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LYHYET PERUSTELUT

1. Komissio on tehnyt ehdotuksen päätökseksi ensimmäisestä Euroopan laajuisesta 
radiotaajuuspoliittisesta ohjelmasta, jolla pyritään radiotaajuuksien käytön strategiseen 
suunnitteluun ja yhdenmukaistamiseen EU:ssa.

2. Etusijalla on lisätä taajuuksia langatonta laajakaistaviestintää varten, jotta voidaan 
saavuttaa Euroopan digitaalistrategiassa asetettu tavoite, että kaikki unionin kansalaiset 
voivat vuoteen 2020 mennessä saada laajakaistapalveluja vähintään 30 Mbit/s 
siirtonopeudella.

3. Radiotaajuudet ovat julkinen hyödyke ja hyvin niukka luonnonvara. Ne ovat 
välttämättömiä moninaisten yhteiskunnallisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten 
tehtävien hoitamiseksi. Komissio velvoitettiin vuonna 2009 tehdyssä televiestintäalan 
uudelleenarvioinnissa ottamaan nämä näkökohdat yhdenvertaisesti ja asianmukaisesti 
huomioon taajuuksien hallinnassa. Televiestintäpaketin määräykset muodostavat siis 
vääjäämättä perustan radiotaajuuspoliittiselle ohjelmalle (RSPP). Siksi on varmistettava, 
että RSPP:ssä noudatetaan tinkimättä tätä oikeudellista kehystä ja siinä vahvistettuja 
periaatteita.

4. Erityisesti on syytä varmistaa seuraavat seikat:

a) RSPP:ssä jätetään tarvittavat kehittämismahdollisuudet maanpäällisiä digitaalisia 
radiolähetyksiä ja hybridi-tv:tä varten. Vapaasti vastaanotettavien ohjelmien 
levittämisestä dvb-t-standardin (maanpäälliset digitaalitelevisiolähetykset) tai dvb-t2-
standardin avulla on tullut Euroopassa yksi tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
tukipilareista. Maanpäällinen lähetysjärjestelmä on lisäksi ainoa radiolähetysten 
suojaamaton levittämisjärjestelmä, joka on kaikkien käyttäjien hyödynnettävissä 
yhdenvertaisesti ja samoin oikeuksin. Kullakin taajuuskaistalla on taattava 
matkapuhelimien ja lähetysten häiriötön rinnakkaiselo, etenkin siellä, missä eri 
standardeja hyödyntävät vastaanottolaitteet saattavat sijaita fyysisesti toistensa 
läheisyydessä. Toistaiseksi maanpäälliset radiolähetykset ovat ainoa taloudellisesti 
järkevä siirtämistapa kannettaville, liikkuville ja siten tulevaisuudessakin 
hyödynnettäville digitaalisille radio- ja televisiolähetyksille.

b) Saatavilla olevia radiotaajuuksia käytetään tehokkaasti. Tätä varten taajuuksien 
käyttöä on arvioitava säännöllisesti. Tämä tehtävä kuuluu televiestintäpaketin 
mukaisesti jäsenvaltioille. Toimintaa olisi kuitenkin koordinoitava Euroopan tasolla.

c) Taajuuksia uudelleen jaettaessa pyritään mahdollisimman pitkälle välttämään häiriöitä 
ja interferenssiä. 

d) On syytä velvoittaa korvaustoimenpiteisiin tapauksissa, joissa on tehty investointeja 
aiemmin käytettyihin taajuusaloihin (esimerkiksi dvb-t), ja tapauksissa, joissa 
investointeja on tehtävä, kun taajuuksia jaetaan uudelleen (esimerkiksi ohjelma- ja 
tapahtumatuotannon yhteydessä). 
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5. Radiotaajuuksilla palvellaan mitä erilaisimpia yleisiä etuja jäsenvaltioissa. Asiassa on 
lukuisia kansallisia ja alueellisia erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon. On esitetty 
epäilyjä siitä, että EU ei kykene tasapainottamaan näitä etuja yhtä hyvin ja tehokkaasti 
kuin jäsenvaltiot. Tästä syystä (ja puitedirektiivin 9 artiklan 1 kohdassa esitetyn 
toimivaltajaon vuoksi) hylätään ylempää tapahtuva taajuuksien suunnittelu ja hallinnointi 
Euroopan tasolla. Samoin suhtaudutaan äärimmäisen skeptisesti siihen, että komissiolla 
olisi omat valtuudet käydä kansainvälisiä neuvotteluja. Sen sijaan pidetään suotavana, että 
EU:lla on koordinoiva, täydentävä ja jäsenvaltioita tukeva rooli.

6. Lisäksi on vältettävä tekemästä hätäisiä päätöksiä taajuuksien jakamisen suhteen, ja 
soveltuvin toimin olisi varmistettava, että uudelleen jaettuihin taajuuksiin sovelletaan 
riittävän hyvin varmennetuin tieteellisin perustein siirtämisstandardia, jolla taataan 
mahdollisimman laadukas palvelu mahdollisimman pienin jakelukustannuksin. Jo nyt on 
esimerkiksi osoitettu, että LTE-standardi ei ole sen tehokkaampi kuin dvb-t2-standardi.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus1

Päätösehdotus
Johdanto-osan 1 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(1) Sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 
7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 8 a 
artiklan 3 kohdassa säädetään, että 
komissio voi antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle säädösehdotuksia sellaisten 
monivuotisten radiotaajuuspolitiikkaa 
koskevien ohjelmien perustamiseksi, joissa 
vahvistetaan poliittiset suuntaviivat ja 
tavoitteet radiotaajuuksien käytön 
strategista suunnittelua ja 
yhdenmukaistamista varten sähköisen 
viestinnän verkkoihin ja palveluihin 
sovellettavien direktiivien mukaisesti. 
Näiden poliittisten suuntaviivojen ja 
tavoitteiden olisi liityttävä 
sisämarkkinoiden luomisen ja toiminnan 

(1) Sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 
7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin, sellaisena kuin se on 
tarkistettuna Euroopan parlamentin ja 
neuvoston 25 päivänä marraskuuta 2009 
antamalla direktiivillä 2009/140/EY1,
2002/21/EY (puitedirektiivi) 8 a artiklan 
3 kohdassa säädetään, että komissio voi 
antaa Euroopan parlamentille ja
neuvostolle säädösehdotuksia sellaisten 
monivuotisten radiotaajuuspolitiikkaa 
koskevien ohjelmien perustamiseksi, joissa 
vahvistetaan poliittiset suuntaviivat ja 
tavoitteet radiotaajuuksien käytön 
strategista suunnittelua ja 
yhdenmukaistamista varten sähköisen 
viestinnän verkkoihin ja palveluihin 
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edellyttämien taajuuksien saatavuuteen ja 
tehokkaaseen käyttöön. Tällä päätöksellä 
ei rajoiteta olemassa olevan EU-oikeuden 
ja erityisesti direktiivien 1999/5/EY, 
2002/20/EY ja 2002/21/EY sekä päätöksen 
N:o 676/2002/EY soveltamista. Sillä ei 
myöskään rajoiteta kansallisella tasolla 
EU-oikeuden mukaisesti toteutettavia 
toimenpiteitä, joilla pyritään yleisen edun 
mukaisiin, erityisesti sisällön sääntelyyn 
ja audiovisuaalialan politiikkaan liittyviin 
tavoitteisiin, eikä jäsenvaltioiden oikeutta 
järjestää taajuutensa ja käyttää niitä 
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen 
sekä puolustukseen liittyviä tarkoituksia 
varten.

sovellettavien direktiivien mukaisesti. 
Näiden poliittisten suuntaviivojen ja 
tavoitteiden olisi liityttävä 
sisämarkkinoiden luomisen ja toiminnan 
edellyttämien taajuuksien saatavuuteen ja 
tehokkaaseen käyttöön. Koska sekä 
analogisten että muiden audiovisuaalisten 
lähetysten yleiseen vastaanottamiseen 
liittyy todellinen häiriöiden riski, näillä 
politiikoilla ja kyseisillä markkinoilla on 
varmistettava kuluttajien oikeuksien 
tehokas suojelu sekä asianmukainen 
tiedottaminen tulevasta muutoksesta.

