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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

eurooppalaisen taajuusylijäämän täysimääräisestä hyödyntämisestä: Yhteinen 
lähestymistapa digitalisoinnin yhteydessä vapautuvien lähetystaajuuksien käyttöön
(2008/2099(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppalaisen taajuusylijäämän täysimääräinen 
hyödyntäminen: yhteinen lähestymistapa digitalisoinnin yhteydessä vapautuvien 
lähetystaajuuksien käyttöön" (KOM(2007)0700),

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman Kohti eurooppalaista 
radiotaajuuspolitiikkaa1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Digitaalilähetyksiin siirtymiseen liittyvät EU:n 
taajuuspolitiikan painopisteet tulevassa ITU:n alueellisessa radioviestintäkonferenssissa 
2006 (RRC-06)" (KOM(2005)0461),

– ottaa huomioon radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän 14. helmikuuta 2007 antaman 
lausunnon "EU Spectrum Policy Implications of the Digital Dividend",

– ottaa huomioon analogisista digitaalisiin radio- ja televisiolähetyksiin siirtymisen 
nopeuttamisesta 16. marraskuuta 2005 antamansa päätöslauselman2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että digitaaliteknologian ylivoimaisen lähetystehokkuuden ansiosta 
siirtyminen analogisista digitaalisiin maanpäällisiin TV-lähetyksiin vuoden 2012 loppuun 
mennessä vapauttaa Euroopan unionissa ennennäkemättömän määrän lähetystaajuuksia ja 
tarjoaa täten mahdollisuuden jakaa lähetystaajuuksia uudelleen ja tuo mukanaan uusia 
mahdollisuuksia kasvattaa markkinoita,

B. katsoo, että radiotaajuudet ovat merkittävässä asemassa palvelujen laajan valikoiman 
tarjoamisen kannalta ja kehitettäessä teknologiapainotteisia markkinoita, joiden arvo on 
noin 2,2 prosenttia EU:n BKT:stä, ja siksi ne ovat Lissabonin strategian mukaisesti 
merkittävä alan kasvuun, tuottavuuteen ja kehitykseen vaikuttava tekijä Euroopassa,

C. ottaa huomioon, että taajuuksien vähyys on estänyt ottamasta käyttöön uusia palveluja ja 
että niiden tehokas käyttö on ensiarvoisen tärkeää varmistettaessa palveluntarjonnasta 
kiinnostuneille asianosaisille radiotaajuuksien käyttöoikeus,

                                               
1 EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 364.
2 EUVL C 280 E, 18.11.2006, s. 115.
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D. katsoo, että taajuuksien tehokas käyttö palvelee myös EU:n politiikan kulttuurisia 
tavoitteita ja että sen pitäisi tukea kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta ja viestinten 
monimuotoisuutta,

E. ottaa huomioon, että 27 jäsenvaltiolla ei ole yhteistä aikataulua digitaalilähetyksiin 
siirtymiselle; ottaa huomioon, että monissa jäsenvaltioissa digitaalilähetyksiin siirtymistä 
koskevat suunnitelmat ovat pitkälle kehittyneet, ja muutamissa on jo siirrytty 
digitaalilähetyksiin,

1. tunnustaa, että i2010-aloite on tärkeä osa uudistettua Lissabonin strategiaa, ja korostaa 
radiotaajuuksien tehokkaan käyttöoikeuden ja käytön merkitystä Lissabonin tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta;

2. kehottaa jäsenvaltioita sopimaan yhteisestä aikataulusta ja vapauttamaan 
taajuusylijäämänsä mahdollisimman nopeasti, mikä antaisi Euroopan kansalaisille 
mahdollisuuden saada käyttöönsä uusia, innovatiivisia ja kilpailukykyisiä palveluja;

3. katsoo, että taajuusylijäämän ansiosta lähetystoiminnan harjoittajille vapautuu riittävästi 
taajuuksia palveluiden merkittävää kehittämistä ja laajentamista varten, ja 
samanaikaisesti ne pystyvät ottamaan huomioon muita merkittäviä sosiaalisia, 
kulttuurisia ja taloudellisia sovelluksia, kuten niin kutsutun digitaalisen kahtiajaon 
umpeen kuromiseen tarkoitetut laajakaistasovellukset;

