyysmenettelyä.

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

Rinnakkain sijoittaminen ja järjestelmien
yhteiskäyttö sähköisten viestintäverkkojen 
tarjoajien osalta

Rinnakkain sijoittaminen ja verkon osien 
ja liitännäistoimintojen yhteiskäyttö 
sähköisten viestintäverkkojen tarjoajien 
osalta

Or. en
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Perustelu

Sääntelyjärjestelmässä ei ole määritelty sanaa "järjestelmä", vaan ainoastaan sana 
"liitännäistoiminto". Liitännäistoimintojen yhteiskäyttö on myös merkittävä tekijä 
edistettäessä maanpäällisten verkkojen kehittämistä harvaan asutuilla alueilla. 
Valokuitukaapeliverkkojen kehittämisen edistämiseksi on tarpeen määrätä pimeän kuidun 
sekä liitännäistoimintojen, kuten olemassa olevien ja kaivettavien uusien kaapelikanavien, 
yhteiskäytöstä.

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jos sähköisiä viestintäverkkoja 
tarjoavalla yrityksellä on kansallisen 
lainsäädännön nojalla oikeus asentaa 
järjestelmiä julkisessa tai yksityisessä 
omistuksessa olevan omaisuuden yhteyteen 
tai mahdollisuus käyttää omaisuuden 
pakkolunastus- tai käyttöönottomenettelyä, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
voitava määrätä tällaisten järjestelmien tai 
tällaisen omaisuuden yhteiskäytöstä, 
mukaan luettuina rakennusten sisääntulot, 
mastot, antennit, kaapelikanavat, 
kaapelikaivot ja katujakokaapit.

1. Jos sähköisiä viestintäverkkoja 
tarjoavalla yrityksellä on kansallisen 
lainsäädännön nojalla oikeus asentaa 
järjestelmiä julkisessa tai yksityisessä 
omistuksessa olevan omaisuuden yhteyteen 
tai mahdollisuus käyttää omaisuuden 
pakkolunastus- tai käyttöönottomenettelyä, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
voitava määrätä tällaisten järjestelmien tai 
tällaisen omaisuuden yhteiskäytöstä, 
mukaan luettuina rakennusten sisääntulot, 
kaapelointi, mastot, korkeat tukirakenteet, 
antennit, kaapelikanavat, kaapelikaivot ja 
katujakokaapit.

Or. en

Perustelu

Yhteiskäyttö voitaisiin määrätä koskemaan rakennusten ulko- ja sisäpuolista kaapelointia. 
Luetteloon liitännäistoiminnoista, joiden yhteiskäytöstä voidaan määrätä, olisi lisättävä
"korkeat tukirakenteet" (esim. Eiffel-torni ja vesitornit).

Tarkistus 41

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

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

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

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 3 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 
saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavat yritykset 
ilmoittavat kansalliselle
sääntelyviranomaiselle kaikki sellaiset 
turvallisuuden tai eheyden loukkaukset, 
joilla on ollut huomattava vaikutus 
verkkojen tai palvelujen toimintaan. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisiä viestintäverkkoja tai yleisesti 
saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoavat yritykset 
ilmoittavat toimivaltaiselle
sääntelyviranomaiselle kaikki sellaiset 
turvallisuuden tai eheyden loukkaukset, 
joilla on ollut huomattava vaikutus 
verkkojen tai palvelujen toimintaan.

Or. en

Perustelu

Televiestinnän sääntelyviranomainen ei yleensä vastaa verkkojen turvallisuudesta.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 3 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisen kansallisen Kyseisen toimivaltaisen
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sääntelyviranomaisen on tarvittaessa 
ilmoitettava asiasta muiden jäsenvaltioiden 
kansallisille sääntelyviranomaisille ja 
markkinaviranomaiselle. Jos loukkauksen 
julkistaminen on yleisen edun mukaista, 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
tiedottaa asiasta yleisölle.

sääntelyviranomaisen on tarvittaessa 
ilmoitettava asiasta muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille sääntelyviranomaisille ja 
komissiolle. Jos loukkauksen julkistaminen 
on yleisen edun mukaista, toimivaltainen
sääntelyviranomainen voi tiedottaa asiasta 
yleisölle.

Or. en

Perustelu

Televiestinnän sääntelyviranomainen ei yleensä vastaa verkkojen turvallisuudesta. Asiasta 
olisi ilmoitettava komissiolle eikä BERT:lle.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 3 kohta – kolmas alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
kolmen kuukauden välein toimitettava 
komissiolle tiivistelmäraportti 
vastaanotetuista ilmoituksista ja tämän 
kohdan mukaisesti toteutetuista toimista.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
kuuden kuukauden välein toimitettava 
komissiolle tiivistelmäraportti 
vastaanotetuista ilmoituksista ja tämän 
kohdan mukaisesti toteutetuista toimista.

Or. en

Perustelu

Raporttien toimittaminen kolmen kuukauden välein vaikuttaa liialliselta.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 4 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi, ottaen asetuksen 4. Komissio voi edistää parhaiden 
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[……/EY] 4 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan mukaisesti annetun 
markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon,
hyväksyä asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 1, 2 ja 
3 kohdissa tarkoitettujen toimenpiteiden 
yhdenmukaistamiseksi, mukaan luettuna 
toimenpiteet, joilla määritellään 
ilmoitusvelvollisuuksiin liittyvät 
olosuhteet, ilmoitusten muoto ja niihin 
sovellettavat menettelyt.

käytäntöjen levitystä ja vaihtoa yritysten 
ja toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten keskuudessa ja hyväksyä 
asianmukaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä 
1, 2 ja 3 kohdissa tarkoitettujen 
toimenpiteiden yhdenmukaistamiseksi, 
mukaan luettuna toimenpiteet, joilla 
määritellään ilmoitusvelvollisuuksiin 
liittyvät olosuhteet, ilmoitusten muoto ja 
niihin sovellettavat menettelyt.

