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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

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

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

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

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

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

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

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

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi 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
(164961/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (164961/1/2008 – C6-0066/2009),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0697)

– ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2008)0724),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen toiseen 
käsittelyyn (A6-0000/2009),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(2 a) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden 
tiettyjen lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0449.
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yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskeva direktiivi) 3 
päivänä lokakuuta 1989 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 89/552/ETY1 tarkistettiin 
vuonna 2007 sen varmistamiseksi, että 
Euroopan unionin tietotekniikka-alalla 
sekä mediateollisuudessa ja -palveluissa 
vallitsevat parhaat mahdolliset 
kilpailuedellytykset ja oikeusvarmuuden 
periaate sekä kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden kunnioitus. Tässä 
asiayhteydessä oikeudenmukainen ja 
tasapainoinen sähköisiä viestintäverkkoja 
ja -palveluja koskeva sääntelyjärjestelmä 
on koko EU:n audiovisuaalisen sektorin 
olennainen peruspilari.
_________________
EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 1, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 2

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(3) Sähköisiä viestintäverkkoja ja -
palveluja koskevaa EU:n 
sääntelyjärjestelmää olisi sen vuoksi 
uudistettava, jotta saataisiin valmiiksi 
sähköisen viestinnän sisämarkkinat, 
vahvistamalla yhteisön mekanismia 
huomattavan markkinavoiman 
operaattoreiden sääntelemiseksi keskeisillä 
markkinoilla. Tätä täydennetään
[Euroopan telealan sääntelyviranomaisten
ryhmän perustamisesta] … päivänä 

(3) Sähköisiä viestintäverkkoja ja -
palveluja koskevaa EU:n 
sääntelyjärjestelmää olisi sen vuoksi 
uudistettava, jotta saataisiin valmiiksi 
sähköisen viestinnän sisämarkkinat, 
vahvistamalla yhteisön mekanismia 
huomattavan markkinavoiman 
operaattoreiden sääntelemiseksi keskeisillä 
markkinoilla. Tätä täydennetään
[televiestinnän eurooppalaisten
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
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…kuuta … annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella
…/…/EY. Uudistukseen sisältyy myös 
tehokkaan taajuuksien 
hallinnointistrategian määrittely 
yhtenäisen eurooppalaisen tietoalueen 
toteuttamiseksi ja vammaisia käyttäjiä 
koskevien säännösten tehostaminen 
osallistavan tietoyhteiskunnan 
toteuttamiseksi.

(BERT) perustamisesta] annettavalla
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella …/2009/EY. Uudistukseen 
sisältyy myös tehokkaan ja koordinoidun 
taajuushallintostrategian määrittely 
yhtenäisen eurooppalaisen tietoalueen 
toteuttamiseksi ja vammaisia käyttäjiä 
koskevien säännösten tehostaminen 
osallistavan tietoyhteiskunnan 
toteuttamiseksi.

Tämä tarkistus koskee koko 
muutossäädöksen 1 artiklaa.

Or. en

Perustelu
Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 3

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 3a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(3 a) EU:n sähköistä viestintää koskevan 
sääntelykehyksen tavoitteena on luoda 
tarjontaan ja kysyntään perustuva kestävä 
sähköisen viestinnän ekosysteemi: 
tarjonta syntyy tehokkaan ja 
kilpailukykyisen infrastruktuurin sekä 
palvelumarkkinoiden avulla, kysyntä taas 
tietoyhteiskunnan lisääntyvän kehityksen 
avulla.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 3, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).
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Tarkistus 4

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(4) Tavoitteena on vähitellen vähentää 
alakohtaista ennakkosääntelyä sitä mukaa 
kun kilpailu markkinoilla kehittyy siten, 
että lopulta sähköistä viestintää säännellään 
ainoastaan kilpailulainsäädäntönä. Koska 
sähköisen viestinnän markkinat ovat viime 
vuosina osoittaneet voimakasta 
kilpailudynamiikkaa, on ensisijaisen 
tärkeää, että ennakkosääntelyvelvoitteita 
määrätään ainoastaan siinä tapauksessa, 
että todellista ja kestävää kilpailua ei ole.

(4) Tavoitteena on vähitellen vähentää 
alakohtaista ennakkosääntelyä sitä mukaa 
kun kilpailu markkinoilla kehittyy siten, 
että lopulta sähköistä viestintää säännellään 
ainoastaan kilpailulainsäädäntönä. Koska 
sähköisen viestinnän markkinat ovat viime 
vuosina osoittaneet voimakasta 
kilpailudynamiikkaa, on ensisijaisen 
tärkeää, että ennakkosääntelyvelvoitteita 
määrätään ainoastaan siinä tapauksessa, 
että todellista ja kestävää kilpailua ei ole.
Ennakkosääntelyn jatkamistarvetta olisi 
arvioitava viimeistään kolmen vuoden 
kuluttua tämän direktiivin saattamisesta 
osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistuksen 4 viimeinen lause, jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).

Tarkistus 5

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(5) Jotta varmistetaan suhteellinen ja 
mukautettavissa oleva lähestymistapa 
muuttuviin kilpailutilanteisiin, kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat säännellä 
markkinoita kansallisella tasolla sekä 
poistaa sääntelyvelvoitteita markkinoilta 
ja/tai maantieteellisiltä alueilta, joilla on 

(5) Jotta varmistetaan suhteellinen ja 
mukautettavissa oleva lähestymistapa 
muuttuviin kilpailutilanteisiin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi voitava
säännellä markkinoita kansallisella tasolla 
sekä poistaa sääntelyvelvoitteita 
markkinoilta ja/tai maantieteellisiltä 
alueilta, joilla on todellista 
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todellista infrastruktuurikilpailua. infrastruktuurikilpailua. Tätä olisi 
sovellettava myös silloin, kun 
maantieteellisiä alueita ei ole määritelty 
erillisiksi markkinoiksi.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 5, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 6

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(6) Lissabonin strategian tavoitteiden
saavuttamisen kannalta keskeinen 
kysymys on tulevina vuosina edellytysten 
luominen tehokkaille investoinneille
uusiin nopeisiin verkkoihin, jotka edistävät 
innovointia sisällöltään rikkaissa 
internetpalveluissa ja vahvistavat 
Euroopan unionin kansainvälistä 
kilpailukykyä. Nämä verkot tarjoavat 
suunnattomia mahdollisuuksia hyödyttää 
kuluttajia ja liiketoimintaa kaikkialla 
Euroopan unionissa. Näin ollen on hyvin 
tärkeää edistää kestäviä investointeja 
kyseisten uusien verkkojen kehitykseen 
siten, että samalla turvataan kilpailu ja 
tuetaan kuluttajan valintoja sääntelyn 
ennustettavuuden ja yhdenmukaisuuden
avulla.

(6) Lissabonin strategian tavoitteiden
saavuttamiseksi on tarpeen antaa 
asianmukaisia kannustimia
investoinneille nopeisiin verkkoihin, jotka 
edistävät innovointia sisällöltään 
rikkaiden internetpalvelujen alalla ja 
vahvistavat Euroopan unionin 
kansainvälistä kilpailukykyä. Nämä verkot 
tarjoavat suunnattomia mahdollisuuksia 
hyödyttää kuluttajia ja liiketoimintaa 
kaikkialla Euroopan unionissa. Tästä 
syystä on hyvin tärkeää, että edistetään 
huomattavia investointeja kyseisten uusien 
verkkojen kehitykseen siten, että samalla 
turvataan kilpailu ja tuetaan
kuluttajavalintoja sääntelyn 
ennustettavuuden ja johdonmukaisuuden
avulla.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 6, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).
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Tarkistus 7

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 6a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(6 a) Komissio myönsi 20 
päivänä maaliskuuta 2006 antamassaan 
tiedonannossa "Laajakaistan 
levinneisyyserojen umpeen kurominen"1, 
että Euroopan unionin nopeiden 
laajakaistayhteyspalvelujen 
saatavuudessa on alueellisia eroja. 
Vaikka laajakaista onkin ylipäätään 
yleistynyt, eri alueiden 
liityntämahdollisuudet ovat vähäisemmät, 
koska kustannukset ovat alhaisen 
asukastiheyden ja pitkien välimatkojen 
vuoksi korkeat. Usein osoittautuu, että 
näillä alueilla ei ole riittävästi kaupallisia 
kannustimia laajakaistan kehittämiseen. 
Toisaalta tekniset innovoinnit alentavat 
käyttökustannuksia. Sen varmistamiseksi, 
että heikosti kehittyneillä alueilla 
investoidaan uusiin tekniikoihin, 
sähköisen viestinnän sääntelyn on oltava 
johdonmukaista muiden poliittisten 
toimenpiteiden kuten valtiontukea tai 
koheesiopolitiikkaa koskevien toimien 
taikka alan yleisten tavoitteiden kanssa.
_______________
EUVL C 151, 29.6.2006, s. 15.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 7, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).



PR\770260FI.doc 11/100 PE420.223v01-00

FI

Tarkistus 8

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(6 b) Investoiminen tutkimukseen ja 
kehitykseen on hyvin tärkeää seuraavan 
sukupolven valokuitukaapeliverkkojen 
kehityksen sekä joustavien ja tehokkaiden 
radioliittymien saavuttamisen kannalta 
sekä lisääntyneen kilpailun ja 
innovatiivisten sovellusten ja palvelujen 
tukemiseksi kuluttajien hyödyksi. 
Haasteena on toimittaa seuraavan 
sukupolven sähköiselle viestinnälle, 
tietotekniikalle ja tiedotusvälineille 
tarkoitetut ajasta ja paikasta 
riippumattomat ja konvergoidut verkko-
ja palveluinfrastruktuurit.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 8, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 9

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(6 c) Poliittisten toimenpiteiden avulla 
olisi pyrittävä täydentämään sähköisten 
viestintämarkkinoiden tehokasta 
toimintaa vaikuttamalla sekä tarjontaan 
että kysyntään sellaisen itseään 
vahvistavan kehityskulun stimuloimiseksi, 
jossa sisältöjen ja palvelujen 
parantaminen riippuu infrastruktuurin 
kehityksestä ja päinvastoin. Julkisen 
tahon osallistumisen olisi oltava oikein 
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suhteutettua, ja sen ei pitäisi vääristää 
kilpailua eikä estää yksityisiä 
investointeja, vaan sen olisi lisättävä 
kannustimia investointeihin ja vähentää 
markkinoillepääsyn esteitä. Tässä 
suhteessa viranomaiset voivat tukea 
sellaisen suurkapasiteettisen 
infrastruktuurin käyttöönottoa, joka 
kestää kauas tulevaisuuteen. Julkinen 
tuki olisi jaettava avointen ja 
kilpailukykyisten menettelyjen kautta, se 
ei saisi ennakolta suosia mitään 
tekniikkaa ja sen avulla olisi annettava 
infrastruktuurin käyttöoikeus 
syrjimättömällä tavalla. 

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 9, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 10

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 6 d kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(6 d) Komission olisi otettava huomioon 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
alan sidosryhmien näkemykset, kun se 
ottaa käyttöön tähän direktiiviin liittyviä 
toimenpiteitä tehokkaan 
kuulemismenettelyn avulla avoimuuden ja 
suhteellisuusperiaatteen turvaamiseksi. 
Komission olisi laadittava 
yksityiskohtaisia kuulemisasiakirjoja, 
joissa selvitetään harkittujen toimien eri 
vaiheet, ja asianomaisten sidosryhmien 
vastauksille on annettava riittävästi aikaa. 
Kuulemisten jälkeen vastaukset 
käsiteltyään komission olisi ilmoitettava 
antamassaan selonteossa syyt 
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päätökselleen, mukaan lukien kuvaus 
siitä, miten vastauksen antaneiden 
osapuolten näkemykset on otettu 
huomioon.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 11, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 11

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 6 e kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(6 e)Kansallisten sääntelyviranomaisten 
ja komission toiminta EU:n sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
sääntelyjärjestelmän yhteydessä edistää 
laajojen yleispoliittisten tavoitteiden 
toteutumista kulttuurin, työllisyyden, 
ympäristön, sosiaalisen koheesion ja 
aluekehityksen alalla sekä maankäytön 
suunnittelussa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 13, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).
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Tarkistus 12

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(11 a) On erittäin tärkeää, että 
kansallisilla sääntelyviranomaisilla ja 
yhteistyöelimellä on tarvittavat valtuudet 
ja tietämys, jotta ne voivat luoda 
kilpailukykyiset EU:n sisämarkkinat 
sähköisen viestinnän palveluille siten, että 
ne samalla suhtautuvat ymmärtäväisesti 
kansallisiin ja alueellisiin eroihin ja 
noudattavat toissijaisuusperiaatetta.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 13

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(13) Puitedirektiivin 6 artiklassa säädetty 
kansallinen kuuleminen olisi suoritettava 
ennen kyseisen direktiivin 7 artiklassa
säädettyä yhteisön kuulemista, jotta 
yhteisön kuulemisessa voitaisiin huomioida 
asiaan liittyvien tahojen näkemykset. 
Lisäksi toista yhteisön kuulemista ei 
tarvittaisi, jos kansallisen kuulemisen 
tulokset saavat aikaan toimenpide-
ehdotuksen muuttamisen.

(13) Puitedirektiivin 6 artiklassa säädetty 
kansallinen kuuleminen olisi suoritettava 
ennen kyseisen direktiivin 7 ja -7a 
artiklassa säädettyä yhteisön kuulemista, 
jotta yhteisön kuulemisessa voitaisiin 
huomioida asianosaisten osapuolten 
näkemykset. Lisäksi toista yhteisön 
kuulemista ei tarvittaisi, jos kansallisen 
kuulemisen tulokset saavat aikaan 
toimenpide-ehdotuksen muuttamisen.

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 14

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(19) Radiotaajuudet pitäisi nähdä 
rajallisena julkisena voimavarana, jolla on 
huomattavaa julkista arvoa ja markkina-
arvoa. On yleisen edun mukaista, että
radiotaajuuksia hallinnoidaan 
mahdollisimman tehokkaasti ja toimivasti 
talouden, yhteiskunnan ja ympäristön 
näkökulmasta, ottaen huomioon
kulttuurisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
tavoitteen, ja että niiden tehokkaan käytön 
esteitä poistetaan vaiheittain.

(16) Radiotaajuudet pitäisi nähdä 
rajallisena julkisena voimavarana, jolla on 
huomattavaa julkista arvoa ja markkina-
arvoa. On yleisen edun mukaista, että
taajuuksia hallinnoidaan mahdollisimman 
tehokkaasti ja toimivasti talouden, 
yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta 
ottaen huomioon radiotaajuuksien tärkeän 
roolin sähköiselle viestinnälle, 
kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja 
tiedonvälityksen moniarvoisuuteen 
liittyvät tavoitteet sekä sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden. Niiden 
tehokkaan käytön esteitä olisi sen takia 
poistettava vaiheittain.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 15

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(19 a) Euroopan yhteisön 
radiotaajuuspolitiikka ei saa rajoittaa 
yhteisön tasolla tai kansallisella tasolla 
yhteisön oikeuden mukaisesti toteutettavia 
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toimenpiteitä, joilla pyritään yleisen edun 
mukaisiin, erityisesti sisällön sääntelyyn 
ja audiovisuaali- ja viestintäalan 
politiikkaan liittyviin tavoitteisiin, 
direktiivin 1999/5/EY säännöksiä eikä 
jäsenvaltioiden oikeutta järjestää ja 
käyttää radiotaajuuksiaan yleisen 
järjestyksen, turvallisuuden ja 
puolustuksen tarkoituksiin.

Or. en

Perustelu
Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta).

Tarkistus 16

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(19 b) Direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 8 a artiklassa 
määritettyjen tavoitteiden saavuttamisen 
edistämiseksi olisi jäsenvaltioiden 
johdolla järjestettävä vuonna 2010 
taajuuksia koskeva kokous, johon 
osallistuisivat Euroopan parlamentti, 
komissio ja kaikki sidosryhmät. 
Kokouksen olisi erityisesti edistettävä 
seuraavia seikkoja: EU:n 
taajuuspolitiikan yleisen 
johdonmukaisuuden lisääminen, 
taajuuksien vapauttaminen uusille 
sähköisille viestintäpalveluille 
digitaalilähetyksiin siirtymisen myötä ja 
analogisista digitaalisiin maanpäällisiin 
televisiolähetyksiin siirtymistä koskevien 
ohjeiden antaminen.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 18, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
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käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 17

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 19 c kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(19 c) Analogisista digitaalisiin 
televisiolähetyksiin siirtymisen pitäisi 
digitaaliteknologian selvästi paremman 
lähetystehokkuuden johdosta vapauttaa 
huomattavia määriä taajuuksia Euroopan 
unionissa ja luoda niin sanottua 
taajuusylijäämää. Jäsenvaltioiden olisi 
vapautettava taajuusylijäämänsä 
mahdollisimman nopeasti, mikä antaisi 
kansalaisille mahdollisuuden saada 
käyttöönsä uusia, innovatiivisia ja 
kilpailukykyisiä palveluja. Tätä 
tarkoitusta varten digitaalisen ylijäämän 
tehokasta jakoa tai uudelleenjakoa 
kansallisella tasolla haittaavat esteet olisi 
poistettava ja digitaalisen 
taajuusylijäämän jaossa yhteisössä olisi 
noudatettava yhdenmukaisempaa ja 
integroidumpaa lähestymistapaa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 19, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 18

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(22) Tämän direktiivin taajuuksien 
hallinnointia koskevien säännösten olisi 

(22) Tämän direktiivin taajuuksien 
hallinnointia koskevien säännösten olisi 
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oltava sopusoinnussa radiotaajuuksien 
hallinnoinnin alalla toimivien 
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 maailmanlaajuisesti.

oltava sopusoinnussa radiotaajuuksien 
hallinnoinnin alalla toimivien 
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 jäsenvaltioiden ja ITU:n 
muiden jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Perustelu
Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta).

Tarkistus 19

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 26 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(26) Taajuuksien hallinnoinnin ja 
taajuuksien käyttömahdollisuuksien 
joustavuutta olisi parannettava 
teknologiasta ja palvelusta 
riippumattomien valtuutusten kautta, jotta 
taajuuksien käyttäjät voisivat valita 
parhaat teknologiat ja palvelut 
käytettäväksi sähköisille 
viestintäpalveluille avoimilla 
taajuusalueilla taajuuksien varaamista 
koskevissa kansallisissa taulukoissa 
yksilöidyllä tavalla ja ITU:n radio-
ohjesääntöjen mukaisesti, jäljempänä 
'teknologia- ja palveluriippumattomuuden 
periaatteet'. Teknologioihin ja palveluihin 
olisi sovellettava hallintopäätöksiin 
perustuvaa lähestymistapaa, kun kyseessä 
on yleinen etu, ja tällainen lähestymistapa 
olisi perusteltava selkeästi ja sitä olisi 
tarkasteltava säännöllisesti uudelleen.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu
Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta).

