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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unioni välitti direktiivillä audiovisuaalisista mediapalveluista selvän viestin 
tarkoituksenaan varmistaa parhaat mahdolliset kilpailua koskevat ehdot ja oikeusvarmuuden 
Euroopan tieto- ja viestintätekniikalle ja sen mediateollisuudelle ja mediapalveluille sekä 
kunnioituksen kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta kohtaan. "Televiestintäpaketin" 
ajankohtainen uudelleenarviointi on luettava läpi ja sitä on muutettava samassa hengessä ja 
samoja poliittisia aikomuksia silmällä pitäen. On löydettävä paras mahdollinen tasapaino 
kaikkien nykyisten ja tulevien sähköisten verkkojen käyttäjien tarpeiden, näiden laillisten 
taloudellisten etujen ja yleisen edun kannalta keskeisten julkisen politiikan kysymysten sekä 
kuluttajien oikeuksien ja intressien välillä.

Radiotaajuudet ovat niukka julkinen voimavara, jolla on merkittävä julkinen arvo ja 
markkina-arvo, mutta lisäksi ne ovat olennaisia tiettyjen yleisten yleistä etua koskevan 
politiikan tavoitteiden saavuttamisessa. Näin ollen taajuuksia täytyy hallinnoida paitsi 
tehokkaasti ja toimivasti myös siten, että asiankuuluvaa huomiota kiinnitetään yleiseen etuun 
taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Tässä yhteydessä olisi asetettava 
joitakin rajoituksia, jotka koskevat palveluriippumattomuuden periaatetta ja sen vaikutusta 
radiotaajuuksien käyttämistä koskevien yksittäisten oikeuksien siirtämiseen. Jäsenvaltioiden 
asemaa on kunnioitettava näissä julkista politiikkaa koskevissa päätöksissä.
Sähköisten viestintäpalvelujen ja erityisesti audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien 
suojelun tärkeyttä haitallisia häiriöitä vastaan ei pidä aliarvioida. Sitä varten vaaditaan pieniä 
muutoksia tekstiin eurooppalaisen radiotaajuuksien sääntelyn saattamiseksi oikeaan 
asiayhteyteen muiden kansainvälisten sitovien päätösten ja välineiden kanssa, joita ei voida 
jättää huomioimatta.

On laadittu ehdotus, jonka tarkoituksena on korostaa kansallisen sääntelyviranomaisen 
korvaamatonta tehtävää sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevan laillisen sisällön 
suojelemisessa ja edistämisessä. 

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Direktiivin 2007/65/EY eli niin 
sanotun audiovisuaalisten 
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mediapalvelujen direktiivin, annettu 
11. joulukuuta 2007, mukaisesti tehtiin 
tarkistus tarkoituksena varmistaa parhaat 
mahdolliset kilpailua koskevat ehdot ja 
oikeusvarmuus EU:n tietotekniikka-alalle 
ja mediateollisuudelle ja -palveluille sekä 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden kunnioitus ja, tässä 
asiayhteydessä oikeudenmukainen ja 
tasapainoinen sähköisiä viestintäverkkoja 
ja -palveluja koskeva sääntelyjärjestelmä 
on koko eurooppalaisen audiovisuaalisen 
sektorin olennainen peruspilari.    

Or. en

Tarkistus 2

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Komission olisi otettavan huomioon 
kansallisten sääntelyviranomaisten, alan 
sidosryhmien ja audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoajien näkemykset 
tehdessään mainitun direktiivin mukaisia 
päätöksiä siten, että se kuulee näitä 
perusteellisesti varmistaakseen 
avoimuuden ja suhteellisuuden.  
Komission olisi julkaistava 
yksityiskohtaisia kuulemisasiakirjoja, 
joissa selitetään eri harkitut toimet, ja 
asianosaisille sidosryhmille olisi 
annettava kohtuullisesti aikaa antaa 
vastauksensa.   Kun komissio on käsitellyt 
vastaukset, sen olisi esitettävä lopullisia 
päätöksiä koskevat perusteet kuulemista 
seuraavassa perustelussa ja sisällyttää 
siihen kuvaus siitä, miten vastaajien 
näkemykset on otettu huomioon.