Or. en

Perustelu

Komissiolla voi olla myönteinen vaikutus parhaiden käytäntöjen jakamisen koordinointiin ja 
edistämiseen ilman, että sen välttämättä tarvitsee asettaa sitovia velvoitteita.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan 3 kohta. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lähentyvässä toimintaympäristössä olisi hyödyllistä säilyttää vipuvaikutusta koskeva 3 kohta.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta – d alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
15 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämä päätös, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, tehdään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä 
komissio voi soveltaa 22 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

Tämä päätös, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, tehdään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämäntyyppisten toimenpiteiden hyväksymisessä ei ole perusteltua käyttää 
kiireellisyysmenettelyä.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kahden vuoden kuluessa edellisestä 
ilmoituksesta, joka koskee kyseiseen 
markkinaan liittyvää toimenpide-
ehdotusta;

a) kolmen vuoden kuluessa edellisen 
kyseiseen markkinaan liittyvän 
toimenpiteen voimaantulosta;

Or. en

Perustelu

Päätöksen tarkistamiselle ehdotettu kahden vuoden määräaika on liian tiukka. Päätöksen 
voimassaoloajan tulisi olla kolme vuotta siitä, kun se tulee voimaan jäsenvaltiossa (eikä sen 
ilmoitusajankohdasta).



PR\720897FI.doc 39/67 PE398.542v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan 1 kohdan toisen virkkeen 
ilmaisu "laatii 22 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen ja 
julkaisee" ilmaisulla "voi toteuttaa 
asianmukaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä 
ja laatii ja julkaisee".

a) Korvataan 1 kohdan ensimmäisen 
virkkeen ilmaisu "22 artiklan 
2 kohdassa" ilmaisulla "22 artiklan 
3 kohdassa" ja toisen virkkeen ilmaisu 
"laatii 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen ja julkaisee" 
ilmaisulla "voi toteuttaa asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä ja laatii ja 
julkaisee".

Or. en

Perustelu

Ei tulisi jättää komission päätettäväksi, onko parlamentilla valvontavaltaa vai ei. 

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – c alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
17 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Edellä 4 ja 6 kohdassa tarkoitetuista
täytäntöönpanotoimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 22 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio 
voi soveltaa 22 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

6 a. Edellä 1, 4 ja 6 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Kaikista 17 artiklaan perustuvista täytäntöönpanotoimenpiteistä olisi päätettävä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Tämäntyyppisten toimenpiteiden hyväksymisessä ei 
ole perusteltua käyttää kiireellisyysmenettelyä.

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Suositukset antaisivat komissiolle mahdollisuuden toimia ilman Euroopan parlamentin 
valvontaa. Lisäksi tarvittavan oikeusvarmuuden luomiseksi olisi käytettävä sitovaa säädöstä.

Tarkistus 52

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



PR\720897FI.doc 41/67 PE398.542v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Sääntelyn yhdenmukaistamistoimien tarvittavan oikeusvarmuuden luomiseksi olisi käytettävä
vain sitovaa säädöstä.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa mainittu päätös, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia täydentämällä 
sitä, tehdään 22 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio 
voi soveltaa 22 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

3. Edellä 1 kohdassa mainittu päätös, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia täydentämällä 
sitä, tehdään 22 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu
Tämäntyyppisten toimenpiteiden hyväksymisessä ei ole perusteltua käyttää 
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kiireellisyysmenettelyä.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

 a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna uusien 
palvelujen sääntely;

a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna uusien 
palvelujen sääntely ja erilaisista 
kilpailuolosuhteista johtuvien alueellisten
markkinoiden määrittely;

Or. en

Perustelu

Kuten edellä, tarkoituksena on keskittää sääntely vain sinne, missä sitä tarvitaan.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Kuluttajakysymykset, mukaan luettuna
sähköisten viestintäpalvelujen ja -laitteiden 
esteettömyys vammaisille loppukäyttäjille;

c) Kuluttajakysymykset, jotka eivät sisälly 
direktiiviin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi), erityisesti
sähköisten viestintäpalvelujen ja -laitteiden 
esteettömyys vammaisille loppukäyttäjille;

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan nojalla tulisi säännellä vain sellaisia kuluttajakysymyksiä, joita ei käsitellä 
yleispalveludirektiivissä.
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Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Kirjanpidon sääntely. d) Kirjanpidon sääntely, mukaan luettuna 
investointiriskin laskenta.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistettu investointiriskien laskenta on välttämätöntä, jotta vältetään käyttöehtoja 
koskevan sääntelyn vääristymät eri jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 24 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Lisätään 25 artiklaan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Komissio valvoo BERT:n avustamana 
kilpailun tasoa säännellyillä markkinoilla 
ja arvioi, vallitseeko niillä todellinen 
kilpailu ja onko 15 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua suositusta syytä tarkistaa."

Or. en

Perustelu

Luettelo merkityksellisistä markkinoista on tarpeen pitää ajantasalla säännöllisten arviointien 
perusteella, ja sääntely tulee mukauttaa markkinoilla vallitsevan todellisen kilpailun tasoon.
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Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 24 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
26 artikla – 8 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 b) Lisätään 26 artiklaan uusi 
8 a luetelmakohta seuraavasti:
"– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 676/2002/EY, tehty 7 päivänä 
maaliskuuta 2002, Euroopan yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan 
sääntelyjärjestelmästä"

Or. en

Perustelu

Kumoamalla radiotaajuuspäätös ja sisällyttämällä sen säännökset sääntelyjärjestelmään 
edistetään yhtenäistä poliittista lähestymistapaa sekä yhdenmukaistamistoimien 
johdonmukaista käsittelyä.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 26 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
Liite II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26a) Lisätään uusi liite II a:
"Liite II a
Menettely radiotaajuuksien saatavuutta ja 
käyttöä koskevien yhdenmukaisten 
ehtojen varmistamiseksi
1. Komissio antaa 9 c artiklan -a ja -
a a kohdissa tarkoitettujen ja CEPT:n 
toimivaltaan kuuluvien 
täytäntöönpanotoimenpiteiden, joihin 
kuuluu muun muassa radiotaajuuksien 
varaamisen ja tiedon saatavuuden 
yhdenmukaistaminen, kehittämistä varten 
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CEPT:lle valtuutuksia, joissa 
vahvistetaan suoritettavat tehtävät ja 
niiden aikataulu. Komissio noudattaa 
22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä.
2. Edellä 1 kohdan mukaisesti suoritetun 
työn perusteella komissio päättää, 
pannaanko CEPT:n suositukset 
täytäntöön yhteisössä, ja jos pannaan, 
niiden täytäntöönpanon määräajasta 
jäsenvaltioissa. Päätökset julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Tätä kohtaa soveltaessaan komissio 
noudattaa 22 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä.
3. Sen estämättä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, komissio voi 22 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen päättää toimenpiteistä 
valtuutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, 
jos komissio tai jokin jäsenvaltioista 
katsoo, että 2 kohdan mukaisesti annetun 
valtuutuksen perusteella tehtävä työ ei 
etene tyydyttävästi asetettuun aikatauluun 
nähden, tai jos CEPT:n suositukset eivät 
ole hyväksyttäviä.
4. Tämän liitteen 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin voi 
tarvittaessa sisältyä jäsenvaltion 
mahdollisuus siirtymäaikoihin ja/tai 
radiotaajuuksien jakamisjärjestelyihin, 
jotka komission on hyväksyttävä, jos ne 
ovat perusteltuja kyseisen jäsenvaltion 
perustellusta pyynnöstä ottaen huomioon 
kyseisen jäsenvaltion erityistilanteen ja 
edellyttäen, ettei tällaisella poikkeuksella 
lykätä kohtuuttomasti täytäntöönpanoa 
eikä luoda kohtuuttomia eroja 
jäsenvaltioiden välille kilpailu- tai 
sääntelytilanteissa."