Tarkistus 20

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(28) Taajuuksien käyttäjien olisi voitava 
vapaasti valita palvelut, joita ne haluavat 
tarjota, noudattaen siirtymäkauden 
määräyksiä, joilla ratkaistaan aikaisemmin 
hankittuihin oikeuksiin liittyvät 
kysymykset. Tähän 
palveluriippumattomuuden periaatteeseen 
olisi voitava tehdä poikkeuksia, jotka 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten elämän turvallisuuden takaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja ne pitäisi sallia silloin kun 
se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin pitäisi sisältyä kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen yhteisön oikeuden mukaisesti 
jäsenvaltioiden määrittelemällä tavalla. 
Lukuun ottamatta tilanteita, joissa on 
taattava elämän turvallisuus tai 
saavutettava muita yleisen edun mukaisia 
tavoitteita, poikkeukset eivät saisi johtaa 
tietyille palveluille varattuun yksiomaiseen
käyttöön vaan näille palveluille pitäisi 
pikemminkin myöntää etuoikeus siten, että 
muutkin palvelut tai teknologiat voivat 
mahdollisuuksien mukaan toimia samalla 
taajuusalueella.

(28) Taajuuksien käyttäjien olisi voitava 
vapaasti valita palvelut, joita ne haluavat 
tarjota, noudattaen siirtymäkauden 
määräyksiä, joilla ratkaistaan aikaisemmin 
hankittuihin oikeuksiin liittyvät 
kysymykset. Tähän 
palveluriippumattomuuden periaatteeseen 
olisi voitava tehdä poikkeuksia, jotka 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten elämän turvallisuuden takaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja ne pitäisi sallia silloin kun 
se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin pitäisi sisältyä kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen yhteisön oikeuden mukaisesti 
jäsenvaltioiden määrittelemällä tavalla. 
Lukuun ottamatta tilanteita, joissa on 
taattava elämän turvallisuus, poikkeukset 
eivät saisi johtaa tietyille palveluille 
varattuun yksinomaiseen käyttöön vaan 
näille palveluille pitäisi pikemminkin 
myöntää etuoikeus siten, että muutkin 
palvelut tai teknologiat voivat 
mahdollisuuksien mukaan toimia samalla 
taajuusalueella.
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Or. en

Perustelu
Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta).

Tarkistus 21

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 36 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(36) Luotettava ja turvallinen tiedonvälitys 
sähköisten viestintäverkkojen kautta on 
yhä keskeisemmässä asemassa koko 
talouden ja yhteiskunnan kannalta yleensä. 
Järjestelmän monimutkaisuudella, 
teknisellä häiriöllä, inhimillisellä virheellä, 
onnettomuuksilla tai hyökkäyksillä voi olla 
vaikutuksia sellaisten fyysisten 
infrastruktuurien toimintaan ja 
saatavuuteen, joilla toimitetaan EU:n 
kansalaisille tärkeitä palveluja, kuten 
sähköisen hallinnon palveluja. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi sen vuoksi 
varmistaa, että yleisten viestintäverkkojen 
eheys ja turvallisuus säilytetään. Euroopan 
verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) 
pitäisi myötävaikuttaa sähköisen viestinnän 
turvallisuustason kohottamiseen muun 
muassa tarjoamalla asiantuntemusta ja 
neuvontaa ja edistämällä parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista. Sekä ENISAlla 
että kansallisilla sääntelyviranomaisilla 
pitäisi olla tarvittavat välineet tehtäviensä 
suorittamiseen, mukaan lukien valtuudet 
saada riittävästi sellaista tietoa, jonka 
avulla ne pystyvät arvioimaan verkkojen 
tai palvelujen turvallisuustasoa, sekä 
seikkaperäistä ja luotettavaa tietoa 
varsinaisista turvallisuuden 
vaarantumistilanteista, joilla on ollut 
huomattavia vaikutuksia verkkojen tai 
palvelujen toimintaan. Riittävän 
turvallisuuden onnistunut ylläpitäminen ei 

(36) Luotettava ja turvallinen tiedonvälitys 
sähköisten viestintäverkkojen kautta on 
yhä keskeisemmässä asemassa koko 
talouden ja yhteiskunnan kannalta yleensä. 
Järjestelmän monimutkaisuudella, 
teknisellä häiriöllä, inhimillisellä virheellä, 
onnettomuuksilla tai hyökkäyksillä voi olla 
vaikutuksia sellaisten fyysisten 
infrastruktuurien toimintaan ja 
saatavuuteen, joilla toimitetaan EU:n 
kansalaisille tärkeitä palveluja, kuten 
sähköisen hallinnon palveluja. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi sen vuoksi 
varmistaa, että yleisten viestintäverkkojen 
eheys ja turvallisuus säilytetään. Euroopan 
verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) 
pitäisi myötävaikuttaa sähköisen viestinnän 
turvallisuustason kohottamiseen muun 
muassa tarjoamalla asiantuntemusta ja 
neuvontaa ja edistämällä parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista. Sekä ENISAlla 
että kansallisilla sääntelyviranomaisilla 
pitäisi olla tarvittavat välineet tehtäviensä 
suorittamiseen, mukaan lukien valtuudet 
saada riittävästi sellaista tietoa, jonka 
avulla ne pystyvät arvioimaan verkkojen 
tai palvelujen turvallisuustasoa, sekä 
seikkaperäistä ja luotettavaa tietoa 
varsinaisista turvallisuuden 
vaarantumistilanteista, joilla on ollut 
huomattavia vaikutuksia verkkojen tai 
palvelujen toimintaan. Riittävän 
turvallisuuden onnistunut ylläpitäminen ei 
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tapahdu kerralla vaan se on jatkuva 
toteuttamis-, uudelleentarkastelu- ja 
ajantasaistamisprosessi, ja sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen tuottajia 
olisikin vaadittava toteuttamaan 
toimenpiteitä verkkojen ja palvelujen 
eheyden ja turvallisuuden takaamiseksi 
arvioitujen riskien varalta, ottaen 
huomioon tällaisten toimenpiteiden 
uusimman kehitystason.

tapahdu kerralla vaan se on jatkuva 
toteuttamis-, uudelleentarkastelu- ja 
ajantasaistamisprosessi, ja sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen tuottajia 
olisikin vaadittava toteuttamaan 
toimenpiteitä verkkojen ja palvelujen 
eheyden ja turvallisuuden takaamiseksi 
arvioitujen riskien varalta, ottaen 
huomioon tällaisten toimenpiteiden 
uusimman kehitystason. Jäsenvaltioiden 
olisi sallittava asianmukainen julkinen 
kuulemisvaihe ennen 
erityistoimenpiteiden hyväksymistä sen 
varmistamiseksi, että yleisiä sähköisiä 
viestintäverkkoja tai yleisesti saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja 
tarjoavat yritykset toteuttavat tarvittavat 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
hallitakseen asianmukaisesti verkkojen tai 
palvelujen turvallisuuteen kohdistuvia 
riskejä ja varmistaakseen verkkojensa 
eheyden.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta) siirtämällä 13 a artiklan 2 kohtaan esitetty tarkistus vastaavaan 
johdanto-osan kappaleeseen.

Tarkistus 22

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 43 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(43) Tehokkaita investointeja ja kilpailua 
olisi edistettävä rinnakkain talouskasvun, 
innovoinnin ja kuluttajan valinnanvaran 
lisäämiseksi.

(43) Investointeja ja kilpailua olisi 
edistettävä rinnakkain talouskasvun, 
innovoinnin ja kuluttajan valinnanvaran 
lisäämiseksi.

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 23

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 45 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(45) Uusien tulokkaiden ei ehkä ole 
taloudellisesti kannattavaa rakentaa 
vakiintuneen operaattorin verkon rinnalle 
osittain tai kokonaan omaa 
paikallisverkkoaan kohtuullisessa ajassa. 
Tässä yhteydessä eriytetyn käyttöoikeuden 
salliminen huomattavan markkinavoiman 
operaattorin tilaajayhteyksiin tai 
tilaajayhteyden osiin voi helpottaa 
markkinoille pääsyä ja lisätä kilpailua 
vähittäistason laajakaistamarkkinoilla. 
Silloin kun eriytetty käyttöoikeus 
tilaajayhteyksiin tai tilaajayhteyden osiin 
ei ole teknisesti tai taloudellisesti 
mahdollista, voidaan soveltaa vastaavia 
toimintoja tarjoavan ei-fyysisen tai 
virtuaalisen verkon käyttöoikeuden 
tarjoamista koskevia asianmukaisia 
velvoitteita.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).
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Tarkistus 24

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 46 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(46) Toimintojen eriyttäminen tarkoittaa, 
että vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin on perustettava operatiivisesti 
erillisiä liiketoimintayksiköitä, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa täysin 
samanarvoisten käyttöoikeustuotteiden 
tarjonta kaikille ketjun loppupään 
operaattoreille, mukaan luettuna 
operaattorin omat vertikaalisesti 
integroituneet alaosastot. Toimintojen 
eriyttäminen mahdollistaa kilpailun 
lisäämisen useilla merkityksellisillä 
markkinoilla vähentämällä huomattavasti 
houkutusta syrjintään ja helpottamalla 
syrjimättömyysvelvoitteiden 
noudattamisen varmentamista ja valvontaa.
Poikkeuksellisissa tapauksissa 
toimintojen eriyttäminen on 
perusteltavissa korjaavana toimena, kun 
on toistuvasti epäonnistuttu saavuttamaan 
todellinen syrjimättömyys useilla 
kyseisistä markkinoista ja kun on hyvin 
vähän tai ei lainkaan merkkejä 
infrastruktuurien välisen kilpailun 
syntymisestä kohtuullisessa aikataulussa 
sen jälkeen kun on turvauduttu yhteen tai 
useampaan aiemmin 
tarkoituksenmukaisena pidettyyn 
korjaavaan toimeen. On kuitenkin 
tärkeää varmistaa, että sen määrääminen 
säilyttää kyseisen yrityksen kannustimet 
investoida verkkoonsa ja että siitä ei 
aiheudu mitään kielteisiä vaikutuksia 
kuluttajien hyvinvoinnille. Sen 
määrääminen edellyttää liityntäverkkoon 
liittyvien eri merkityksellisten 
markkinoiden koordinoitua analyysiä 
puitedirektiivin 16 artiklassa säädetyn 
markkina-analyysimenettelyn mukaisesti. 
Markkina-analyysiä tehdessään ja tämän 
korjaavan toimen yksityiskohtia 

(46) Toimintojen eriyttäminen tarkoittaa, 
että vertikaalisesti integroituneen 
operaattorin on perustettava operatiivisesti 
erillisiä liiketoimintayksiköitä, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa täysin 
samanarvoisten käyttöoikeustuotteiden 
tarjonta kaikille ketjun loppupään 
operaattoreille, mukaan luettuna 
operaattorin omat vertikaalisesti 
integroituneet alaosastot. Toimintojen 
eriyttäminen saattaa mahdollistaa kilpailun 
lisäämisen useilla merkityksellisillä 
markkinoilla vähentämällä huomattavasti 
houkutusta syrjintään ja helpottamalla 
syrjimättömyysvelvoitteiden 
noudattamisen varmentamista ja valvontaa. 
Sisämarkkinoiden kilpailuhäiriöiden
välttämiseksi komission olisi hyväksyttävä 
etukäteen toimintojen eriyttämistä koskevat 
ehdotukset.
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suunnitellessaan kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota tuotteisiin, joita erilliset 
liiketoimintayksiköt tulisivat hoitamaan, 
ottaen huomioon verkon rakentamisen 
laajuuden ja teknologian kehityksen 
tason, jotka voivat vaikuttaa kiinteiden ja 
langattomien palvelujen korvaavuuteen.
Sisämarkkinoiden kilpailuhäiriöiden 
välttämiseksi komission olisi hyväksyttävä 
etukäteen toimintojen eriyttämistä koskevat 
ehdotukset.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 31, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 25

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 50 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(50 a) Komission olisi esitettävä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotus 
sellaisten yhteisön sähköistä viestintää 
koskevan politiikan 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavien 
teknisten täytäntöönpanotoimien 
hyväksymiseksi, jotka menevät 
yhdenmukaistamistoimia pidemmälle.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 34, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).
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Tarkistus 26

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 57 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(57) Valtuutuksiin liitettäviin ehtoihin 
pitäisi sisältyä erityisehtoja, jotka koskevat
vammaisten käyttäjien verkkoonpääsyä ja 
viranomaisten tarvetta tiedottaa yleisölle 
ennen suuronnettomuuksia, niiden aikana 
ja jälkeen. Lisäksi, teknisten 
innovaatioiden merkitys huomioon ottaen, 
jäsenvaltioiden pitäisi voida antaa 
taajuuksien käyttövaltuutuksia 
koetarkoituksiin erityisin rajoituksin ja 
ehdoin, jotka on tiukasti perusteltu 
tällaisten oikeuksien kokeellisella 
luonteella.

(57) Valtuutuksiin liitettäviin ehtoihin 
pitäisi sisältyä erityisehtoja, jotka koskevat
esteettömyyttä vammaisille käyttäjille ja 
viranomaisten ja hätäpalvelujen tarvetta 
tiedottaa toisilleen ja yleisölle ennen 
suuronnettomuuksia, niiden aikana ja 
jälkeen. Lisäksi, teknisten innovaatioiden 
merkitys huomioon ottaen, jäsenvaltioiden 
pitäisi voida antaa taajuuksien 
käyttövaltuutuksia koetarkoituksiin 
erityisin rajoituksin ja ehdoin, jotka on 
tiukasti perusteltu tällaisten oikeuksien 
kokeellisella luonteella.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 38, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 27

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 60 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(60) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta antaa suosituksia ja/tai
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
jotka liittyvät puitedirektiivin 7 artiklan 
mukaisiin ilmoituksiin;
yhdenmukaistamiseen taajuuksien ja 
numeroinnin alalla sekä verkkojen ja 
palvelujen turvallisuuteen liittyvissä 
asioissa; merkityksellisten tuote- ja 
palvelumarkkinoiden yksilöintiin; 
valtioiden rajat ylittävien markkinoiden 
yksilöintiin; standardien täytäntöönpanoon 

(60) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka liittyvät 
yhdenmukaistamiseen taajuuksien ja 
numeroinnin alalla sekä verkkojen ja 
palvelujen turvallisuuteen liittyviin 
asioihin, merkityksellisten tuote- ja 
palvelumarkkinoiden yksilöintiin; 
valtioiden rajat ylittävien markkinoiden 
yksilöintiin; standardien täytäntöönpanoon 
sekä sääntelyjärjestelmän säännösten 
yhdenmukaiseen soveltamiseen. Sille olisi 
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sekä sääntelyjärjestelmän säännösten 
yhdenmukaiseen soveltamiseen.
Komissiolle olisi myös siirrettävä 
toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
käyttöoikeusdirektiivin liitteiden I ja II 
päivittämiseksi markkinoiden ja 
teknologian kehityksen mukaisesti. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa näiden 
direktiivien muita kuin keskeisiä osia muun 
muassa täydentämällä niitä uusilla muilla 
kuin keskeisillä osilla, ne olisi 
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

myös siirrettävä toimivalta hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
käyttöoikeusdirektiivin liitteiden I ja II 
päivittämiseksi markkinoiden ja 
teknologian kehityksen mukaisesti Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja
niiden tarkoituksena on muuttaa näiden 
direktiivien muita kuin keskeisiä osia muun 
muassa täydentämällä niitä uusilla muilla 
kuin keskeisillä osilla, ne olisi 
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan osittain tarkistus 39, jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).

Tarkistus 28

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
1 artikla – 1 kohta 

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

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

"1. Tällä direktiivillä perustetaan 
yhdenmukaistettu järjestelmä sähköisten 
viestintäpalvelujen, sähköisten 
viestintäverkkojen, niiden 
liitännäistoimintojen ja -palvelujen sekä 
päätelaitteiden tiettyjen, vammaisten 
käyttäjien käyttömahdollisuuksia 
helpottavien näkökohtien sääntelylle. 
Siinä säädetään kansallisten 
sääntelyviranomaisten tehtävistä ja 
määritellään joukko menettelyjä, joilla 
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säännöksiä tietyistä vammaisten 
verkkoonpääsyä helpottaviin 
päätelaitteisiin liittyvistä näkökohdista."

varmistetaan, että sääntelyjärjestelmää 
sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla 
yhteisössä."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta (62 
artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 29

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – e alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
1 artikla – e alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"e) 'liitännäistoiminnolla' fyysisiä 
infrastruktuureja ja muita toimintoja tai 
elementtejä, 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 
muun muassa rakennuksia tai rakennusten 
sisääntuloja, antenneja, torneja ja muita 
tukirakennelmia, kaapelikanavia, tyhjiä 
putkia, mastoja, kaapelikaivoja ja 
jakomoja;"

"e) 'liitännäistoiminnolla' fyysisiä 
infrastruktuureja ja muita toimintoja tai 
elementtejä, 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 
muun muassa rakennuksia tai rakennusten 
sisääntuloja, rakennusten kaapelointia,
antenneja, torneja ja muita 
tukirakennelmia, kaapelikanavia, tyhjiä 
putkia, mastoja, kaapelikaivoja ja 
jakomoja;"

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan osittain parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä 
kanta (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).
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Tarkistus 30

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY 
3 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 
toimivaltuuksiaan puolueettomasti, 
avoimesti ja viivytyksittä. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on riittävät 
taloudelliset resurssit ja 
henkilöstöresurssit niille annetun tehtävän 
hoitamiseen."

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

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 43, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 31

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY 
3 artikla – 3 a kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3 a. Markkinoiden ennakkosääntelystä tai 
tämän direktiivin 20 tai 21 artiklassa 
tarkoitetusta yritysten välisten riitojen 

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisen sääntelyviranomaisen johtaja 
tai hänen sijaisensa voidaan irtisanoa 
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ratkaisemisesta vastaavien kansallisten 
sääntelyviranomaisten on oltava 
toiminnassaan riippumattomia eivätkä ne 
saa pyytää tai ottaa vastaan miltään 
muulta elimeltä ohjeita sellaisten 
tehtävien hoitamisessa, jotka niille on 
annettu yhteisön lainsäädännön 
täytäntöön panemiseksi annetun 
kansallisen lainsäädännön nojalla, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 ja 5 
kohdan säännösten soveltamista. Tämä ei 
estä kansallisen valtiosääntöoikeuden 
mukaista valvontaa. Ainoastaan 4 
artiklan mukaisesti perustetuilla 
muutoksenhakuelimillä on toimivalta 
keskeyttää kansallisten 
sääntelyviranomaisten tekemien päätösten 
soveltaminen tai kumota ne.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun
kansallisen sääntelyviranomaisen johtaja 
tai tarvittaessa tätä tehtävää hoitavan 
kollegiaalisen elimen jäsenet tai hänen tai 
heidän sijaisensa voidaan irtisanoa 
ainoastaan, jos asianomainen henkilö ei 
enää täytä tehtäviensä suorittamiseen 
vaadittavia kansallisessa lainsäädännössä
ennalta säädettyjä ehtoja. Kyseessä olevan 
kansallisen sääntelyviranomaisen 
johtajan tai tarvittaessa tätä tehtävää 
hoitavan kollegiaalisen elimen jäsenten 
irtisanomisesta tehty päätös on 
julkistettava irtisanomisen ajankohtana. 
Kansallisen sääntelyviranomaisen
irtisanotulle johtajalle tai tarvittaessa tätä 
tehtävää hoitavan kollegiaalisen elimen 
jäsenille on annettava perustelut, ja 
asianomaisella henkilöllä on oikeus 
pyytää irtisanomisesta tehdyn päätöksen
julkistamista, jollei niin muuten tehtäisi, 
missä tapauksessa päätös julkistetaan.

ainoastaan, jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamiseen vaadittavia 
kansallisessa lainsäädännössä etukäteen
säädettyjä ehtoja tai jos hän on syyllistynyt 
vakavaan rikkomukseen. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen johtajan 
irtisanomisesta tehdyn päätöksen täytyy 
sisältää perustelut ja se täytyy julkistaa 
erottamisen ajankohtana.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
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(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 32

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY 
3 artikla – 3 a kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
kansallisilla sääntelyviranomaisilla on
erilliset vuosibudjetit. Niiden budjetit on 
julkistettava.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
kansallisilla sääntelyviranomaisilla on
riittävät taloudelliset voimavarat ja 
henkilöstövoimavarat niille osoitettujen 
tehtävien hoitamista ja aktiiviseen 
yhteistyöelimen toimintaan osallistumista 
ja sen edistämistä varten. Kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on oltava erilliset 
talousarviot, joita koskevien tietojen on 
oltava julkisesti saatavilla.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 33

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY 
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on käytössä tehokkaat 
järjestelmät, joiden avulla jokainen käyttäjä 
tai sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -
palveluja tarjoava yritys, johon kansallisen 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on käytössä tehokkaat 
järjestelmät, joiden avulla jokainen käyttäjä 
tai sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -
palveluja tarjoava yritys, johon kansallisen 
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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 ja että käytettävissä on toimiva
muutoksenhakujärjestelmä.

