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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilaajayhteyksien eriytetyst tarjonnasta
(2000/C 365 E/15)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(2000) 394 lopull.  2000/0185(COD)
(Komission esittm 23 pivn elokuuta 2000)
EUROOPAN PARLAMENTTI ja EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteis)n perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan,

T.m. on seurausta siit., ett. ilmoitetut operaattorit ovat
rakentaneet vanhat kuparijohtoja k.ytt.v.t paikallisliitynt.verkkonsa pitk.n ajan kuluessa yksinoikeuksien turvin ja
kyenneet rahoittamaan investoinnit monopolihinnoittelun
avulla.

ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa m..r.tty.
menettely.,
sek. katsovat seuraavaa:
(1) Lissabonissa 23124 p.iv.n. maaliskuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi pit.m.ns. erityiskokouksen
p..telmiss., ett. digitaalisen tietotalouden kaikkien kasvuja ty)llisyysmahdollisuuksien hy)dynt.miseksi Euroopassa
yrityksill. ja kansalaisilla on oltava k.ytett.viss..n kohtuuhintaiset maailmanluokan viestinn.n perusrakenteet ja
laaja valikoima palveluja. J.senvaltioita kehotetaan ty)skentelem..n yhdess. komission kanssa 6kilpailun lis..miseksi paikallisliitynt.verkoissa ennen vuoden 2000 loppua ja kilpailun vapauttamiseksi tilaajayhteyksien osalta,
jotta Internetin k.ytt)kustannuksia voitaisiin oleellisesti
alentaa6. Eurooppa-neuvoston kokouksessa Feirassa 20
p.iv.n. kes.kuuta 2000 hyv.ksyttiin ehdotettu eEuropetoimintasuunnitelma (1), jossa asetetaan tilaajayhteyksien
eriytetty tarjonta keskeiseksi lyhyen aikav.lin tavoitteeksi.
(2) 6Tilaajayhteydell.6 tarkoitetaan fyysisi. kuparijohtoja,
jotka paikallisessa liitynt.verkossa yhdist.v.t asiakkaan tilat operaattorin paikalliskeskukseen, keskittimeen tai vastaavaan verkkoelementtiin. Kuten komission viidenness.
raportissa televiestinn.n s..ntelypaketin toteuttamisesta (2)
todetaan, paikallisliitynt.verkko on j..nyt yhdeksi vapautettujen televiestint.markkinoiden v.hiten kilpailluksi lohkoksi. Uusilla tulokkailla ei ole laajalle levinneit. vaihtoehtoisia verkkorakenteita, eiv.tk. ne saavuta perinteisin
tekniikoin samoja mittakaavaetuja ja toiminnan laajuutta
kuin operaattorit, joiden on ilmoitettu olevan merkitt.v.ss. markkina-asemassa kiinteiden yleisten puhelinverkkojen markkinoilla, j.ljemp.n. 6ilmoitetut operaattorit6.
(1) KOM(2000) 330 lopullinen.
(2) KOM(1999) 537.

(3) Vuoden 1999 viestint.alan uudelleentarkastelua koskevasta komission tiedonannosta 13 p.iv.n. kes.kuuta
2000 annetussa Euroopan parlamentin p..t)slauselmassa (3) korostetaan, ett. on t.rke.. antaa alalle mahdollisuus kehitt.. perusrakenteita, jotka edist.v.t s.hk)isen
viestinn.n ja s.hk)isen kaupank.ynnin kasvua, ja harjoittaa sellaista s..ntely., joka tukee t.t. kasvua. P..t)slauselmassa todetaan, ett. tilaajayhteyksien eriytt.misell. on
t.ll. hetkell. merkityst. l.hinn. markkina-asemaltaan
m..r..v.n yrityksen kuparijohdinrakenteiden kannalta ja
ett. investoitaessa vaihtoehtoisiin perusrakenteisiin on voitava varmistaa kohtuulliset tuotot, mik. saattaa helpottaa
n.iden rakenteiden levi.mist. alueille, joilla ne ovat viel.
harvinaisia.