Or. en
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Perustelu

On olennaista, että kansallisten sääntelyviranomaisten, sidosryhmien ja audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoajien näkemykset otetaan huomioon yhteisötasolla tehtävissä 
päätöksissä, ja kyseisten päätöksien on oltava avoimia ja oikeasuhteisia tavoiteltuun 
tulokseen nähden.  

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Radiotaajuudet pitäisi nähdä niukkana 
julkisena voimavarana, jolla on 
huomattavaa julkista ja markkina-arvoa. 
On yleisen edun mukaista, että taajuuksia 
hallinnoidaan mahdollisimman
tehokkaasti ja toimivasti talouden, 
yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta, 
ja että niiden tehokkaan käytön esteitä 
poistetaan vaiheittain.

(16) Radiotaajuudet pitäisi nähdä niukkana 
julkisena voimavarana, jolla on 
huomattavaa julkista ja markkina-arvoa ja 
joka on olennainen tiettyjen yleistä etua 
koskevien julkispoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisessa.  Sen vuoksi taajuuksia 
olisi hallinnoitava tehokkaasti ja 
toimivasti ja kiinnitettävä asiankuuluvaa 
huomiota yleiseen etuun talouden, 
yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta, 
ja niiden tehokkaan käytön esteitä olisi 
poistettava vaiheittain. 

Or. en

Perustelu

Taajuudet ovat nimenomaan julkinen voimavara, eikä niitä voida pitää kenenkään 
yksityisomaisuutena. Sen tehokkuutta ei pitäisi eikä voida kuitenkaan rajoittaa pelkästään 
markkinataloudellisiin perusteisiin. 

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Radiotaajuuksien hallinnoinnissa olisi 
varmistettava haitallisten häiriöiden 
välttäminen. Haitallisten häiriöiden 
peruskäsite olisi siten määriteltävä hyvin, 

(17) Radiotaajuuksien hallinnoinnissa olisi 
varmistettava haitallisten häiriöiden 
välttäminen. Haitallisten häiriöiden 
peruskäsite olisi siten määriteltävä hyvin 
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jotta varmistetaan sääntelytoimien 
rajoittuminen välttämättömään häiriöiden 
poistamiseksi.

ottamalla huomioon olemassa olevat 
kansainvälisesti sovitut 
radiotaajuussuunnitelmat, jotta 
varmistetaan sääntelytoimien rajoittuminen 
välttämättömään häiriöiden poistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Kansallisten ja kansainvälisten radiotaajuussuunnitelmien tärkeimpiä olemassaolon syitä 
ovat häiriöitä koskevat ongelmat. Kun otetaan huomioon, että taajuudet ylittävät EU:n 
ulkorajoja, on kunnioitettava kansainvälisesti sitovia sopimuksia häiriöiden välttämiseksi.  

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset.
Poikkeukset tästä 
palveluriippumattomuuden periaatteesta 
edellyttävät erityisen palvelun tarjoamista 
selkeästi määriteltyjen yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten ihmishengen turvaamiseksi, 
sosiaalisen, alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja niitä pitäisi sallia silloin 
kun se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin pitäisi sisältyä kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen kansallisessa lainsäädännössä 
määritellyllä tavalla yhteisön oikeuden 
mukaisesti. Lukuun ottamatta sellaisia 
tilanteita, joissa on turvattava ihmishenki, 
poikkeukset eivät saisi johtaa 

(22) Taajuuksien käyttäjien pitäisi kyetä 
vapaasti valitsemaan palvelut, joita ne 
haluavat tarjota, noudattaen 
siirtymäkauden määräyksiä, joilla 
ratkaistaan aikaisemmin hankittuihin 
oikeuksiin liittyvät kysymykset. Toisaalta 
radiotaajuuksien käyttö voidaan luovuttaa 
erityisen palvelun tarjoamista varten tai 
erityisen tekniikan käyttöä varten selkeästi 
määriteltyjen yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten 
ihmishengen turvaamiseksi, sosiaalisen, 
alueellisen ja maantieteellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tai 
taajuuksien tehottoman käytön 
torjumiseksi, ja niitä pitäisi sallia silloin 
kun se on tarpeen ja oikeasuhteista. Näihin 
tavoitteisiin sisältyy kulttuuri- ja 
mediapoliittisia tavoitteita, kuten
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen kansallisessa 
lainsäädännössä määritellyllä tavalla 
yhteisön oikeuden mukaisesti. Lukuun 
ottamatta sellaisia tilanteita, joissa on 
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yksinoikeuteen tiettyjen palvelujen käytön 
osalta vaan niillä pitäisi pikemminkin antaa 
etusija siten, että muutkin palvelut tai 
teknologiat voivat toimia samalla 
taajuusalueella sikäli kuin se on 
mahdollista. Jotta valtuutuksen haltija voisi 
vapaasti valita tehokkaimman keinon 
siirtää taajuuksien kautta tarjottavien 
palvelujen sisältöä, sisältöä ei pitäisi 
säännellä taajuuksien käyttövaltuutuksissa.

