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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

lausunnosta BERECin ja viraston arviointikertomuksesta
(SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon BERECin ja viraston arviointikertomusta koskevan lausunnon 
(SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI)),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 119 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

A. toteaa, että BEREC perustettiin edistämään teknisten ja poliittisten suuntaviivojen 
laatimista sisämarkkinoiden loppuunsaattamiseksi;

B. panee merkille, että arviointikertomuksessa tunnustetaan BERECin ja viraston arvo 
erityisesti 7 artiklan 7 kohdan a alakohdan menettelyjen osalta sekä tietoverkon 
neutraaliuden ja kansainvälisten verkkovierailujen alalla;

C. toteaa, että BERECin ja viraston perustamisesta on kulunut vain vähän aikaa;

D. katsoo, että alhaalta ylös suuntautuva lähestymistapa takaa yhteyden takaisin kansallisiin 
markkinoihin päin;

E. katsoo, että kansalliset näkökohdat saattavat mutkistaa yhteisten kantojen muodostamista 
ja vaikeuttaa sopimukseen pääsemistä ja näin ollen heikentää EU:n sisämarkkinoita 
koskevaa lähestymistapaa;

F. katsoo, että viime aikoina tehdyt kansalliset aloitteet ja erityisesti menoarviointiprosessit 
voisivat vaikuttaa riippumattomuusperiaatteen soveltamiseen;

G. katsoo, että kansalliset sääntelyviranomaiset eivät ole yhtenäisiä, kun otetaan huomioon, 
että niiden toimivalta on hyvin erilainen eri valtioissa, sillä jotkut vastaavat vain 
markkinoiden sääntelystä ja toiset markkinasääntelyn lisäksi myös verkkoturvallisuudesta, 
yksityisyydestä, verkkotunnusten rekisteröinnistä, taajuusalueista ja käyttäjäpalveluista 
jne.; 

H. katsoo, että BEREC-virastoa ei ehkä tällä hetkellä hyödynnetä parhaalla mahdollisella 
tavalla;

I. panee merkille, että BEREC-virasto sijaitsee Riikassa, Latviassa, vaikka Brysselissä 
tehdään useimmat tärkeät sääntelypäätökset;

J. panee merkille, että osalla muissa valtioissa sijaitsevista yhteisön virastoista on 
sivuyksikkö Brysselissä;
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K. panee merkille, että useimmat asiantuntijatyöryhmien kokouksista on pidetty Brysselissä 
tai kansallisten sääntelyviranomaisten järjestäminä;

L. katsoo, että kuluttajien saama hyöty on yksi sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden 
päätavoitteista;

M. katsoo, että BERECin tekemien Euroopan unionin laajuisten päätösten olisi luotava 
lisäarvoa Euroopan unionille;

1. katsoo, että arviointikertomus on kokonaisuutena asianmukainen ja tasapainoinen;

2. katsoo, että BERECin ja viraston toiminnassa on silti parantamisen varaa;

3. katsoo, että kansalliset sääntelyviranomaiset ovat tärkeitä sääntelyjärjestelmälle, sillä 
kansallisissa markkinoissa on muuttumattomia verkkotopologiaan liittyviä eroja, ja ne 
eroavat myös kuluttajakysynnässä, väestönkehityksessä jne.;

4. katsoo, että BEREC on ratkaisevassa asemassa sääntelyjärjestelmässä kokonaisuutena, 
jonka tehtävä on yhdenmukaistaa kansalliset tosiseikkoihin ja sääntelyyn liittyvät erot, 
jotta voidaan saattaa loppuun sähköisen viestinnän sisämarkkinat;

5. suosittelee, että BERECin asemaa vahvistetaan, jotta voidaan helpottaa yhteisten kantojen 
määrittelemistä sisämarkkinoita koskevan lähestymistavan vahvistamiseksi;

6. katsoo, että kansallisten sääntelyviranomaisten tehtävien täydellinen yhdenmukaistaminen 
niin, että niiden kaikkien toimivalta ulottuu kaikkiin sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoihin suoraan liittyviin osa-alueisiin, voisi parantaa BERECin toimintaa;

7. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan, että kansallisten sääntelyviranomaisten itsenäisyyttä 
vahvistetaan eikä heikennetä;

8. katsoo, että BERECin ja viraston rooleja ja rakennetta pitäisi sopeuttaa sähköisen 
viestinnän sisämarkkinoiden toteuttamisen etenemisen mukaan;

9. katsoo, että on vaikea arvioida, mille elimelle tai toimielimelle BEREC on 
vastuuvelvollinen ja mistä sen tulisi olla vastuussa;

10. suosittelee, että BEREC vahvistaa sisäistä vastuuvelvollisuuttaan määrittelemällä selkeästi 
tavoitteensa vuosittaisessa työohjelmassaan ja esittelemällä saavutuksensa ja 
edistymisensä näiden tavoitteiden täyttämisessä vuosikertomuksessaan;

11. katsoo, että BERECillä pitäisi olla enemmän vapautta tehdä strategisia päätöksiä, jotta 
päätöksentekoprosessi suuntautuisi enemmän ylhäältä alas;