1 EUVL L 337, 18.12.2009, s. 37.

Tarkistus 2

Päätösehdotus
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Taajuudet ovat olennaisen tärkeä
luonnonvara keskeisille toimialoille ja 
palveluille, joita ovat esimerkiksi 
matkaviestintä, langaton 
laajakaistaviestintä ja satelliittiviestintä, 
televisio- ja radiolähetystoiminta, liikenne, 
radiopaikannus sekä erilaiset sovellukset, 
kuten hälytysjärjestelmät, kaukosäätimet, 
kuulolaitteet, mikrofonit ja lääketieteelliset 
laitteistot. Taajuuksia tarvitaan julkisiin 
palveluihin, kuten yleiseen turvallisuuteen 
liittyviin palveluihin, väestönsuojelu 
mukaan luettuna, sekä tieteelliseen 
toimintaan, kuten meteorologiaan, 
kaukokartoitukseen, radioastronomiaan ja 
avaruustutkimukseen. Taajuuksien sääntely 
vaikuttaa näin ollen talouteen, 
turvallisuuteen, terveyteen, yleiseen etuun, 
kulttuuriin, tieteeseen, sosiaalisiin 

(2) Taajuudet ovat julkinen hyödyke, jolla 
on merkittävää yhteiskunnallista, 
kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista 
arvoa. Ne ovat olennaisen tärkeä 
luonnonvara keskeisille toimialoille ja 
palveluille, joita ovat esimerkiksi 
matkaviestintä, langaton 
laajakaistaviestintä ja satelliittiviestintä, 
televisio- ja radiolähetystoiminta, liikenne, 
radiopaikannus sekä erilaiset sovellukset, 
kuten hälytysjärjestelmät, kaukosäätimet, 
kuulolaitteet, langattomat mikrofonit ja 
lääketieteelliset laitteistot. Taajuuksia 
tarvitaan julkisiin palveluihin, kuten 
yleiseen turvallisuuteen liittyviin 
palveluihin, väestönsuojelu mukaan 
luettuna, kansalaisten ja valtion välisten 
suhteiden hoitamisen helpottamiseen 
sähköisen hallinnon avulla sekä 
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olosuhteisiin, ympäristöön ja teknisiin 
näkökohtiin.

tieteelliseen toimintaan, kuten 
meteorologiaan, kaukokartoitukseen, 
radioastronomiaan ja avaruustutkimukseen.
Taajuuksien sääntely vaikuttaa näin ollen 
talouteen, turvallisuuteen, terveyteen, 
yleiseen etuun, kulttuuriin, tieteeseen, 
sosiaalisiin olosuhteisiin, ympäristöön ja 
teknisiin näkökohtiin.

Tarkistus 3

Päätösehdotus
Johdanto-osan 3 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(3) Taajuuksien käytön EU-tason 
strategisella suunnittelulla ja 
yhdenmukaistamisella olisi tuettava 
langattoman sähköisen viestinnän 
palvelujen ja laitteiden 
yhtenäismarkkinoita ja taajuuksien käyttöä 
edellyttäviä muita EU-politiikan osa-
alueita ja luotava näin uusia 
mahdollisuuksia innovointiin ja 
edesautettava talouden elpymistä ja 
sosiaalista integraatiota koko EU:ssa 
samalla kunnioittaen taajuuksien suurta 
yhteiskunnallista, kulttuurista ja 
taloudellista arvoa. Tätä varten EU 
tarvitsee poliittisen ohjelman, joka kattaa 
sisämarkkinat kaikilla taajuuksia 
käyttävillä EU:n toimialoilla, kuten 
sähköisessä viestinnässä, tutkimuksessa ja 
kehittämisessä, liikenteessä ja 
energiapolitiikassa.

(3) Taajuuksien käytön EU-tason 
strategisella suunnittelulla ja 
yhdenmukaistamisella olisi tuettava 
langattoman sähköisen viestinnän 
palvelujen ja laitteiden 
yhtenäismarkkinoita ja taajuuksien käyttöä 
edellyttäviä muita EU-politiikan osa-
alueita ja luotava näin uusia 
mahdollisuuksia innovointiin ja 
edesautettava talouden elpymistä ja 
sosiaalista integraatiota koko EU:ssa 
samalla kunnioittaen taajuuksien suurta 
yhteiskunnallista, kulttuurista ja 
taloudellista arvoa. Tätä varten EU 
tarvitsee poliittisen ohjelman, joka kattaa 
sisämarkkinat kaikilla taajuuksia 
käyttävillä EU:n toimialoilla, kuten 
sähköisessä viestinnässä, tutkimuksessa ja 
kehittämisessä, liikenteessä, kulttuurissa ja 
energiapolitiikassa.

Tarkistus 4

Päätösehdotus
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) Ensimmäisessä ohjelmassa olisi 
määriteltävä jäsenvaltioille ja EU:n 

(5) Ensimmäisessä ohjelmassa olisi 
määriteltävä jäsenvaltioille ja EU:n 
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toimielimille pääperiaatteet ja -tavoitteet 
vuoteen 2015 saakka sekä hahmoteltava 
yksittäiset täytäntöönpanotoimet. Vaikka
taajuushallinto kuuluukin vielä 
pääasiallisesti kansalliseen toimivaltaan, 
sen olisi oltava voimassa olevan EU-
lainsäädännön mukaista ja mahdollistettava 
EU-politiikan eri osa-alueiden 
toteuttaminen.

toimielimille pääperiaatteet ja -tavoitteet 
vuoteen 2015 saakka sekä hahmoteltava 
yksittäiset täytäntöönpanotoimet. 
Taajuushallinto kuuluu kansalliseen 
toimivaltaan ja sen on oltava voimassa 
olevan EU-lainsäädännön mukaista ja 
mahdollistettava toimien hyväksyminen 
unionin taajuuspolitiikan toteuttamiseksi.
Jäsenvaltiot ovat puitedirektiivin 
8 a artiklan 1 kohdan nojalla velvollisia 
toimimaan yhteistyössä keskenään ja 
komission kanssa radiotaajuuksien 
käytön strategisessa suunnittelussa, 
yhteensovittamisessa ja 
yhdenmukaistamisessa.

Tarkistus 5

Päätösehdotus
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Ohjelmassa olisi otettava huomioon 
myös Euroopan yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan 
sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä 
maaliskuuta 2002 tehty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätös N:o 
676/2002/EY (radiotaajuuspäätös) sekä 
Euroopan posti- ja telehallintojen 
konferenssin (CEPT) tekninen 
asiantuntemus, jotta Euroopan parlamentin 
ja neuvoston vahvistamaa EU-politiikkaa 
voidaan toteuttaa taajuuksista riippuvaisilla 
aloilla teknisin 
täytäntöönpanotoimenpitein, kun otetaan 
huomioon, että tällaisia toimenpiteitä 
voidaan toteuttaa aina kun se on tarpeen 
jo olemassa olevan EU-politiikan 
täytäntöönpanemiseksi.