turvattava ihmishenki, poikkeukset eivät 
saisi johtaa yksinoikeuteen tiettyjen 
palvelujen käytön osalta vaan niillä pitäisi 
pikemminkin antaa etusija siten, että 
muutkin palvelut tai teknologiat voivat 
toimia samalla taajuusalueella sikäli kuin 
se on mahdollista. Jotta valtuutuksen 
haltija voisi vapaasti valita tehokkaimman 
keinon siirtää taajuuksien kautta 
tarjottavien palvelujen sisältöä, sisältöä ei 
pitäisi säännellä taajuuksien 
käyttövaltuutuksissa.

Or. en

Perustelu

Kysymys siitä, voidaanko radiotaajuuksia myöntää palveluriippumattomalla tavalla, pitäisi 
riippua yleisen edun ja kaupallisen arvon välisestä kohtuullisesta tasapainottamisesta.  
Käytännössä komissio noudattaa kyseistä lähestymistapaa esimerkiksi taajuusylijäämää 
koskevassa tiedonannossaan, jossa se ehdottaa tiettyjen palvelujen jakamista tietyille 
(osa)kaistoille. 

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioilla on toimivalta määritellä 
oman kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti kaikkien sellaisten poikkeusten 
soveltamisala ja luonne, jotka liittyvät 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistämiseen.

(23) Jäsenvaltioilla on toimivalta määritellä 
oman kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti kaikkien sellaisten poikkeusten 
soveltamisala ja luonne, jotka liittyvät 
kulttuuri- ja mediapoliittisiin tavoitteisiin, 
kuten kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistämiseen.

Or. en

Perustelu

Puitedirektiivin 2002/21/EY johdanto-osan 6 kappaleessa itse asiassa tunnustetaan, että 
"audiovisuaalialan politiikka ja sisällön sääntely toteutetaan sellaisten yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden perusteella kuin sananvapaus, tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 
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puolueettomuus, kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus, sosiaalinen osallisuus, 
kuluttajansuoja ja alaikäisten suojelu". Pelkkä viittaus "kulttuuriseen ja kielelliseen 
monimuotoisuuteen ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen" on liian suppea, koska se ei kata 
audiovisuaalisten mediapolitiikkojen kaikkia yleisen edun mukaisia tavoitteita. 

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Palvelu- ja 
teknologiariippumattomuusvaatimusten 
käyttöönoton taajuuksien myöntämistä ja 
varaamista koskevissa päätöksissä sekä 
lisääntyneiden mahdollisuuksien siirtää 
oikeuksia yritysten kesken pitäisi lisätä 
vapautta ja keinoja toimittaa sähköisiä 
viestintäpalveluja ja audiovisuaalisia 
mediapalveluja yleisölle ja siten myös 
helpottaa yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamista. Siksi tietyt 
yleisen edun mukaiset velvoitteet, joita 
lähetystoiminnan harjoittajille asetetaan 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
toimittamiseksi, voitaisiin entistä 
useammin toteuttaa ilman tarvetta 
myöntää yksittäisiä taajuuksien 
käyttöoikeuksia. Erityisten perusteiden 
käyttö taajuuksien myöntämisessä 
lähetystoiminnan harjoittajille olisi 
perusteltua vain silloin kun on olennaisen 
tärkeää saavuttaa kansallisessa 
lainsäädännössä säädetty erityinen yleisen 
edun mukainen tavoite. Yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen 
liittyvien menettelyjen on kaikissa 
olosuhteissa oltava selkeitä, puolueettomia, 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä.