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

Tällä tarkistuksella (katso ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 46 ja 47) pyritään 
kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 2 kohdan b alakohta).

Tarkistus 34

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY 
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Kansallisen sääntelyviranomaisen päätös 
on voimassa, kunnes 
muutoksenhakuprosessissa on annettu 
ratkaisu, jollei määrätä tilapäisiä 
toimenpiteitä kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti."

Kansallisen sääntelyviranomaisen päätös 
on voimassa, kunnes 
muutoksenhakuprosessissa on annettu 
ratkaisu, jollei määrätä tilapäisiä 
toimenpiteitä kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyjä tilapäisiä toimenpiteitä 
voidaan yhteisön oikeuden mukaisesti 
määrätä, jos on kiireellinen tarve 
keskeyttää päätöksen vaikutus, jotta 
estetään vakava ja peruuttamaton haitta 
osapuolelle, joka hakee näitä 
toimenpiteitä ja kun intressien tasapaino 
sitä edellyttää."
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Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella (katso ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 46 ja 47) pyritään 
kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 2 kohdan b alakohta).

Tarkistus 35

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY 
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a a) Lisätään kohta seuraavasti:
"2 a. Muutoksenhakuelimet voivat pyytää 
yhteistyöelimeltä lausuntoa ennen kuin ne 
tekevät muutoksenhakuprosessia 
koskevan päätöksen."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 48, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 36

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY 
4 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"3. Jäsenvaltioiden on kerättävä tiedot 
muutoksenhakujen määrästä, 
muutoksenhakumenettelyjen kestosta, 
tilapäisten toimenpiteiden määräämisestä 
tehtyjen päätösten määrästä. 

3. Jäsenvaltioiden on kerättävä tiedot 
muutoksenhakujen aiheista, määrästä, 
muutoksenhakumenettelyjen kestosta, 
tilapäisten toimenpiteiden määräämisestä 1 
kohdan mukaisesti tehtyjen päätösten 
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Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot 
komissiolle ja ryhmälle jommankumman 
perustellusta pyynnöstä."

määrästä sekä tällaisten päätösten syistä. 
Jäsenvaltioiden on vuosittain toimitettava 
nämä tiedot komissiolle ja
yhteistyöelimelle."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 37

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/21/EY 
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
tarjoavat yritykset toimittavat kaikki 
tarvittavat tiedot, taloudelliset tiedot 
mukaan lukien, jotta kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat varmistua 
siitä, että tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännöksiä tai niiden 
mukaisesti tehtyjä päätöksiä noudatetaan. 
Näitä yrityksiä voidaan myös vaatia
toimittamaan erityisesti tiedot sellaisista 
tulevista verkkojen tai palvelujen 
uudistuksista, joilla voi olla vaikutuksia 
tukkutason palveluihin, joita ne tarjoavat 
kilpailijoille. Yrityksiä, joilla on 
huomattava markkinavoima 
tukkumarkkinoilla, voidaan myös vaatia 
toimittamaan kirjanpitotietoa 
vähittäismarkkinoista, jotka liittyvät 
kyseisiin tukkumarkkinoihin.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
tarjoavat yritykset toimittavat kaikki 
tarvittavat tiedot, taloudelliset tiedot 
mukaan lukien, jotta kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat varmistua 
siitä, että tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännöksiä tai niiden 
mukaisesti tehtyjä päätöksiä noudatetaan.
Kansallisilla viranomaisilla on oikeus 
vaatia näitä yrityksiä toimittamaan 
erityisesti tiedot sellaisista tulevista 
verkkojen tai palvelujen uudistuksista, 
joilla voi olla vaikutuksia tukkutason 
palveluihin, joita ne tarjoavat kilpailijoille. 
Yrityksiä, joilla on huomattava 
markkinavoima tukkumarkkinoilla, 
voidaan myös vaatia toimittamaan 
kirjanpitotietoa vähittäismarkkinoista, jotka 
liittyvät kyseisiin tukkumarkkinoihin.

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta).

Tarkistus 38

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY 
7 artikla – 2-5 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myötävaikutettava sisämarkkinoiden 
kehittymiseen toimimalla avoimella tavalla 
yhteistyössä sekä keskenään että
komission ja ryhmän kanssa, tämän 
direktiivin ja erityisdirektiivien säännösten 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. 
Tätä varten niiden on erityisesti toimittava 
yhteistyössä komission ja ryhmän kanssa
sellaisten välineiden ja keinojen 
löytämiseksi, jotka soveltuvat parhaiten 
tietyntyyppisten markkinatilanteiden 
hoitoon.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
myötävaikutettava sisämarkkinoiden 
kehittymiseen toimimalla avoimella tavalla 
yhteistyössä komission ja yhteistyöelimen
kanssa, tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien säännösten 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. 
Tätä varten niiden on erityisesti toimittava 
yhteistyössä komission ja yhteistyöelimen
kanssa, sellaisten välineiden ja keinojen 
löytämiseksi, jotka soveltuvat parhaiten 
tietyntyyppisten markkinatilanteiden 
hoitoon.

3. Jollei 7 a artiklan mukaisesti 
hyväksytyissä suosituksissa ja/tai 
suuntaviivoissa toisin määrätä, jos 
kansallinen sääntelyviranomainen aikoo 6 
artiklassa tarkoitetun kuulemisen jälkeen 
toteuttaa toimenpiteitä, jotka:

3. Jollei 7 a artiklan mukaisesti 
hyväksytyissä suosituksissa ja/tai 
suuntaviivoissa toisin määrätä, jos 
kansallinen sääntelyviranomainen aikoo 6 
artiklassa tarkoitetun kuulemisen jälkeen 
toteuttaa toimenpiteitä, jotka:

a) kuuluvat tämän direktiivin 15 tai 16 
artiklan tai direktiivin 2002/19/EY
(käyttöoikeusdirektiivi) 5 tai 8 artiklan 
soveltamisalaan, ja

a) kuuluvat tämän direktiivin 15 tai
16 artiklan tai direktiivin 2002/19/EY
(käyttöoikeusdirektiivi) 5 tai 8 artiklan 
soveltamisalaan, ja

b) jotka vaikuttavat jäsenvaltioiden 
väliseen kauppaan,

b) jotka vaikuttavat jäsenvaltioiden 
väliseen kauppaan,

sen on asetettava toimenpide-ehdotus 
perusteluineen ryhmän ja muiden 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten saataville 5 artiklan
3 kohdan mukaisesti sekä ilmoitettava siitä 

sen on asetettava toimenpide-ehdotus 
perusteluineen samaan aikaan komission, 
yhteistyöelimen ja muiden jäsenvaltioiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
saataville 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
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komissiolle, ryhmälle ja muille 
kansallisille sääntelyviranomaisille. 
Kansallisilla sääntelyviranomaisilla,
ryhmällä ja komissiolla on mahdollisuus 
antaa lausuntonsa kyseiselle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle yhden kuukauden 
kuluessa. Tätä yhden kuukauden 
määräaikaa ei voida pidentää.

sekä ilmoitettava siitä komissiolle,
yhteistyöelimelle ja muille kansallisille 
sääntelyviranomaisille. Kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla, yhteistyöelimellä ja 
komissiolla on mahdollisuus antaa 
lausuntonsa kyseiselle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle yhden kuukauden 
kuluessa. Tätä yhden kuukauden 
määräaikaa ei voida pidentää.

4. Jos 3 kohdassa tarkoitetulla aiotulla 
toimenpiteellä pyritään

4. Jos 3 kohdassa tarkoitetulla aiotulla 
toimenpiteellä pyritään

a) sellaisten merkityksellisten 
markkinoiden määrittelemiseen, jotka 
eroavat 15 artiklan 1 kohdan mukaisessa 
suosituksessa määritellyistä; tai

a) sellaisten merkityksellisten 
markkinoiden määrittelemiseen, jotka 
eroavat 15 artiklan 1 kohdan mukaisessa 
suosituksessa määritellyistä; tai

b) päättämään, onko jollakin yrityksellä 
joko yksin tai yhdessä muiden kanssa 
huomattava markkinavoima 16 artiklan 3, 
4 tai 5 kohdan mukaisesti; tai

b) päättämään, onko jollakin yrityksellä 
joko yksin tai yhdessä muiden kanssa 
huomattava markkinavoima 16 artiklan 3, 
4 tai 5 kohdan mukaisesti,

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, 
ja jos toimenpide vahingoittaisi 
jäsenvaltioiden välistä kauppaa, ja 
komissio on ilmoittanut kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle, että se katsoo 
toimenpide-ehdotuksen muodostavan 
esteen yhtenäismarkkinoille tai että se 
epäilee vakavasti ehdotuksen 
yhteensopivuutta yhteisön oikeuden ja 
erityisesti 8 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden kanssa, toimenpiteen 
hyväksymistä on lykättävä vielä kahdella 
kuukaudella. Tätä määräaikaa ei voida 
pidentää. Tätä määräaikaa ei voida 
pidentää.

ja jos toimenpide vahingoittaisi 
jäsenvaltioiden välistä kauppaa ja komissio 
on ilmoittanut kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle, että se katsoo 
toimenpide-ehdotuksen muodostavan 
esteen yhtenäismarkkinoille tai että se 
epäilee vakavasti ehdotuksen 
yhteensopivuutta yhteisön oikeuden ja 
erityisesti 8 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden kanssa, toimenpiteen 
hyväksymistä on lykättävä vielä kahdella 
kuukaudella. Tätä määräaikaa ei voida 
pidentää.

5. Komissio voi 4 kohdassa tarkoitetun 
kahden kuukauden määräajan kuluessa

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan kuluessa komissio 
voi tehdä päätöksen, jolla asianomaiselta 
kansalliselta sääntelyviranomaiselta 
edellytetään toimenpide-ehdotuksen 
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perumista. Komission on ennen päätöksen 
tekemistä otettava mahdollisimman 
tarkasti huomioon [televiestinnän 
eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelimen perustamisesta] ... 
päivänä ... kuuta ... annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o .../2009 5 artiklan mukaisesti annettu 
yhteistyöelimen lausunto. Päätökseen on 
liitettävä yksityiskohtainen ja 
objektiivinen selvitys siitä, miksi komissio 
katsoo, että toimenpide-ehdotusta ei pidä 
hyväksyä, sekä yksityiskohtaiset 
ehdotukset toimenpide-ehdotuksen 
muuttamiseksi.

a) tehdä 4 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettua toimenpide-ehdotusta 
koskevan päätöksen, jolla asianomaista 
kansallista sääntelyviranomaista 
vaaditaan perumaan toimenpide-ehdotus, 
ja/tai
b) antaa 4 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettua toimenpide-ehdotusta 
koskevan lausunnon, tai
c) päättää poistaa 4 kohdassa tarkoitettua 
toimenpide-ehdotusta koskevat 
varaumansa.
Komission on ennen a tai c kohdan 
mukaisen päätöksen tekemistä tai b 
kohdan mukaisen lausunnon antamista 
otettava mahdollisimman tarkasti 
huomioon ryhmän lausunto. Komission 
on liitettävä a kohdan mukaiseen 
päätökseen tai b kohdan mukaiseen 
lausuntoon yksityiskohtainen ja 
objektiivinen selvitys siitä, miksi se katsoo, 
että toimenpide-ehdotusta ei pidä 
hyväksyä, sekä yksityiskohtaiset 
ehdotukset toimenpide-ehdotuksen 
muuttamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan osittain tarkistus 52, jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).

Tarkistus 39

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/21/EY 
7 artikla – 7 ja 8 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

7. Kyseisen kansallisen 
sääntelyviranomaisen on otettava muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten,
ryhmän ja komission lausunnot 
mahdollisimman tarkasti huomioon ja se 
voi, 4 kohdan a ja b alakohdassa
tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta, 
hyväksyä lopullisen toimenpide-
ehdotuksen ja antaa sen tällöin tiedoksi 
komissiolle.

7. Kyseisen kansallisen 
sääntelyviranomaisen on otettava muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten,
yhteistyöelimen ja komission lausunnot 
mahdollisimman tarkasti huomioon ja se 
voi, 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia 
lukuun ottamatta, hyväksyä lopullisen 
toimenpide-ehdotuksen ja antaa sen tällöin 
tiedoksi komissiolle. Myös kaikkien 
muiden kansallisten elinten, jotka 
suorittavat tämän direktiivin tai 
erityisdirektiivien soveltamisalaan 
kuuluvia toimia, on otettava komission 
lausunnot mahdollisimman tarkasti 
huomioon.

Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
päättää muuttaa toimenpide-ehdotusta 
5 kohdan b alakohdan mukaisesti 
annetun lausunnon perusteella, sen on 
kuuden kuukauden kuluessa komission 
lausunnosta järjestettävä julkinen 
kuuleminen 6 artiklassa tarkoitettujen 
menettelyjen mukaisesti ja antaa 
muutetun toimenpiteen tiedoksi 
komissiolle.
Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
päättää olla muuttamatta toimenpide-
ehdotusta 5 kohdan b alakohdan 
mukaisesti annetun lausunnon 
perusteella, sen on niin ikään julkaistava 
perustelut päätökselleen ja toimitettava 
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nämä perustelut komissiolle 
kuuden kuukauden kuluessa komission 
lausunnosta.
8. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
annettava komissiolle ja ryhmälle tiedoksi 
kaikki lopulliset toimenpiteet, jotka 
kuuluvat 7 artiklan 3 kohdan a ja b 
alakohdan soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan osittain tarkistus 52, jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).

Tarkistus 40

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 6a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY 
-7 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

6 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"-7 a artikla

Menettely korjaavien toimien 
johdonmukaiseksi soveltamiseksi

1. Kun 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla 
aiotulla toimenpiteellä pyritään 
asettamaan, muuttamaan tai poistamaan 
toimijaa koskeva velvoite soveltaen 
16 artiklaa yhdessä 
direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 5 ja 9–13 a 
artiklan sekä direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan kanssa, 
komissio voi 7 artiklan 3 kohdassa 
säädetyn yhden kuukauden määräajan 
kuluessa ilmoittaa kyseiselle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja 
yhteistyöelimelle syyt, joiden vuoksi se 
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katsoo, että toimenpide-ehdotus 
muodostaa esteen yhtenäismarkkinoille, 
tai että se epäilee vakavasti ehdotuksen 
yhteensopivuutta yhteisön oikeuden 
kanssa. Tällaisessa tapauksessa 
toimenpide-ehdotuksen hyväksymistä on 
lykättävä vielä kolmella kuukaudella 
komission ilmoituksesta.
Jos tällaista ilmoitusta ei tehdä, kyseinen 
kansallinen sääntelyviranomainen voi 
hyväksyä toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission, yhteistyöelimen tai jonkin 
muun kansallisen sääntelyviranomaisen 
antamat lausunnot.
2. Kohdassa 1 tarkoitetun kolmen 
kuukauden määräajan kuluessa komissio, 
yhteistyöelin 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.
3. Yhden kuukauden kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetun kolmen kuukauden 
määräajan alkamisesta yhteistyöelin 
antaa jäsentensä enemmistöllä 
hyväksyttävän lausunnon, jossa 
vahvistetaan toimenpide-ehdotuksen 
asianmukaisuus ja tehokkuus tai 
todetaan, että toimenpide-ehdotus 
muodostaisi esteen sisämarkkinoille tai 
olisi ristiriidassa yhteisön oikeuden ja 
erityisesti 8 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden kanssa, ja jossa ilmoitetaan, 
katsooko se, että toimenpide-ehdotusta 
olisi muutettava tai se olisi peruttava, ja 
esitetään tarpeen mukaan tätä koskevia 
yksityiskohtaisia ehdotuksia. Lausunto on 
perusteltava ja julkistettava.
4. Jos yhteistyöelin on lausunnossaan 
ilmoittanut, että toimenpide-ehdotusta 
olisi muutettava tai se olisi peruttava, 
komissio voi, ottaen yhteistyöelimen 
lausunnon mahdollisimman tarkasti 
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huomioon, tehdä ennen 1 kohdassa 
tarkoitetun kolmen kuukauden 
määräajan päättymistä päätöksen, jolla 
vaaditaan kyseistä kansallista 
sääntelyviranomaista muuttamaan 
toimenpide-ehdotusta tai perumaan se ja 
jossa tehdään tätä koskevia 
yksityiskohtaisia ehdotuksia.
5. Kaikissa muissa tapauksissa komissio 
voi, ottaen yhteistyöelimen mahdollisen 
lausunnon mahdollisimman tarkasti 
huomioon ja noudattaen 22 artiklan 2 a 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
(sääntelykomiteamenettely), antaa 
päätösluonnoksen, jolla vaaditaan 
kyseistä kansallista sääntelyviranomaista 
muuttamaan toimenpide-ehdotusta tai 
perumaan se ja jossa tehdään tätä 
koskevia yksityiskohtaisia ehdotuksia.
6. Jos komissio ei ole tehnyt 4 kohdan 
mukaista päätöstä tai esittänyt 5 kohdan 
mukaista päätösehdotusta 1 kohdassa 
tarkoitetun kolmen kuukauden 
määräajan kuluessa, kansallinen 
sääntelyviranomainen voi hyväksyä 
toimenpide-ehdotuksen ottaen 
mahdollisimman tarkasti huomioon 
komission ja yhteistyöelimen 
mahdollisesti esittämät huomiot. 
Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
julkistettava, mihin toimenpiteisiin se on 
ryhtynyt näiden huomioiden johdosta.
7. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
muutettava toimenpide-ehdotusta tai 
peruttava se kuuden kuukauden kuluessa 
komission 4 tai 5 kohdan mukaisesti 
tekemästä perustellusta päätöksestä, jolla 
kansallista sääntelyviranomaista 
vaaditaan muuttamaan ehdotettua 
toimenpidettä tai perumaan se, mainitun 
päätöksen mukaisesti. Jos toimenpide-
ehdotusta on muutettava, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on järjestettävä 
julkinen kuuleminen 6 artiklassa 
tarkoitetun avoimuus- ja 
kuulemismenettelyn mukaisesti ja tehtävä 
uusi ilmoitus muutetusta toimenpide-
ehdotuksesta komissiolle 7 artiklan 
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säännösten mukaisesti.
8. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
perua toimenpide-ehdotuksen missä 
tahansa menettelyn vaiheessa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta) sallimalla jäsenvaltioiden harjoittama asianmukainen valvonta 
(sääntelymenettely, joka koskee päätöksiä ratkaisuista siinä tapauksessa, että yhteistyöelimen 
ja komission välillä on erimielisyyttä. Lisäksi tarkistuksella laajennetaan jäsenvalioiden 
valvontaa toimintojen erityttämistä koskevaan velvoitteiseen, johon nykyisin sovelletaan 
ainoastaan radiotaajuuskomitean neuvoa-antavaa menettelyä.

