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PR_COD_1am

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

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi taajuusalueista, jotka 
varataan yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen 
matkaviestinliikenteen yhteen sovitettuun käyttöönottoon yhteisössä, annetun neuvoston 
direktiivin 87/372/ETY muuttamisesta
(KOM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0762),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0452/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan 
sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä 
maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
676/2002/EY , jäljempänä 
’radiotaajuuspäätös’, nojalla komissio voi 
antaa teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
varmistaakseen radiotaajuuksien 

Poistetaan.
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saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat 
yhdenmukaistetut ehdot.

Or. en

Perustelu

Poistetaan viittaus radiotaajuuksista annettuun päätökseen N:o 676/2002/EY, koska sen 
soveltaminen edellyttäisi, että tämän direktiivin myöhemmät muutokset tehtäisiin ilman, että 
Euroopan parlamentilla on mahdollisuutta tehokkaaseen valvontaan. 

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Euroopan radio-, tele- ja 
postihallintojen yhteistyökonferenssi, 
jäljempänä ’CEPT’, on laatinut komission 
pyynnöstä teknisiä raportteja, joissa 
osoitetaan, että UMTS voisi käyttää 
samanaikaisesti GSM:n kanssa 900 MHz:n 
taajuusaluetta, myös ns. laajennettua 
taajuusaluetta (880–890 MHz ja 925–935 
MHz). 880–915 MHz:n ja 925–960 MHz:n 
taajuusalueet olisi sen vuoksi avattava 
UMTS:lle, joka voi käyttää samoja 
taajuusalueita kuin GSM, samoin kuin 
muille järjestelmille heti, kun voidaan 
osoittaa, että ne voivat käyttää samoja 
taajuusalueita kuin GSM. Tämä voidaan 
tehdä radiotaajuuspäätöksessä säädetyllä 
menettelyllä, jolla voidaan vahvistaa 
yhdenmukaistetut ehdot radiotaajuuksien 
saatavuudelle ja tehokkaalle käytölle.

(8) Euroopan radio-, tele- ja 
postihallintojen yhteistyökonferenssi, 
jäljempänä ’CEPT’, on laatinut komission 
pyynnöstä teknisiä raportteja, joissa 
osoitetaan, että UMTS voisi käyttää 
samanaikaisesti GSM:n kanssa 900 MHz:n 
taajuusaluetta, myös ns. laajennettua 
taajuusaluetta (880–890 MHz ja 925–935 
MHz). Taajuusalueet 880–915 MHz ja 
925–960 MHz olisi sen vuoksi avattava 
UMTS:lle, joka voi käyttää samoja 
taajuusalueita kuin GSM.

Or. en

Perustelu

Poistetaan viittaus radiotaajuuspäätökseen, jotta kohta olisi yhdenmukainen edellisen 
tarkistuksen kanssa.
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Sähköisen viestinnän 
sisämarkkinoiden edistämiseksi olisi 
lisättävä joustavuutta taajuusalueiden 
hallinnoinnissa ja taajuuksien saannissa.  
900 MHz taajuusalueen olisi siten oltava 
avoin muille järjestelmille muiden 
yleiseurooppalaisten palvelujen 
tarjoamista varten heti, kun voidaan 
osoittaa, että ne voivat käyttää samoja 
taajuusalueita kuin GSM.

Or. en

Perustelu

Päätös 900 MHz taajuusalueen avaamisesta muille, sen nykyisen käytön kanssa 
yhteensopiville teknologioille ja palveluille tehostaa näiden taajuuksien hallintaa ja tekee 
siitä joustavampaa, mikä johtaa useampiin ja parempiin viestintäpalveluihin kansalaisille.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Taajuuksien varaaminen 
erityisteknologioille tai palveluille on 
poikkeus teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden periaatteista 
ja vähentää vapautta valita tarjottu 
palvelu tai käytetty teknologia; 
ehdotusten, joilla pyritään 
yhdenmukaistamaan 900 MHz 
radiotaajuusalueen varaamista muille 
maanpäällisille järjestelmille kuin GSM-
ja UMTS-järjestelmille, olisi oltava 
avoimia ja ne olisi alistettava Euroopan 
parlamentin valvontaan.
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Or. en

Perustelu

Sähköisen viestinnän sääntelykehyksessä on otettu käyttöön teknologia- ja 
palveluriippumattomuuden periaatteet. Kaikki poikkeamat näistä periaatteista, kuten tiettyjen 
taajuusalueiden käytön yhdenmukaistaminen erityispalveluja tai erityisteknologioita varten, 
on toteutettava täysin avoimesti ja lainsäätäjän valvonnassa.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 c) Tämän direktiivin täytäntöönpanon 
edellyttämät toimenpiteet olisi 
vahvistettava menettelystä komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että yhdenmukaistamistoimenpiteiden hyväksymisessä, jonka tarkoituksena on 
antaa mahdollisuus käyttää 900 MHz taajuusaluetta uusissa palveluissa ja teknologioissa, 
noudatetaan päätöksen 1999/468/EY mukaista komitologiamenettelyä.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 d) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
valtuudet hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
koskevat taajuusalueiden käytön 
yhdenmukaistamista muissa 
maanpäällisissä järjestelmissä. Koska 
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nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on täydentää tätä 
direktiiviä lisäämällä uusia muita kuin 
keskeisiä osia, niistä on päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen,