(49) Palvelu- ja 
teknologiariippumattomuusvaatimusten 
käyttöönoton taajuuksien myöntämistä ja 
varaamista koskevissa päätöksissä sekä 
lisääntyneiden mahdollisuuksien siirtää 
oikeuksia yritysten kesken pitäisi lisätä 
vapautta ja keinoja toimittaa sähköisiä 
viestintäpalveluja ja audiovisuaalisia 
mediapalveluja yleisölle ja siten myös 
helpottaa yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamista. Tietyt yleisen 
edun mukaiset velvoitteet, joita 
lähetystoiminnan harjoittajille asetetaan 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
toimittamiseksi, saattavat kuitenkin 
edellyttää erityisten perusteiden käyttöä
taajuuksien myöntämisessä silloin kun 
vaikuttaa olevan olennaisen tärkeää 
saavuttaa kansallisessa lainsäädännössä 
säädetty tietty yleisen edun mukainen 
tavoite. Yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseen liittyvien 
menettelyjen on kaikissa olosuhteissa 
oltava selkeitä, puolueettomia, 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 49 kappale ei ole johdanto-osan 23 kappaleen eikä valtuutusdirektiivin 
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5 artiklan 2 kohdan mukainen. On tärkeää tunnustaa tarve ottaa huomioon kansallisessa 
lainsäädännössä säädetyt kulttuuri- ja mediapoliittiset tavoitteet. Alkuperäinen muotoilu on 
myös rajoittavampi kuin valtuusdirektiivin 5 artiklan 2 kohta mitä tulee lähetyspalveluja 
koskevien  yksittäisten käyttöoikeuksien myöntämiseen.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi yhtäkään taajuuden 
käyttäjää ei saisi vapauttaa velvoitteesta 
suorittaa taajuuden käytöstä määrättyä 
tavanomaista maksua.

(50) Täydellisen tai osittaisen 
vapauttamisen velvoitteesta suorittaa 
taajuuden käytöstä määrättyä maksua on 
oltava puolueetonta ja avointa ja 
perustuttava muihin yleisen edun 
mukaisiin kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyihin velvoitteisiin. 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on edelleen oltava mahdollisuus säilyttää tai ottaa käyttöön järjestelmiä, 
joissa velvoite maksaa käyttömaksua on korvattu velvoitteella täyttää erityisiä yleistä etua 
koskevia tavoitteita.  Edellä kuvaillut järjestelmät ovat tavallisia maanpäällisissä 
lähetystaajuuksissa, joissa järjestelmät palvelevat tiedotusvälineiden moniarvoisuutta 
koskevia tavoitteita.  

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Puite-, käyttöoikeus- ja 
valtuutusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi 
tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

(59) Puite-, käyttöoikeus- ja 
valtuutusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi 
tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Tällaisten 
täytäntöönpanotoimenpiteiden ei pidä 
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estää kulttuuri- ja mediapoliittisia 
tavoitteiden toteuttamista sellaisina kuin 
jäsenvaltiot ovat ne määrittäneet kyseisten 
direktiivien mukaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu suojatoimenpide on olennainen, kun otetaan huomioon Euroopan komissiolle 
siirretty laajennettu täytäntöönpanovalta erityisesti puitedirektiivin 9c ja 19 artiklojen sekä 
käyttöoikeusdirektiivin 6 artiklan sekä valtuutusdirektiivin 6a artiklan perusteella.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 60 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(60 a) Kyseisen direktiivin mukaisissa 
toimissa on huomioitava 
taajuushallintoon kytköksissä olevat 
kansainväliset ja alueelliset järjestöt, 
kuten Kansainvälinen tele-viestintäliitto 
(ITU) ja Euroopan radio-, tele- ja 
postihallintojen yhteistyökonferenssi 
(CEPT), jotta tehokas hallinto ja 
taajuuksien yhdenmukainen käyttö 
yhteisössä voidaan varmistaa.    
Jäsenvaltioiden ja komission on 
tunnustettava kyseisen direktiivin 
täytäntöönpanossa jäsenvaltioiden 
solmimien ITU:n radio-ohjesääntöjä 
noudattavien kansainvälisten sopimusten 
sisältö.