Or. en

Perustelu

Säilytetään radiotaajuuspäätöksellä perustettu menettely radiotaajuuksien saatavuutta ja 
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käyttöä koskevien yhdenmukaisten ehtojen varmistamiseksi.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’käyttöoikeudella’ tarkoitetaan 
järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista 
toisen yrityksen saataville määritellyin 
ehdoin joko yksinoikeudella tai muutoin 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamista 
tai tietoyhteiskunnan palvelujen taikka 
radio- ja televisiosisältöpalvelujen 
toimittamista varten. Se kattaa muun 
muassa: verkkoelementtien ja niihin 
liittyvien toimintojen käyttöoikeuden, 
johon saattaa sisältyä laitteiden liittäminen 
kiinteää tai muuta kuin kiinteää tapaa 
käyttäen (tässä tarkoitetaan erityisesti 
tilaajayhteyksien sekä sellaisten 
toimintojen ja palvelujen käyttöoikeutta, 
joita tarvitaan palvelujen tarjoamiseksi 
tilaajayhteyksien kautta); fyysisten 
perusrakenteiden käyttöoikeuden, mukaan 
lukien rakennukset, kaapelikanavat ja 
mastot; asiaan kuuluvien ohjelmistojen 
käyttöoikeuden, mukaan lukien 
käyttötukijärjestelmät; numeronmuuntoa 
tai vastaavia toimintoja tarjoavien 
järjestelmien käyttöoikeuden; kiinteiden ja 
matkaviestintäverkkojen käyttöoikeuden 
erityisesti verkkovierailua varten; 
digitaalitelevisiopalvelujen ehdollisen 
käyttöoikeuden järjestelmien 
käyttöoikeuden; virtuaaliverkkopalvelujen 
käyttöoikeuden;

a) ’käyttöoikeudella’ tarkoitetaan 
järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista 
toisen yrityksen saataville määritellyin 
ehdoin joko yksinoikeudella tai muutoin 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamista 
varten. Se kattaa muun muassa: 
verkkoelementtien ja niihin liittyvien 
toimintojen käyttöoikeuden, johon saattaa 
sisältyä laitteiden liittäminen kiinteää tai 
muuta kuin kiinteää tapaa käyttäen (tässä 
tarkoitetaan erityisesti tilaajayhteyksien 
sekä sellaisten toimintojen ja palvelujen 
käyttöoikeutta, joita tarvitaan palvelujen 
tarjoamiseksi tilaajayhteyksien kautta); 
fyysisten perusrakenteiden käyttöoikeuden, 
mukaan lukien rakennukset, 
kaapelikanavat ja mastot; asiaan kuuluvien 
ohjelmistojen käyttöoikeuden, mukaan 
lukien käyttötukijärjestelmät; 
numeronmuuntoa tai vastaavia toimintoja 
tarjoavien järjestelmien käyttöoikeuden; 
kiinteiden ja matkaviestintäverkkojen 
käyttöoikeuden erityisesti verkkovierailua 
varten; digitaalitelevisiopalvelujen 
ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmien 
käyttöoikeuden; virtuaaliverkkopalvelujen 
käyttöoikeuden;

Or. en

Perustelu

Tällä poistolla estetään se, että sääntely kattaisi sisältökysymykset, mikä laajentaisi 
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huomattavasti mahdollisesti syntyvien riita-asioiden alaa (näitä seikkoja säädellään jo 
audiovisuaalisia mediapalveluja ja sähköistä kauppaa koskevilla direktiiveillä).

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 5 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"1. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 8 artiklassa säädettyihin 
tavoitteisiin pyrkiessään edistettävä 
tämän direktiivin säännösten mukaisia 
riittäviä käyttöoikeuksia ja 
yhteenliittämistä sekä palvelujen 
yhteentoimivuutta ja tarvittaessa 
varmistettava ne täyttäen tehtävänsä 
tavalla, joka edistää tehokkuutta,
kestävää kilpailua ja infrastruktuurien 
kehittämistä ja antaa mahdollisimman 
suuren hyödyn loppukäyttäjille."

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten tavoitteisiin tulisi kuulua infrastruktuurien välisen 
kilpailun edistäminen.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti asetettavien 
velvollisuuksien ja ehtojen on oltava 

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti asetettavien 
velvollisuuksien ja ehtojen on oltava 



PE398.542v02-00 48/67 PR\720897FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

puolueettomia, avoimia, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä, ja ne on pantava täytäntöön 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
6 ja 7 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

puolueettomia, avoimia, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä, ja ne on pantava täytäntöön 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 6,
7 ja -7 a artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Korjaavia toimia koskevan veto-oikeuden vaihtoehtoisen menettelyn sisällyttäminen 
direktiiviin.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään 5 artiklaan uusi 2 a kohta 
seuraavasti:
"2 a. Arvioidessaan määrättävien 
toimenpiteiden oikeasuhteisuutta 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
otettava huomioon jäsenvaltioiden eri 
maantieteellisillä alueilla vallitsevat 
vaihtelevat kilpailu- ja 
kuluttajaolosuhteet."