12. suosittelee, että vahvistetaan BERECin jo vakiintunutta näkyvyyttä Brysselissä;

13. katsoo, että BEREC-viraston sijainti voi olla esteenä Euroopan unionin toimielinten 
päivittäisen sähköistä viestintää koskevan työskentelyn seuraamiselle, mikä on erityisen 
tärkeää BERECille, ja että tämä haittaa BEREC-viraston tehokasta käyttöä;
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14. katsoo, että BEREC-viraston tehtävää tulisi arvioida uudelleen ja se tulisi määritellä 
tarkemmin;

15. suosittelee, että tarvittavat muutokset tehdään, jotta BEREC-virasto voisi tukea 
tehokkaammin BERECin merkittävää työtä, sen sijaan, että se tarjoaa vain hallinnollista 
tukea;

16. katsoo, että BEREC-viraston sijainti ei tuo lisäarvoa BERECille;

17. katsoo, että toimintaa on yhdenmukaistettava enemmän, jotta toimijat voivat hyödyntää 
paremmin mittakaavaetuja, ja että BERECillä tulisi olla merkittävä asema tässä 
prosessissa;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Tämän asiakirjan tarkoituksena on kertoa esittelijän alustavista näkemyksistä BERECin ja 
viraston arviointiin (SWD(2013)152) asiaa koskevan keskustelun lisäämiseksi, jotta voidaan 
laatia tasapainoinen mietintö.

Esittelijä on kaiken kaikkiaan sitä mieltä, että BEREC toimii yleisesti hyvin. BEREC (ja sen 
edeltäjät) ovat ilmeisesti mahdollistaneet kansallisten sääntelyviranomaisten keskinäisen 
luottamuksen syventymisen, minkä ansiosta BERECin tavoitteet on mahdollista toteuttaa 
tehokkaammin. Tämän ei kuitenkaan pitäisi estää keskustelua siitä mahdollisuudesta että 
BERECille ja sen rakenteelle asetetaan aiempaa laajempia sisämarkkinaorientoituneita 
tavoitteita. Toisaalta omia ongelmiaan tuntuvat aiheuttavan BEREC-virasto ja sen suhde 
BERECiin.

Toisaalta arviointikertomuksessa annetaan arvo BERECin ja viraston niiden 
perustamisvuodesta 2009 asti tekemälle työlle erityisesti 7 artiklan 7 kohdan a alakohdan 
menettelyjen osalta sekä tietoverkon neutraaliuden ja kansainvälisten verkkovierailujen alalla.

Toisaalta taas arvioinnissa osoitetaan, että edelleen on parantamisen varaa. Tämä voi johtua 
siitä, että BERECin perustamisesta on vain vähän aikaa (se perustettiin sähköisen viestinnän 
sääntelyjärjestelmän viimeisimmän tarkistuksen tuloksena). Näyttää kuitenkin olevan 
mahdollista pohtia tiettyjä enemmän rakenteeseen liittyviä näkökohtia, erityisesti seuraavan 
sähköistä viestintää koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän yleisarvioinnin yhteydessä.

Parannettavia seikkoja

Riippumattomuus sekä kansallisten ja Euroopan unionin etujen väliset mahdolliset ristiriidat.

Arviointikertomuksen mukaan BERECin itsenäinen rooli on kyseenalainen.

BERECin riippumattomuutta on tarkasteltava a) EU:n toimielinten, b) kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja c) jäsenvaltioiden (kansallisten sääntelyviranomaisten kansallisen 
riippumattomuuden kautta) näkökulmista.

Vaikuttaa siltä, että riippumattomuus EU:n toimielimistä on jo varmaa. Syy sille, että tämä 
riippumattomuus on taattua, näyttäisi kuitenkin samalla kyseenalaistavan riippumattomuuden 
kansallisista sääntelyviranomaisista (ja niiden kautta jäsenvaltioista). Syynä on nimittäin se, 
että BEREC muodostuu kansallisista sääntelyviranomaisista. Tästä huolimatta BERECin on 
kaikessa toiminnassaan ajettava samoja tavoitteita kuin kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
otettava myös EU:n laajuinen lähestymistapa käsittelemiinsä asioihin. Arvioinnin mukaan sen 
on edistettävä sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen sisämarkkinoiden parempaa 
toimintaa pyrkimällä varmistamaan, että sähköistä viestintää koskevaa EU:n 
sääntelyjärjestelmää sovelletaan yhdenmukaisesti. Tämä tuo esille kysymyksen mahdollisesta 
ristiriidasta kansallisten sääntelyviranomaisten kansallisia markkinoita koskevan roolin ja 
BERECin kansainvälisiä markkinoita koskevan roolin välillä. Alhaalta ylöspäin 
suuntautuvalla lähestymistavalla on tiettyjä etuja, sillä se takaa yhteyden takaisin kansallisiin 
markkinoihin päin. Joustavuus antaa kansallisille sääntelyviranomaisille mahdollisuuden ottaa 
huomioon kansalliset olosuhteet. Sitä vastoin kansalliset näkökohdat voivat vaikeuttaa 
yksimielisen kannan muodostamista ja näin heikentää selkeää EU:n sisämarkkinoita koskevaa 
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lähestymistapaa. Viime aikoina on tehty kansallisia aloitteita, erityisesti 
menoarviointiprosessiin liittyen, jotka voisivat vaikuttaa riippumattomuusperiaatteen 
soveltamiseen.