Or. en

Perustelu

Eurooppa ei ole saari. ITU:n asemaa kansainvälisesti sitovien säännösten vahvistamisessa, 
jotka koskevat taajuuksien tehokasta käyttöä sekä kiertoratapaikkojen tehokkuuteen, 
järkevyyteen ja kustannustehokkuuteen perustuvaa käyttöä ei voida jättää huomioimatta. 
ITU:n määräysten sitovaa ominaisuutta (koskee ITU:un kuuluvia EU:n jäsenvaltioita ja 
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EU:iin kuulumattomia valtioita) sekä direktiivin yhteensopivuutta niiden kanssa on 
käsiteltävä selvästi. 

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

s) ’haitallisella häiriöllä’ tarkoitetaan 
häiriötä, joka vaarantaa 
radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan tai joka 
muutoin vakavasti heikentää sellaista 
radioviestintäpalvelua, joka toimii 
sovellettavien yhteisön tai kansallisten 
säännösten mukaisesti, tai estää tai 
toistuvasti keskeyttää tällaisen palvelun 
toiminnan.”

s) ’haitallisella häiriöllä’ tarkoitetaan 
häiriötä, joka vaarantaa 
radionavigointipalvelun tai muun 
turvallisuuspalvelun toiminnan tai joka 
muutoin vakavasti heikentää sellaista 
radioviestintäpalvelua, joka toimii 
sovellettavien yhteisön tai kansallisten 
säännösten mukaisesti ja kansainvälisesti 
sovittujen radiotaajuussuunnitelmien 
mukaisesti, tai estää tai toistuvasti 
keskeyttää tällaisen palvelun toiminnan.”

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon häiriöitä koskevat ongelmat lähetyspalveluissa ja kaksisuuntaisissa 
(vastaanotto ja lähetys) palveluissa, on olennaista, että digitaalilähetyspalveluja suojataan 
haitallista häiriötä vastaan kansainvälisesti sovittujen radiotaajuussuunnitelmien ja 
erityisesti ITU:n Geneven suunnitelman (GE-06) mukaisesti.  Haitallisen häiriön määritelmä 
olisi niinikään tarkistettava. 

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta– e alakohta
Direktiivi 2002/21/EY
8 artikla – 4 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) soveltamalla periaatetta, jonka mukaan 
loppukäyttäjillä pitäisi olla mahdollisuus 
käyttää ja jaella mitä tahansa laillista 

g) soveltamalla periaatetta, jonka mukaan 
loppukäyttäjillä pitäisi olla mahdollisuus 
käyttää mitä tahansa laillista sisältöä ja 
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sisältöä ja käyttää kaikkia valitsemiaan 
laillisia sovelluksia ja/tai palveluja.

käyttää kaikkia valitsemiaan laillisia 
sovelluksia ja/tai palveluja.”

Or. en

Perustelu

Viittaus jakeluun on hämmentävä, koska se voidaan tulkita ikään kuin direktiivin säännöksen 
perusteella käyttäjille annettaisiin uusi oikeus välittää julkisesti laillista sisältöä, vaikka 
henkistä omaisuutta koskevan lain mukaan kyseinen oikeus kuuluu ainoastaan 
oikeudenhaltijalle tai tämän valtuuttamalle kolmannelle osapuolelle.

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

g a) varmistamalla yhteistyön sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoavien 
yritysten välillä sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen laillisen 
sisällön suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen laillisen sisällön edistäminen ja suojelu on 
sisällytettävä kansallisten sääntelyviranomaisten tehtävänkuvaan Euroopan unionin 
kansalaisten edun mukaisesti.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rajoituksen noudattamiseksi seuraavan d) palveluja koskevien rajoitusten
noudattamiseksi seuraavan 4 kohdan 
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4 kohdan mukaisesti. mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tekeminen 9 artiklan 3d kohtaan on tarpeellinen muutoin vaikeasti 
ymmärrettävän sanamuotoilun selkeyttämiseksi. Kulttuuri- ja mediapolitiikkoja koskevan 
toimivaltansa mukaisesti jäsenvaltioilla on oltava valta tuoda saataville riittäviä taajuuksia 
lähetyspalveluja varten ja valta rajoittaa palvelu- ja tekniikkariippumattomuutta koskevia 
periaatteita tätä tarkoitusta varten.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 
9 c artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla 
taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppisiä sähköisiä viestintäpalveluja.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia. Rajoitukset, 
jotka edellyttävät palvelun tarjoamista 
tietyllä taajuusalueella, on perusteltava, 
jotta voidaan varmistaa yleisen edun 
mukaisen tavoitteen saavuttaminen 
yhteisön oikeuden mukaisesti. Tällaisia 
tavoitteita ovat esimerkiksi ihmishengen 
turvaaminen, sosiaalisen, alueellisen tai 
maantieteellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen, taajuuksien tehottoman 
käytön torjuminen tai kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen, siten kuin se määritelty 
kansallisessa lainsäädännössä yhteisön 