(6) Ohjelmassa olisi otettava huomioon 
myös Euroopan yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan 
sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä 
maaliskuuta 2002 tehty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätös N:o 
676/2002/EY (radiotaajuuspäätös) sekä 
Euroopan posti- ja telehallintojen 
konferenssin (CEPT) tekninen 
asiantuntemus. Euroopan parlamentin ja 
neuvoston vahvistamaa EU-politiikkaa 
voidaan toteuttaa taajuuksista riippuvaisilla 
aloilla teknisin yksityiskohtaisin säännöin. 
Näiden sääntöjen on perustuttava 
puitedirektiivin 8 a artiklaan kirjattuihin 
EU-taajuuspolitiikan poliittisiin 
painotuksiin ja tavoitteisiin.
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Tarkistus 6

Päätösehdotus
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Taajuuksien käyttöoikeuksien kaupan, 
yhdistettynä joustaviin käyttöehtoihin, 
uskotaan merkittävästi edesauttavan 
talouskasvua. Tästä syystä olisi 
välittömästi puitedirektiivin nojalla 
sallittava kaupankäynti sellaisilla 
taajuuskaistoilla, joilla joustava käyttö on 
EU-oikeudessa jo mahdollistettu. Lisäksi 
tällaisten toimenpiteiden koordinoitua 
käyttöönottoa kaikissa jäsenvaltioissa ja 
kyseisten oikeuksien hankintaa koko 
EU:ssa voitaisiin helpottaa määrittelemällä 
yhteiset periaatteet tällaisten kaupattavien 
oikeuksien muodolle ja sisällölle sekä 
yhteiset toimenpiteet, joilla estetään 
sellainen oikeuksien kasaantuminen, joka 
voisi luoda määrääviä markkina-asemia tai 
johtaa hankittujen oikeuksien 
perusteettomaan käyttämättömyyteen.

(8) Taajuuksien käyttöoikeuksien kaupan, 
yhdistettynä joustaviin käyttöehtoihin, 
uskotaan merkittävästi edesauttavan 
talouskasvua. Lisäksi tällaisten 
toimenpiteiden koordinoitua käyttöönottoa 
kaikissa jäsenvaltioissa ja kyseisten 
oikeuksien hankintaa koko EU:ssa 
voitaisiin helpottaa määrittelemällä yhteiset 
periaatteet tällaisten kaupattavien 
oikeuksien muodolle ja sisällölle sekä 
yhteiset toimenpiteet, joilla estetään 
sellainen oikeuksien kasaantuminen, joka 
voisi luoda määrääviä markkina-asemia tai 
johtaa hankittujen oikeuksien 
perusteettomaan käyttämättömyyteen.

Tarkistus 7

Päätösehdotus
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kuten Euroopan digitaalistrategiassa 
korostetaan, langaton laajakaista on tärkeä 
keino piristää kilpailua, lisätä kuluttajien 
valinnanvaraa ja mahdollistaa yhteydet 
maaseudulla ja muilla alueilla, joilla 
kiinteän verkon laajakaistan käyttöönotto 
on vaikeaa tai taloudellisesti 
kannattamatonta. Taajuushallinnolla 
saatetaan kuitenkin vaikuttaa kilpailuun 
muuttamalla markkinatoimijoiden roolia tai 
markkinavoimaa esimerkiksi jos 
taajuuksien nykykäyttäjät saavat 
perusteetonta kilpailuetua. Taajuuksien 

(9) Kuten Euroopan digitaalistrategiassa 
korostetaan, langaton laajakaista on tärkeä 
keino piristää kilpailua, lisätä kuluttajien 
valinnanvaraa ja mahdollistaa yhteydet 
maaseudulla ja muilla alueilla, joilla 
kiinteän verkon laajakaistan käyttöönotto 
on vaikeaa tai taloudellisesti 
kannattamatonta. Taajuushallinnolla
saatetaan kuitenkin vaikuttaa kilpailuun 
muuttamalla markkinatoimijoiden roolia tai 
markkinavoimaa esimerkiksi jos 
taajuuksien nykykäyttäjät saavat 
perusteetonta kilpailuetua. Taajuuksien 



AD\858991FI.doc 9/29 PE454.499v02-00

FI

saatavuuden rajallisuus, varsinkin kun 
soveltuvimmista taajuuksista tulee pulaa, 
voi luoda markkinoilletulon esteen uusille 
palveluille ja sovelluksille ja tukahduttaa 
innovointia ja kilpailua. Uusien 
käyttöoikeuksien hankkiminen muun 
muassa taajuuskaupan tai muunlaisten 
käyttäjien välisten siirtojen kautta ja uusiin 
joustaviin taajuuksien käyttöehtoihin 
siirtyminen saattavat vaikuttaa vallitsevaan 
kilpailutilanteeseen. Jäsenvaltioiden olisi 
siksi toteutettava ennakkoon tai jälkikäteen 
tarvittavia sääntelyllisiä toimenpiteitä 
(esimerkiksi tehtävä olemassa oleviin 
oikeuksiin muutoksia, estettävä tietyt 
taajuuksien käyttöoikeuksien hankinnat, 
asetettava taajuuksien varastoon keräämistä 
ja taajuuksien tehokasta käyttöä koskevia 
ehtoja, jollaisiin viitataan puitedirektiivin 9 
artiklan 7 kohdassa, rajoitettava kunkin 
operaattorin käytössä olevien taajuuksien 
määrää ja pyrittävä välttämään taajuuksien 
liiallinen kasautuminen) 
kilpailunvääristymien välttämiseksi 
direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 5 artiklan 6 kohdan ja 
direktiivin 87/372/ETY (GSM-direktiivi) 1 
artiklan 2 kohdan taustalla olevien 
periaatteiden mukaisesti.

saatavuuden rajallisuus, varsinkin kun 
soveltuvimmista taajuuksista tulee pulaa, 
voi luoda markkinoilletulon esteen uusille 
palveluille ja sovelluksille ja tukahduttaa 
innovointia ja kilpailua. Uusien 
käyttöoikeuksien hankkiminen muun 
muassa taajuuskaupan tai muunlaisten 
käyttäjien välisten siirtojen kautta ja uusiin 
joustaviin taajuuksien käyttöehtoihin 
siirtyminen saattavat vaikuttaa vallitsevaan 
kilpailutilanteeseen. Jäsenvaltioiden olisi 
siksi toteutettava ennakkoon tai jälkikäteen 
tarvittavia sääntelyllisiä toimenpiteitä 
(esimerkiksi tehtävä olemassa oleviin 
oikeuksiin muutoksia, estettävä tietyt 
taajuuksien käyttöoikeuksien hankinnat, 
asetettava taajuuksien varastoon keräämistä 
ja taajuuksien tehokasta käyttöä koskevia 
ehtoja, jollaisiin viitataan puitedirektiivin 9 
artiklan 7 kohdassa, rajoitettava kunkin 
operaattorin käytössä olevien taajuuksien 
määrää ja pyrittävä välttämään taajuuksien 
liiallinen kasautuminen) 
kilpailunvääristymien välttämiseksi 
direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi), sellaisena kuin se on 
muutettuna 25 päivänä marraskuuta 2009 
annetulla direktiivillä 2009/140/EY, 5 
artiklan 6 kohdan ja direktiivin 
87/372/ETY (GSM-direktiivi), sellaisena 
kuin se on muutettuna 16 päivänä 
syyskuuta 2009 annetulla direktiivillä 
2009/114/EY, 1 artiklan 2 kohdan taustalla 
olevien periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus 8