Or. en

Perustelu

Maantieteellistä jakoa voidaan käyttää sääntelyn höllentämisen tai poistamisen lisäksi 
kansallisten sääntelyviranomaisten valitsemien korjaavien toimien tasapainon arviointiin. 
Erilaiset kuluttajaolosuhteet on myös otettava huomioon arvioitaessa, onko mahdollista 
määritellä alueellisia markkinoita.
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Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
6 artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinoiden ja tekniikan kehityksen 
perusteella komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä liitteen I 
muuttamiseksi. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. 
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio 
voi soveltaa 14 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

2. Markkinoiden ja tekniikan kehityksen 
perusteella komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä liitteen I 
muuttamiseksi. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämäntyyppisten toimenpiteiden hyväksymisessä ei ole perusteltua käyttää 
kiireellisyysmenettelyä.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 6 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
"2. Jos operaattorilla on direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 16 artiklan 
mukaisesti suoritetun markkina-
analyysin perusteella määritelty olevan 
huomattava markkinavoima tietyillä 
markkinoilla, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on tarpeen 
mukaan asetettava tämän direktiivin 9–
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13 artiklassa säädetyt velvollisuudet 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) -7 
a artiklassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Korjaavia toimia koskevan veto-oikeuden vaihtoehtoisen menettelyn sisällyttäminen 
direktiiviin.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi hyväksyä tarvittavia 
muutoksia liitteeseen II sen 
mukauttamiseksi tekniikan ja 
markkinoiden kehitykseen. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 14 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio 
voi soveltaa 14 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.
Markkinaviranomainen voi avustaa 
komissiota tämän kohdan säännösten 
täytäntöönpanossa.

5. Komissio voi hyväksyä tarvittavia 
muutoksia liitteeseen II sen 
mukauttamiseksi tekniikan ja 
markkinoiden kehitykseen. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 14 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
BERT voi avustaa komissiota tämän 
kohdan säännösten täytäntöönpanossa.

Or. en

Perustelu

Tämäntyyppisten toimenpiteiden hyväksymisessä ei ole perusteltua käyttää 
kiireellisyysmenettelyä.
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Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 8 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

b a) Korvataan 2 kohdan a alakohta
seuraavasti:
"a) kilpailevien toimintojen käytön tai 
asentamisen tekninen ja taloudellinen 
kannattavuus markkinoiden 
kehitysasteen ja kuluttajahyötyjen 
kannalta katsottuna ja ottaen huomioon 
kyseessä olevan yhteenliittämisen ja 
käyttöoikeuden luonteen ja laadun, 
muiden liityntävaihtoehtojen 
kannattavuus mukaan luettuna;

Or. en

Perustelu

Vaikka perusrakenteiden välinen kilpailu onkin tämän sääntelyn ensisijainen tavoite, sitä on 
arvioitava myös kuluttajahyötyjen kannalta. Kilpailua tulisi edistää mahdollisimman laajalti 
koko arvoketjussa.

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 8 kohta – b b alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

b b) Korvataan 2 kohdan c alakohta 
seuraavasti:
"c) toiminnon omistajan tekemät 
perusinvestoinnit ottaen huomioon se, 
kuinka teknisesti ja taloudellisesti 
kannattavaa näiden investointien 
jakaminen muiden käyttöoikeutta 
hakevien operaattorien kanssa on, sekä 
investointeihin liittyvät riskit, mukaan 
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luettuna niiden kohtuullinen jakaminen 
muiden näiden uusien toimintojen 
käyttöoikeudesta hyötyvien operaattorien 
kanssa;"

Or. en

Perustelu

Suorasanainen viittaus tarpeeseen arvioida mahdollisuutta jakaa investointeja operaattorien 
kesken uusien infrastruktuurien kehittämiseksi, ja jos tämä ei ole mahdollista, jakaa 
investointeihin liittyvät riskit infrastruktuurien käyttäjien kesken.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 8 kohta – b c alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

b c) Korvataan 2 kohdan d alakohta 
seuraavasti:
"d) tarve turvata kilpailu, erityisesti 
infrastruktuurien välinen kilpailu,
pitkällä aikavälillä;

Or. en

Perustelu

Infrastruktuurien välinen kilpailu on tehokas keino turvata kilpailu pitkällä aikavälillä.

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 8 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(8 a) Korvataan 13 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Kansallinen sääntelyviranomainen 
voi 8 artiklan mukaisesti asettaa 
kustannus-vastaavuutta ja 
hintavalvontaa koskevia velvollisuuksia, 
mukaan lukien hintojen 
kustannuslähtöisyyttä ja kustannus-
laskentaa koskevat velvollisuudet, 
tietyntyyppisten yhteenliittämisten ja/tai 
käyttöoikeuksien tarjonnassa, jos 
markkina-analyysi osoittaa, että 
todellinen kilpailu puuttuu ja tämä 
saattaa johtaa siihen, että kyseinen 
operaattori saattaa pitää hintoja liian 
korkealla tasolla tai harjoittaa 
hintapainostusta loppukäyttäjien 
haitaksi. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon operaattorin tekemät 
investoinnit ja sallittava tälle 
kohtuullinen tuotto sijoitetulle 
pääomalle, ottaen huomioon 
investointeihin liittyvät riskit ja niiden 
kohtuullinen jakaminen kaikkien 
käyttöoikeudesta tai yhteenliittämisestä 
hyötyvien osapuolien kesken."

Or. en

Perustelu

Nimenomainen viittaus tarpeeseen arvioida mahdollisuutta jakaa investointeja operaattorien 
kesken uusien infrastruktuurien kehittämiseksi, ja jos tämä ei ole mahdollista, jakaa 
investointeihin liittyvät riskit infrastruktuurien käyttäjien kesken.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 10 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
14 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 
4 ja 6 kohdan ja 7 artiklan säännöksiä ja 
otetaan huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Käyttöoikeusdirektiivissä ehdotettujen toimenpiteiden hyväksymisessä ei ole perusteltua 
käyttää kiireellisyysmenettelyä.