4. korostaa taajuuksien koordinoidusta käytöstä Euroopan unionissa mittakaavaetuina 
mahdollisesti saatavaa hyötyä sekä sitä, että taajuusylijäämää on hyödynnettävä parhaalla 
mahdollisella tavalla, jotta vältetään pirstoutuneisuus, joka johtaa siihen, että niukkoja 
resursseja ei käytetä parhaalla mahdollisella tavalla;

5. korostaa, että taajuusylijäämää jaettaessa olisi pääperiaatteena pidettävä parhaan 
sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon varmistamista siten, että se näkyy 
tehostettuna ja maantieteellisesti laajempana palvelujen ja digitaalisen sisällön tarjontana 
kansalaisille, eikä yksinomaan julkisten tulojen maksimointia; 

6. korostaa, että taajuusylijäämä voi auttaa saavuttamaan Lissabonin tavoitteita 
laajentamalla kansalaisten ja taloudellisten toimijoiden mahdollisuuksia käyttää 
laajakaistapalveluita kautta koko EU:n, puuttumalla digitaaliseen kahtiajakoon 
tarjoamalla etuja heikommassa asemassa oleville, syrjäisille tai maaseutualueille ja 
varmistamalla yleiskattavuuden aikaansaaminen 27 jäsenvaltiossa;

7. korostaa, että taajuusylijäämä voi osaltaan edistää parempien sosiaalisten palvelujen, 
kuten sähköisten viranomaispalvelujen, sähköisen terveydenhuollon ja verkko-opiskelun, 
tarjoamista etenkin heikommassa asemassa olevilla syrjäisillä alueilla asuville 
kansalaisille;

8. korostaa, että taajuusylijäämä on tärkeä väline audiovisuaali- ja viestintäalan politiikassa 
ja että sillä voidaan määrätietoisesti edistää ja suojella sananvapautta ja viestimien 
monimuotoisuutta;



PR\722680FI.doc 5/9 PE405.999v01-00

FI

9. kannustaa jäsenvaltioita miettimään, olisiko asianmukaista sallia ilman lisenssiä 
toimiville käyttäjille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille ja voittoa 
tavoittelemattomalle sektorille, pääsy vapautuviin taajuuksiin;

10. korostaa, että taajuusylijäämä olisi jaettava eri sovellustapojen kesken kussakin 
jäsenvaltiossa avoimesti ja laajan julkisen keskustelun jälkeen ja että jaon olisi 
perustuttava riippumattomiin sosioekonomisten vaikutusten arviointeihin;

11. tunnustaa ITU:n Geneven vuoden 2006 sopimuksen (alueellinen 
radioviestintäkonferenssi 2006) ja maailman radioviestintäkonferenssin 2007 (WRC-07) 
merkityksen UHF-taajuuksien uudelleenorganisoinnissa;

12. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään yhteistä metodologiaa noudattaen kansalliset 
taajuusylijäämästrategiat vuoden 2009 loppuun mennessä; kehottaa komissiota auttamaan 
jäsenvaltioita kansallisten taajuusylijäämästrategioiden kehittämisessä ja edistämään 
parhaita käytäntöjä EU:n tasolla;

13. korostaa, että koska joissakin jäsenvaltioissa siirrytään digitaalilähetyksiin aivan 
lähitulevaisuudessa ja koska digitaalilähetyksiin siirtymistä koskevat kansalliset 
suunnitelmat eroavat toisistaan, tarvitaan yhteisön tason toimia, jotka eivät voi odottaa 
uudistusdirektiivien voimaantuloa;

14. tunnustaa jäsenvaltioiden oikeuden päättää taajuusylijäämän käytöstä mutta toteaa myös, 
että vain noudattamalla yhteisön tasolla koordinoitua lähestymistapaa voidaan välttää 
haitalliset häiriöt jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välillä;