Tarkistus 41

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
7a artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet hyväksytään 22 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 42

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – a alakohta 
Direktiivi 2002/21/EY 
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Neuvoston yhteinen kanta 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 erityisesti 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 erityisesti 
niitä tehtäviä, joiden tarkoituksena on 
varmistaa tehokas kilpailu, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset toimivat samoin."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 56, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 43

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY 
8 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

b a) Korvataan 2 kohdan b alakohta 
seuraavasti:
"b) varmistamalla, ettei kilpailua 
sähköisen viestinnän alalla vääristetä tai 
rajoiteta, erityisesti sisällön sekä kaikkien 
verkkopalvelujen toimittamisen ja yleisen 
käyttöoikeuden osalta;"

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 58, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 44

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – e alakohta
Direktiivi 2002/21/EY 
8 artikla – 3 kohta – d alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"d) toimimalla yhteistyössä keskenään,
komission ja ryhmän kanssa 
johdonmukaisen sääntelykäytännön 
kehittämiseksi sekä tämän direktiivin ja 
erityisdirektiivien johdonmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi."

"d) toimimalla yhteistyössä komission ja
yhteistyöelimen kanssa johdonmukaisen 
sääntelykäytännön kehittämiseksi sekä 
tämän direktiivin ja erityisdirektiivien 
johdonmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 45

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – f a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY 
8 artikla – 4 kohta – f a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

f a) Lisätään 4 kohtaan f a alakohta.
"f a) soveltamalla periaatetta, jonka 
mukaan loppukäyttäjillä pitäisi olla 
mahdollisuus käyttää ja jaella mitä 
tahansa laillista sisältöä ja käyttää 
kaikkia valitsemiaan laillisia sovelluksia 
ja/tai palveluja;"
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Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan osittain tarkistus 61, jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).

Tarkistus 46

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – f b alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY 
8 artikla – 4 kohta – f b alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

f b) Lisätään 4 kohtaan f b alakohta.
"f b) soveltamalla periaatetta, jonka 
mukaan loppukäyttäjien perusoikeuksia 
tai -vapauksia ei rajoiteta sananvapautta 
ja tiedonvälityksen vapautta koskevan 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
11 artiklan mukaisesti ennen 
oikeusviranomaisen tekemää 
ennakkopäätöstä, paitsi niissä 
tapauksissa, joissa yleinen järjestys on 
uhattuna, jolloin ennakkopäätös voidaan 
pitää toissijaisena."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 138, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 47

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – g alakohta
Direktiivi 2002/21/EY 
8 artikla – 5 kohta – a alakohta
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Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a) edistämällä sääntelyn ennustettavuutta; a) edistämällä sääntelyn ennustettavuutta 
varmistamalla johdonmukainen 
sääntelylähestymistapa peräkkäisinä 
tarkastelukausina;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan osittain tarkistus 62, jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).

Tarkistus 48

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – g alakohta
Direktiivi 2002/21/EY 
8 artikla – 5 kohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) turvaamalla kuluttajia hyödyttävä 
kilpailu ja edistämällä tarvittaessa
infrastruktuuriin perustuvaa kilpailua;

c) turvaamalla kuluttajia hyödyttävä 
kilpailu ja edistämällä infrastruktuuriin 
perustuvaa kilpailua aina kun se on 
mahdollista;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan osittain tarkistus 62, jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).
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Tarkistus 49

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – g alakohta
Direktiivi 2002/21/EY 
8 artikla – 5 kohta – d alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

d) edistämällä tehokkaita uuteen ja 
parannettuun infrastruktuuriin tehtäviä 
investointeja ja niihin liittyviä 
innovaatioita;

d) edistämällä markkinalähtöisiä 
investointeja ja innovaatioita uuteen ja 
parannettuun infrastruktuuriin, myös 
rohkaisemalla investointien jakamiseen ja 
varmistamalla riskin kohtuullisen 
jakamisen investoijien ja niiden yritysten 
kanssa, jotka saavat uudet toiminnot 
käyttöönsä;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan osittain tarkistus 62, jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).

Tarkistus 50

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY 
-8 a artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

8 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"-8 a artikla

Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea

1. Perustetaan radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevä komitea, jonka tehtävänä on 
edistää 8 a artiklan 1, 3 ja 5 kohdassa 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
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komitea antaa neuvoja Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
radiotaajuuspoliittisissa kysymyksissä.
Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevään 
komiteaan kuuluu korkean tason 
edustajia kunkin jäsenvaltion 
radiotaajuuspolitiikasta vastaavasta 
kansallisesta toimivaltaisesta 
viranomaisesta. Kullakin jäsenvaltiolla on 
yksi ääni, ja komissiolla ei ole 
äänioikeutta.
2. Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea antaa Euroopan parlamentin, 
neuvoston tai komission pyynnöstä taikka 
omasta aloitteestaan lausuntoja, jotka se 
hyväksyy ehdottomalla enemmistöllä.
3. Radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä 
komitea toimittaa vuosittain 
toimintakertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 63/rev, 8 a artikla, jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).

Tarkistus 51

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY 
8 a artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

8 a artikla 8 a artikla

Euroopan unionin radiotaajuuspolitiikan 
strateginen suunnittelu ja 
yhteensovittaminen

Radiotaajuuspolitiikan strateginen 
suunnittelu ja yhteensovittaminen

1. Jäsenvaltioiden on toimittava 1. Jäsenvaltioiden on toimittava 
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yhteistyössä keskenään ja komission 
kanssa Euroopan unionin radiotaajuuksien 
käytön strategisen suunnittelun, 
yhteensovittamisen ja yhdenmukaistamisen 
osalta. Tämän vuoksi niiden on otettava 
huomioon muun muassa Euroopan unionin 
politiikan taloudelliset, turvallisuuteen ja 
terveyteen liittyvät, julkista etua ja 
sananvapautta koskevat, kulttuuriset, 
tieteelliset, sosiaaliset ja tekniset 
näkökohdat sekä radiotaajuuksien 
käyttäjäyhteisöjen erilaiset edut siten, että 
tavoitteena on optimoida taajuuksien 
käyttö ja torjua haitalliset häiriöt.

yhteistyössä keskenään ja komission 
kanssa Euroopan yhteisön radiotaajuuksien 
käytön strategisen suunnittelun, 
yhteensovittamisen ja yhdenmukaistamisen 
osalta. Tämän vuoksi niiden on otettava 
huomioon muun muassa Euroopan unionin 
politiikan taloudelliset, turvallisuuteen ja 
terveyteen liittyvät, julkista etua ja 
sananvapautta koskevat, kulttuuriset, 
tieteelliset, sosiaaliset ja tekniset 
näkökohdat sekä radiotaajuuksien 
käyttäjäyhteisöjen erilaiset edut siten, että 
tavoitteena on optimoida taajuuksien 
käyttö ja torjua haitalliset häiriöt.

2. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
radiotaajuuksia koskevien poliittisten 
toimintavaihtoehtojen yhteensovittamista 
Euroopan unionissa ja tarvittaessa 
radiotaajuuksien saatavuutta ja tehokasta 
käyttöä koskevia yhdenmukaisia ehtoja.
Tämä on tarpeen sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden toteuttamisen ja 
toiminnan kannalta.

2. Jäsenvaltioiden on keskinäisen ja 
komission kanssa tehtävän yhteistyön 
kautta edistettävä sitä, että 
radiotaajuuspolitiikan lähestymistapoja 
koordinoidaan Euroopan yhteisössä ja 
että radiotaajuuksien saatavuudelle ja 
tehokkaalle käytölle asetetaan tarvittaessa 
yhdenmukaistetut ehdot, joita 
sisämarkkinoiden toteuttaminen ja 
toiminta edellyttävät.

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä Euroopan
unionin etujen tehokasta 
yhteensovittamista 
radiotaajuuskysymyksissä toimivaltaisissa 
kansainvälisissä järjestöissä. Tarvittaessa 
tällaisen tehokkaan yhteensovittamisen 
edistämiseksi komissio voi 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän perustamisesta 26 päivänä 
heinäkuuta 2002 tehdyllä komission 
päätöksellä 622/2002/EY* perustetun 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän lausunnon mahdollisimman 
tarkasti huomioon ottaen ehdottaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhteisiä poliittisia tavoitteita.

3. Jotta varmistettaisiin Euroopan yhteisön
etujen tehokas koordinointi 
radiotaajuuskysymysten suhteen
toimivaltaisissa kansainvälisissä 
järjestöissä, komissio voi 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän lausunnon mahdollisimman 
tarkasti huomioon ottaen ehdottaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhteisiä poliittisia tavoitteita.

4. Komissio voi radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevän ryhmän lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon ottaen
toimittaa säännöllisesti säädösehdotuksia 
monivuotisten radiotaajuuspolitiikkaa 
koskevien ohjelmien perustamiseksi.

4. Komissio toimittaa 
perustamissopimuksen 251 artiklan 
mukaisesti ja radiotaajuuspolitiikkaa 
käsittelevän ryhmän lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon ottaen 
säädösehdotuksia monivuotisten 
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radiotaajuuspolitiikkaa koskevien 
ohjelmien perustamiseksi. Tällaisissa 
ohjelmissa vahvistetaan poliittiset 
suuntaviivat ja tavoitteet radiotaajuuksien 
käyttöä yhteisössä koskevaa strategista 
suunnittelua, koordinointia ja 
yhdenmukaistamista varten tämän 
direktiivin ja erityisdirektiivien 
säännösten mukaisesti.
4 a. Komissio voi hyväksyä asianmukaisia 
täytäntöönpanotoimia 4 kohdassa 
tarkoitettujen monivuotisten 
radiotaajuuspolitiikkaa koskevien 
ohjelmien toteuttamiseksi.
Kyseiset toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, hyväksytään 22 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta) täsmentämällä paremmin, että radiotaajuuspolitiikkaa koskevissa 
ohjelmissa on vahvistettava poliittiset suuntaviivat ja tavoitteet radiotaajuuksien käyttöä 
yhteisössä koskevaa strategista suunnittelua, koordinointia ja yhdenmukaistamista varten ja 
siirtämällä 8c artiklassa säädetyt täytäntöönpanotoimenpiteet tähän artiklaan. Tämän 
ansiosta ja edellyttäen, että Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat radiotaajuuspolitiikkaa 
koskevien ohjelmien kautta, tulevaisuudessa voidaan toteuttaa yhdenmukaistamistoimia tällä 
alalla valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Radiotaajuuksien hallinnoinnin 
yhdenmukaistamistoimia koskevan 9c artiklan poistaminen hyväksytään osana kompromissia.

Tarkistus 52

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY 
9 artikla – 1 ja 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Ottaen asianmukaisesti huomioon, että 1. Ottaen asianmukaisesti huomioon, että 
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radiotaajuudet ovat julkinen voimavara, 
jolla on tärkeä yhteiskunnallinen, 
kulttuurinen ja taloudellinen arvo, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisissä viestintäpalveluissa niiden 
alueella käytettäviä radiotaajuuksia 
hallinnoidaan tehokkaasti 8 artiklan 
mukaisesti. Niiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
sähköisiin viestintäpalveluihin käytettäviä 
taajuuksia varatessaan ja yleisvaltuuksia tai 
yksittäisiä käyttöoikeuksia myöntäessään 
soveltavat puolueettomia, selkeitä, 
syrjimättömiä ja oikeasuhteisia perusteita. 
Ne noudattavat tässä asiaankuuluvia 
kansainvälisiä sopimuksia ja ne voivat 
ottaa huomioon yleiseen etuun liittyviä 
näkökohtia.

radiotaajuudet ovat julkinen voimavara, 
jolla on tärkeä yhteiskunnallinen, 
kulttuurinen ja taloudellinen arvo, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisissä viestintäpalveluissa niiden 
alueella käytettäviä radiotaajuuksia 
hallinnoidaan tehokkaasti 8 ja 8 a artiklan 
mukaisesti. Niiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
sähköisiin viestintäpalveluihin käytettäviä 
taajuuksia varatessaan ja yleisvaltuuksia tai 
yksittäisiä käyttöoikeuksia myöntäessään 
soveltavat puolueettomia, selkeitä, 
syrjimättömiä ja oikeasuhteisia perusteita. 
Ne noudattavat tässä asiaankuuluvia 
kansainvälisiä sopimuksia ja ne voivat 
ottaa huomioon yleiseen etuun liittyviä 
näkökohtia.

2. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
radiotaajuuksien käytön 
yhdenmukaistamista yhteisössä ja otettava 
samalla huomioon tarve varmistaa niiden 
tehokas käyttö ja pyrittävä saavuttamaan 
kuluttajia hyödyttäviä mittakaavaetuja ja 
palvelujen yhteentoimivuutta. Tällöin 
niiden on toimittava päätöksen N:o 
2002/676/EY (radiotaajuuspäätös) 
mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
radiotaajuuksien käytön 
yhdenmukaistamista yhteisössä ja otettava 
samalla huomioon tarve varmistaa niiden 
tehokas käyttö ja pyrittävä saavuttamaan 
kuluttajia hyödyttäviä mittakaavaetuja ja 
palvelujen yhteentoimivuutta. Tällöin 
niiden on toimittava tämän direktiivin 8 a 
artiklan sekä päätöksen N:o 2002/676/EY
(radiotaajuuspäätös) mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta) täsmentämällä, että tämän artiklan nojalla toteutettavien toimenpiteiden 
on oltava 8 a artiklan (radiotaajuuspolitiikan strateginen suunnittelu ja koordinointi) 
mukaisia.

Tarkistus 53

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY 
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Jollei toisessa alakohdassa toisin 
säädetä, jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että sähköisille viestintäpalveluille
avoimilla taajuusalueilla voidaan käyttää 
kaiken tyyppistä sähköisissä 
viestintäpalveluissa käytettävää 
teknologiaa jäsenvaltioiden kansallisten 
radiotaajuussuunnitelmien ja ITU:n 
radio-ohjesääntöjen mukaisesti.

3. Jollei toisessa alakohdassa toisin 
säädetä, jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jäsenvaltioiden yhteisön oikeuden 
mukaisesti sähköisille viestintäpalveluille
avoimiksi julistamilla taajuusalueilla 
voidaan käyttää kaiken tyyppistä 
sähköisissä viestintäpalveluissa käytettävää 
teknologiaa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta) selventämällä, että jäsenvaltiot voivat poiketa 
palveluriippumattomuuden periaatteesta täyttääkseen ITU:n radio-ohjesäännön mukaiset 
vaatimukset (esim. häiriöongelmien välttämiseksi naapurimaiden välillä). Tämän artiklan 
nojalla toteutettavien toimenpiteiden ja kansainvälisten taajuusaluejärjestöjen 
yhdenmukaisuutta korostetaan myös johdanto-osan kappaleella. 

Tarkistus 54

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY 
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Jollei toisessa alakohdassa toisin 
säädetä, jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että sähköisille viestintäpalveluille
avoimilla radiotaajuusalueilla voidaan 
tarjota kaiken tyyppisiä sähköisiä 
viestintäpalveluja jäsenvaltioiden 
kansallisten radiotaajuussuunnitelmien ja 
ITU:n radio-ohjesääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia.

4. Jollei toisessa alakohdassa toisin 
säädetä, jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jäsenvaltioiden yhteisön oikeuden 
mukaisesti sähköisille viestintäpalveluille
avoimiksi julistamilla taajuusalueilla
voidaan tarjota kaiken tyyppisiä sähköisiä 
viestintäpalveluja. Jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin määrätä tarjottavien sähköisten 
viestintäpalvelujen tyyppejä koskevia 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä rajoituksia
tarvittaessa myös ITU:n radio-
ohjesäännön mukaisten vaatimusten 
täyttämiseksi
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Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta) selventämällä, että jäsenvaltiot voivat poiketa 
palveluriippumattomuuden periaatteesta täyttääkseen ITU:n radio-ohjesäännön mukaiset 
vaatimukset (esim. häiriöongelmien välttämiseksi naapurimaiden välillä). Tämän artiklan 
nojalla toteutettavien toimenpiteiden ja kansainvälisten taajuusaluejärjestöjen 
yhdenmukaisuutta korostetaan myös johdanto-osan kappaleella. 

Tarkistus 55

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY 
9 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Toimenpiteeseen, jolla kielletään minkään 
muun sähköisen viestintäpalvelun 
tarjoaminen tietyllä taajuusalueella, 
voidaan ryhtyä ainoastaan silloin, kun se 
on perusteltavissa tarpeella suojata elämän 
turvallisuuden takaamiseen liittyviä 
palveluja. Jäsenvaltiot voivat myös 
laajentaa tällaista toimenpidettä muiden 
yleisen edun mukaisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Toimenpiteeseen, jolla kielletään minkään 
muun sähköisen viestintäpalvelun 
tarjoaminen tietyllä taajuusalueella, 
voidaan ryhtyä ainoastaan silloin, kun se 
on perusteltavissa tarpeella suojata elämän 
turvallisuuden takaamiseen liittyviä 
palveluja.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella (katso tarkistus 64/rev, kohta 4, viimeinen kappale) palautetaan 
parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 56

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2002/21/EY 
9a artikla – 4 kohta
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Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Tämän artiklan nojalla hyväksytyt 
toimenpiteet eivät merkitse uusien 
käyttöoikeuksien myöntämistä, eikä niihin 
sen vuoksi sovelleta direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 5 
artiklan 2 kohdan asiaa koskevia 
säännöksiä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu
Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 57

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2002/21/EY 
9 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat antaa yrityksille 
mahdollisuuden siirtää tai vuokrata
radiotaajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia muille yrityksille
kansallisia menettelyjä noudattaen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset voivat kansallisia menettelyjä 
noudattaen siirtää tai vuokrata muille 
yrityksille taajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia niillä taajuusalueilla,
joiden osalta tästä määrätään 8 a (4 a) 
artiklan mukaisesti vahvistetuissa 
täytäntöönpanotoimissa. Näissä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
määrätä myös tällaisiin oikeuksiin 
liitettyjen ehtojen yhdenmukaistamisesta.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta) asettamalla tällä alalla tulevaisuudessa tapahtuvalle 
täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamiselle (valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen) ehdoksi, että Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat radiotaajuuspolitiikan 
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kautta. Radiotaajuuksien hallinnoinnin yhdenmukaistamistoimia koskevan 9 c artiklan 
poistaminen hyväksytään osana kompromissia.