Tarkistus 72

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 
radiotaajuuksien käytön ehdoksi 
yksittäisten käyttöoikeuksien 
myöntämistä, vaan tällaisten 
radiotaajuuksien käyttöehdot on 
sisällytettävä yleisvaltuutukseen, paitsi jos 
yksittäisten käyttöoikeuksien 
myöntäminen on perusteltua:

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
yleisvaltuutuksen mukaisten 
radiotaajuuksien käyttöä. Jäsenvaltiot 
voivat myöntää yksittäisiä 
käyttöoikeuksia:

Or. en

Perustelu

Vaikka yleisvaltuutukset voivat olla käyttökelpoinen ratkaisu pitkällä aikavälillä teknologian 
kehittyessä, yksittäisten käyttöoikeuksien myöntämisen tulisi säilyä normaalina 
radiotaajuuksien myöntämismenettelynä.
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Tarkistus 73

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

Komission teksti Tarkistus

b) muiden yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

b) muiden kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyjen ja yhteisön oikeuden kanssa 
sopusoinnussa olevien yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

On tarpeen selventää, miten nämä yleisen edun mukaiset tavoitteet määritellään.

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"a a) radiotaajuuksien tehokkaan käytön 
varmistamiseksi, tai"

Or. en

Perustelu

Tämän niukan resurssin mahdollisimman tehokkaan käytön tulisi myös olla yksi taajuuksien 
myöntämistä ohjaava yleisperiaate. 
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Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) rajoituksen noudattamiseksi 
6 a artiklan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Radiotaajuuksien myöntämisessä tulee noudattaa 6 a artiklan mukaisesti hyväksytyillä 
yhdenmukaistamistoimilla asetettuja rajoituksia.

Tarkistus 76

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

radio- tai televisio-ohjelmien 
sisältöpalvelujen tarjoajille voidaan 
osoittaa olevan olennaista jäsenvaltion 
sellaisen etukäteen määrittelemän 
erityisvelvoitteen noudattamiseksi, joka on 
tarpeen yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että radiotaajuuksia 
käytetään tehokkaasti ja tosiasiallisesti 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivin) 
9 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Niiden on 
myös varmistettava, ettei radiotaajuuksien 
käyttöoikeuden siirto tai kerääminen 
vääristä kilpailua. Tätä varten jäsenvaltiot
voivat toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä, 
kuten radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myynnin vähentäminen, peruuttaminen tai 
pakottaminen.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
radiotaajuuksia käytetään tehokkaasti ja 
tosiasiallisesti direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivin) 8 ja 9 artiklan 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, ettei radiotaajuuksien 
käyttöoikeuden siirto tai kerääminen 
vääristä kilpailua. Tätä varten ne voivat 
toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä, kuten 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myynnin vähentäminen, peruuttaminen tai 
pakottaminen.

Or. en

Perustelu

Kaikilla kansallisilla sääntelyviranomaisilla ei ole toimivaltaa radiotaajuuksien alalla. Myös 
8 artikla tulisi mainita, koska siinä asetetaan sääntelyjärjestelmän poliittiset tavoitteet.
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Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla (uusi) – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhdenmukaistaakseen radiotaajuuksien 
tai numeroiden käyttöä koskevien 
yleisvaltuutusten tai yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämismenettelyjä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yleisvaltuutusten myöntäminen on pitkän aikavälin tavoite. Tässä vaiheessa ei tulisi harkita 
yhdenmukaistamistoimia. 

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla (uusi) – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) määrätäkseen valtuutusten tai 
käyttöoikeuksien muuttamisesta tai 
peruuttamisesta ja d alakohtaan liittyvistä 
menettelyistä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yleisvaltuutusten myöntäminen on pitkän aikavälin tavoite. Tässä vaiheessa ei tulisi harkita 
yhdenmukaistamistoimia.
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Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla (uusi) – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) säätääkseen menettelyistä sellaisten 
yritysten valitsemista varten, joille 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myönnettävä radiotaajuuksien tai 
numeroiden yksittäisiä käyttöoikeuksia, 
tarpeen mukaan 6 b artiklan säännösten 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EU:n laajuisista valintamenettelyistä käyttöoikeuksien myöntämiseksi tulisi tehdä erillisiä 
lainsäädäntöehdotuksia. Niiden ei tule olla komiteamenettelyjen alainen asia.

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla (uusi) – 1 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä a–d ja f alakohdassa luetteluista
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
14 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä 
komissio voi soveltaa 14 a artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
14 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Kaikista 6 a artiklaan (yhdenmukaistaminen) perustuvista täytäntöönpanotoimenpiteistä tulisi 
päättää valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Tämäntyyppisten 
toimenpiteiden hyväksymisessä ei ole perusteltua käyttää kiireellisyysmenettelyä. 

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b artikla Poistetaan.
Yhteinen valintamenettely oikeuksien 
myöntämiseksi
1. Edellä 6 a artiklan 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitetulla teknisellä 
täytäntöönpanotoimenpiteellä voidaan 
määrätä, että markkinaviranomainen 
tekee ehdotuksia sellaisten yritysten 
valitsemiseksi, joille myönnetään 
radiotaajuuksien tai numeroiden 
yksittäisiä käyttöoikeuksia, asetuksen [..] 
12 artiklan mukaisesti. 
Tällaisissa tapauksessa toimenpiteessä on 
asetettava määräaika, jonka kuluessa 
markkinaviranomaisen on saatava 
valmiiksi valintaan sovellettava menettely, 
säännöt ja ehdot, sekä yksityiskohdat 
kaikista radiotaajuuksien ja/tai 
numeroiden käyttöoikeuksien haltijoille 
määrättävistä maksuista taajuuksien tai 
numerointivarojen optimaalisen käytön 
varmistamiseksi. Valintamenettelyn on 
oltava avoin, läpinäkyvä, syrjimätön ja 
puolueeton.
2. Markkinaviranomaisen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komissio hyväksyy toimenpiteen, jolla 
valitaan ne yritykset, joille on 
myönnettävä radiotaajuuksien tai 
numeroiden yksittäisiä käyttöoikeuksia. 
Toimenpiteessä asetetaan määräaika, 
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jonka kuluessa kansallisten 
sääntelyviranomaisten on myönnettävä 
tällaiset käyttöoikeudet. Näin toimiessaan 
komission on toimittava 14 a artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

EU:n laajuisista valintamenettelyistä käyttöoikeuksien myöntämistä varten tulisi tehdä 
erillisiä lainsäädäntöehdotuksia. Niiden ei tule olla komiteamenettelyjen alainen asia.