15. kannattaa sellaista yhteistä ja tasapainoista lähestymistapaa taajuusylijäämän käyttöön, 
joka antaa mahdollisuuden sekä lähetystoiminnan harjoittajille jatkaa palvelujen 
tarjoamista ja laajentamista että sähköisen viestinnän operaattoreille käyttää näitä 
resursseja sellaisten uusien palvelujen käyttöönottamiseksi, jotka kohdistuvat muihin 
merkittäviin sosiaalisiin ja taloudellisiin käyttötapoihin, mutta korostaa, että joka 
tapauksessa taajuusylijäämä olisi jaettava teknologioihin sitoutumattomalta pohjalta;

16. korostaa niitä mittakaavaetuja, innovaatioita, yhteentoimivuutta ja mahdollisten 
yleiseurooppalaisten palvelujen tarjoamiseen liittyviä etuja, joita on mahdollista 
saavuttaa, jos noudatetaan koordinoitua lähestymistapaa ja yhtenäistetään 
mahdollisuuksien mukaan yhteisön tasolla taajuusylijäämän yhteisiä taajuuksien 
osakaistoja eri sovellusnipuille teknologioihin sitoutumattomalta pohjalta; kannustaa 
jäsenvaltioita tekemään yhdessä ja komission kanssa työtä tällaisten osakaistojen 
nimeämiseksi;

17. taajuuksien tehokkaamman käytön saavuttamiseksi ja innovatiivisten ja onnistuneiden 
kansallisten, rajat ylittävien ja yleiseurooppalaisten palvelujen syntymisen 
helpottamiseksi kannattaa komission esittämää koordinointia korostavaa lähestymistapaa, 
joka perustuu kolmeen eri UHF-taajuusnippuun, ottaen huomioon samalla taajuusalueella 
yhtä aikaa käytettävistä eri verkkotyypeistä mahdollisesti syntyvät radiohäiriöt ja 
voimassa olevat luvat;
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18. kehottaa komissiota toteuttamaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa asianmukaiset 
tekniset ja sosioekonomiset selvitykset, joiden pohjalta voidaan tehdä päätökset niiden 
osakaistojen koosta ja ominaisuuksista, jotka voitaisiin koordinoida tai yhtenäistää 
yhteisön tasolla;

19. kehottaa komissiota tekemään heti, kun nämä selvitykset on saatu päätökseen, ja 
kuultuaan sekä radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevää ryhmää että Euroopan posti- ja 
telehallintojen konferenssia ja otettuaan asianmukaisesti huomioon kansalliset 
erityispiirteet lainsäädäntöehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimenpiteistä taajuusylijäämän yhteisten osakaistojen varaamiseksi ja koordinoimiseksi 
EU:n tasolla;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Demokraattisen keskustelun edistäminen
Digitaaliteknologian ylivoimaisen lähetystehokkuuden ansiosta siirtyminen analogisista 
digitaalisiin maanpäällisiin TV-lähetyksiin vuoden 2012 loppuun mennessä vapauttaa 
Euroopassa ennennäkemättömän määrän lähetystaajuuksia. Näitä lähetystaajuuksia kutsutaan 
taajuusylijäämäksi1.

Komissio toteaa, että lähetystoiminnan harjoittajille vapautuu riittävästi taajuuksia 
palveluiden merkittävää kehittämistä ja laajentamista varten, mutta samanaikaisesti on 
varmistettava, että muut merkittävät sosiaaliset ja taloudelliset käyttötavat, kuten niin 
kutsutun digitaalisen kahtiajaon umpeen kuromiseen tarkoitetut laajakaistasovellukset, voivat 
käyttää hyväkseen tätä arvokasta voimavaraa.

Komission mukaan taajuusylijäämän tuottamia hyötyjä voidaan kuitenkin käyttää täysin 
hyväksi vain, jos keskitytään ennakkoluulottomasti etsimään arvokkaimpia taajuutta käyttäviä 
sovelluksia. Nyt kaivataan yhä enemmän keskustelua siitä, miten taajuusylijäämää olisi 
käytettävä, ja laaja julkinen keskustelu aiheesta on käymässä tarpeelliseksi.