(4) Uusien yhteyksien tarjonta kapasiteetiltaan suurten valokuituyhteyksien v.lityksell. suoraan suurimmille k.ytt.jille muodostaa erityismarkkinat, jotka kehittyv.t kilpailun
ehdoilla uusien investointien my)t.. T.m.n vuoksi t.ss.
asetuksessa ei k.sitell. valokuitupohjaisten tilaajayhteyksien eriytetty. tarjontaa.

(5) Uusien tulokkaiden ei olisi taloudellisesti mielek.st. rakentaa vakiintuneen operaattorin verkon rinnalle kokonaan omaa paikallisliitynt.verkkoaan kohtuullisessa ajassa.
Vaihtoehtoiset perusrakenteet, kuten kaapelitelevisioverkot, satelliittiverkot ja langattomat tilaajayhteydet, eiv.t
yleens. ole yht. toimivia ja kattavia.

(6) Kuparijohtoja k.ytt.vien tilaajayhteyksien eriytettyyn tarjontaan on tarkoituksenmukaista velvoittaa ainoastaan ilmoitetut operaattorit. Komissio on jo julkaissut alustavan
luettelon niist. kiinte.n yleisen puhelinverkon operaattoreista, joiden kansalliset s..ntelyviranomaiset ovat ilmoittaneet olevan merkitt.v.ss. markkina-asemassa (4).
(3) A5-0145/2000.
(4) EYVL C 112, 23.4.1999, s. 2.
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(7) Vaikka kaupalliset neuvottelut ovat suositeltavin tapa sopia tilaajayhteyden k.yt)n teknisist. seikoista ja hinnoittelusta, kokemus on osoittanut, ett. useimmissa tapauksissa tarvitaan s..ntelytoimia, koska uuden tulokkaan ja
ilmoitetun operaattorin neuvotteluasemat ovat ep.tasapainoiset eik. muita vaihtoehtoja ole. Ilmoitettujen operaattoreiden olisi tarjottava tietoa ja tilaajayhteyksien eriytetty. k.ytt)mahdollisuutta kolmansille samoin ehdoin ja
saman laatuisena kuin omille yksik)illeen, tyt.ryhti)illeen
ja yhteisty)kumppaneilleen. N.in ollen avointen ja syrjim.tt)mien markkinoiden luomiseen my)t.vaikutettaisiin
siten, ett. ilmoitettu operaattori julkaisee tilaajayhteyksien
eriytetty. k.ytt)mahdollisuutta koskevan asianmukaisen
viitetarjouksen mahdollisimman nopeasti ja mieluiten Internetiss. sek. kansallisten s..ntelyviranomaisten valvonnassa. T.llaisissa tilanteissa kansalliset s..ntelyviranomaiset voivat yhteis)n lains..d.nn)n mukaisesti puuttua asiaan omasta aloitteestaan sellaisten ehtojen, esimerkiksi
hinnoittelus..nt)jen, asettamiseksi, joilla pyrit..n varmistamaan palvelujen yhteentoimivuus, turvaamaan mahdollisimman hyv. taloudellinen tehokkuus ja tuomaan hy)tyj. loppuk.ytt.jille.

(8) Tilaajayhteyksien ja niihin liittyvien toimintojen (kuten
laitteistojen yhteissijoittamisen ja vuokratun siirtokapasiteetin) kustannuslaskentaan ja hinnoitteluun olisi sovellettava avoimia, syrjim.tt)mi. ja objektiivisia s..nt)j. vilpitt)myyden varmistamiseksi. Hinnoittelus..nn)ill. olisi varmistettava, ett. tilaajayhteysrakenteen tarjoaja pystyy kattamaan asianmukaiset kustannuksensa sek. saamaan kohtuullista tuottoa. Tilaajayhteyksien hinnoittelus..nn)ill.
olisi edistett.v. tervett. ja kest.v.. kilpailua ja varmistettava, ettei kilpailu v..risty varsinkaan niin, ett. ilmoitetun
operaattorin tukku- ja v.hitt.ishintojen v.lille j.isi kohtuuttoman pieni marginaali. T.ss. yhteydess. on t.rke..
kuulla kilpailuviranomaisia.
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kohtuuhintaiset maailmanluokan viestinn.n perusrakenteet ja laaja valikoima palveluja, ei voida j.senvaltioissa
saavuttaa hallitusti, yhdenmukaisesti ja nopeasti, ja n.in
ollen tavoite voidaan saavuttaa perustamissopimuksen 5
artiklan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti paremmin yhteis)n toimin. T.m. asetus rajoittuu
v.himp..n n.iden tavoitteiden toteuttamiseksi tarpeelliseen eik. siten ylit. sit., mik. tarvitaan t.h.n tarkoitukseen,