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistamispäätöksissä noudatettavan komitologiamenettelyn on oltava valvonnan 
käsittävä sääntelymenettely, sillä kyse on laajakantoisista toimenpiteistä, joilla direktiiviin 
lisätään uusia osatekijöitä, ja koska kyseinen menettely on ainoa, joka takaa lainsäätäjälle 
tehokkaan valvonnan komission päätöksiin, joissa komissiolla on laaja harkintavalta.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi N:o 87/372/ETY
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava 880–915 
MHz:n ja 925–960 MHz:n taajuusalueet 
GSM- ja UMTS-järjestelmien ja 
muidenkin sellaisten sähköisten 
viestintäpalveluiden tarjontaan pystyvien 
maanpäällisten järjestelmien käyttöön,
jotka voivat toimia GSM:n rinnalla; tämä 
tehdään päätöksen 676/2002/EY nojalla 
annettavien teknisten 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on annettava 880–915 
MHz:n ja 925–960 MHz:n taajuusalueet 
GSM- ja UMTS-järjestelmien käyttöön.

Or. en

Perustelu

Tehdään ero tämän direktiivin erityisaiheen (900 MHz taajuusalueen antaminen 
UMTS-teknologian käyttöön) ja 1 a kohdassa esitetyn lisätavoitteen välillä, joka on tämän 
säädöksen tekeminen joustavaksi niin, tulevaisuudessa voidaan sallia uusia käyttötapoja.
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi N:o 87/372/ETY
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat antaa 880–915 
MHz ja 925–960 MHz taajuusalueet myös 
muiden sellaisten sähköisten 
viestintäpalveluiden tarjontaan pystyvien 
maanpäällisten järjestelmien käyttöön, 
jotka voivat toimia GSM:n rinnalla.

Or. en

Perustelu

Tehdään ero tämän direktiivin erityisaiheen (900 MHz taajuusalueen antaminen 
UMTS-teknologian käyttöön) ja 1a kohdassa esitetyn lisätavoitteen välillä, joka on tämän
säädöksen tekeminen joustavaksi niin, tulevaisuudessa voidaan sallia uusia käyttötapoja.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi N:o 87/372/ETY
1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissio antaa 1 kohdassa 
tarkoitettua taajuusalueiden varaamista 
muille maanpäällisille järjestelmille 
koskevaksi yhdenmukaistamiseksi 
CEPT:lle valtuutuksia, joissa 
määritellään toteutettavat tehtävät ja 
niiden toteuttamisen aikataulu. Komissio 
toimii 3 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.
Ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
toteutettujen toimien perusteella komissio 
voi hyväksyä yhdenmukaistamisen 
täytäntöönpanoa koskevia toimenpiteitä 3 
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a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

El procedimiento que se establece para decidir sobre futuras armonizaciones de la banda de 
900 MHz es el habitual para las decisiones técnicas de armonización en otras bandas del 
espectro, esto es, en primer lugar, una fase de consulta de la Comisión a los Estados 
miembro sobre el proyecto de mandato que ha de otorgar a la Conferencia Europea Postal y 
de Telecomunicaciones (CEPT) sobre los aspectos técnicos a considerar (interferencia, 
potencias de emisión, bandas de guarda, etc.) para asegurar la compatibilidad entre sistemas 
y, seguidamente, una fase de decisión por parte de la Comisión sujeta al control del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi N:o 87/372/ETY
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisätään artikla seuraavasti:
3 a artikla

Komiteamenettely
1. Komissiota avustaa päätöksen 
676/2002/ETY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu radiotaajuuskomitea.
2. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 
7 artiklaa ottaen huomioon mainitun 
päätöksen 8 artiklan säännökset.
3. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset.
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Or. en

Perustelu

Viittaukset kuulemismenettelyä ja valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä koskeviin 
komitologiapäätösartikloihin. Näiden menettelyjen soveltamisen yksinkertaistamiseksi ei 
esitetä uuden komitean luomista, vaan annetaan nämä tehtävät radiotaajuuspäätöksellä 
luodulle komitealle.
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PERUSTELUT