Päätösehdotus
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Taajuuksien optimaalinen ja tehokas 
hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa 
kehityksen seuraamista sekä ajantasaista ja 
avointa tiedonsaantia taajuuksien käytöstä 
koko EU:ssa. Taajuuksien käyttöä 

(10) Taajuuksien optimaalinen ja tehokas 
hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa 
kehityksen seuraamista sekä ajantasaista ja 
avointa tiedonsaantia taajuuksien käytöstä 
koko EU:ssa. Taajuuksien käyttöä 
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yhteisössä koskevien tietojen 
yhdenmukaisesta saatavuudesta tehdyssä 
komission päätöksessä 2007/344/EY6 
edellytetään, että jäsenvaltiot julkaisevat 
tietoa taajuuksien käyttöoikeuksista, mutta 
EU:ssa tarvitaan lisäksi yksityiskohtaista 
kartoitusta nykyisestä taajuuksien käytöstä 
sekä toimivaa uudelleentarkastelu- ja 
arviointimenetelmää, jotta taajuuksien ja 
radiolaitteiden käyttöä voidaan tehostaa 
erityisesti taajuusalueella 300 MHz –
3 GHz. Tämä auttaisi löytämään sekä 
kaupallisella että julkisella sektorilla 
tehottomat teknologiat ja käyttötavat sekä 
käyttämättömät luvat ja taajuuksien 
yhteiskäyttömahdollisuudet, kuten myös 
arvioimaan kuluttajien ja yritysten tulevia 
tarpeita.

yhteisössä koskevien tietojen 
yhdenmukaisesta saatavuudesta tehdyssä 
komission päätöksessä 2007/344/EY6 
edellytetään, että jäsenvaltiot julkaisevat 
tietoa taajuuksien käyttöoikeuksista, mutta 
EU:ssa tarvitaan lisäksi yksityiskohtaista 
kartoitusta nykyisestä taajuuksien käytöstä 
sekä toimivaa uudelleentarkastelu- ja 
arviointimenetelmää, jotta taajuuksien ja 
radiolaitteiden käyttöä voidaan tehostaa 
erityisesti taajuusalueella 300 MHz –
3 GHz. Tämä auttaisi löytämään sekä 
yksityisellä että julkisella sektorilla 
tehottomat teknologiat ja käyttötavat sekä 
käyttämättömät luvat ja taajuuksien 
yhteiskäyttömahdollisuudet, kuten myös 
arvioimaan kuluttajien ja yritysten tulevia 
tarpeita.

Perustelu

Tekstiä on selkiytettävä. Taajuuksia käyttää sekä yksityinen että julkinen sektori.

Tarkistus 9

Päätösehdotus
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Radio- ja telepäätelaitteista ja niiden 
vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta 
tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 
1999 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 1999/5/EY 
yhdenmukaistettavat standardit ovat 
keskeisellä sijalla pyrittäessä taajuuksien 
tehokkaaseen käyttöön ja niissä olisi 
otettava huomioon juridisesti määritellyt 
taajuuksien yhteiskäyttöehdot. Myös 
muita kuin radioteknisiä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita ja verkkoja 
koskevissa eurooppalaisissa standardeissa 
olisi vältettävä taajuuksien käytölle 
aiheutuvat häiriöt. Langattomien laitteiden 
ja sovellusten määrän ja tiheyden 
lisääntymisen kumulatiiviset vaikutukset 
aiheuttavat yhdessä taajuuksien 

(11) Radio- ja telepäätelaitteista ja niiden 
vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta 
tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 
1999 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 1999/5/EY 
yhdenmukaistettavat standardit sekä 
sähköisten verkkojen ja langattomien 
laitteiden tuleva yhdenmukaistaminen
ovat keskeisellä sijalla pyrittäessä 
taajuuksien tehokkaaseen käyttöön ja 
niiden olisi mahdollistettava olemassa 
olevien ja uusien sovellusten 
rinnakkainen käyttö. Myös muita kuin 
radioteknisiä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita ja verkkoja 
koskevissa eurooppalaisissa standardeissa 
olisi vältettävä taajuuksien käytölle 
aiheutuvat häiriöt. Langattomien laitteiden 
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käyttökohteiden moninaisuuden kanssa 
haasteita nykyisille tavoille hallita 
häiriöitä. Näitä olisi tarkasteltava ja 
uudelleenarvioitava yhdessä vastaanotinten 
ominaisuuksien ja pidemmälle 
kehittyneiden häiriönestomekanismien 
kanssa.

ja sovellusten määrän ja tiheyden 
lisääntymisen kumulatiiviset vaikutukset 
aiheuttavat yhdessä taajuuksien 
käyttökohteiden moninaisuuden kanssa 
haasteita nykyisille tavoille hallita 
häiriöitä. Näitä olisi tarkasteltava ja 
uudelleenarvioitava yhdessä vastaanotinten 
ominaisuuksien ja pidemmälle 
kehittyneiden häiriönestomekanismien, 
kuten vastaanotinten lisääntynyt 
turvallisuus ja säteilevien laitteiden 
asianmukaiset voimakkuusasteet, kanssa.

Tarkistus 10

Päätösehdotus
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Joissakin jäsenvaltioissa ollaan 
ottamassa käyttöön uusia laajakaista-
matkaviestinverkkoja (LTE, Long Term 
Evolution). Näissä järjestelmissä 
käytetään 790–862 MHz:n taajuuksia. 
Tällä taajuusalueella käytetään nykyisin 
jonkin verran radiomikrofoneja, joista voi 
aiheutua häiriöitä. Tämä koskee joissakin 
tapauksissa myös kouluissa, teattereissa ja 
kokoustiloissa käytettäviä tai muiden 
kaupallisten, julkisten ja yksityisten 
käyttäjien käyttämiä laitteita. Tarvittava 
järjestelmien tekninen uudelleenvarustelu 
on kallista ja edellyttää ehdottomasti 
vastuiden selvittämistä.