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

(7) Poistetaan 8 artikla. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kyseisen artiklan tarkoitus ja sanamuoto ovat tyydyttävät.

Tarkistus 84

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

Komission teksti Tarkistus

6. Sen estämättä, mitä 2, 3 ja 5 kohdassa 
säädetään, jos asianomaisella 
viranomaisella on näyttöä siitä, että 
yleisvaltuutuksen tai käyttöoikeuksien 
ehtojen tai 6 artiklan 2 kohdassa 

6. Sen estämättä, mitä 2, 3 ja 5 kohdassa 
säädetään, jos asianomaisella 
viranomaisella on näyttöä siitä, että 
yleisvaltuutuksen tai käyttöoikeuksien 
ehtojen tai 6 artiklan 2 kohdassa 
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tarkoitettujen erityisvelvollisuuksien 
rikkomisesta aiheutuu välitöntä ja vakavaa 
vaaraa yleiselle järjestykselle tai 
turvallisuudelle tai kansanterveydelle tai 
että tällainen tilanne aiheuttaa vakavia 
taloudellisia tai toiminnallisia ongelmia 
muille sähköisten viestintäverkkojen tai -
palvelujen tarjoajille tai käyttäjille, se voi 
toteuttaa kiireellisiä väliaikaistoimenpiteitä 
tilanteen korjaamiseksi ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä. Kyseiselle yritykselle 
on annettava sen jälkeen kohtuullinen 
tilaisuus ilmaista kantansa ja ehdottaa 
ratkaisuja puutteiden korjaamiseksi. 
Tarvittaessa asianomainen viranomainen 
voi vahvistaa väliaikaistoimenpiteet, jotka 
ovat voimassa enintään kolme kuukautta.

tarkoitettujen erityisvelvollisuuksien 
rikkomisesta aiheutuu välitöntä ja vakavaa 
vaaraa yleiselle järjestykselle tai 
turvallisuudelle tai kansanterveydelle tai 
että tällainen tilanne aiheuttaa vakavia 
taloudellisia tai toiminnallisia ongelmia 
muille sähköisten viestintäverkkojen tai 
-palvelujen tarjoajille tai käyttäjille tai 
muille radiotaajuuksien käyttäjille, se voi 
toteuttaa kiireellisiä väliaikaistoimenpiteitä 
tilanteen korjaamiseksi ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä. Kyseiselle yritykselle 
on annettava sen jälkeen kohtuullinen 
tilaisuus ilmaista kantansa ja ehdottaa 
ratkaisuja puutteiden korjaamiseksi. 
Tarvittaessa asianomainen viranomainen 
voi vahvistaa väliaikaistoimenpiteet, jotka 
ovat voimassa enintään kolme kuukautta.

Or. en

Perustelu

Tällaisten ongelmien ilmetessä toteutettavilla väliaikaistoimenpiteillä on suojeltava kaikkia 
radiotaajuuksien käyttäjiä.

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
14 a artikla (uusi) – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 
4 ja 6 kohdan ja 7 artiklan säännöksiä ja 
otetaan huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Valtuutusdirektiivin nojalla hyväksyttyjen komitologiatoimenpiteiden tyyppi ei ole riittävä 
peruste kiireellisyysmenettelyn käyttöön.
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PERUSTELUT

1. TAAJUUSUUDISTUS
Radiotaajuudet, kuten muutkin luonnonvarat (aurinko, vesi, ilma), ovat julkishyödyke; vaikka 
markkinamekanismit ovat tehokkaita välineitä parhaan mahdollisen taloudellisen (yksityisen 
ja julkisen) arvon tuottamiseksi, ne eivät kykene yksinään palvelemaan yleistä etua ja 
tuottamaan kaikkien ulottuvilla olevan tietoyhteiskunnan aikaansaamiseksi välttämättömiä 
julkishyödykkeitä. Tästä syystä tarvitaan poliittiset ja markkinanäkökohdat yhdistävää 
lähestymistapaa. 

1.1 Joustavuutta (palvelu- ja teknologiariippumattomuus, kaupankäynti jne.) ja 
yhdenmukaistamista koskevien tavoitteiden yhteensovittaminen
Tämän niukan luonnonvaran tehokas hyödyntäminen edellyttää koordinoinnin parantamista ja 
joustavuuden lisäämistä. Joustavuuden ja yhdenmukaistamisen asteen välillä on kuitenkin 
löydettävä oikea tasapaino, jota tarvitaan myös radiotaajuuksien lisäarvon kasvattamiseksi 
sisämarkkinoilla (esim. tiettyjen taajuusalueiden varaaminen tietyille palveluille ja 
teknologioille, kuten GSM-, UMTS-, MCA- ja MSS-palveluille).

Ehdottoman "yhdenmukaistamisstrategian" (täysin määräyksiin ja valvontaan perustuva 
lähestymistapa) kehittäminen ei sovi yhteen "idealistisen" riippumattomuuteen perustuvan 
järjestelmän (täysin markkinalähtöinen lähestymistapa) kanssa. Tästä syystä molempia 
lähestymistapoja yhdistävä taajuushallintojärjestelmä, joka perustuu eri vaihtoehtojen 
tasapainoisiin yhdistelmiin (yhdenmukaistamisen laajuus vs. palveluriippumattomuus, 
standardointi vs. teknologiariippumattomuus, taajuuksien myöntämistavat) on parempi 
vaihtoehto. 

Asteittainen taajuusuudistus vaikuttaa äkillistä ja mullistavaa uudistusta realistisemmalta ja 
paremmalta vaihtoehdolta:

 Toteutettavien uudistusten edellytyksinä tulisi olla häiriöttömyys ja ITU:n radio-
ohjesääntöjen noudattaminen.

 Palvelu- ja teknologiariippumattomuuden soveltamisalan ja luonteen tulisi olla ITU:n 
määritelmien mukaisia.

 Teknologiariippumattomuuteen pyrittäessä tulisi antaa selvät säännöt 
yhteentoimivuusvelvoitteista sekä niistä ehdoista, joiden täyttyessä voidaan määrätä 
noudatettavista standardeista.

 Palveluriippumattomuuden tulisi katsoa kattavan vain sähköiset viestintäpalvelut niille 
kansallisissa radiotaajuuksien varaamistaulukoissa sekä ITU:n radio-ohjesäännöissä 
varatuilla taajuusalueilla. 