4. Jollei toisessa alakohdassa tai 
9 c artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
toimenpiteissä toisin säädetä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisille viestintäpalveluille avoimilla 
taajuusalueilla voidaan tarjota kaiken 
tyyppisiä sähköisiä viestintäpalveluja. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä 
tarjottavien sähköisten viestintäpalvelujen 
tyyppejä koskevia oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä rajoituksia. Rajoitukset, 
jotka edellyttävät palvelun tarjoamista 
tietyllä taajuusalueella, on perusteltava, 
jotta voidaan varmistaa yleisen edun 
mukaisen tavoitteen saavuttaminen 
yhteisön oikeuden mukaisesti. Tällaisia 
tavoitteita ovat esimerkiksi ihmishengen 
turvaaminen, sosiaalisen, alueellisen tai 
maantieteellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen, taajuuksien tehottoman 
käytön torjuminen tai kulttuuri- ja 
mediapoliittisten tavoitteiden, kuten
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen, siten kuin 
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oikeuden mukaisesti. Rajoitus, jolla 
kielletään minkään muun palvelun 
tarjoaminen tietyllä taajuusalueella, 
voidaan säätää ainoastaan silloin kun se on 
perusteltavissa tarpeella suojata 
ihmishengen turvaamiseen liittyviä 
palveluja.  

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

Or. en

Perustelu

Pelkkä viittaus "kulttuuriseen ja kielelliseen monimuotoisuuteen ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuteen" on liian suppea, koska se ei kata audiovisuaalisten mediapolitiikkojen 
kaikkia yleisen edun mukaisia tavoitteita. 

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioilla on oltava toimivalta 
määritellä oman kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti sellaisten 
rajoituksien soveltamisala, luonne ja 
kesto, jotka liittyvät kulttuuri- ja 
mediapoliittisiin tavoitteisiin, kuten 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistämiseen.

Or. en

Perustelu

9 artiklan 5a kohdan tarkistus perustuu muutosdirektiivin johdanto-osan 23 kappaleen 
muotoiluun Euroopan komission ehdotuksen mukaisesti. Kun otetaan huomioon kyseisen 
lausekkeen tärkeys, on tarpeen tehdä siihen tarkistus ja tehdä siitä kaikilta osin lainvoimainen 
sisällyttämällä se varsinaiseen puitedirektiivin tekstiin.  Kulttuuri- ja mediapolitiikkoja 
koskevan toimivaltansa mukaisesti jäsenvaltioilla on oltava valta tuoda saataville riittäviä 
taajuuksia lähetyspalveluja varten ja valta rajoittaa palvelu- ja tekniikkariippuvuutta 



PA\718636FI.doc 15/20 PE404.775v01-00

FI

koskevia periaatteita tätä tarkoitusta varten.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
9 b artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kansallisen sääntelyviranomaisen 
ennakkosuostumusta vaaditaan, jos siirto 
tai vuokraaminen koskee taajuuksia, jotka 
on myönnetty rajoituksen perusteella 
julkisen edun täyttämistä koskevan 
tavoitteen saavuttamiseksi 9 artiklan 
4 kohdan mukaisesti. Tarvittaessa 
jäsenvaltioilla on oikeus pyytää 
suostumusta tai lausuntoa 
audiovisuaalisista palveluista vastaavalta 
kansalliselta viranomaiselta.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden toimivalta ottaa käyttöön erityisiä 
palveluriippumattomuutta koskevia rajoituksia, on johdonmukaista sen seurauksena ottaa 
käyttöön kyseisten taajuuksien siirtoa tai "taajuuskauppaa" koskevia rajoituksia. Tämä koskee 
erityisesti kulttuuri- ja mediapolitiikkoihin perustuvia rajoituksia.. Jos taajuuskauppa on 
kuitenkin sallittua tällä alueella, jäsenvaltioiden on säilytettävä toimivalta määrätä 
asianmukaisia suojatoimenpiteitä varmistaakseen, että niiden audiovisuaalialan politiikkaa 
koskevat tavoitteet eivät joudu vaakalaudalle. 