OVAT ANTANEET T˜M˜N ASETUKSEN:

1 artikla
Soveltamisala
1.
T.t. asetusta sovelletaan sellaisten kiinte.n yleisen puhelinverkon ja palvelujen operaattoreiden tilaajayhteyksien eriytettyyn tarjontaan, joiden kansallinen s..ntelyviranomainen on
komissiolle ilmoittanut olevan merkitt.v.ss. markkina-asemassa, j.ljemp.n. 6ilmoitetut operaattorit6, asiaan liittyvien yhteis)n s..nn)sten mukaisesti.

2.
T.ll. asetuksella ei rajoiteta yhteis)n asiaa koskevien s..nn)sten mukaista ilmoitettujen operaattorien velvollisuutta noudattaa syrjim.tt)myyden periaatetta k.ytt.ess..n yleist. kiinte.. puhelinverkkoa nopeiden liittymien ja siirtopalvelujen tarjontaan kolmansille samoin ehdoin kuin omille yksik)illeen.

2 artikla
Mritelmt
T.ss. asetuksessa tarkoitetaan

(9) Tilaajayhteyksien eriytetyst. tarjonnasta: Kilpailun mahdollistaminen kaikessa s.hk)isess. viestinn.ss., mukaan
luettuina laajakaistamultimedia ja nopea Internet 25 p.iv.n. toukokuuta 2000 annetussa suosituksessa
2000/417/EY (1) ja 26 p.iv.n. huhtikuuta 2000 annetussa
tiedonannossa (2) komissio vahvistaa yksityiskohtaiset ohjeet kansallisten s..ntelyviranomaisten avuksi, jotta ne
voivat kohtuudella s..nnell. tilaajayhteyksien eri k.ytt)oikeustyyppien tarjontaa ja soveltaa yhteis)n voimassa
olevaa lains..d.nt). oikein.

(10) Tavoitetta, jonka mukaan on luotava yhdenmukaiset puitteet tilaajayhteyksien tarjonnalle, jotta kaikille yrityksille ja
kansalaisille yhteis)ss. tarjottaisiin kilpailuun perustuen
(1) EYVL L 156, 29.6.2000, s. 44.
(2) KOM(2000) 237.

a) 6tilaajayhteydell.6 fyysisi. kuparijohtoja, jotka paikallisessa
liitynt.verkossa yhdist.v.t asiakkaan tilat kiinte.n yleisen
puhelinverkon operaattorin paikalliskeskukseen, keskittimeen tai vastaavaan verkkoelementtiin;

b) 6tilaajayhteyksien eriytetyll. k.ytt)oikeudella6 tilaajayhteyksien t.ysin eriytetty. k.ytt)oikeutta ja tilaajayhteyksien rinnakkaisk.ytt)oikeutta; t.m. ei merkitse kuparijohdinta k.ytt.v.n tilaajayhteyden omistusoikeuden siirtymist.;