Tehokas radiotaajuuspolitiikka Euroopan unionissa edellyttää jäsenvaltioiden taholta 
joustavuutta ja yhteensovitettua hallintaa sekä taajuuksien käytön yhdenmukaistamista 
yhteisön tasolla silloin, kun se on perusteltua mittakaavasyistä ja laitteiden tai palvelujen 
yhteentoimivuuden kannalta. Tämä on ainoa tapa varmistaa, että voimme parhaalla 
mahdollisella tavalla hyötyä tämän niukan julkisen resurssin yhteiskunnallisista ja 
taloudellisista eduista alentuneina käyttökuluina ja parempina liiketoimintamahdollisuuksina 
sähköiseen viestinnän palveluntarjoajille, lisääntyneinä ja parempina viestintäpalveluina 
kuluttajille ja julkisten palvelujen parempana tarjoamisena kansalaisille.

Tässä yhteydessä käsiteltävänä olevan lainsäädäntöehdotuksen tarkoituksena on saada 
enemmän hyötyä 900 MHz:n taajuusalueesta sallimalla sen käyttö GSM 
matkaviestintäteknologian lisäksi UMTS-teknologialle, jonka suorituskyky on parempi. 
Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssin CEPTin tekemät tekniset 
selvitykset vahvistavat, että molempia teknologioita voidaan käyttää tällä taajuusalueella 
ilman häiriöitä.

Matkaviestinnän palveluntarjoajien keskuudessa on myös yhteisymmärrys ja tunne asian 
kiireellisyydestä koskien tämän uuden käytön sallimisen haluttavuutta kyseisellä 
taajuusalueella, sillä se auttaisi palveluntarjoajia supistamaan UMTS-infrastruktuurin 
käyttöönottokustannuksia ja tarjoaisi niiden asiakkaille innovatiivisempia palveluja 
kohtuullisemmalla hinnalla. Tästä syystä eräät jäsenvaltiot ovat jo päättäneet sallia tämän 
taajuusalueen käytön UMTS-teknologialle ja odottavat yhteisön päätöstä voidakseen panna 
päätöksensä täytäntöön täysin oikeudellisin takuin.

Edellä esitetyn johdosta esittelijä voi vain vahvistaa, että on soveliasta sallia tämä uusi käyttö, 
jolla pyritään tarjoamaan enemmän ja parempia matkaviestintäpalveluja kansalaisille 
edullisemmalla hinnalla, ja että se tehdään täysin avoimesti ja osapuolia kuullen.

Esittelijä pitää lisäksi ilahduttavana sitä, että sen jälkeen kun parlamentti oli hylännyt 
komission alkuperäisen ehdotuksen kyseisen direktiivin kumoamisesta ja asian, siis 
900 MHz:n taajuusalueen käytön sääntelystä komission päätöksellä komitologiamenettelyn 
mukaisesti, komissio on muuttanut alkuperäistä kantaansa ja ehdottaa nyt 
lainsäädäntömenettelyä. Toimielinten välinen tasapaino on siten palautettu ja vältetty tilanne, 
jossa toisen lainsäätäjän päätöstä olisi muutettu ilman sen osallistumista.

Komission ehdotus sisältää myös muutoksen direktiiviin, jolla sallitaan 900 MHz:n 
taajuusalueen avaaminen uusille käyttötavoille tulevaisuudessa teknologisen kehityksen 
mukaisesti. Vaikka tämä joustavuuslauseke on tervetullut, samaa ei voi sanoa komission 
ehdottamasta menettelystä, sääntelymenettelystä, joka sulkee pois parlamentin suorittaman 
tehokkaan valvonnan. Esittelijä ei voi ymmärtää, miksi myöhempiä käyttötapoja koskevan 
päätöksen pitäisi jäädä ilman parlamentin valvontaa, jos ensimmäinen muutos taajuusalueen 
käyttöön tehdään lainsäädäntöteitse.

Jotta säädökselle annettaisiin lisää joustavuutta mukautua tekniseen kehitykseen 
vaarantamatta vaadittua parlamentaarista valvontaa, esittelijä ehdottaa kompromissina, että 
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tämän taajuusalueen uusista käyttötavoista päätettäessä käytettäisiin valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä. Johdanto-osan kappaleissa ja artikloissa ehdotettujen tarkistusten 
tarkoituksena on perustella tätä uutta menettelyä, joka tarjoaa paremmat takeet parlamentin 
harjoittamalle valvonnalle

Yhteenvetona voidaan sanoa, että tämän taajuusalueen käytön laajentamisen toivottavuutta 
tuetaan siksi, että kansalaisille voitaisiin tarjota enemmän ja parempia palveluja, mutta 
kiinnitetään samalla huomiota tarpeeseen varmistaa parlamentin harjoittama valvonta kaikissa 
tulevissa päätöksissä taajuusalueen muista käyttötavoista niin, että voidaan turvata avoimuus 
ja toimielinten välinen tasapaino.
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