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

d) palvelu- tai 
teknologiariippumattomuutta koskevan 

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

poikkeuksen luomiseksi ja näiden 
poikkeusten soveltamisalan ja luonteen 
yhdenmukaistamiseksi 9 artiklan 3 ja 
4 kohdan mukaisesti lukuun ottamatta niitä 
poikkeuksia, joiden tarkoituksena on 
varmistaa kulttuuri- ja mediapoliittisten 
tavoitteiden, kuten kulttuurisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
edistäminen.

Or. en

Perustelu

Pelkkä viittaus "kulttuuriseen ja kielelliseen monimuotoisuuteen ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuteen" on liian suppea, koska se ei kata audiovisuaalisten mediapolitiikkojen 
kaikkia yleisen edun mukaisia tavoitteita. 

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

9 c a artikla
1. Komissio seuraa tämän direktiivin 
täytäntöön mahdollisesti vaikuttavaa 
radiotaajuuksiin liittyvää kehitystä 
yhteisön ulkopuolisissa maissa ja 
kansainvälisissä järjestöissä, mukaan 
lukien ITU:ssa.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle vaikeuksista, joita olemassa 
olevat kansainväliset sopimukset, tai 
sopimukset kolmansien maiden tai 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa, 
ITU mukaan luettuna, ovat oikeudellisesti 
tai tosiasiallisesti aiheuttaneet tämän 
päätöksen täytäntöönpanolle.

3. Komissio raportoi säännöllisesti 1 ja 
2 kohdan soveltamisesta Euroopan 
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parlamentille ja neuvostolle ja voi 
tarvittaessa ehdottaa toimenpiteitä 
turvatakseen tämän päätöksen 
periaatteiden ja tavoitteiden 
toteuttamisen. Tarvittaessa on sovittava 
yhteisistä kannoista, jotta varmistettaisiin 
yhteisön tason koordinointi 
jäsenvaltioiden välillä.

4. Tämän artiklan mukaisesti toteutetut 
toimenpiteet eivät vaikuta asiaa koskevien 
kansainvälisten sopimusten mukaisiin 
yhteisön ja jäsenvaltioiden oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin.

Or. en

Perustelu

Eurooppa ei ole saari. ITU:n määräysten sitovaa ominaisuutta (koskee ITU:un kuuluvia EU:n 
jäsenvaltioita ja EU:iin kuulumattomia valtioita) sekä direktiivin yhteensopivuutta niiden 
kanssa on käsiteltävä selvästi.  Taajuuksien tehokkaan käytön varmistamiseksi on olennaista, 
että operaattorit noudattavat ITU:n kansainvälisesti sitovia sääntöjen ja menettelyjen 
mukaisia rekisteröinti- ja koordinointimenettelyjä ja voivat luottaa niihin verkon tai 
järjestelmän koordinoinnin ja käyttöönoton onnistumisen varmistamiseksi. 

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/21/EY
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) haitallisten häiriöiden vakavan riskin
välttämiseksi, tai

a) haitallisten häiriöiden riskien 
välttämiseksi, tai

Or. en

Perustelu

Jokainen "haitallisten häiriöiden" riski on "vakava riski".
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Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkia radiotaajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia, jotka on myönnetty 
vähintään kymmeneksi vuodeksi ja joita ei 
voi siirtää tai vuokrata yritysten kesken 
puitedirektiivin 9 b artiklan sallimalla 
tavalla, on tarkasteltava uudelleen 
1 kohdan perusteiden valossa viiden
vuoden välein ja ensimmäisen kerran 
viiden vuoden kuluttua oikeuksien 
myöntämisestä. Jos perusteet yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämiseen eivät enää 
ole sovellettavissa, yksittäinen 
käyttöoikeus muutetaan radiotaajuuksien 
käytön yleisvaltuutukseksi, enintään viiden 
vuoden etukäteisilmoituksella 
uudelleentarkastelun päättymisestä, tai se 
tehdään vapaasti siirrettäväksi tai 
vuokrattavaksi yritysten kesken.