c) 6tilaajayhteyden t.ysin eriytetyll. k.ytt)oikeudella6 vakiintuneen operaattorin kuparijohtimia k.ytt.vien tilaajayhteyksien k.ytt)oikeuden tarjontaa siten, ett. uusi markkinatulokas saa yksinomaiseen k.ytt))ns. kuparijohdon koko taajuusalueen ja voi tarjota loppuk.ytt.jille t.ytt. valikoimaa
puheen- ja datansiirtopalveluja;
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d) 6tilaajayhteyden rinnakkaisk.ytt)oikeudella6 muuhun kuin
puheensiirtoon k.ytettyjen taajuuksien k.ytt)oikeuden sellaista tarjontaa niill. vakiintuneen operaattorin kuparijohtimiin perustuvilla tilaajayhteyksill., joita se k.ytt.. peruspuhelupalvelujen tarjontaan loppuk.ytt.jille, jonka avulla
uusi tulokas voi hy)dynt.. esimerkiksi ADSL-tekniikkaa tarjotakseen loppuk.ytt.jille nopeiden Internet-yhteyksien kaltaisia lis.palveluja;
e) 6yhteissijoittamisella6 niiden fyysisten tilojen ja teknisten
edellytysten tarjontaa, jotka ovat v.ltt.m.tt)mi. uuden
markkinatulokkaan laitteistojen asianmukaiseksi sijoittamiseksi ja liitt.miseksi tilaajayhteyksille.
3 artikla
Eriytetyn kyttoikeuden tarjonta
1.
Ilmoitettujen operaattorien on tarjottava kolmansille tilaajayhteyksien eriytetty. k.ytt)oikeutta 31 p.iv..n joulukuuta
2000 menness. avoimin, kohtuullisin ja syrjim.tt)min ehdoin.
Ilmoitettujen operaattorien on tarjottava kilpailijoilleen samoja
toimintoja kuin omille yksik)ille tai tyt.ryhti)illeen samoin
ehdoin ja samassa aikataulussa.
2.
Ilmoitettujen operaattorien on tarjottava fyysist. liitynt..
kolmansille miss. tahansa kuparisten tilaajayhteyksien tai niiden osayhteyksien tarkoituksenmukaisessa teknisesti toteuttamiskelpoisessa pisteess., johon uusi tulokas voi sijoittaa ja jossa
se voi liitt.. omat verkkolaitteensa joko paikalliskeskukseen,
keskittimeen tai vastaavaan verkkoelementtiin palvelujen tarjoamiseksi asiakkailleen.
3.
Ilmoitettujen operaattorien on julkaistava viimeist..n 31
p.iv..n joulukuuta 2000 menness. tilaajayhteyksien ja niihin
liittyvien toimintojen, my)s laitteistojen yhteissijoittamisen,
eriytetyn tarjonnan riitt.v.sti eritelty viitetarjous, joka sis.lt..
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kuvauksen tarjouksen osatekij)ist. sek. asiaan liittyv.t ehdot ja
edellytykset, mukaan lukien hinnat, ja jossa otetaan huomioon
suosituksen 2000/417/EY liitteen luettelo.
4 artikla
Viranomaisvalvonta
1.
Niin pitk..n kuin kilpailun taso paikallisliitynt.verkossa ei
riit. est.m..n ylihinnoittelua, kansallisten s..ntelyviranomaisten on varmistettava, ett. ilmoitettujen operaattorien eriytettyjen tilaajayhteyksiens. k.ytt)oikeuksista perimiss. hinnoissa
noudatetaan kustannusl.ht)isyyden periaatetta. Kansallisten
s..ntelyviranomaisten on oltava toimivaltaisia vaatimaan, kun
se on perusteltavissa, muutoksia tilaajayhteyksien eriytetyn tarjonnan viitetarjoukseen, my)s hintoihin.
Tilaajayhteyksien eriytetyn tarjonnan hinnoittelus..nt)j. laatiessaan ja hintap..t)ksi. tehdess..n kansallisten s..ntelyviranomaisten on varmistettava, ett. ne edist.v.t tervett. ja kest.v..
kilpailua.
2.
Kansallisten s..ntelyviranomaisten on oltava toimivaltaisia ratkaisemaan t.m.n asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksi. koskevat yritysten v.liset riita-asiat nopeasti, kohtuullisesti ja avoimesti.
5 artikla
Voimaantulo
T.m. asetus tulee voimaan kolmantena p.iv.n. sen j.lkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteis%jen virallisessa lehdess.
T.m. asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sit. sovelletaan
sellaisenaan kaikissa j.senvaltioissa.