Julkispoliittiset tavoitteet vai jakaminen markkinoiden mukaan
Taajuusylijäämän jakamisessa voidaan käyttää perusteena erilaisia lähestymistapoja. 
Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin kulttuuri-, tiedotusväline- ja urheiluvaliokunta on 
torjunut maanpäällisen lähetystoiminnan harjoittajien vaatimukset varata taajuusylijäämää 
teräväpiirtotelevisiolle ja on uusista viestimistä ja luovasta teollisuudesta antamassaan 
mietinnössä hyväksynyt Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyviranomaisen lähestymistavan, 
jonka tarkoituksena on huutokaupata digitaalilähetyksiin siirtymisestä vapautuvat taajuudet 
teknologioihin ja sovelluksiin sitoutumattomalta pohjalta.  Ranskan senaatti sen sijaan torjui 
äskettäin antamassaan mietinnössä ajatuksen teknologioihin sitoutumattomuudesta. 
Mietinnössä todettiin valiokunnan mielestä olevan selvää, että taajuudet olisi jaettava eri 
käyttötarkoituksiin demokraattisen keskustelun jälkeen tehtävällä poliittisella päätöksellä, 
eikä asiaa saisi jättää sokeiden markkinavoimien haltuun. Kyseinen valiokunta suhtautui 
erittäin varautuneesti teknologioihin sitoutumattomuuteen perustuvaan lähestymistapaan, 
jonka Euroopan komissio aikoo omaksua tarkistaessaan sähköistä viestintää koskevia 
asetuksia.

Kansallisella tasolla ehdotetut erilaiset ratkaisut, joidenkin jäsenvaltioiden siirtyminen 
digitaalilähetyksiin aivan lähitulevaisuudessa ja kansallisten suunnitelmien erot merkitsevät 
sitä, että tarvitaan yhteisön tason toimia, jotka eivät voi odottaa uudistusdirektiivien 
voimaantuloa.

                                               
1 Komission mukaan taajuusylijäämä tarkoittaa niitä lähetystaajuuksia, jotka täysin digitalisoidussa ympäristössä 
jäävät tällä hetkellä olemassa olevien lähetyspalveluiden (mukaan lukien tämänhetkiset julkiset palvelut) 
tukemiseen tarvittavien taajuuksien ulkopuolelle.
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Jäsenvaltioilla on oikeus päättää taajuusylijäämän käytöstä, mutta noudattamalla yhteisön 
tasolla koordinoitua lähestymistapaa voidaan välttää haitalliset häiriöt jäsenvaltioiden välillä 
sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä.

Miten sovitella kilpailevien käyttötapojen välillä?
Lähetystoiminnan harjoittajat ja televiestintäoperaattorit ovat teettäneet selvityksiä eri 
käyttötapojen taloudellisesta ja sosiaalisesta arvosta, ja tulokset ovat olleet hyvin vaihtelevia.

Esittelijä kannattaa voimakkaasti sellaista yhteistä ja tasapainoista lähestymistapaa 
taajuusylijäämän käyttöön, joka antaa mahdollisuuden sekä lähetystoiminnan harjoittajille 
jatkaa palvelujen tarjoamista ja laajentamista että televiestintäoperaattoreille käyttää näitä 
resursseja uusien palvelujen käyttöönottamiseksi, mutta jakaa taajuusylijäämän teknologioihin 
sitoutumattomalta pohjalta muihin merkittäviin sosiaalisiin ja taloudellisiin käyttötapoihin.