5. Kaikkia radiotaajuuksien yksittäisiä 
käyttöoikeuksia, jotka on myönnetty 
vähintään kymmeneksi vuodeksi ja joita ei 
voi siirtää tai vuokrata yritysten kesken 
puitedirektiivin 9 b artiklan sallimalla 
tavalla, on tarkasteltava uudelleen 
1 kohdan perusteiden valossa kymmenen 
vuoden välein ja ensimmäisen kerran 
kymmenen vuoden kuluttua oikeuksien 
myöntämisestä. Jos perusteet yksittäisten 
käyttöoikeuksien myöntämiseen eivät enää 
ole sovellettavissa, yksittäinen 
käyttöoikeus muutetaan radiotaajuuksien 
käytön yleisvaltuutukseksi, enintään 
kymmenen vuoden etukäteisilmoituksella 
uudelleentarkastelun päättymisestä, tai se 
tehdään vapaasti siirrettäväksi tai 
vuokrattavaksi yritysten kesken. Tällaisen 
päätöksen myötä on otettava 
asianmukaisesti huomioon tarve myöntää 
riittävä investoinnin kuoletusaika.

Or. en

Perustelu

Monien uusien järjestelmien ja palvelujen kohdalla investoinnin kuoletukseen tarvitaan yli 
kymmenen tai, parhaassakin tapauksessa, viisi vuotta.   On tavallista, että parina 
ensimmäisenä vuotena toiminnasta aiheutuu huomattavia tappioita. Olisi suhteetonta ottaa 
käyttöön joustamaton vaatimus, jonka mukaan kansallisten säätelyviranomaisten olisi 
suoritettava lähetystaajuuksien lupia koskeva muodollinen tarkastus viiden vuoden välein. 

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/20/EY
6 b artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 6 a artiklan 1 kohdan 
f alakohdassa tarkoitetulla teknisellä 
täytäntöönpanotoimenpiteellä voidaan 
määrätä, että markkinaviranomainen tekee 
ehdotuksia sellaisten yritysten 
valitsemiseksi, joille myönnetään 
radiotaajuuksien tai numeroiden yksittäisiä 
käyttöoikeuksia, asetuksen [..] 12 artiklan 
mukaisesti.

1. Jos tietyn sähköisen viestintäpalvelun 
rajat ylittävä osatekijä on hallitseva 
edellyttäen, että ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden toimivaltaa edistää 
kulttuuri- ja mediapoliittisia tavoitteita, 
kuten kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta, edellä 6 a artiklan 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla 
teknisellä täytäntöönpanotoimenpiteellä 
voidaan määrätä, että 
markkinaviranomainen tekee ehdotuksia 
sellaisten yritysten valitsemiseksi, joille 
myönnetään radiotaajuuksien tai 
numeroiden yksittäisiä käyttöoikeuksia, 
asetuksen [..] 12 artiklan mukaisesti.  

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden kulttuuri- ja mediapolitiikkoja koskevaa 
toimivaltaa, joka koskee erityisesti lähetyspalveluita ja muita audiovisuaalisia mediapalveluja 
varten myönnettyjä taajuuksia, ei heikennetä uusilla EU-tason keskitetyillä menettelyillä.  

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II
Direktiivi 2002/20/EY
1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) menetelmä radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksiin liittyvien käyttömaksujen 
määrittämiseksi,

d) menetelmä radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksiin liittyvien käyttömaksujen 
määrittämiseksi, rajoittamatta 
jäsenvaltioiden määrittämiä järjestelmiä, 
joissa velvoite maksaa käyttömaksua on 
korvattu velvoitteella täyttää erityisiä 
yleistä etua koskevia tavoitteita;

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioilla on edelleen oltava mahdollisuus säilyttää tai ottaa käyttöön järjestelmiä, 
joissa velvoite maksaa käyttömaksua on korvattu velvoitteella täyttää erityisiä yleistä etua 
koskevia tavoitteita. Edellä kuvaillut järjestelmät ovat tavallisia maanpäällisissä 
lähetystaajuuksissa, joissa järjestelmät palvelevat tiedotusvälineiden moniarvoisuutta 
koskevia tavoitteita.
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