Tarkistus 11

Päätösehdotus
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Erityisesti 800 MHz taajuusalue 
soveltuu optimaalisesti laajojen alueiden 
kattamiseen langattomilla 
laajakaistapalveluilla. Kyseinen taajuusalue 

(13) Erityisesti 800 MHz taajuusaluetta
voidaan käyttää laajojen alueiden 
kattamiseen esimerkiksi langattomilla 
laajakaistapalveluilla. Kyseinen taajuusalue 
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olisi periaatteessa vapautettava sähköisen 
viestinnän käyttöön EU:ssa vuoteen 2013
mennessä, koska tekniset ehdot on 
yhdenmukaistettu päätöksellä 
2010/267/EU, analogiset 
televisiolähetykset tulisi komission 28 
päivänä lokakuuta 2009 antaman 
suosituksen mukaisesti lopettaa 1 päivään 
tammikuuta 2012 mennessä ja asia on 
sääntelyn näkökulmasta edennyt 
jäsenvaltioissa nopeasti. Pidemmällä 
aikavälillä voitaisiin harkita myös 
lisätaajuuksia alle 790 MHz taajuuksilta, 
riippuen saaduista kokemuksista ja siitä, 
esiintyykö muilla kattavuuden kannalta 
soveliailla taajuusalueilla puutetta 
taajuuksista. Koska 800 MHz taajuuksilla 
pystytään toteuttamaan laaja peittoalue, 
niiden käyttöoikeuksiin olisi liitettävä
myös kattavuusvelvoitteita.

olisi periaatteessa vapautettava sähköisen 
viestinnän käyttöön EU:ssa vuoteen 2015
mennessä, koska tekniset ehdot on 
yhdenmukaistettu päätöksellä 
2015/267/EU, analogiset 
televisiolähetykset tulisi komission 28 
päivänä lokakuuta 2009 antaman
suosituksen mukaisesti lopettaa 1 päivään 
tammikuuta 2012 mennessä ja asia on 
sääntelyn näkökulmasta edennyt 
jäsenvaltioissa nopeasti. Koska 800 MHz 
taajuuksilla pystytään toteuttamaan laaja 
peittoalue, niiden käyttöoikeuksiin 
liitetään myös kattavuusvelvoitteita.

Tarkistus 12

Päätösehdotus
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) Muilla aloilla, kuten liikenteessä 
(turvallisuussovellukset, 
tiedotusjärjestelmät, 
liikenteenhallintajärjestelmät), 
tutkimuksessa ja kehityksessä, 
väestönsuojelussa ja pelastuspalveluissa, 
sähköisessä terveydenhuollossa ja
osallistavaan tietoyhteiskuntaan liittyvissä 
sovelluksissa, saatetaan tarvita 
lisätaajuuksia. Innovointia voidaan 
helpottaa, jos taajuuspolitiikan ja t&k-
toiminnan välisen synergiat saadaan 
optimoitua ja laaditaan tarvittavat 
selvitykset taajuuksien eri käyttökohteiden 
välisestä radioteknisestä 
yhteensopivuudesta. Komission Yhteisen 
tutkimuskeskuksen olisi autettava 
kehittämään taajuuksien sääntelyn teknisiä 
näkökohtia erityisesti tarjoamalla 

(15) Muilla aloilla, kuten liikenteessä 
(turvallisuussovellukset, 
tiedotusjärjestelmät, 
liikenteenhallintajärjestelmät), 
tutkimuksessa ja kehityksessä,
väestönsuojelussa ja pelastuspalveluissa, 
sähköisessä terveydenhuollossa,
osallistavaan tietoyhteiskuntaan liittyvissä 
sovelluksissa ja kulttuurissa, saatetaan 
tarvita lisätaajuuksia. Innovointia voidaan 
helpottaa, jos taajuuspolitiikan ja t&k-
toiminnan välisen synergiat saadaan 
optimoitua ja laaditaan tarvittavat 
selvitykset taajuuksien eri käyttökohteiden 
välisestä radioteknisestä 
yhteensopivuudesta. Komission Yhteisen 
tutkimuskeskuksen olisi autettava 
kehittämään taajuuksien sääntelyn teknisiä 
näkökohtia erityisesti tarjoamalla 
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testausmenetelmiä EU-lainsäädännön 
kannalta merkityksellisten 
häiriönestomallien verifiointiin. Lisäksi 
seitsemännessä puiteohjelmassa 
harjoitetusta tutkimuksesta saadut tulokset 
edellyttävät sellaisten esimerkiksi 
kognitiiviseen radioon tai sähköiseen 
terveydenhuoltoon liittyvien hankkeiden 
taajuustarpeiden selvittämistä, joilla voi 
olla suurta taloudellista tai 
investointipotentiaalia erityisesti pk-
yritysten kannalta. T&k-toiminnan ja 
tieteellisen käytön ylläpitämiseksi olisi 
varmistettava myös riittävä suoja 
haitallisilta häiriöiltä.

testausmenetelmiä EU-lainsäädännön 
kannalta merkityksellisten 
häiriönestomallien verifiointiin. Lisäksi 
seitsemännessä puiteohjelmassa 
harjoitetusta tutkimuksesta saadut tulokset 
edellyttävät sellaisten esimerkiksi 
kognitiiviseen radioon tai sähköiseen 
terveydenhuoltoon liittyvien hankkeiden 
taajuustarpeiden selvittämistä, joilla voi 
olla suurta taloudellista tai 
investointipotentiaalia erityisesti pk-
yritysten kannalta. T&k-toiminnan ja 
tieteellisen käytön ylläpitämiseksi olisi 
varmistettava myös riittävä suoja 
haitallisilta häiriöiltä.

Tarkistus 13

Päätösehdotus
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Lisätaajuuksien käyttöönottoon yllä 
mainituilla aloilla olisi liitettävä suurelle 
yleisölle tiedottaminen taajuuksien 
lisäkäytöstä sekä koulutusta, jotta 
annetaan kansalaisille mahdollisuus 
kehittää virallisia aloitteita ja luodaan 
todelliset edellytykset yhteiskunnan 
mobilisoimiseen.

Tarkistus 14

Päätösehdotus
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Taajuuksien sääntelyllä on vahvoja 
rajat ylittäviä tai kansainvälisiä 
ulottuvuuksia syistä, jotka liittyvät 
radiosignaalien etenemiseen ilmassa, 
radioviestintäpohjaisista palveluista 
riippuvaisten markkinoiden 
kansainväliseen luonteeseen sekä 

(19) Taajuuksien sääntelyllä on vahvoja 
rajat ylittäviä tai kansainvälisiä 
ulottuvuuksia syistä, jotka liittyvät 
radiosignaalien etenemiseen ilmassa, 
radioviestintäpohjaisista palveluista 
riippuvaisten markkinoiden 
kansainväliseen luonteeseen sekä 
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tarpeeseen välttyä haitallisilta häiriöiltä 
maiden välillä. Direktiiveissä 2002/21/EY 
ja 2002/20/EY, sellaisina kuin ne ovat 
muutettuina, olevat viittaukset 
kansainvälisiin sopimuksiin merkitsevät, 
että jäsenvaltiot eivät saa sitoutua 
kansainvälisiin velvoitteisiin, jotka estävät 
niitä kokonaan tai osittain täyttämästä EU-
velvoitteitaan. Jäsenvaltioiden olisi 
oikeuskäytännön mukaisesti pyrittävä 
kaikin tavoin mahdollistamaan EU:n 
tarkoituksenmukainen edustus sen 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
kansainvälisissä taajuuskoordinoinnista 
vastaavissa elimissä. Lisäksi silloin kun 
on kyse EU:n politiikasta tai sen 
toimivaltaan kuuluvasta kysymyksestä, 
EU:n tulisi ottaa neuvottelujen 
valmisteluissa poliittinen vetovastuu ja 
olla mukana monenvälisissä 
neuvotteluissa muun muassa 
Kansainvälisessä teleliitossa (ITU), joka 
vastuutasoltaan vastaa sitä EU:n 
oikeuden alaisissa taajuuskysymyksissä.

tarpeeseen välttyä haitallisilta häiriöiltä 
maiden välillä. Direktiiveissä 2002/21/EY 
ja 2002/20/EY, sellaisina kuin ne ovat 
muutettuina, olevat viittaukset 
kansainvälisiin sopimuksiin merkitsevät, 
että jäsenvaltiot eivät saa sitoutua 
kansainvälisiin velvoitteisiin, jotka estävät 
niitä kokonaan tai osittain täyttämästä EU-
velvoitteitaan. Jäsenvaltioiden olisi 
oikeuskäytännön mukaisesti ja yhteistyössä 
komission kanssa selviteltävä keinoja, 
miten kansainvälisiin 
taajuuskoordinoinnista vastaaviin elimiin 
saadaan tehokkaasti EU:n yhteisöllisiä 
etuja ajava tarkoituksenmukainen 
edustus, ja huolehdittava sitten tuloksen 
pikaisesta täytäntöönpanosta.