 Taajuuskaupan tulee olla vapaaehtoista ja sopia yhteen asianomaisen taajuusalueen 
ensisijaisen käyttötarkoituksen kanssa.

 Yleisvaltuutukset tulisi säilyttää käyttökelpoisena periaatteena, ja niitä voidaan kehittää, 
mikäli niille on kysyntää, vaikka tosiasia on, että useimmat valtuutukset ovat yksilöllisiä 
käyttöoikeuksia. 
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 Jäsenvaltioiden tulee taata radiotaajuuksien käytön tehokkuus ja näin ollen määrätä 
taajuuksien vähentämisestä, peruuttamisesta tai myynnistä, jos käyttö on tehotonta.

 Suurempi osa radiotaajuuksista tulisi yhdenmukaistaa ilman toimilupaa käytettäville 
taajuuksille häiriöttömyyden pohjalta.

1.2 Komission koordinoivan tehtävän vahvistaminen 
Radiotaajuudet eivät tunne rajoja. Taajuuksien tehokas käyttö jäsenvaltioissa edellyttää 
voimakkaampaa EU:n koordinointia etenkin yleiseurooppalaisten palvelujen kehittämisen ja 
kansainvälisistä sopimuksista käytävien neuvottelujen yhteydessä.

Vaikka taajuushallinto säilyy jäsenvaltioiden toimivallassa, vain EU:n yhteisellä 
lähestymistavalla varmistetaan, että EU:n etuja voidaan puolustaa tehokkaasti 
maailmanlaajuisella tasolla. Kuten kauppapolitiikassa, yhteisölle tulisi antaa EU:n 
lainsäädäntövallan käyttäjien antamiin valtuutuksiin perustuva valta käydä kansainvälisiä 
neuvotteluja 

1.3 Taajuusylijäämä
Taajuusylijäämän kysymys edellyttää välitöntä poliittista vastausta; se ei voi odottaa 
uudistusdirektiivien voimaantuloa. Digitaalilähetyksiin siirtymisen vapauttamien taajuuksien 
varaamisessa tärkeimpänä ohjaavana periaatteena tulisi pitää yhteiskunnallista, kulttuurista ja 
taloudellista arvoa (parempi julkinen palvelu, langaton laajakaista heikommassa asemassa 
oleville alueille, kasvu ja työllisyys jne.) eikä vain julkisten tulojen kasvattamista. 
Koordinoitua EU:n lähestymistapaa tarvitaan

 sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot tekevät kustannus-hyötyanalyysin taajuuksien 
asianmukaisen varaamisen määrittämiseksi

 yhteisen menetelmän kehittämiseksi kustannus-hyötyanalyysia varten

 niiden taajuusalueiden yksilöimiseksi, jotka voitaisiin yhdenmukaistaa tarkkaan 
määriteltyjä yleiseurooppalaisia tai yhteentoimivia palveluja varten EU:n tasolla tai 
tehokkaan käytön ja yhteiskunnallisen hyödyn edistämiseksi

 tarvittaessa sitovan lainsäädännön ehdottamiseksi näiden palvelujen 
yhdenmukaistamista varten.

2. TEHOKKAAN JA JOHDONMUKAISEN TÄYTÄNTÖÖNPANON 
PARANTAMINEN
Televiestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukainen täytäntöönpano on ratkaisevan tärkeää, 
jotta saadaan aikaan hyvin toimivat sähköisen viestinnän sisämarkkinat sekä kuluttajia ja 
yrityksiä hyödyttävä kilpailukykyinen tietoyhteiskuntatalous.

Nykyinen komission (joka on sekä markkinoiden että huomattavan markkinavoiman 
määrittelyn "vartija") ja kansallisten sääntelyviranomaisten (jotka vastaavat täytäntöönpanosta 
paikallistasolla) välinen voimatasapaino on toiminut kohtuullisen hyvin. Parantamisen varaa 
on kuitenkin sekä sisämarkkinoihin vaikuttavien kansallisten päätösten sekä korjaavien 
toimien soveltamisen johdonmukaisuudessa.
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2.1 Kansalliset sääntelyviranomaiset
Johdonmukainen soveltaminen edellyttää ennen muuta riippumattomia kansallisia 
sääntelyviranomaisia, joilla on käytössään riittävät resurssit. Esittelijä ilmaisee 
tyytyväisyytensä komission ehdotuksen riippumattomuussäännöksiin ja painottaa, että niitä ei 
saisi vesittää toimielinten välisissä neuvotteluissa.

Tehokas sääntelyjärjestelmä edellyttää myös erikoistuneita muutoksenhakuelimiä ja toimivia 
muutoksenhakumekanismeja (ts. päätöksenteolle on asetettu kohtuulliset määräajat), jotta 
estetään muutoksenhakumenettelyjen väärinkäyttö. Muutoksenhakuelimille tulisi myös antaa 
oikeus pyytää BERT:n lausunto, jos asialla on vaikutuksia sisämarkkinoihin.

2.2 Johdonmukainen toimeenpano tehokkaan yhteissääntelyn avulla
Paras keino varmistaa johdonmukaisuus ja tehokkuus toimivallan jakamiseen perustuvassa 
järjestelmässä on yhteissääntely. Vain tällaisella komission ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten yhteistyöhön ja yhteistoimintaan perustuvalla lähestymistavalla 
voidaan saavuttaa tuloksia muuttamatta toimielinten välistä herkkää toimivaltatasapainoa tai 
murentamatta sääntelyn toissijaisuusperiaatteen mukaisia elementtejä. Komissiolla tulisi olla 
pikemmin sovittelijan ja välittäjän kuin tuomarin ja seuraamusten määrääjän rooli.

Tällä uudella yhteissääntelyroolilla ei ole tarkoitus heikentää vaan täydentää komission aloite-
oikeutta johtaa yhteissääntelyä ja tehdä lainsäädäntövallan käyttäjille ehdotuksia sitovasta 
lainsäädännöstä johdonmukaisuusongelmien korjaamiseksi.

2.2.1 Korjaavat toimet
Veto-järjestelmän sijaan tulisi perustaa riidanratkaisumenettely, jolla kaikki asianomaiset 
osapuolet, komissio, yksittäiset kansalliset sääntelyviranomaiset, BERT ja sidosryhmät, 
saadaan osallistumaan aktiivisesti korjaavien toimien määräämistä koskevien rakentavien 
ratkaisujen etsintään.