Vastuut

Mistä BERECin tulisi olla vastuussa? BERECin on tarkoitus ilmoittaa kantansa tärkeisiin 
kysymyksiin, määritellä painopistealat ja neuvoa EU:n toimielimiä sisämarkkinoiden 
yhdenmukaistamisessa. Arvioinnissa todetaan, että BERECin on oltava vastuussa omista 
tavoitteistaan ja ehdotetaan, että BEREC ilmoittaa seuraavaa vuotta koskevat sitoumuksensa 
ja kertoo yksityiskohtaisesti saavutuksistaan vuosikertomuksessa.

Sijainti

BEREC-viraston sijainti voi olla esteenä Euroopan unionin toimielinten päivittäisen sähköistä 
viestintää koskevan työskentelyn seuraamiselle, vaikka sähköinen viestintä on erityisen tärkeä 
mielenkiinnonkohde BERECille.

Lähestymistavat

Mietintöluonnoksessa BERECin ja viraston arviointia koskevasta lausunnosta voidaan katsoa 
olevan kaksi pääasiallista lähestymistapaa.

Staattinen lähestymistapa

Jos ollaan sitä mieltä, että BERECin nykyinen rakenne on hyvin määritelty ja onnistunut eikä 
suuria muutoksia tarvita, voidaan puuttua vain kysymyksiin, joihin voidaan tehdä vähittäisiä 
muutoksia puuttumatta nykyiseen rakenteeseen. Muutoksilla pyrittäisiin pääasiassa 
ratkaisemaan tehottomuutta, esimerkiksi selkeyttämällä BEREC-viraston käyttöä, ulkoiseen ja 
sisäiseen viestintään liittyviä rooleja sekä BERECin asemaa tietyissä kysymyksissä.

Evolutiivinen lähestymistapa

Lähestymistavan mukaan ollaan sitä mieltä, että BERECin rakenne on onnistunut, mutta se 
voitaisiin määritellä tarkemmin. Mietinnössä voitaisiin siinä tapauksessa ehdottaa joitain 
muutoksia ilman, että kajottaisiin perusrakenteeseen. Voitaisiin mahdollisesti antaa lisää 
vapauksia sääntelyelimelle strategisten päätösten tekemisessä, jotta päätöksentekoprosessi 
suuntautuisi enemmän ylhäältä alas ja BERECin jo vakiintunut näkyvyys Brysselissä 
vahvistuisi.

Molemmissa lähestymistavoissa on kysymys BEREC-virastosta sekä sen roolista, 
tehokkuudesta ja sijainnista. Arviointikertomuksessa todetaan, että viraston roolia ei ole 
muutettu. Sen tarkoitus on joko toimia puhtaasti hallinnollisena apuna tai se ottaa 
näkyvämmän roolin BERECin työn laatimisessa ja toimittamisessa. Tämä kysymys on sekä 
rakenteellinen – viraston rooli BERECiä koskevassa asetuksessa – että käytännöllinen siinä 
mielessä, että se liittyisi läheisesti viraston houkuttelevuuteen erittäin ammattitaitoisen 
henkilökunnan palkkaamiseksi ja säilyttämiseksi, mihin puolestaan voidaan vaikuttaa viraston 
sijainnilla. Tehokkuuden osalta BEREC-viraston on noudatettava samoja monimutkaisia 
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menettelyjä kuin sitä paljon suurempien virastojen. Henkilöstötaulukon mukaan virastossa on 
28 virkaa, joista 24 on täytetty 31. joulukuuta 2012 lähtien. 

Arviointikertomuksen mukaan 11 virkaa on varattu viraston omaan hallinnolliseen tukeen ja 
vain seitsemästä kahteentoista virkaa voidaan käyttää BERECin ja sen yhdentoista 
asiantuntijatyöryhmän tukemiseen. On myös huomautettava, että vaikka virastoa oli 
varauduttu käyttämään kokoustiloina Riikassa vuonna 2012, kaikki asiantuntijaryhmien 
kokoukset pidettiin joko Brysselissä tai kansallisten sääntelyviranomaisten järjestäminä. 
Vuoden aikana seitsemästä kahteentoista BEREC-viraston henkilökunnan jäsentä, jotka 
avustivat asiantuntijatyöryhmiä, osallistuivat 103 asiantuntijatyöryhmäkokokseen ja 
matkustivat säännöllisesti Brysseliin.

On todettava, että myös kansalliset sääntelyviranomaiset toimivat Euroopan 
viestintähallintojen yhteistyöryhmässä (IRG). Belgian lainsäädännön alaisuudessa toimivan 
IRG:n sihteeristö on Brysselissä ja siellä on kaksi työntekijää (joita unionin säännöt ja 
menettelyt, joita BEREC-viraston on noudatettava, eivät koske). IRG:n sihteeristö tuo 
BERECille näkyvyyttä Brysselissä.