Tarkistus 58

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2002/21/EY 
9 b artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Myös muilla taajuusalueilla jäsenvaltiot 
voivat antaa yrityksille mahdollisuuden 
siirtää tai vuokrata radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksia muille yrityksille 
kansallisten menettelyjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella (katso tarkistus 66, kohta 1, toinen kappale) pyritään kompromissiin 
neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 2 kohdan b alakohta).

Tarkistus 59

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY 
10 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on
varmistettava, että kansallisia
numerointisuunnitelmia ja -menettelyjä 
sovelletaan tavalla, joka kohtelee 
yhdenvertaisesti kaikkia yleisesti saatavilla 
olevien sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjoajia. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
varmistettava, että yritys, jolle on 
myönnetty käyttöoikeus 
numerointialueeseen, ei syrji muita 

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että numerointisuunnitelmia 
ja -menettelyjä sovelletaan tavalla, joka 
kohtelee yhdenvertaisesti kaikkia yleisesti 
saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajia ja numeroiden 
käyttäjiä kaikkialla Euroopan unionissa.
Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, 
että yritys, jolle on myönnetty
numerointialue, ei syrji muita sähköisten 
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sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajia 
niiden palvelujen käyttöön tarvittavien 
numeroiden osalta."

viestintäpalvelujen tarjoajia eikä käyttäjiä
niiden palvelujen käyttöön tarvittavien 
numeroiden osalta."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 68 (hieman muutettuna), jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).
.

Tarkistus 60

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
10 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"4. Jäsenvaltioiden on tuettava 
erityisnumeroiden tai numerointialueiden 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin, kun 
se edistää sekä sisämarkkinoiden toimintaa
että yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä. Komissio voi toteuttaa tältä 
osin asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä. 

"4. Jäsenvaltioiden on tuettava 
erityisnumeroiden tai numerointialueiden 
yhdenmukaistamista yhteisössä silloin kun 
se edistää sisämarkkinoiden toimintaa tai 
tukee yleiseurooppalaisten palvelujen 
kehittämistä. Komissio voi toteuttaa tältä 
osin asianmukaisia teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joihin voi 
sisältyä valtioiden rajat ylittävän 
kansallisten numeroiden asianmukaisen 
käyttöoikeuden varmistaminen 
loppukäyttäjille ja sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajille. 
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
antaa yhteistyöelimelle vastuita näiden 
toimenpiteiden soveltamisessa.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä,
hyväksytään 22 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen."

Kyseisistä 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

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 69 (osittain muutettuna), jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).

Tarkistus 61

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta 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 rakennukset tai 
rakennusten sisääntulot, mastot, antennit, 
tornit ja muut tukirakennelmat, 
kaapelikanavat, tyhjät putket, kaapelikaivot
ja jakomot sekä verkkoelementit, jotka 
eivät ole aktiivisia.

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, suhteellisuusperiaate 
täysimääräisesti huomioon ottaen,
määrätä tällaisten järjestelmien tai tällaisen
omaisuuden yhteiskäytöstä, mukaan 
luettuina rakennukset tai rakennusten 
sisääntulot, rakennusten kaapelointi,
mastot, antennit, tornit ja muut
tukirakennelmat, kaapelikanavat, tyhjät 
putket, kaapelikaivot ja jakomot sekä 
verkkoelementit, jotka eivät ole aktiivisia.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 70 (osittain muutettuna), jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).
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Tarkistus 62

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot varmistavat, sellaisen 
asianmukaisen julkisen kuulemisvaiheen 
jälkeen, jonka aikana asiassa osallisille 
henkilöille annetaan mahdollisuus esittää 
näkemyksensä, että 1 kohdassa tarkoitetut 
oikeudenhaltijat myöntävät järjestelmien 
tai omaisuuden 
yhteiskäyttömahdollisuuden (fyysinen 
rinnakkain sijoittaminen mukaan 
luettuna), jotta kannustetaan tehokkaisiin 
investointeihin infrastruktuuriin ja 
edistetään innovointia. Tällaiset 
yhteiskäyttö- ja yhteensovittamisjärjestelyt 
voivat sisältää sääntöjä, jotka koskevat 
järjestelmien tai omaisuuden 
yhteiskäytöstä aiheutuvien kustannusten 
jakamista, ja niillä on varmistettava, että 
asianomaiset yritykset jakavat toistensa 
kanssa riittävällä tavalla riskejä.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 70, kohta 2a (osittain muutettuna), jonka 
parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 63

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa 3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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varmistaa, että yritykset toimittavat 
toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä 
tarvittavat tiedot, jotta kyseiset 
viranomaiset voivat yhdessä kansallisten 
sääntelyviranomaisten kanssa laatia 
yksityiskohtaisen luettelon 1 kohdassa
mainittujen järjestelmien luonteesta, 
saatavuudesta ja maantieteellisestä 
sijainnista ja saattaa sen asianosaisten 
saataville.

yritykset toimittavat toimivaltaisten 
viranomaisten pyynnöstä tarvittavat tiedot, 
jotta kyseiset viranomaiset voivat yhdessä 
kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa 
laatia yksityiskohtaisen luettelon
1 kohdassa mainittujen järjestelmien 
luonteesta, saatavuudesta ja 
maantieteellisestä sijainnista ja saattaa sen 
asianosaisten saataville.

Or. en

Perustelu
Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 64

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 3a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset ottavat 
käyttöön yhteistyössä kansallisten 
sääntelyviranomaisten kanssa 
asianmukaisia koordinointimenettelyjä, 
jotka koskevat 2 kohdassa mainittuja 
julkisia hankkeita ja muita soveltuvia 
julkisia järjestelmiä tai omaisuutta. 
Näihin menettelyihin voi sisältyä 
menettelyitä, joilla varmistetaan, että 
asianomaisilla osapuolilla on tietoa 
soveltuvista julkisista järjestelmistä tai 
omaisuudesta sekä käynnissä olevista ja 
suunnitelluista julkisista hankkeista, että
niille ilmoitetaan tällaisista hankkeista 
hyvissä ajoin ja että jakamista helpotetaan 
mahdollisimman pitkälti.

Or. en

Perustelu
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Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 70, kohta 2 c, jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).
.

Tarkistus 65

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
12 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

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

4. Kansallisen sääntelyviranomaisen tämän 
artiklan mukaisesti toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava puolueettomia, 
selkeitä, syrjimättömiä ja oikeasuhteisia.”

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 70, kohta 3, jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).

Tarkistus 66

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 a artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Kyseessä oleva kansallinen 
sääntelyviranomainen ilmoittaa muiden 
jäsenvaltioiden kansallisille 
sääntelyviranomaisille ja Euroopan verkko-
ja tietoturvavirastolle (ENISA), jos 
vaikutus on saattanut ulottua tai on 
ulottunut muihin jäsenvaltioihin.
Kyseessä oleva kansallinen
sääntelyviranomainen voi tiedottaa asiasta 

Kyseisen toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen on tarvittaessa ilmoitettava 
asiasta muiden jäsenvaltioiden
toimivaltaisille kansallisille 
sääntelyviranomaisille ja Euroopan verkko-
ja tietoturvavirastolle (ENISA). Jos 
loukkauksen julkistaminen on yleisen 
edun mukaista, toimivaltainen kansallinen
viranomainen voi tiedottaa asiasta 
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yleisölle tai vaatia yrityksiä tiedottamaan 
siitä, jos se katsoo loukkauksen 
julkistamisen olevan yleisen edun 
mukaista.

yleisölle.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 71, kohta 3, toinen kappale (osittain muutettuna), 
jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 67

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 b artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
toimivaltaisilla kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on valtuudet antaa 
sitovia ohjeita yleisiä viestintäverkkoja
tai yleisesti saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoaville yrityksille
13 a artiklan täytäntöön panemiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
toimivaltaisilla kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on valtuudet antaa 
sitovia ohjeita yleisiä viestintäverkkoja tai 
yleisesti saatavilla olevia sähköisiä 
viestintäpalveluja tarjoaville yrityksille
13 a artiklan säännösten täytäntöön 
panemiseksi. Sitovien ohjeiden on oltava 
oikeasuhteisia ja ne on pantava 
täytäntöön kohtuullisen ajan kuluessa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 72 (osittain muutettuna), jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).
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Tarkistus 68

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
13 b artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 
kaikki tarvittavat valtuudet tutkia 
määräysten noudattamatta jättämistä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 
kaikki tarvittavat valtuudet tutkia 
määräysten noudattamatta jättämisiä ja 
niiden vaikutuksia verkkojen 
turvallisuuteen ja eheyteen.”

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 75 (hieman muutettuna), jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).

Tarkistus 69

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
14 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"3. Jos yrityksellä on tietyillä markkinoilla 
huomattava markkinavoima, sillä voidaan 
katsoa olevan huomattava markkinavoima 
myös niihin tiiviissä yhteydessä olevilla 
muilla markkinoilla, jos näiden 
markkinoiden väliset yhteydet 
mahdollistavat tietyillä markkinoilla 
saavutetun merkittävän markkinavoiman 
hyödyntämisen toisilla markkinoilla siten, 
että yrityksen markkinavoima vahvistuu. 
Näin ollen tiiviissä yhteydessä olevilla
markkinoilla voidaan soveltaa tällaisen
markkina-aseman hyväksikäytön 
estämiseen tähtääviä korjaavia toimia 

"3. Jos yrityksellä on tietyillä markkinoilla, 
jäljempänä 'ensimmäiset markkinat',
huomattava markkinavoima, sillä voidaan 
katsoa olevan huomattava markkinavoima 
myös niihin tiiviissä yhteydessä olevilla 
muilla markkinoilla, jäljempänä 'toiset 
markkinat', jos näiden markkinoiden 
väliset yhteydet mahdollistavat
ensimmäisillä markkinoilla saavutetun 
merkittävän markkinavoiman 
hyödyntämisen toisilla markkinoilla siten, 
että yrityksen markkinavoima vahvistuu.
Näin ollen toisilla markkinoilla voidaan
määrätä tällaisen markkina-aseman 
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direktiivin 2002/19/EY
(käyttöoikeusdirektiivi) 9, 10, 11 ja 13 
artiklan nojalla. Jos nämä korjaavat toimet 
osoittautuvat riittämättömiksi, voidaan 
määrätä direktiivin 2002/22/EY
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisia korjaavia toimia."

hyväksikäytön estämiseen tähtääviä 
korjaavia toimia direktiivin 2002/19/EY
(käyttöoikeusdirektiivi) 9, 10, 11 ja 13 
artiklan nojalla. Jos nämä korjaavat toimet 
osoittautuvat riittämättömiksi, voidaan 
määrätä direktiivin 2002/22/EY
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisia korjaavia toimia.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta).

Tarkistus 70

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"1. Kuultuaan julkisesti asiaan liittyviä 
tahoja ja kansallisia sääntelyviranomaisia 
ja ottaen mahdollisimman tarkasti 
huomioon ryhmän lausunnon, komissio 
antaa 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen suosituksen 
merkityksellisistä tuote- ja 
palvelumarkkinoista, jäljempänä 'suositus'. 
Suosituksessa yksilöidään ne sähköisen 
viestinnän alan tuote- ja palvelumarkkinat, 
jotka ominaisuuksiensa perusteella 
saattavat edellyttää erityisdirektiiveissä 
vahvistettujen sääntelyvelvoitteiden 
asettamista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tällaisten markkinoiden 
määrittelyä kilpailulainsäädännön 
mukaisesti yksittäisissä tapauksissa. 
Komissio määrittelee markkinat 
kilpailulainsäädännön periaatteiden 
mukaisesti."

"1. Julkisen kuulemisen ja 
yhteistyöelimen kuulemisen jälkeen
komissio antaa suosituksen 
merkityksellisistä tuote- ja 
palvelumarkkinoista, jäljempänä 'suositus'. 
Suosituksessa yksilöidään ne sähköisen 
viestinnän alan tuote- ja palvelumarkkinat, 
jotka ominaisuuksiensa perusteella 
saattavat edellyttää erityisdirektiiveissä 
vahvistettujen sääntelyvelvoitteiden 
asettamista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tällaisten markkinoiden 
määrittelyä kilpailulainsäädännön 
mukaisesti yksittäisissä tapauksissa. 
Komissio määrittelee markkinat 
kilpailulainsäädännön periaatteiden 
mukaisesti."

Or. en
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Perustelu
Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 71

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta – d alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
15 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"4. Kuultuaan kansallisia 
sääntelyviranomaisia komissio voi
ryhmän lausunnon mahdollisimman 
tarkasti huomioon ottaen ja 22 artiklan
2a kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen tehdä päätöksen valtioiden rajat
ylittävien markkinoiden määrittämisestä."

"4. Komissio voi asetuksen […/EY] 
7 artiklan mukaisesti annetun 
yhteistyöelimen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon ottaen 
ja 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen tehdä päätöksen, 
jolla yksilöidään valtioiden rajat ylittävät 
markkinat.

Or. en

Perustelu
Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 72

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 5 ja 6 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5. Edellä 15 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa päätöksessä määriteltyjen 
valtioiden rajat ylittävien markkinoiden 
osalta asianomaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten on yhdessä 
suoritettava markkina-analyysi ottamalla
suuntaviivat mahdollisimman tarkasti 
huomioon ja tehtävä yhteensovitetusti 
päätös tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntelyvelvollisuuksien

5. Edellä 15 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa päätöksessä määriteltyjen 
valtioiden rajat ylittävien markkinoiden 
osalta komissio pyytää yhteistyöelintä 
suorittamaan markkina-analyysin ottaen
suuntaviivat mahdollisimman tarkasti 
huomioon ja antamaan lausunnon tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen
sääntelyvelvoitteiden asettamisesta, 
voimassa pitämisestä, muuttamisesta tai 
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asettamisesta, voimassa pitämisestä, 
muuttamisesta tai poistamisesta.

poistamisesta.

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

6. Edellä olevan 3 ja 4 kohdan mukaisia 
toimenpiteitä toteutettaessa on 
noudatettava 6 ja 7 artiklassa tarkoitettuja 
menettelyjä. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset laativat markkina-
analyysin asianomaisista markkinoista ja 
ilmoittavat niihin liittyvän toimenpide-
ehdotuksensa 7 artiklan mukaisesti

6. Edellä olevan 3 ja 4 kohdan mukaisia 
toimenpiteitä toteutettaessa on 
noudatettava 6 ja 7 artiklassa tarkoitettuja 
menettelyjä. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset laativat markkina-
analyysin asianomaisista markkinoista ja 
ilmoittavat niihin liittyvän toimenpide-
ehdotuksensa 7 artiklan mukaisesti

a) kolmen vuoden kuluessa edellisen 
kyseiseen markkinaan liittyvän 
toimenpiteen hyväksymisestä. 
Poikkeuksellisesti tätä ajanjaksoa voidaan 
pidentää yli kolmen vuoden, jos 
kansallinen sääntelyviranomainen on 
tehnyt komissiolle ilmoituksen 
perustellusta ehdotetusta pidentämisestä 
eikä komissio ole esittänyt eriävää 
mielipidettä kuukauden kuluessa
pidentämistä koskevan ilmoituksen 
tekemisestä;

a) kolmen vuoden kuluessa edellisen 
kyseiseen markkinaan liittyvän 
toimenpiteen hyväksymisestä.
Poikkeuksellisesti tätä ajanjaksoa voidaan 
pidentää enintään kahdella vuodella, jos 
kansallinen sääntelyviranomainen on 
tehnyt komissiolle ilmoituksen 
perustellusta ehdotetusta pidentämisestä 
eikä komissio ole esittänyt eriävää 
mielipidettä kuukauden kuluessa 
pidentämistä koskevan ilmoituksen 
tekemisestä;

b) kahden vuoden kuluessa 
merkityksellisiä markkinoita koskevan 
tarkistetun suosituksen hyväksymisestä 
niiden markkinoiden osalta, joista ei ole 
aiemmin tehty ilmoitusta komissiolle, tai

b) kahden vuoden kuluessa 
merkityksellisiä markkinoita koskevan 
tarkistetun suosituksen hyväksymisestä 
niiden markkinoiden osalta, joista ei ole 
aiemmin tehty ilmoitusta komissiolle, tai

c) kahden vuoden kuluessa EU:hun 
liittymisestä äskettäin liittyneiden 
jäsenvaltioiden osalta."

c) kahden vuoden kuluessa EU:hun 
liittymisestä äskettäin liittyneiden 
jäsenvaltioiden osalta."
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Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta).

Tarkistus 73

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – c alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
16 artikla – 7 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"7. Mikäli kansallinen 
sääntelyviranomainen ei ole saanut
valmiiksi suosituksessa yksilöidyn
merkityksellisten markkinoiden 
analyysiään 16 artiklan 6 kohdassa 
säädetyn määräajan kuluessa, ryhmä 
avustaa asianomaista kansallista 
sääntelyviranomaista tämän pyynnöstä 
saattamaan päätökseen erityisten 
markkinoiden analyysin ja asetettavat 
erityisvelvoitteet. Tämän avun saatuaan 
asianomainen kansallinen 
sääntelyviranomainen ilmoittaa 
toimenpide-ehdotuksen komissiolle 
kuuden kuukauden kuluessa 7 artiklan 
mukaisesti."

"7. Mikäli kansallinen 
sääntelyviranomainen ei ole saanut 
valmiiksi suosituksessa yksilöidyn
merkityksellisten markkinoiden 
analyysiään 16 artiklan 6 kohdassa 
säädetyn määräajan kuluessa, komissio voi 
pyytää yhteistyöelintä antamaan 
lausunnon, johon sisältyy toimenpide-
ehdotus, erityisen markkinan analyysi ja
asetettavat erityisvelvoitteet. Yhteistyöelin 
järjestää kyseisestä toimenpide-
ehdotuksesta julkisen kuulemisen.

Or. en

Perustelu
Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 74

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
17 artikla – 1 kohta
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Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu
Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 75

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
17 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"Jos tällaisia standardeja ja/tai eritelmiä ei 
ole, jäsenvaltioiden on edistettävä 
kansainvälisen teleliiton (International 
Telecommunications Union, ITU),
sähköisen viestinnän komitean 
(Electronic Communications Committee, 
ECC), kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön (International 
Organisation for Standardisation, ISO) ja 
kansainvälisen sähkötekniikan 
toimikunnan (International 
Electrotechnical Committee, IEC) 
antamien kansainvälisten standardien tai 
suositusten käyttöä."

"Jos tällaisia standardeja ja/tai eritelmiä ei 
ole, jäsenvaltioiden on edistettävä 
kansainvälisen teleliiton (International 
Telecommunications Union, ITU),
Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen 
yhteistyökonferenssin (CEPT), 
kansainvälisen standardisoimisjärjestön
(International Organisation for 
Standardisation, ISO) ja kansainvälisen 
sähkötekniikan toimikunnan (International 
Electrotechnical Committee, IEC) 
antamien kansainvälisten standardien tai 
suositusten käyttöä."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 83, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).
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Tarkistus 76

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta – c alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
17 artikla – 5 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5. Jos komissio katsoo, että 1 kohdassa 
tarkoitetut standardit ja/tai eritelmät eivät 
enää edistä yhdenmukaistettujen sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjontaa tai että ne 
eivät enää täytä kuluttajien tarpeita tai että 
ne estävät tekniikan kehittämistä, se 
poistaa ne 22 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 1 
kohdassa tarkoitetusta standardien ja/tai 
eritelmien luettelosta.