Tarkistus 15

Päätösehdotus
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Nykykäytännön kehittämiseksi ja 
ottaen lähtökohdaksi periaatteet, jotka on 
määritelty Maailman radiohallintojen 
konferenssissa (World Administrative 
Radio Conference, WARC 1992) 
noudatettavia menettelyjä koskevissa, 3 
päivänä helmikuuta 1992 annetuissa 
neuvoston päätelmissä, ja kun Maailman 
radioviestintäkonferensseissa (World 
Radiocommunication Conference, WRC) 
tai muissa monenvälisissä neuvotteluissa 
käsitellään periaatteita tai poliittisia 
kysymyksiä, joilla on tärkeä EU-
ulottuvuus, EU:n olisi voitava luoda uusia 
menettelyjä etujensa puolustamiseksi 

(20) Komission olisi yhteisymmärryksessä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
kanssa tehtävä ehdotus siitä, kuinka EU:n 
toimielimet voivat olla asianmukaisesti 
edustettuina ajamassa EU:n yhteisöllisiä 
etuja Maailman 
radioviestintäkonferensseissa (World 
Radiocommunication Conference, WRC) 
tai muissa monenvälisissä neuvotteluissa 
käsiteltäessä periaatteita tai poliittisia 
kysymyksiä, joilla on tärkeä EU-
ulottuvuus. Lisäksi on 
yhteisymmärryksessä neuvoston kanssa 
tarkasteltava unionin jäsenyyttä 
Kansainvälisessä teleliitossa
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monenvälisissä neuvotteluissa, sen lisäksi, 
että pitkän aikavälin tavoitteena on tulla 
Kansainvälisen teleliiton jäseneksi 
jäsenvaltioiden rinnalle; tätä tarkoitusta 
varten komissio voi 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän 
ryhmän (Radio Spectrum Policy Group, 
RSPG) lausunnon huomioon otettuaan 
ehdottaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhteisiä poliittisia tavoitteita, 
kuten direktiivissä 2002/21/EY säädetään.

jäsenvaltioiden rinnalla ja toteutettava 
tarvittaessa unionin jäsenyys liitossa.

Tarkistus 16

Päätösehdotus
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Komission olisi raportoitava
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tämän päätöksen mukaisesti saavutetuista 
tuloksista sekä suunnitelluista tulevista 
toimista.

(24) Komissio raportoi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
päätöksen mukaisesti saavutetuista 
tuloksista sekä suunnitelluista tulevista 
toimista.

Tarkistus 17

Päätösehdotus
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Tällä päätöksellä ei rajoiteta 
sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 
2002/21/EY, sähköisten viestintäverkkojen 
ja niiden liitännäistoimintojen 
käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä 
annetun direktiivin 2002/19/EY sekä 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
koskevista valtuutuksista annetun 
direktiivin 2002/20/EY muuttamisesta 25 
marraskuuta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2009/140/EY1 vahvistettua 
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markkinatoimijoiden suojelua.
---------------
1 EUVL L 337, 18.12.2009, s. 37.

Tarkistus 18

Päätösehdotus
1 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tarkoitus Kohde ja soveltamisala

Tarkistus 19

Päätösehdotus
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä päätöksellä perustetaan 
sisämarkkinoiden toiminnan 
varmistamiseksi radiotaajuuspoliittinen 
ohjelma taajuuksien käytön strategista 
suunnittelua ja yhdenmukaistamista varten.

Puitedirektiivin ja direktiivien 2002/20/EY 
ja 2002/19/EY, sellaisina kuin ne ovat 
muutettuina direktiivillä 2009/140/EY, 
direktiivin 2002/22/EY, sellaisena kuin se 
on muutettuna direktiivillä 2009/136/EY, 
ja päätöksen N:o 67/2002/EY mukaisesti
tällä päätöksellä perustetaan 
sisämarkkinoiden toiminnan 
varmistamiseksi radiotaajuuspoliittinen 
ohjelma taajuuksien käytön strategista 
suunnittelua ja yhdenmukaistamista varten.

Tarkistus 20

Päätösehdotus
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sillä ei myöskään rajoiteta voimassa 
olevaa EU-oikeutta eikä kansallisella 
tasolla EU-oikeuden mukaisesti 
toteutettavia toimenpiteitä, joilla pyritään 
yleisen edun mukaisiin, erityisesti sisällön 
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sääntelyyn ja audiovisuaalialan 
politiikkaan liittyviin tavoitteisiin, eikä 
jäsenvaltioiden oikeutta järjestää 
taajuutensa ja käyttää niitä yleiseen 
järjestykseen ja turvallisuuteen sekä 
puolustukseen liittyviä tarkoituksia 
varten.

Tarkistus 21

Päätösehdotus
2 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistetään taajuuksien tehokasta käyttöä, 
jotta voidaan mahdollisimman hyvin 
vastata taajuuksien kasvavaan kysyntään,

a) edistetään taajuuksien tehokasta käyttöä, 
jotta voidaan mahdollisimman hyvin 
vastata taajuuksien kasvavaan kysyntään, 
samalla kun otetaan kokonaisuutena 
huomioon taajuuksien yhteiskunnallinen, 
kulttuurinen ja taloudellinen arvo,

Tarkistus 22

Päätösehdotus
2 artikla – b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) sovelletaan direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 artiklan mukaisesti 
teknologia- ja palveluneutraaliuden 
periaatteita taajuuksien käyttöön sähköisen 
viestinnän verkoissa ja palveluissa ja 
mahdollisuuksien mukaan muillakin aloilla 
ja muissa sovelluksissa siten, että 
edistetään innovointia ja tehostetaan 
taajuuksien käyttöä erityisesti joustavuutta 
lisäämällä,

b) sovelletaan direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi), sellaisena kuin se on 
muutettuna direktiivillä 2009/140/EY, 9 
artiklan mukaisesti teknologia- ja 
palveluneutraaliuden periaatteita 
taajuuksien käyttöön sähköisen viestinnän
verkoissa ja palveluissa ja 
mahdollisuuksien mukaan muillakin aloilla 
ja muissa sovelluksissa siten, että 
edistetään innovointia ja tehostetaan 
taajuuksien käyttöä erityisesti joustavuutta 
lisäämällä,

Tarkistus 23
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Päätösehdotus
2 artikla – c kohta 

Komission teksti Tarkistus

c) sovelletaan mahdollisimman kevyttä
valtuutusjärjestelmää siten, että taajuuksien 
käytössä päästään mahdollisimman suureen 
joustavuuteen ja tehokkuuteen,

c) sovelletaan tarkoituksenmukaisinta
valtuutusjärjestelmää siten, että taajuuksien 
käytössä päästään mahdollisimman suureen 
joustavuuteen ja tehokkuuteen,

Tarkistus 24

Päätösehdotus
2 artikla – d kohta 

Komission teksti Tarkistus

d) turvataan sisämarkkinoiden toiminta 
erityisesti varmistamalla toimiva kilpailu.

d) turvataan sisämarkkinoiden toiminta 
erityisesti varmistamalla toimiva kilpailu 
kulttuurisen monimuotoisuuden ja 
viestinten moniarvoisuuden edistämiseksi 
puitedirektiivin, sellaisena kuin se on 
muutettuna direktiivillä 2009/140/EY, 
mukaisesti sekä sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi.