Tarkistuksessa 17 esittelijä ehdottaa vaihtoehtoista menettelyä korjaavien toimien 
johdonmukaiseksi soveltamiseksi. Tässä menettelyssä komissio voi antaa perustellun 
päätöksen, jolla vaaditaan kansallista sääntelyviranomaista muuttamaan toimenpide-
ehdotusta, vain siinä tapauksessa, että sekä komissio että BERT (joka hyväksyy lausuntonsa 
yksinkertaisella enemmistöllä) pitävät ehdotettua korjaavaa toimea riittämättömänä. 
Toimintojen eriyttäminen on kauaskantoisten vaikutustensa vuoksi erityisasemassa, ja sen 
osalta komission ja BERT:n on molempien katsottava, että se on ainoa tehokas korjaava 
toimi, ennen kuin asianomainen kansallinen sääntelyviranomainen voi määrätä sen 
soveltamisesta.

3. SIIRTYMINEN TÄYSIN VAPAASEEN KILPAILUUN
Vaikka ennakkosääntely on luonteeltaan väliaikaista, sääntelyä tulisi poistaa asteittain vain, 
jos markkinoille syntyy todellista kilpailua. Tässä mielessä tarkistuslausekkeen (jolla 
komissiota vaaditaan seuraamaan jatkuvasti säänneltyjen markkinoiden kilpailun tasoa ja 
suorittamaan säännöllisiä tarkistuksia) sisällyttäminen tekstiin voisi olla asianmukainen 
toimintatapa. 

Lisäksi tulisi arvioida huolellisesti uusien liityntäteknologioiden (valokuitukaapeliverkot) 
kilpailuvaikutuksia, sillä nämä teknologiat saattavat edellyttää menettely- ja 
sääntelyvälineiden mukauttamista, jotta varmistetaan kilpailun säilyttäminen näillä uusilla 
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markkinoilla ja samalla riittävien kannusteiden tarjoaminen näiden uusien verkkojen 
käyttöönotolle. Näin ollen komissiota kehotetaan ottamaan huomioon näiden uusien 
liityntäverkkojen sääntelystä käytävä poliittinen keskustelu ja mukauttamaan tästä asiasta 
mahdollisesti antamansa suositukset täysin sen mukaisiksi. 

3.1 Alueelliset markkinat 
Jotta sääntelyä voidaan purkaa siellä, missä sitä ei enää tarvita, tarvitaan monivivahteisempaa 
lähestymistapaa markkinoiden, myös alueellisten markkinoiden, analysointiin. Sääntelyn 
velvoitteet voitaisiin poistaa sellaisilta maantieteellisiltä alueilta, joille katsotaan syntyneen 
todellista kilpailua, ja toisaalta ne voitaisiin ottaa uudelleen käyttöön tai niitä voitaisiin 
tehostaa sellaisilla alueilla, joilla ei vallitse kilpailua, vaikka kyseisiä kansallisen tason 
markkinoita pidettäisiinkin kilpailtuina markkinoina. Näin voitaisiin vähentää sitä riskiä, että 
hallitsevassa asemassa olevat operaattorit tukevat ristiin alueita, joilla ei ole kilpailua, ja 
alueita, joilla vallitsee kilpailu. Kansallisten sääntelyviranomaisten tulisi käsitellä markkina-
analyyseissaan tätä mahdollisuutta.

4. SEURAAVAN SUKUPOLVEN VERKOT
Seuraavan sukupolven liityntäteknologian sekä radiotaajuuksien käsittely ovat 
televiestintäalan kaksi tärkeintä poliittista kysymystä tällä hetkellä. Niiden ottaminen 
huomioon direktiiveissä antaa alasta täydellisen kuvan, jonka avulla voidaan edistää 
johdonmukaisia investointeja.

Valokuitukaapeliverkot tarjoavat paljon suuremman kapasiteetin kuin muut televiestinnän 
tiedonsiirtotekniikat. Tämä uusi teknologia edellyttää sähköisen viestinnän nykyisen sääntelyn 
tarkistamista ja mukauttamista kolmea tavoitetta silmälläpitäen: (sekä nykyisten toimijoiden 
että uusien tulokkaiden) investointien edistäminen, kilpailun ja kuluttajien 
valinnanmahdollisuuksien turvaaminen ja uuden teknologian nopea käyttöönotto 
mahdollisimman laajalla alueella (ei vain tiheään asutuilla alueilla). 

Vaikka täysin vapaan infrastruktuurien välisen kilpailun (rinnakkaiset kapasiteetiltaan suuret 
valokuitukaapeliliityntäverkot) katsotaan olevan paras vaihtoehto, johon tulisi ensisijaisesti 
pyrkiä, tällainen käyttöönotto ei luultavasti olisi toteuttamiskelpoista tai taloudellista kaikissa 
valtioissa tai yksittäisten valtioiden kaikilla maantieteellisillä alueilla, kuten kilpailevien 
verkkojen nykyinen käyttöönottoaste osoittaa. Missä tällainen käyttöönotto ei ole mahdollista, 
tarvitaan verkkoja koskevaa avointa lähestymistapaa, jossa suositaan investointien jakamista 
ja tarvittaessa määrätään syrjimättömistä käyttöoikeuksista. Jos investointien jakaminen ei ole 
mahdollista, sääntelyllä tulisi taata, että kaikki verkkoa käyttävät operaattorit jakavat 
kohtuullisella tavalla investointiriskit.
Kaiken kaikkiaan sääntelijöillä tulisi olla käytössään tehokkaat välineet kilpailun, 
investointien ja kuluttajahyötyjen edistämiseksi. Tämä voisi merkitä, alueella vallitsevan 
kilpailun asteen mukaan, rakennusten sisäisen kaapeloinnin yhteiskäytön pakollistamista, 
passiivisen infrastruktuurin (kuten kaapelikanavien, mastojen, asennusoikeuksien ja 
rakennusten sisäisen kaapeloinnin) ja runkoyhteyksien käyttöoikeuksista määräämistä, 
investointien jakamisen ja kysynnän kasvattamisen edistämistä tai eriyttämisvaatimusten 
laajentamista koskemaan näitä uusia verkkoja.
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