5. Jos komissio katsoo, että 1 kohdassa 
tarkoitetut standardit ja/tai eritelmät eivät 
enää edistä yhdenmukaistettujen sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjontaa tai että ne 
eivät enää täytä kuluttajien tarpeita tai että 
ne estävät tekniikan kehittämistä, se 
poistaa ne 22 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 1 
kohdassa tarkoitetusta standardien ja/tai 
eritelmien luettelosta.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta (62 
artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 77

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta – e alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
17 artikla – 6 a kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"6 a. Edellä 4 ja 6 kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanotoimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, hyväksytään 22 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen."

"6 a. Edellä 1, 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanotoimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, hyväksytään 22 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
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Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 78

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
19 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"1. Jos komissio toteaa, että eroavaisuudet 
kansallisten sääntelyviranomaisten tavoissa 
panna täytäntöön tässä direktiivissä ja 
erityisdirektiiveissä määritettyjä 
sääntelytehtäviä voivat luoda esteen 
sisämarkkinoille, komissio voi, ryhmän
mahdollisen lausunnon mahdollisimman 
tarkasti huomioon ottaen, antaa 
suosituksen 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) 8 artiklan 
soveltamista.

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

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu päätös, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
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direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, tehdään 22 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
2 b. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyihin toimenpiteisiin voi sisältyä 
yhdenmukaistetun tai koordinoidun 
lähestymistavan yksilöinti seuraavien 
aiheiden käsittelemiseen:
a) Sääntelytapojen yhdenmukainen 
toteuttaminen, mukaan luettuna uusien 
palvelujen, alueellisten markkinoiden ja 
yrityksille tarjottavien rajatylittävien 
sähköisten viestintäpalvelujen sääntely;
b) Numerointiin, nimeämiseen ja 
osoitteiden antamiseen liittyvät 
kysymykset, mukaan luettuina 
numeroalueet, numeroiden ja 
tunnisteiden siirrettävyys, numeron- tai 
osoitteenmuunnosjärjestelmät sekä 112-
hätäpalvelujen käyttömahdollisuus;
c) Kuluttajakysymykset, jotka eivät sisälly 
direktiiviin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi), erityisesti 
sähköisten viestintäpalvelujen ja -
laitteiden esteettömyys vammaisille 
loppukäyttäjille;
d) Kirjanpidon sääntely, mukaan luettuna 
investointiriskin laskenta.

3. Ryhmä voi omasta aloitteestaan antaa 
komissiolle neuvoja sen suhteen, pitäisikö 
sen 1 kohdan mukaisesti hyväksyä jokin 
toimenpide."

3. Ryhmä voi omasta aloitteestaan antaa 
komissiolle neuvoja sen suhteen, pitäisikö
sen 1 kohdan mukaisesti hyväksyä jokin 
toimenpide."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 84 (muutettuna), jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).
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Tarkistus 79

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 23 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
21 artikla – 2 ja 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Riidan osapuoli voi antaa riidan
kyseessä olevien kansallisten 
sääntelyviranomaisten käsiteltäväksi. 
Toimivaltaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten on sovitettava 
toimintansa yhteen riidan ratkaisemiseksi 8 
artiklassa säädettyjen tavoitteiden 
mukaisesti.

2. Mikä tahansa osapuoli voi antaa riidan
kyseisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten käsiteltäväksi. 
Toimivaltaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten on sovitettava 
toimintansa yhteen yhteistyöelimen 
alaisuudessa riidan ratkaisemiseksi
mahdollisimman pitkälti siten, että 
tehdään yhteinen päätös 8 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.
Kaikkien kansallisen 
sääntelyviranomaisen yritykselle 
säätämien riidanratkaisua koskevien 
velvoitteiden on oltava tämän direktiivin 
ja erityisdirektiivien säännösten mukaisia.

Kansallinen sääntelyviranomainen, jolla on 
toimivaltaa tällaisessa riidassa, voi pyytää
ryhmää antamaan lausunnon 
toimenpiteistä, joihin puitedirektiivin ja/tai 
erityisdirektiivien säännösten mukaisesti
olisi ryhdyttävä riidan ratkaisemiseksi.

Jokainen kansallinen 
sääntelyviranomainen, jolla on toimivaltaa 
tällaisessa riidassa, voi pyytää
yhteistyöelintä antamaan [televiestinnän 
eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelimen perustamisesta annetun] 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o…./2009 18 artiklan 
mukaisen suosituksen puitedirektiivin 
ja/tai erityisdirektiivien säännösten 
mukaisesti suoritettaviksi toimenpiteiksi
riidan ratkaisemiseksi.

Kun ryhmälle tehdään tällainen pyyntö, 
jokaisen kansallisen sääntelyviranomaisen, 
jolla on toimivaltaa riidan jonkin 
näkökohdan suhteen, on odotettava
ryhmän lausuntoa ennen kuin se ryhtyy 
toimenpiteisiin riidan ratkaisemiseksi. 
Tämä ei kuitenkaan rajoita kansallisten 
sääntelyviranomaisten mahdollisuutta 
toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä tarpeen 
vaatiessa.

Kun yhteistyöelimelle on tehty tällainen 
pyyntö, jokaisen kansallisen 
sääntelyviranomaisen, jolla on toimivaltaa 
riidan jonkin näkökohdan suhteen, on 
odotettava [televiestinnän eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
perustamisesta] ... päivänä ... kuuta ... 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 
18 artiklan mukaista yhteistyöelimen 
suositusta ennen kuin se ryhtyy 



PR\770260FI.doc 71/100 PE420.223v01-00

FI

toimenpiteisiin riidan ratkaisemiseksi. 
Tämä ei saa estää kansallisia 
sääntelyviranomaisia toteuttamasta
kiireellisiä toimenpiteitä tarpeen vaatiessa.

Niiden velvoitteiden, jotka kansallinen 
sääntelyviranomainen asettaa yritykselle
riitaa ratkaistaessa, on oltava tämän 
direktiivin tai erityisdirektiivien säännösten 
mukaisia, ja niissä on otettava ryhmän 
antama lausunto mahdollisimman tarkasti 
huomioon.

Niiden velvoitteiden, jotka kansallinen 
sääntelyviranomainen asettaa yritykselle
riita-asiaa ratkaistaessa, on oltava tämän 
direktiivin tai erityisdirektiivien säännösten 
mukaisia ja niissä on otettava
[televiestinnän eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
perustamisesta annetun] Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o…./2009 18 artiklan mukaisesti 
annettu yhteistyöelimen suositus
mahdollisimman tarkasti huomioon.

3. Toimivaltaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten on sovitettava 
toimintansa yhteen riidan ratkaisemiseksi 8 
artiklassa säädettyjen tavoitteiden 
mukaisesti. Kansallinen 
sääntelyviranomainen, jolla on toimivaltaa 
tällaisessa riidassa, voi pyytää ryhmää 
antamaan lausunnon toimenpiteistä, joihin 
puitedirektiivin ja/tai erityisdirektiivien 
säännösten mukaisesti olisi ryhdyttävä 
riidan ratkaisemiseksi.

3. Toimivaltaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten on sovitettava 
toimintansa yhteen riidan ratkaisemiseksi 8 
artiklassa säädettyjen tavoitteiden 
mukaisesti. Kansallinen 
sääntelyviranomainen, jolla on toimivaltaa 
tällaisessa riidassa, voi pyytää ryhmää 
antamaan lausunnon toimenpiteistä, joihin 
puitedirektiivin ja/tai erityisdirektiivien 
säännösten mukaisesti olisi ryhdyttävä 
riidan ratkaisemiseksi.

Kun ryhmälle tehdään tällainen pyyntö, 
jokaisen kansallisen sääntelyviranomaisen, 
jolla on toimivaltaa riidan jonkin 
näkökohdan suhteen, on odotettava ryhmän 
lausuntoa ennen kuin se ryhtyy 
toimenpiteisiin riidan ratkaisemiseksi. 
Tämä ei kuitenkaan rajoita kansallisten 
sääntelyviranomaisten mahdollisuutta 
toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä tarpeen 
vaatiessa. Niiden velvoitteiden, jotka 
kansallinen sääntelyviranomainen asettaa 
yritykselle riitaa ratkaistaessa, on oltava 
tämän direktiivin tai erityisdirektiivien 
säännösten mukaisia, ja niissä on otettava 
ryhmän antama lausunto mahdollisimman 
tarkasti huomioon. Jäsenvaltiot voivat 
säätää, että toimivaltaiset kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat yhdessä 
päättää olla ratkaisematta riitaa, jos on 
olemassa muita keinoja, kuten sovittelu, 

Kun ryhmälle tehdään tällainen pyyntö, 
jokaisen kansallisen sääntelyviranomaisen, 
jolla on toimivaltaa riidan jonkin 
näkökohdan suhteen, on odotettava ryhmän 
lausuntoa ennen kuin se ryhtyy 
toimenpiteisiin riidan ratkaisemiseksi. 
Tämä ei kuitenkaan rajoita kansallisten 
sääntelyviranomaisten mahdollisuutta 
toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä tarpeen 
vaatiessa. Niiden velvoitteiden, jotka 
kansallinen sääntelyviranomainen asettaa 
yritykselle riitaa ratkaistaessa, on oltava 
tämän direktiivin tai erityisdirektiivien 
säännösten mukaisia, ja niissä on otettava 
ryhmän antama lausunto mahdollisimman 
tarkasti huomioon. Jos riitaa ei ole ratkaistu 
neljän kuukauden kuluessa, ja jos muutosta 
hakeva osapuoli ei ole saattanut sitä 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on jomman kumman
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jotka edistävät paremmin riidan nopeaa 
ratkaisemista 8 artiklan säännösten 
mukaisesti. Sääntelyviranomaisten on 
ilmoitettava tästä osapuolille 
mahdollisimman pian. Jos riitaa ei ole 
ratkaistu neljän kuukauden kuluessa ja jos 
muutosta hakeva osapuoli ei ole saattanut 
sitä tuomioistuimen käsiteltäväksi, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on
jomman kumman osapuolen pyynnöstä 
sovitettava yhteen toimintansa riidan 
ratkaisemiseksi 8 artiklan säännösten 
mukaisesti ja ottaen ryhmän antaman 
lausunnon mahdollisimman tarkasti 
huomioon.

osapuolen pyynnöstä sovitettava yhteen 
toimintansa riidan ratkaisemiseksi
mahdollisimman pitkälti siten, että 
tehdään yhteinen päätös 8 artiklan 
säännösten mukaisesti ja ottaen
[televiestinnän eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
perustamisesta annetun] Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o…./2009 18 artiklan mukaisesti 
annetun yhteistyöelimen suosituksen
mahdollisimman tarkasti huomioon.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen ensimmäisellä kappaleella palautetaan tarkistus 86, jonka parlamentti 
hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).

Tarkistus 80

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
21 a artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamuksista, joita sovelletaan tämän 
direktiivin ja erityisdirektiivien 
täytäntöönpanemiseksi annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen, ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
niiden soveltamisen varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita,
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään ...* 
sekä ilmoitettava viipymättä kaikista niihin 
vaikuttavista muutoksista.

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamuksista, joita sovelletaan tämän 
direktiivin ja erityisdirektiivien 
täytäntöönpanemiseksi annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen, ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
niiden soveltamisen varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava asianmukaisia,
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään ...* 
sekä ilmoitettava viipymättä kaikista niihin 
vaikuttavista muutoksista.



PR\770260FI.doc 73/100 PE420.223v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 81

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 28 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
Liite II – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Kahdella tai useammalla yrityksellä 
voidaan katsoa olevan yhteinen määräävä 
asema markkinoilla 14 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla, vaikka kyseisten 
yritysten välillä ei olisikaan rakenteellisia 
tai muita yhteyksiä, jos ne toimivat 
markkinoilla, joilla ei esiinny tosiasiallista 
kilpailua ja joilla millään yksittäisellä 
yrityksellä ei ole huomattavaa 
markkinavoimaa. Yrityskeskittymien 
valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 
annetun asetuksen (EY) N:o 139/2004 
(EY:n sulautuma-asetus)* säännösten
mukaan tilanteen on todennäköisesti 
katsottava olevan tällainen, jos markkinat 
ovat keskittyneet ja niillä on useampi 
asian kannalta merkityksellinen 
ominaisuus, joista seuraavat voivat olla 
olennaisimpia viestinnän alalla:

Kahdella tai useammalla yrityksellä 
voidaan katsoa olevan yhteinen määräävä 
asema markkinoilla 14 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla, vaikka kyseisten 
yritysten välillä ei olisikaan rakenteellisia 
tai muita yhteyksiä, jos ne toimivat 
markkinoilla, joilla ei esiinny tosiasiallista 
kilpailua ja joilla millään yksittäisellä 
yrityksellä ei ole huomattavaa 
markkinavoimaa. Sovellettavan yhteisön 
oikeuden ja yhteistä määräävää asemaa 
koskevan Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan,
tilanteen on todennäköisesti katsottava 
olevan tämä, jos markkinat ovat 
keskittyneet ja niillä on tietyt 
asiaankuuluvat ominaisuudet, joista 
seuraavat saattavat olla olennaisimpia
sähköisen viestinnän osalta:

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta).
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Tarkistus 82

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
2 artikla – e alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

e) 'tilaajayhteydellä' tarkoitetaan fyysisiä 
johtoja, jotka yhdistävät tilaajan tiloissa 
olevan liityntäpisteen 
ristikytkentätelineeseen tai vastaavaan 
kiinteän yleisen sähköisen viestintäverkon 
verkkoelementtiin."

e) 'tilaajayhteydellä' tarkoitetaan fyysisiä 
johtoja, jotka yhdistävät liityntäpisteen 
ristikytkentätelineeseen tai vastaavaan 
kiinteän yleisen sähköisen viestintäverkon 
verkkoelementtiin."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 83

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
4 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"1. Yleisten viestintäverkkojen 
operaattoreilla on oikeus ja, direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 4 artiklan 
mukaisesti valtuutetun toisen yrityksen sitä 
pyytäessä, velvollisuus neuvotella 
keskenään yhteenliittämisestä yleisesti 
saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoamiseksi, jotta 
varmistetaan palvelujen tarjonta ja 
yhteentoimivuus koko yhteisössä. 
Operaattoreiden on tarjottava 
käyttöoikeutta ja yhteenliittämistä muille 
yrityksille ehdoilla, jotka eivät ole 
ristiriidassa kansallisen 
sääntelyviranomaisen 5–8 artiklan 

"1. Yleisten viestintäverkkojen 
operaattoreilla on oikeus ja, direktiivin 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 4 artiklan 
mukaisesti valtuutetun toisen yrityksen sitä 
pyytäessä, velvollisuus neuvotella 
keskenään yhteenliittämisestä yleisesti 
saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoamiseksi tai 
lähetyssisällön tai 
tietoyhteiskuntapalvelujen tarjoamiseksi, 
jotta varmistetaan palvelujen tarjonta ja 
yhteentoimivuus koko yhteisössä. 
Operaattoreiden on tarjottava 
käyttöoikeutta ja yhteenliittämistä muille 
yrityksille ehdoilla, jotka eivät ole 
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mukaisesti asettamien velvollisuuksien 
kanssa."

ristiriidassa kansallisen 
sääntelyviranomaisen 5–8 artiklan 
mukaisesti asettamien velvollisuuksien 
kanssa. Yhteenliittämisen ehdoista ei 
kuitenkaan saa aiheutua perusteettomia 
esteitä yhteentoimivuudelle."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistukset 93 ja 94, jotka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).

Tarkistus 84

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"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, tehokkaita
investointeja ja innovointia ja antaa 
mahdollisimman suuren hyödyn 
loppukäyttäjille."

"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, 
investointeja ja innovointia ja antaa 
mahdollisimman suuren hyödyn 
loppukäyttäjille."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).
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Tarkistus 85

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a a) Korvataan a alakohta seuraavasti:
"a) jos se on välttämätöntä päästä päähän 
-liitettävyyden tai oikeudenmukaisen ja 
kohtuullisen kolmannen osapuolen 
palvelujen käyttöoikeuden 
varmistamiseksi, asettaa velvollisuuksia 
yrityksille, joiden määräämisvallassa ovat 
yhteydet loppukäyttäjiin, mukaan lukien 
perustelluissa tapauksissa velvollisuus 
liittää verkkonsa yhteen tai tehdä niin 
syrjimättömällä tavalla, mikäli tätä ei ole 
vielä tehty, tai tehdä palveluistaan 
yhteentoimivia oikeudenmukaisin, 
avoimin ja kohtuullisin ehdoin;"

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta).

Tarkistus 86

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
5 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"2. Edellä 1 kohdan mukaisesti asetettavien 
velvollisuuksien ja ehtojen on oltava 
puolueettomia, avoimia, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä, ja ne on pantava täytäntöön 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 6
ja 7 artiklassa tarkoitettuja menettelyjä 

"2. Edellä 1 kohdan mukaisesti asetettavien 
velvollisuuksien ja ehtojen on oltava 
puolueettomia, avoimia, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä, ja ne on pantava täytäntöön 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 6, 
7 ja -7 a artiklassa tarkoitettuja 
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noudattaen." menettelyjä noudattaen."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 87

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
6 artikla – 2 kohta 

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

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

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

Tässä kohdassa tarkoitettujen säännösten 
valmistelussa komissio voi saada apua 
televiestinnän eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimeltä, 
jäljempänä 'yhteistyöelin'."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).
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Tarkistus 88

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 6 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
8 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta 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 9–13 a artiklassa säädetyt 
velvollisuudet direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) -7 a artiklassa 
vahvistettua menettelyä noudattaen.
Arvioidessaan tarvittavien 
velvollisuuksien ja ehtojen 
oikeasuhteisuutta kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon eri kilpailuolosuhteet, jotka 
ovat voimassa jäsenvaltioiden eri 
alueilla."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella(katso tarkistus 97) palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
hyväksymä kanta (62 artiklan 2 kohdan a alakohta). Viittaus ratkaisujen mukauttamisesta 
maantieteellisten kilpailuolosuhteiden mukaan on poistettu 5 artiklasta.

Tarkistus 89

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 6 kohta – b alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"Jos kansallinen sääntelyviranomainen 
poikkeuksellisissa olosuhteissa aikoo 
asettaa huomattavan markkinavoiman 
operaattoreille muita kuin tämän direktiivin 
9–13 artiklassa asetettuja velvollisuuksia, 
jotka koskevat käyttöoikeuksia tai 
yhteenliittämistä, se esittää tätä koskevan 
pyynnön komissiolle. Komissio ottaa
Euroopan telealan sääntelyviranomaisten 
ryhmän, jäljempänä 'ryhmä',* lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon. 
Komissio päättää 14 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti siitä, hyväksyykö vai estääkö se 
kansallisen sääntelyviranomaisen 
toimenpiteiden toteuttamisen.

"Jos kansallinen sääntelyviranomainen 
poikkeuksellisissa olosuhteissa aikoo 
asettaa huomattavan markkinavoiman 
operaattoreille muita kuin tämän direktiivin 
9–13 artiklassa asetettuja velvollisuuksia, 
jotka koskevat käyttöoikeuksia tai 
yhteenliittämistä, se esittää tätä koskevan 
pyynnön komissiolle. Komissio ottaa
yhteistyöelimen lausunnon 
mahdollisimman tarkasti huomioon. 
Komissio päättää 14 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti siitä, hyväksyykö vai estääkö se 
kansallisen sääntelyviranomaisen 
toimenpiteiden toteuttamisen.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta) asettamalla toiminnallista eriyttämistä koskeva vaatimus ehdoksi -7 a 
artiklan (yhteissääntely) säännöksille. 