Tarkistus 25

Päätösehdotus
3 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) asetetaan oikea-aikaisesti saataville 
riittävästi tarkoituksenmukaisia taajuuksia 
EU:n poliittisten tavoitteiden tueksi,

a) asetetaan oikea-aikaisesti saataville 
riittävästi tarkoituksenmukaisia taajuuksia 
EU:n taajuuspolitiikan tavoitteiden tueksi, 
samalla kun otetaan huomioon 
yleisradiotoiminnan 
kehittämismahdollisuudet,
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Tarkistus 26

Päätösehdotus
3 artikla – b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) mahdollistetaan innovaatioiden ja 
investointien edistämiseksi taajuuksien 
mahdollisimman joustava käyttö 
soveltamalla teknologia- ja 
palveluneutraaliuden periaatteita, 
avaamalla taajuuksia uusille palveluille ja 
sallimalla kaupankäynti taajuuksien 
käyttöoikeuksilla,

b) mahdollistetaan innovaatioiden ja 
investointien edistämiseksi taajuuksien 
mahdollisimman joustava käyttö 
soveltamalla teknologia- ja 
palveluneutraaliuden periaatteita, 
avaamalla taajuuksia uusille palveluille ja 
sallimalla kaupankäynti taajuuksien 
käyttöoikeuksilla. Jäsenvaltiot voivat tässä 
yhteydessä toteuttaa tästä periaatteesta 
poikkeavia toimenpiteitä, jos niillä 
edistetään puitedirektiivin 9 artiklan 4 
kohdan a–d alakohdassa tarkoitettujen 
tavoitteiden saavuttamista,

Tarkistus 27

Päätösehdotus
3 artikla – b a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) tehostetaan taajuuksien käyttöä siten, 
että suositaan tekniikkaa, jossa käytetään 
vähän taajuuksia, ja täydennetään sitä 
esimerkiksi Hotspots-, ja WiFi-
tekniikoilla, joissa ei tarvita taajuuksia,

Tarkistus 28

Päätösehdotus
3 artikla – c kohta 

Komission teksti Tarkistus

c) tehostetaan taajuuksien hyödyntämistä 
ottamalla käyttöön yleisvaltuutusten 
suomat edut ja lisäämällä tämän tyyppisten 
luvitusmallien käyttöä,

c) tehostetaan taajuuksien hyödyntämistä 
ottamalla käyttöön yleisvaltuutusten 
suomat edut ja lisäämällä tämän tyyppisten 
luvitusmallien käyttöä ja parannetaan 
kuluttajien asemaa vanhojen ja uusien 
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sovellusten rinnakkaisella käytöllä,

Tarkistus 29

Päätösehdotus
3 artikla – f kohta 

Komission teksti Tarkistus

f) vältetään muiden radioteknisten ja 
muiden laitteiden aiheuttamia haitallisia 
häiriöitä helpottamalla taajuuksien 
joustavan ja tehokkaan käytön 
mahdollistavien standardien kehittämistä ja 
parantamalla vastaanotinten 
häiriösuojausta ottaen erityisesti huomioon 
radiolaitteiden ja -sovellusten lisääntyvän 
määrän ja tiheyden kumulatiiviset 
vaikutukset,

f) vältetään laitteiden välisiä haitallisia 
häiriöitä helpottamalla taajuuksien 
joustavan ja tehokkaan käytön 
mahdollistavien standardien kehittämistä ja 
parantamalla vastaanotinten 
häiriösuojausta tai voimakkuudensäätöä 
ottaen erityisesti huomioon radiolaitteiden 
ja -sovellusten lisääntyvän määrän ja 
tiheyden kumulatiiviset vaikutukset,

Tarkistus 30

Päätösehdotus
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista 
valtuutuksista annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi)
noudattaen 1 päivään tammikuuta 2013 
mennessä toteutettava laajakaistapalvelujen 
kehittämiseen tarvittavat valtuutuksiin ja 
taajuuksien käyttötarkoitusten määrittelyyn 
liittyvät toimenpiteet, esimerkiksi 
annettava kyseeseen tuleville 
operaattoreille, silloin kun se mahdollista 
ja käyttäen perustana 11 artiklan mukaista 
kuulemista, vierekkäisten vähintään 10 
MHz taajuuskaistojen suora tai epäsuora 
käyttöoikeus. 

1. Jäsenvaltioiden on sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista 
valtuutuksista annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi), 
sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 2009/140/EY, noudattaen 1 
päivään tammikuuta 2013 mennessä 
toteutettava laajakaistapalvelujen 
kehittämiseen tarvittavat valtuutuksiin ja 
taajuuksien käyttötarkoitusten määrittelyyn 
liittyvät toimenpiteet, esimerkiksi 
annettava kyseeseen tuleville 
operaattoreille, silloin kun se mahdollista 
ja käyttäen perustana 11 artiklan mukaista 
kuulemista, vierekkäisten vähintään 10 
MHz taajuuskaistojen suora tai epäsuora 
käyttöoikeus.
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Tarkistus 31

Päätösehdotus
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käyttöoikeuksien saajien valintaehdot ja 
-menettelyt edistävät investointeja ja 
taajuuksien tehokasta käyttöä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käyttöoikeuksien saajien valintaehdot ja 
-menettelyt edistävät investointeja ja 
taajuuksien tehokasta käyttöä sekä uusien 
ja nykyisten palvelujen ja laitteiden 
rinnakkaiskäyttöä loppukäyttäjien ja 
kuluttajien eduksi.

Tarkistus 32

Päätösehdotus
5 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Kilpailu Kilpailua koskevat sääntelyperiaatteet 
sähköisen viestinnän alalla

Tarkistus 33

Päätösehdotus
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä ja 
edistettävä toimivaa kilpailua ja vältettävä 
kilpailun vääristymät sisämarkkinoilla tai 
niiden merkittävällä osalla.

Poistetaan.

Tarkistus 34

Päätösehdotus
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus

2. Täyttääkseen täysimääräisesti 1 
kohdassa asetetut velvollisuutensa ja 
erityisesti varmistaakseen, että kilpailu ei 
vääristy radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksien kasautumisen, siirtojen 
tai muutosten vuoksi, jäsenvaltiot voivat 
toteuttaa muun muassa seuraavat 
toimenpiteet rajoittamatta kuitenkaan 
kilpailusääntöjen soveltamista:

2. Säilyttääkseen tehokkaan kilpailun 
sisämarkkinoilla sekä edistääkseen sitä ja 
noudattaakseen puitedirektiivin 9 artiklan 
7 kohtaa ja valtuutusdirektiivin 5 artiklan 
6 kohtaa jäsenvaltiot voivat toteuttaa muun 
muassa seuraavat toimenpiteet 
rajoittamatta kuitenkaan kilpailusääntöjen 
soveltamista.