Mitä toteutetaan EU:n tasolla?
Jotta ylijäämän paras mahdollinen käyttö sosiaalis-taloudellisesta näkökulmasta katsottuna 
voidaan varmistaa, komissio ehdottaa koordinoituja Euroopan unionin tason toimenpiteitä 
(taajuussuunnitteluun sovelletaan yhteistä lähestymistapaa). Komissio katsoo, että 
digitaalilähetyksiin siirtymisestä vapautuvat taajuudet olisi järjesteltävä samantapaisten 
palvelujen käyttämiksi sovellusnipuiksi häiriöiden ehkäisemiseksi. Asiakirjassa todetaan, että 
jollei toimita, muun maailman menestyvät sovellukset pääsevät määräämään taajuuksien 
jakamisesta. Komission mukaan yksisuuntaiset palvelut, kuten lähetystoiminta, olisi 
sijoitettava alemmille taajuuksille; keski- ja pienitehoiset yksisuuntaiset palvelut, kuten 
mobiili-TV, olisi sijoitettava ylemmälle osakaistalle; kaksisuuntaiset palvelut, kuten kiinteän 
verkon ja matkaviestintäverkon laajakaistapalvelut, olisi puolestaan sijoitettava ylimmälle 
taajuuskaistalle. Komissio ehdottaa ensimmäiseksi teknisten selvitysten tekemistä 
osakaistojen koon ja ominaisuuksien määrittämiseksi. Tiedonannossa todetaan, että 
lähetystoiminnalle varatun osakaistan olisi oltava jäsenvaltioiden hallinnassa; matkaviestinnän 
multimediapalveluiden taajuuskaista olisi yhtenäistettävä vapaaehtoisesti, mutta ylempään 
taajuuskaistaan olisi sovellettava yhtenäistämistä EU:n tasolla. Komissio voisi tehdä 
niputtamisesta lopullisen päätöksen sitovan yhteisön asetuksen avulla.

Komission olisi tämän päätöksen tekemiseksi toteutettava yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
asianmukaiset tekniset ja sosioekonomiset selvitykset, joiden pohjalta voidaan tehdä päätökset 
niiden osakaistojen koosta ja ominaisuuksista, jotka voitaisiin koordinoida tai yhtenäistää 
yhteisön tasolla.

Esittelijä korostaa, että komission olisi tehtävä heti, kun vaaditut tekniset selvitykset on saatu 
päätökseen, ja kuultuaan sekä radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevää ryhmää että Euroopan 
posti- ja telehallintojen konferenssia ja otettuaan asianmukaisesti huomioon kansalliset 
erityispiirteet lainsäädäntöehdotus Euroopan parlamentille ja neuvostolle vaadituista sitovista 
toimenpiteistä nimettyjen taajuusylijäämän yhteisten osakaistojen varaamiseksi ja 
koordinoimiseksi EU:n tasolla.
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Tulevat toimet
ITU:n Geneven vuoden 2006 sopimuksella (RRC-06) ja maailman 
radioviestintäkonferenssilla 2007 (WRC-07) oli suuri merkitys UHF-taajuuksien 
uudelleenorganisoinnin kannalta, ja nyt on aika aloittaa taajuusylijäämän käytön yhteistä 
lähestymistapaa koskeva päätöksentekoprosessi ottaen huomioon, että taajuusylijäämä on 
joissakin jäsenvaltioissa vapautumassa ja että koko EU:n alueen odotetaan siirtyvän 
digitaalisiin TV-lähetyksiin vuoteen 2012 mennessä.

Esittelijä kehottaa näin ollen jäsenvaltioita
– kehittämään yhteistä metodologiaa noudattaen kansalliset taajuusylijäämästrategiat vuoden 

2009 loppuun mennessä;

– nimeämään yhteistyössä keskenään ja komission kanssa taajuusylijäämään kuuluvia 
yhteisiä taajuuskaistoja, jotka voidaan saada parhaaseen mahdolliseen käyttöön 
sovellusnippujen avulla, ja näin tekemään uusien palveluiden käyttöönotto mahdolliseksi.

Komission olisi puolestaan edistettävä parhaita käytäntöjä EU:n tasolla, ja se ryhtyy 
tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta yhteiset taajuuskaistat voidaan varata ja niiden käytöstä 
päättää EU:n tasolla.
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