Tarkistus 90

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 7 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
9 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"1. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
8 artiklan säännösten mukaisesti asettaa 
yhteenliittämistä ja/tai käyttöoikeuksia 
koskevia avoimuusvelvollisuuksia, joiden 
mukaan operaattoreiden on julkistettava 
määrätyt tiedot, kuten kirjanpitotiedot, 
tekniset eritelmät, verkon ominaisuudet, 
tarjonnan ja käytön ehdot, mukaan lukien 
tietoliikenteen hallintatavat sekä hinnat."

"1. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
8 artiklan säännösten mukaisesti asettaa 
yhteenliittämistä ja/tai käyttöoikeuksia 
koskevia avoimuusvelvollisuuksia, joiden 
mukaan operaattoreiden on julkistettava 
määrätyt tiedot kuten kirjanpitotiedot, 
tekniset eritelmät, verkon ominaisuudet,
palvelujen ja sovellusten 
käyttörajoitukset, liikenteenhallintatavat,
tarjonnan ja käytön ehdot, myös 
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liikenteenhallintatapojen, sekä hinnat.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 98, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 91

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 7 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
9 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"4. Sen estämättä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava 
vähintään liitteessä II esitetyt osat 
sisältävän viitetarjouksen julkaiseminen, 
jos operaattorilla on 12 artiklan mukaisia 
velvollisuuksia, jotka koskevat 
käyttöoikeutta tukkutason 
verkkorakenteisiin, mukaan lukien 
kiinteissä sijaintipaikoissa olevien 
tilaajayhteyksien eriytetty tarjonta."

"4. Sen estämättä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava 
vähintään liitteessä II esitetyt osat 
sisältävän viitetarjouksen julkaiseminen, 
jos operaattorilla on direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 14 artiklan 
mukaisesti todettu olevan huomattava 
markkinavoima merkityksellisillä 
markkinoilla liittyen paikallisliityntään 
tietyssä sijaintipaikassa."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 99, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 92

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 8 kohta – d alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Harkitessaan, onko 1 kohdassa 
tarkoitettuja velvollisuuksia tarpeen 
asettaa, ja erityisesti arvioidessaan, miten
velvollisuudet voidaan asettaa siten, että 
ne ovat oikeassa suhteessa direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 8 artiklassa 
asetettuihin tavoitteisiin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon erityisesti seuraavat seikat:

2. Harkitessaan 1 kohdassa tarkoitettuja 
velvollisuuksia, ja erityisesti arvioidessaan,
olisiko kyseiset velvollisuudet
sisällytettävä oikeassa suhteessa direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 8 artiklassa 
asetettuihin tavoitteisiin, niiden on otettava 
huomioon erityisesti seuraavat seikat:

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 93

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 8 kohta – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

d a) Korvataan 2 kohdan c alakohta 
seuraavasti:
"c) toiminnon omistajan tekemät 
perusinvestoinnit ottaen huomioon tehdyt 
julkiset investoinnit ja investointeihin 
liittyvät riskit, mukaan luettuna riskien 
kohtuullinen jakaminen niiden yritysten 
kanssa, jotka saavat nämä uudet 
toiminnot käyttöönsä;"

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 100 (12 artiklan 2 kohdan c alakohta), jonka 
parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 
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(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 94

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 8 kohta – 2 kohta – e alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"d) tarve turvata kilpailu pitkällä 
aikavälillä, myös taloudellisesti 
tehokkaalla infrastuktuuriin perustuvalla 
kilpailulla";

"d) tarve turvata kilpailu, erityisesti 
infrastruktuuriin perustuva kilpailu,
pitkällä aikavälillä";

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 95

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 9 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan mukaisesti asettaa 
kustannusvastaavuutta ja hintavalvontaa 
koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien 
hintojen kustannuslähtöisyyttä ja
kustannuslaskentaa 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. 

"1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
8 artiklan mukaisesti asettaa 
kustannusvastaavuutta ja hintavalvontaa 
koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien 
hintojen kustannuslähtöisyyttä ja
kustannuslaskentaa 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.
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Operaattoreiden kannustamiseksi tekemään 
investointeja, myös seuraavan sukupolven 
verkkoihin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon operaattorin tekemät 
investoinnit ja sallittava tälle kohtuullinen 
tuotto sijoitetulle pääomalle, ottaen 
huomioon investointeihin liittyvät riskit."

Operaattoreiden kannustamiseksi tekemään 
investointeja, myös seuraavan sukupolven 
verkkoihin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon operaattorin tekemät 
investoinnit ja sallittava tälle kohtuullinen 
tuotto sijoitetulle pääomalle, ottaen 
huomioon investointeihin liittyvät riskit ja 
riskin asianmukaisen jakamisen 
investoijien ja niiden yritysten kanssa, 
jotka saavat uudet toiminnot käyttöönsä, 
mukaan lukien eriytetyt lyhyen aikavälin 
ja pitkän aikavälin riskinjakojärjestelyt."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 101, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 96

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 9 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 4a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a a) Lisätään kohta seuraavasti:
4 a. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
varmistettava, että pitkäikäisten 
riskinjakosopimusten käyttöoikeushinnat 
vastaavat tehokkaan operaattorin 
pitkäaikaisia marginaalikustannuksia 
ottaen huomioon operaattorin uusien 
markkinoiden laskennallinen käyttäjien 
määrä ja se, että lyhyen aikavälin 
sopimusten käyttöoikeushinnat sisältävät 
riskipreemion. Tämä riskipreemio 
poistetaan vähitellen käytöstä, kun uudet 
käyttöoikeudet saavat lisää 
markkinaosuutta. Marginaalin kiristystä 
ei saa soveltaa lyhyen ajan sopimuksiin, 
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kun riskipreemio veloitetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 102, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 97

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 9 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 artikla – 5 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"5. Sen sijaan, että kansalliset 
sääntelyviranomaiset asettaisivat 
kustannuslaskentajärjestelmiä koskevia 
velvollisuuksia, ne voivat hyväksyä 
yhteenliittämisen vaihtoehtoisen 
hinnoittelun kuten bill and keep -
hinnoittelun käytön, edellyttäen, että 
kyseinen menetelmä ei estä eikä vääristä 
kilpailua."

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 98

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/19/EY
13 a artikla – 1-2 kohta ja 3 kohdan johdantokappale
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Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jos kansallinen sääntelyviranomainen
päätyy siihen, että 9—13 artiklassa 
säädettyjen velvollisuuksien avulla ei ole 
saavutettu todellista kilpailua ja että 
havaitaan merkittäviä ja pysyviä 
kilpailuongelmia/markkinahäiriöitä 
suhteessa tiettyjen käyttöoikeustuotteiden 
tukkutarjontaan, se voi poikkeuksellisena 
toimenpiteenä 8 artiklan 3 kohdan toisen 
alakohdan säännösten mukaisesti asettaa 
vertikaalisesti integroituneille yrityksille 
velvoitteen siirtää asiaankuuluvien
käyttöoikeustuotteiden tukkutarjontaan 
liittyvät toiminnot riippumattomasti 
toimivaan liiketoimintayksikköön.

1. Kansallinen sääntelyviranomainen voi
8 artiklan säännösten ja erityisesti 
8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti asettaa poikkeuksellisena 
toimenpiteenä vertikaalisesti 
integroituneille yrityksille velvoitteen 
siirtää kiinteiden käyttöoikeustuotteiden 
tukkutarjontaan liittyvät toiminnot 
riippumattomasti toimivaan 
liiketoimintayksikköön.

Tämän liiketoimintayksikön on tarjottava 
käyttöoikeustuotteita ja -palveluja kaikille 
yrityksille, myös emoyhtiön muille 
liiketoimintayksiköille, samoin aikatauluin 
ja ehdoin, mukaan luettuina hinta- ja 
palvelutaso, ja samoin järjestelmin ja 
prosessein.

Tämän liiketoimintayksikön on tarjottava 
käyttöoikeustuotteita ja -palveluja kaikille 
yrityksille, myös emoyhtiön muille 
liiketoimintayksiköille, samoin aikatauluin 
ja ehdoin, mukaan luettuina hinta- ja 
palvelutaso, ja samoin järjestelmin ja 
prosessein.

2. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo asettaa toimintojen eriyttämistä 
koskevan velvoitteen, sen on toimitettava 
komissiolle ehdotus, johon sisältyy:

2. Kun kansallinen sääntelyviranomainen 
aikoo asettaa toimintojen eriyttämistä 
koskevan velvoitteen, sen on toimitettava 
komissiolle ehdotus, johon sisältyy:

a) näyttöä kansallisen 
sääntelyviranomaisen 1 kohdassa 
tarkoitettujen johtopäätösten 
perustelemiseksi;

a) näyttöä siitä, että 9–13 artiklassa 
yksilöityihin velvollisuuksiin kuuluvien 
asianmukaisten velvollisuuksien 
asettaminen ja niiden täytäntöönpano 
kohtuullisessa aikataulussa siten, että 
otetaan huomioon parhaat 
sääntelykäytänteet, todellisen kilpailun 
saavuttamiseksi, sen jälkeen kun 
merkityksellisistä markkinoista on tehty 
koordinoidu analyysi direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 16 artiklassa 
säädetyn markkina-analyysimenettelyn 
mukaisesti, ei ole johtanut eikä tule 
jatkossakaan johtamaan todellisen 
kilpailun saavuttamiseen, ja että useilla 
analysoiduista tukkutuotemarkkinoista on 
yksilöity merkittäviä ja pysyviä 
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kilpailuongelmia ja markkinahäiriöitä;
b) näyttöä siitä, että infrastruktuuriin 
perustuvan kilpailun syntymisestä 
kohtuullisessa aikataulussa on hyvin vähän 
tai ei lainkaan merkkejä;

b) näyttöä siitä, että infrastruktuuriin 
perustuvan kilpailun syntymisestä 
kohtuullisessa aikataulussa on hyvin vähän 
tai ei lainkaan merkkejä;

c) analyysi odotetusta vaikutuksesta 
sääntelyviranomaiseen, yritykseen, 
kannustimiin investoida kokonaiseen 
alaan, erityisesti sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi, sekä 
muihin sidosryhmiin, mukaan lukien
erityisesti odotettu vaikutus
infrastruktuurikilpailuun ja mahdolliset 
vaikutukset kuluttajiin;

c) analyysi odotetusta vaikutuksesta 
sääntelyviranomaiseen, yritykseen,
erityisesti sen työvoimaan, ja sen
kannustimiin investoida verkkoonsa, sekä 
muihin sidosryhmiin, erityisesti mukaan
luettuna odotettu vaikutus
infrastruktuurien kilpailuun ja kaikki
mahdolliset vaikutukset kuluttajiin;

c a) erittely syistä, joiden perusteella tämä 
velvoite olisi tehokkain keino ottaa 
käyttöön korjaavia toimia, joilla pyritään 
hoitamaan yksilöityjä kilpailuongelmia tai 
markkinahäiriöitä.

3. Toimenpide-ehdotuksessa on oltava 
seuraavat elementit:

3. Kansallisen sääntelyviranomaisen on
sisällytettävä ehdotukseensa luonnos 
ehdotettavasta toimenpiteestä, jossa on
oltava seuraavat elementit:

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 103 (hieman muutettuna), jonka parlamentti 
hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).

Tarkistus 99

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 12 kohta – e alakohta
Direktiivi 2002/19/EY
Liite II – A osa – 1 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

b) eriytetty käyttöoikeus tilaajayhteyden 
osaan (sekä täysin eriytetty että 
rinnakkaiskäyttöoikeus), mukaan lukien

b) eriytetty käyttöoikeus tilaajayhteyden 
osaan (sekä täysin eriytetty että 
rinnakkaiskäyttöoikeus), mukaan lukien
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liitännäistoimintojen kuten 
kaapelikanavien ja valokuidun käyttö
runkoyhteyksiä varten;

verkkojen osat, jotka eivät ole aktiivisia, 
paluukuormaverkkojen käyttöönottamista
varten,

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 100

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 1a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY
3 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1 a) Korvataan 3 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Sähköisten viestintäverkkojen tai -
palvelujen tarjoaminen voi edellyttää 
ainoastaan yleisvaltuutusta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuja 
erityisvelvollisuuksia tai 5 artiklassa 
tarkoitettuja käyttöoikeuksia. 
Asianomaiselta yritykseltä voidaan 
edellyttää ilmoituksen tekemistä, mutta ei 
kansallisen sääntelyviranomaisen 
nimenomaisen päätöksen tai muun 
hallinnollisen toimen hankkimista ennen 
valtuutukseen perustuvien oikeuksien 
käyttämistä. Yritys voi aloittaa toiminnan 
tehtyään mahdollisesti edellytettävän 
ilmoituksen, noudattaen tarvittaessa 
kuitenkin 5, 6, 6 a ja 7 artiklassa olevien, 
käyttöoikeuksista annettujen säännösten 
soveltamista.
Useassa eri jäsenvaltiossa toimiville 
yrityksille rajatylittäviä sähköisiä 
viestintäpalveluita tarjoaviin yrityksiin 
sovelletaan enintään yhtä 
ilmoitusmenettelyä kyseistä jäsenvaltiota 
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kohden."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 101

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
5 artikla – 1 ja 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien 
mukaan ja varsinkin silloin, kun 
haitallisten häiriöiden mahdollisuus on 
hyvin pieni, sisällytettävä radiotaajuuksien
käyttöehdot yleisvaltuutukseen. 
Jäsenvaltiot voivat myöntää yksittäisiä 
käyttöoikeuksia:

– haitallisten häiriöiden välttämiseksi, – haitallisten häiriöiden välttämiseksi,
– palvelun teknisen laadun turvaamiseksi, – palvelun teknisen laadun turvaamiseksi,

– taajuuksien tehokkaan käytön 
varmistamiseksi, tai

– taajuuksien tehokkaan käytön 
varmistamiseksi, tai

– jäsenvaltioiden yhteisön oikeuden 
mukaisesti määrittelemien yleisen edun 
mukaisten muiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

– jäsenvaltioiden yhteisön oikeuden 
mukaisesti määrittelemien yleisen edun 
mukaisten muiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

2. Jos on välttämätöntä myöntää yksittäisiä 
radiotaajuuksien ja numeroiden käyttöä 
koskevia oikeuksia, jäsenvaltioiden on 
myönnettävä tällainen oikeus pyynnöstä 
kaikille yrityksille, jotka tarjoavat 3 
artiklassa tarkoitettuja yleisvaltuutuksen 
mukaisia palveluja tai verkkoja, jollei
tämän direktiivin 6 ja 7 artiklan sekä
11 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
säännöksistä ja muista tällaisten 
voimavarojen tehokkaan käytön direktiivin 

2. Jos on välttämätöntä myöntää yksittäisiä 
radiotaajuuksien ja numeroiden käyttöä 
koskevia oikeuksia, jäsenvaltioiden on 
myönnettävä tällainen oikeus pyynnöstä 
kaikille yrityksille, jotka tarjoavat 3 
artiklassa tarkoitettuja yleisvaltuutuksen 
mukaisia palveluja tai verkkoja, ellei tämän 
direktiivin 6, 6 a ja 7 artiklan sekä
11 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
säännöksistä ja muista tällaisten 
voimavarojen tehokkaan käytön direktiivin 
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2002/21/EY (puitedirektiivi) mukaisesti 
varmistavista säännöistä muuta johdu.

2002/21/EY (puitedirektiivi) mukaisesti 
varmistavista säännöistä muuta johdu.

Radiotaajuuksien ja numeroiden 
käyttöoikeuksien myöntämismenettelyjen 
on oltava avoimia, puolueettomia, selkeitä, 
syrjimättömiä ja oikeasuhteisia ja, 
radiotaajuuksien osalta, direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 artiklan 
säännösten mukaisia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta niiden erityisperusteiden ja -
menettelyjen soveltamista, joita 
jäsenvaltiot ovat määritelleet 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myöntämiseksi radio- tai televisio-
ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoajille 
yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Poikkeusta avoimia
myöntämismenettelyjä koskevasta 
vaatimuksesta voidaan soveltaa 
tapauksissa, joissa radiotaajuuksien 
yksittäisten käyttöoikeuksien myöntäminen 
radio- tai televisio-ohjelmien 
sisältöpalvelujen tarjoajille on tarpeen 
jäsenvaltioiden yhteisön oikeuden 
mukaisesti määrittelemän yleisen edun 
mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Radiotaajuuksien ja numeroiden 
käyttöoikeuksien myöntämismenettelyjen 
on oltava avoimia, puolueettomia, selkeitä, 
syrjimättömiä ja oikeasuhteisia ja, 
radiotaajuuksien osalta, direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 artiklan 
säännösten mukaisia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta niiden erityisperusteiden ja -
menettelyjen soveltamista, joita 
jäsenvaltiot ovat määritelleet 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
myöntämiseksi radio- tai televisio-
ohjelmien sisältöpalvelujen tarjoajille 
yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Poikkeusta avoimia 
myöntämismenettelyjä koskevasta 
vaatimuksesta voidaan soveltaa 
tapauksissa, joissa radiotaajuuksien 
yksittäisten käyttöoikeuksien myöntäminen 
radio- tai televisio-ohjelmien 
sisältöpalvelujen tarjoajille on tarpeen 
jäsenvaltioiden yhteisön oikeuden 
mukaisesti määrittelemän yleisen edun 
mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Käyttöoikeuksia myöntäessään 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava, voiko 
oikeuksien haltija siirtää kyseiset oikeudet 
ja millä ehdoin. Radiotaajuuksien osalta 
tällaisen säännöksen on oltava direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 b artiklan 
mukainen.

Käyttöoikeuksia myöntäessään 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava, voiko 
oikeuksien haltija siirtää kyseiset oikeudet 
ja millä ehdoin. Radiotaajuuksien osalta 
tällaisen säännöksen on oltava direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 ja
9 b artiklan mukainen.

Jos jäsenvaltiot myöntävät määräaikaisia 
käyttöoikeuksia, määräajan on oltava 
tarjottavan palvelun kannalta 
tarkoituksenmukainen tavoiteltavaa
tavoitetta ja tarvittavia investointeja
silmällä pitäen.

Jos jäsenvaltiot myöntävät määräaikaisia 
käyttöoikeuksia, määräajan on oltava 
tarjottavan palvelun kannalta 
tarkoituksenmukainen tavoiteltavaa 
tavoitetta silmällä pitäen, ja siinä on 
otettava huomioon tarve jättää riittävästi 
aikaa investointien kuoletukselle.

Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
on tarkasteltava 1 kohdassa mainittujen 
perusteiden valossa, erityisesti 
oikeudenhaltijan perustellusta pyynnöstä, 
kaikkia radiotaajuuksien yksittäisiä 

Kun radiotaajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia myönnetään vähintään
kymmeneksi vuodeksi ja kun niitä ei voida
siirtää tai vuokrata yritysten kesken 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
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käyttöoikeuksia, jotka on myönnetty yli
kymmeneksi vuodeksi ja joita ei voi siirtää 
tai vuokrata yritysten kesken direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 b artiklan
mukaisella tavalla. Jos perusteet
yksittäisten käyttöoikeuksien
myöntämiseen eivät enää ole 
sovellettavissa, yksittäinen käyttöoikeus 
muutetaan radiotaajuuksien käytön 
yleisvaltuutukseksi tai se tehdään yritysten 
kesken siirrettäväksi tai vuokrattavaksi 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
9 b artiklan mukaisesti.

9 b artiklan sallimalla tavalla, 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
on taattava keinot sen varmistamiseksi, 
että perusteita yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämiseksi edelleen 
sovelletaan ja noudatetaan luvan 
voimassaoloaikana. Jos kyseiset perusteet
eivät enää ole sovellettavissa, yksittäinen 
käyttöoikeus muutetaan radiotaajuuksien 
käytön yleisvaltuutukseksi
etukäteisilmoituksella kohtuullisen ajan 
kuluttua tai se tehdään vapaasti
siirrettäväksi tai vuokrattavaksi yritysten 
kesken direktiivin 2002/21/EY
(puitedirektiivi) 9 b artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta).

Tarkistus 102

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 4a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY
6 a artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4 a) Lisätään 6a artikla seuraavasti:
"6 a artikla

Yhdenmukaistamistoimenpiteet
1. Rajoittamatta tämän direktiivin 5 
artiklan 1 ja 2 kohdan sekä direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 artiklan 
soveltamista komissio voi direktiivin 
2002/21/EY 8 a (4 a) artiklan mukaisesti 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä:
a) yksilöidäkseen radiotaajuusalueita, 
joiden käyttö edellyttää yleisvaltuutuksia;
b) yhdenmukaistaakseen 
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yleiseurooppalaisia sähköisiä 
viestintäverkkoja tai -palveluita tarjoavien 
yritysten radiotaajuuksien tai numeroiden 
käyttöä koskevien yleisvaltuutusten tai 
yksittäisten käyttöoikeuksien 
myöntämismenettelyjä;
c) yhdenmukaistaakseen liitteessä II 
määritettyjä ehtoja, jotka liittyvät 
yleiseurooppalaisia sähköisiä 
viestintäverkkoja tai -palveluja tarjoavien 
yritysten radiotaajuuksien tai numeroiden 
käyttöä koskeviin yleisvaltuutuksiin tai 
yksittäisiin käyttöoikeuksiin.
Näistä toimenpiteistä, joilla on tarkoitus 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 8 a (4 a) artiklassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä voidaan tarpeen mukaan 
määrätä jäsenvaltioiden mahdollisuudesta 
esittää perusteltu pyyntö saada osittainen 
vapautus ja/tai tilapäinen poikkeus näistä 
toimenpiteistä.
Komissio arvioi pyynnön oikeutusta 
ottaen huomioon jäsenvaltion 
erityistilanteen ja voi myöntää osittaisen 
vapautuksen ja/tai tilapäisen poikkeuksen 
tai kummatkin, edellyttäen että tämä ei 
aiheettomasti haittaa 1 kohdassa 
tarkoitettujen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
toteuttamista tai luo aiheettomia eroja 
kilpailu- tai sääntelytilanteisiin 
jäsenvaltioiden välille."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta) poistamalla tiettyjä yhdenmukaistamistoimenpiteiteä ja asettamalla 
jäljelle jäävien täytäntöönpanotoimenpiteiden tulevaisuudessa tapahtuvalle soveltamiselle 
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(valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen) ehdoksi, että Euroopan parlamentti ja 
neuvosto sopivat radiotaajuuspolitiikkaa koskevan ohjelman kautta.

Tarkistus 103

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/20/EY
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Tältä osin jäsenvaltioiden on valtuutettava 
asianomaiset viranomaiset määräämään 
tarvittaessa taloudellisia seuraamuksia. 
Toimenpiteistä ja niiden perusteluista on 
ilmoitettava kyseiselle yritykselle 
viipymättä, ja yritykselle on tällöin 
asetettava kohtuullinen määräaika 
toimenpiteen noudattamiseksi."

Tältä osin jäsenvaltioiden on valtuutettava 
asianomaiset viranomaiset määräämään

a) tarvittaessa varoittavia taloudellisia 
seuraamuksia, joihin voi sisältyä 
takautuvia uhkasakkoja; ja
b) määräyksiä sellaisen palvelun tai 
palvelukimpun tarjoamisen 
lopettamiseksi, joka voisi aiheuttaa 
huomattavaa haittaa kilpailulle, kunnes 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
16 artiklan mukaisen markkina-analyysin 
jälkeen annettuja käyttöoikeuksia 
koskevia velvoitteita noudatetaan."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 111, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).
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Tarkistus 104

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
14 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisvaltuutuksia, käyttöoikeuksia ja 
järjestelmien asennusoikeuksia koskevia 
oikeuksia, ehtoja ja menettelyjä voidaan 
muuttaa ainoastaan objektiivisesti 
perustelluissa tapauksissa ja 
oikeasuhteisesti, ottaen tarvittaessa 
huomioon radiotaajuuksien siirrettäviin 
käyttöoikeuksiin sovellettavat erityisehdot. 
Aikomuksesta tehdä tällaisia muutoksia on 
tehtävä ilmoitus asianmukaisella tavalla ja 
annettava asianomaisille osapuolille, myös 
käyttäjille ja kuluttajille, riittävä aika –
poikkeuksellisia tilanteita lukuun ottamatta 
vähintään neljä viikkoa – ilmaista
näkemyksensä ehdotetuista muutoksista, 
lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
ehdotetut muutokset ovat vähäisiä ja 
niistä on sovittu oikeuksien tai 
yleisvaltuutuksen haltijan kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisvaltuutuksia, käyttöoikeuksia ja 
järjestelmien asennusoikeuksia koskevia 
oikeuksia, ehtoja ja menettelyjä voidaan 
muuttaa ainoastaan objektiivisesti 
perustelluissa tapauksissa ja 
oikeasuhteisesti, ottaen tarvittaessa 
huomioon radiotaajuuksien siirrettäviin 
käyttöoikeuksiin sovellettavat erityisehdot. 
Aikomuksesta tehdä tällaisia muutoksia on 
tehtävä ilmoitus asianmukaisella tavalla ja 
annettava asianomaisille osapuolille, myös 
käyttäjille ja kuluttajille, riittävä aika
ilmaista kantansa ehdotettuihin 
muutoksiin. Tämän määräajan on
poikkeuksellisia tilanteita lukuun ottamatta
oltava vähintään neljä viikkoa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 105

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
17 artikla – 1 ja 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava 31 päivänä 1. Jäsenvaltioiden on saatettava 31 päivänä 
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joulukuuta 2009 voimassa olevat 
yleisvaltuutukset ja yksittäiset 
käyttöoikeudet tämän direktiivin 5, 6 ja 
7 artiklan sekä liitteen I mukaisiksi 
viimeistään kahden vuoden kuluessa
tämän direktiivin voimaantulosta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 a artiklan 
soveltamista.

joulukuuta 2009 voimassa olevat 
yleisvaltuutukset ja yksittäiset 
käyttöoikeudet tämän direktiivin 5, 6 ja 
7 artiklan sekä liitteen I mukaisiksi 
viimeistään 18 kuukauden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 a artiklan 
soveltamista.

2. Jos 1 kohdan soveltaminen vähentää 
voimassa oleviin yleisvaltuutuksiin 
sisältyviä oikeuksia tai laajentaa jo 
voimassa olevia yleisvaltuutuksia tai 
yksittäisiä käyttöoikeuksia, jäsenvaltiot 
voivat pidentää näiden valtuutusten ja 
yksittäisten käyttöoikeuksien 
voimassaoloaikaa enintään 30 päivään
syyskuuta 2012, edellyttäen, että muiden 
yritysten yhteisön oikeuden mukaisia 
oikeuksia ei loukata. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle tällaisista 
pidennyksistä ja perusteltava ne."

2. Jos 1 kohdan soveltaminen vähentää 
voimassa oleviin yleisvaltuutuksiin 
sisältyviä oikeuksia tai laajentaa jo 
voimassa olevia yleisvaltuutuksia tai 
yksittäisiä käyttöoikeuksia, jäsenvaltiot 
voivat pidentää näiden valtuutusten ja 
yksittäisten käyttöoikeuksien 
voimassaoloaikaa enintään 30 päivään
maaliskuuta 2012, edellyttäen, että muiden 
yritysten yhteisön oikeuden mukaisia 
oikeuksia ei loukata. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle tällaisista 
pidennyksistä ja perusteltava ne."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä (62 artiklan 
2 kohdan b alakohta).

Tarkistus 106

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3 a artikla
Uudelleentarkastelu

1. Komissio tarkastelee säännöllisesti 
uudelleen tämän direktiivin toimintaa ja 
direktiivien 2002/21/EY (puitedirektiivi), 
2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) ja 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) toimintaa 
ja antaa siitä kertomuksen Euroopan 
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parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta 
soveltamispäivästä. Komissio arvioi 
kertomuksessaan markkinoiden 
kehittymisen perusteella ja 
kilpailutilanteen ja kuluttajansuojan 
huomioon ottaen, tarvitaanko direktiivin 
2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 8–
13 a artiklan ja direktiivin 2002/22/EY 
(yleispalveludirektiivi) 17 artiklan 
mukaisen alakohtaisen ennakkosääntelyn 
säännöksiä edelleen vai olisiko ne 
muutettava tai kumottava. Tätä varten 
komissio voi pyytää kansallisilta 
sääntelyviranomaisilta ja 
yhteistyöelimeltä tietoja, jotka on 
toimitettava ilman aiheetonta viivästystä.
2. Jos komissio havaitsee, että 1 kohdassa 
mainittuja säännöksiä olisi muutettava tai 
että ne olisi kumottava, se toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen ilman aiheetonta 
viivästymistä.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 118, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 107

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite – 2 kohta – h alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
Liite – A osa – 19 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"19. Avoimuusvelvoitteet yleisön saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja 
tarjoaville yrityksille päästä päähän -
liitettävyyden varmistamiseksi, noudattaen 

"19. Avoimuusvelvoitteet yleisön saatavilla 
olevia sähköisiä viestintäpalveluja 
tarjoaville yrityksille päästä päähän -
liitettävyyden varmistamiseksi, mukaan 
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direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 8 
artiklan tavoitteita ja periaatteita, 
tietoliikenteen hallintatapojen ilmoittamista 
koskevat velvoitteet ja, jos se on tarpeen ja 
oikeasuhteista, kansallisten 
sääntelyviranomaisten oikeus tällaiseen 
tietoon, jota tarvitaan näiden ilmoitusten 
oikeellisuuden tarkastamiseen."

luettuna sisällön, palvelujen ja sovellusten 
rajoittamaton käyttöoikeus, noudattaen 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 8 
artiklan tavoitteita ja periaatteita, 
tietoliikenteen hallintatapojen ilmoittamista 
koskevat velvoitteet ja, jos se on tarpeen ja 
oikeasuhteista, kansallisten 
sääntelyviranomaisten oikeus tällaiseen 
tietoon, jota tarvitaan näiden ilmoitusten 
oikeellisuuden tarkastamiseen."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 120 (muutettuna), jonka parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).

Tarkistus 108

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/20/EY
Liite – B osa – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"2. Taajuuksien tosiasiallinen ja tehokas 
käyttö direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) mukaisesti."

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta 
(62 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Tarkistus 109

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/20/EY
Liite – B osa – 7 kohta
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Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

b a) Korvataan 7 kohta seuraavasti:
7. Mahdolliset sitoumukset, jotka käyttöä 
koskevan oikeuden saava yritys on tehnyt 
tarjouskilpailuun perustuvassa tai 
vertailevassa valintamenettelyssä. Jos 
tällainen sitoumus vastaa tosiasiassa yhtä 
tai useampaa velvollisuutta, joka on 
lueteltu direktiivin 2002/19/EY 
(käyttöoikeusdirektiivi) 9–13 a artiklassa, 
sitoumuksen voimassaolon katsotaan 
päättyneen viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2010. 

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan tarkistus 123 (osittain muutettuna), jonka parlamentti 
hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 24. syyskuuta 2008, T6/0449/2008 (62 artiklan 2 kohdan 
a alakohta).

Tarkistus 110

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite – 4 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/21/EY
Liite II

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4 a. Lisätään liite II.
"Ehdot, jotka voidaan yhdenmukaistaa 6 
a artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti:
a) radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
kesto;
b) oikeuksien maantieteellinen 
soveltamisala;
c) mahdollisuus siirtää oikeus 
radiotaajuuksien muille käyttäjille sekä 
tähän liittyvät ehdot ja menettelyt;
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d) menetelmä radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksiin liittyvien käyttömaksujen 
määrittämiseksi sen rajoittamatta 
jäsenvaltioiden määrittelemiä 
järjestelmiä, joissa velvollisuus maksaa 
käyttömaksuja korvataan syrjimättömältä 
pohjalta asetetulla velvollisuudella 
noudattaa tiettyjä yleisen edun mukaisia 
tavoitteita;
e) kullekin yritykselle myönnettävien 
käyttöoikeuksien määrä;
f) liitteessä I olevassa B osassa luetellut 
ehdot."

Or. en
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PERUSTELUT

Sääntelykehyksen uudelleentarkastelu on mahdollisuus vahvistaa Euroopan johtoasemaa 
nopeassa kiinteässä ja langattomassa viestinnässä, nopeuttaa innovatiivisten ja korkean 
lisäarvon palvelujen kehittymistä ja saavuttaa laajakaistaisen Internetin 100-prosenttinen 
kattavuus1.

Edessämme olevat vaikeat ajat antavat enemmän kuin koskaan aihetta sääntelyn 
uudistamiselle, jotta voidaan saavuttaa seuraavat päämäärät: kestävä kilpailu, investointien ja 
innovaation lisääntyminen, hyödyt kuluttajille ja parempi sosiaalinen yhteenkuuluvuus 
yhdenmukaisilla ja hyvin toimivilla sähköisen viestinnän yhtenäismarkkinoilla. 

Näiden päämäärien saavuttaminen edellyttää, että lainsäädäntötyössä täytetään kolme 
keskeistä kriteeriä: taloudellinen tehokkuus, oikeusvarmuus ja sääntelyn ennustettavuus sekä 
toimielinten valtatasapaino.

Tähän mennessä vain muutama poliittinen kysymys on voitu ratkaista 
kolmikantaneuvotteluissa. Esittelijä onkin pyrkinyt esittämään käyttökelpoisia 
kompromisseja, jotta voidaan päästä yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa ja saada tämä 
säädös valmiiksi toisessa käsittelyssä. Lisäksi esittelijä on ilmoittanut eräistä muutoksista 
ratkaisuja koskevaan yhteissääntelymenettelyyn, jotta voidaan vastata tiettyihin epäilyksiin 
menettelyn institutionaalisesta valtatasapainosta.

Kompromissia etsimässä

Taajuushallinto

Toisen käsittelyn suositukset eivät lähde siitä, minkä pitäisi olla kulmakivi parlamentin ja 
neuvoston yhteisymmärryksessä, eli siitä, että jäsenvaltiot ovat ensisijaisessa vastuussa 
taajuushallinnosta. Niiden koordinointia yritetään kuitenkin tehostaa, ja mikäli perusteltua, 
sallien yhdenmukaistamistoimenpiteitä. 

Ensinnäkin, radiotaajuuspolitiikkaa koskevista ohjelmista esittelijä tarkentaa, että niissä on 
vahvistettava poliittiset suuntaviivat ja tavoitteet radiotaajuuksien käyttöä yhteisössä koskevaa 
strategista suunnittelua, koordinointia ja yhdenmukaistamista varten hälventäen samalla 
arvostelua siitä, että parlamentti haluaisi ohjata radiotaajuusasioita mikrotasolla. Toiseksi, 
yhdenmukaistamista koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet siirretään 9 c artiklasta tähän 
artiklaan, mikä antaa tulevaisuudessa mahdollisuuden - mikäli Euroopan parlamentti ja 
neuvosto pääsevät yhteisymmärrykseen radiotaajuuspolitiikkaa koskevien ohjelmien kautta -
yhdenmukaistamistoimenpiteiden toteuttamiseen tällä alalla valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. Radiotaajuuksien hallinnoinnin yhdenmukaistamistoimia 
koskevan 9 c artiklan poistaminen hyväksytään osana tätä kompromissia.

                                               
1 Eurooppa-neuvosto vaati 11.–12. joulukuuta pidetyssä kokouksessaan Euroopan talouden elvytyssuunnitelman 
osana sääntelyaloitteita laajakaistaisen Internetin kehittämiseksi myös heikosti palvelluilla ja kustannuksiltaan 
kalliilla alueilla, jonne markkinat eivät voi toimittaa.
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Samalla radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä komitea palautetaan kunnes parlamentti saa 
komissiolta kunnolliset takeet siitä, että radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevää ryhmää (RSPG) 
vahvistetaan vastaavasti niin, että se voi hoitaa radiotaajuuspolitiikkaa koskeviin ohjelmiin 
liittyvät tehtävät.

ITU:a koskevissa tarkistuksissa pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä 
selventämällä, että jäsenvaltiot voivat poiketa palveluriippumattomuuden periaatteesta 
täyttääkseen ITU:n radio-ohjesäännön mukaiset vaatimukset (esim. häiriöongelmien 
välttämiseksi naapurimaiden välillä). Tämän artiklan nojalla toteutettavien toimenpiteiden ja 
kansainvälisten taajuusaluejärjestöjen yhdenmukaisuutta korostetaan myös johdanto-osan 
kappaleella. 

Viittaus kansallisiin radiotaajuussuunnitelmiin on poistettu ja sen sijaan mainitaan tietyt 
jäsenvaltioiden päättämät rajoitukset, mikä itse asiassa antaa niille enemmän 
toimintamarginaalia. 

Valtuutusdirektiivin 5 artiklan sanamuotoa on tarkistettu pyrkien tasapainoon toisaalta 
yleisvaltuutuksen avulla saatavan joustavuuden toivottavuuden ja toisaalta yksittäisten 
valtuutusten – joka on käytännössä ollut tähän asti sääntönä – tarjoaman puhtaan 
käytännöllisyyden välillä. 

"Yhteissääntely"

Esittelijä säilyttää yleisen ajattelutavan parlamentin ensimmäisen käsittelyn ehdotuksessa 7 ja 
-7 a artiklasta (rakentava prosessi, sitova tulos), ottaen samalla esiin oikeudellisen kritiikin 
(erityisesti mahdollisen yhteensopimattomuuden Meronin periaatteen kanssa). Tämä uusi 
ehdotus perustuu komission tarkistetulle ehdotukselle, mutta edellyttää sääntelykomitologiaa 
silloin, kun komissio ja yhteistyöelin ovat eri mieltä. Myös eräitä toteuttamiskelpoisuuden 
elementtejä on laajennettu (uudelleen ilmoittamisen soveltuva aika, jne.).

Vielä ratkaisematta olevat ja esittelijän palauttamat keskeiset kohdat

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn tekstin keskeiset kohdat, joista ei ole vielä keskusteltu 
kolmikantaneuvotteluissa, on palautettu. Tämä koskee erityisesti seuraavan polven 
liityntäverkkoja, toiminnallista eriyttämistä (joka ei liity radiotaajuuksiin) ja 
sisältöä/"verkkoriippumattomuutta" koskevia kysymyksiä.
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