Tarkistus 35

Päätösehdotus
5 artikla –2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Jäsenvaltiot voivat tehdä olemassa 
oleviin oikeuksiin muutoksia direktiivin 
2002/20/EY 14 artiklan mukaisesti 
korjatakseen jälkikäteen tilanteen, jossa 
taajuuksia on liiallisessa määrin kasautunut 
tietylle talouden toimijalle tavalla, joka 
haittaa merkittävästi kilpailua.

d) Jäsenvaltiot voivat tehdä olemassa 
oleviin oikeuksiin muutoksia 
valtuutusdirektiivin 14 artiklan mukaisesti 
korjatakseen jälkikäteen tilanteen, jossa 
taajuuksia on liiallisessa määrin kasautunut 
tietylle talouden toimijalle tavalla, joka 
haittaa merkittävästi kilpailua.

Tarkistus 36

Päätösehdotus
5 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valtuutus- ja valintamenettelyissä vältetään 
viivästykset ja edistetään toimivaa 
kilpailua.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valtuutus- ja valintamenettelyissä vältetään 
perusteettomat viivästykset ja edistetään 
toimivaa kilpailua sekä kiinnitetään 
huomiota kuluttajan asemaan sovellusten 
rinnakkaiskäytössä.
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Tarkistus 37

Päätösehdotus
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä asetettava 800 
MHz taajuusalue sähköisen viestinnän 
palvelujen saataville päätöksen N:o 
676/2002/EY nojalla vahvistettujen 
yhdenmukaistettujen teknisten ehtojen 
mukaisesti. Jos poikkeukselliset 
kansalliset tai paikalliset olosuhteet 
estävät kyseisen taajuusalueen 
saatavuuden, komissio voi myöntää 
jäsenvaltioille yksittäisiä poikkeuksia 
vuoteen 2015 saakka. Komissio seuraa 
direktiivin 2002/21/EY 9 artiklan 
mukaisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa alle 1 GHz taajuuksien käyttöä ja 
arvioi, voitaisiinko vapauttaa lisää 
taajuuksia uusien sovellusten käyttöön.

3. Jäsenvaltioiden on 17 päivään 
kesäkuuta 2015 mennessä asetettava 800 
MHz:n taajuusalue sähköisen viestinnän 
palvelujen saataville päätöksen N:o 
676/2002/EY nojalla vahvistettujen 
yhdenmukaistettujen teknisten ehtojen 
mukaisesti. Komissio suosittelee 
taajuusalueen asettamista saataville 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä 
niissä jäsenvaltioissa, joissa 
digitalisointiprosessi on jo pitkälle 
edennyt tai saatettu päätökseen ja joissa 
nykyisten palvelujen siirtäminen voidaan 
toteuttaa ajoissa.

Tarkistus 38

Päätösehdotus
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa varmistettava, että 
laajakaistaa edellyttävien sisältöjen ja 
palvelujen saatavuutta taajuusalueen 790–
862 MHz (800 MHz) välityksellä 
edistetään harvaan asutuilla alueilla 
erityisesti kattavuusvelvoitteiden avulla; 
tässä yhteydessä niiden on selviteltävä 
keinoja ja tarvittaessa toteutettava 
toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa, 
että 800 MHz taajuusalueen vapauttaminen 
ei aiheuta haittaa taajuuksien käyttäjille 
ohjelma- ja tapahtumatuotannon alalla.

4. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa varmistettava, että 
laajakaistaa edellyttävien sisältöjen ja 
palvelujen saatavuutta taajuusalueen 790–
862 MHz (800 MHz) välityksellä 
edistetään harvaan asutuilla alueilla 
erityisesti kattavuusvelvoitteiden avulla; 
tässä yhteydessä niiden on varmistettava, 
että 800 MHz:n taajuusalueen 
vapauttaminen ei aiheuta haittaa 
taajuuksien käyttäjille ohjelma- ja 
tapahtumatuotannon alalla eikä nykyisille 
ja tuleville yleisradiolähetyksille, ja että 
nykyisille käyttäjille aiheutuneet tai 
aiheutuvat siirtymiskustannukset 
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korvataan asianmukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on taattava 800 MHz:n 
taajuusalueen uudelleenjaossa 
loppukäyttäjien vastaanotinten häiriötön 
toiminta.

Tarkistus 39

Päätösehdotus
6 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa varmistettava, että on 
toteutettu tarvittavat tekniset ja sääntelyä 
koskevat toimet häiriöiden välttämiseksi 
sähköisten viestintäpalvelujen välillä 800 
MHz:n taajuusalueella sekä ohjelma- ja 
tapahtumatuotannon alalla toimivien 
taajuuksien käyttäjien välillä.

Tarkistus 40

Päätösehdotus
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissiota pyydetään toteuttamaan 
mahdollisimman nopeasti direktiivin 
2002/21/EY 9 b artiklan 3 kohdan nojalla 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltiot sallivat 
kaupankäynnin EU:ssa taajuuksien 
käyttöoikeuksilla yhdenmukaistetuilla 
taajuuskaistoilla 790–862 MHz ("800 MHz
alue"), 880–915 MHz, 925–960 MHz, 
1710–1785 MHz, 1805–1880 MHz, 1900–
1980 MHz, 2010–2025 MHz, 2110–2170 
MHz, 2,5–2,69 GHz ja 3,4–3,8 GHz. 

5. Komissiota pyydetään toteuttamaan 
mahdollisimman nopeasti puitedirektiivin
9 b artiklan 3 kohdan nojalla tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltiot sallivat kaupankäynnin EU:ssa 
taajuuksien käyttöoikeuksilla 
yhdenmukaistetuilla taajuuskaistoilla 790–
862 MHz ("800 MHz:n alue"), 880–915 
MHz, 925–960 MHz, 1710–1785 MHz, 
1805–1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010–
2025 MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–2,69 
GHz ja 3,4–3,8 GHz.

Tarkistus 41
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Päätösehdotus
6 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Komission on tarvittaessa varmistettava, 
että saatavilla on lisätaajuuskaistoja
yhdenmukaistetuille satelliittipalveluille 
sellaisten laajakaistayhteyksien tarjontaa 
varten, jotka kattavat EU:n koko alueen, 
kaikkein syrjäisimmät seudut mukaan 
luettuina, internetin käytön 
mahdollistavalla laajakaistatarjonnalla, 
joka hinnaltaan vastaa maanpäällisten 
verkkojen tarjontaa.

6. Komission on tarvittaessa varmistettava, 
että saatavilla on jatkuvasti taajuuksia
yhdenmukaistetuille satelliittipalveluille 
sellaisten laajakaistayhteyksien tarjontaa 
varten, jotka kattavat EU:n koko alueen, 
kaikkein syrjäisimmät seudut mukaan 
luettuina, internetin käytön 
mahdollistavalla laajakaistatarjonnalla.

Tarkistus 42

Päätösehdotus
7 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on innovatiivisten 
audiovisuaalisten mediapalvelujen ja 
erityisesti digitaalisiin televisiolähetyksiin 
siirtymiseen liittyvien palvelujen tulevan 
kehittämisen tukemiseksi yhteistyössä 
komission kanssa ja digitaalisten 
sisämarkkinoiden kestävät taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset hyödyt huomioon ottaen 
varmistettava taajuuksien saatavilla olo 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tuottamiseen sekä suojeltava niihin 
tarvittavia radiotaajuuksia.

Tarkistus 43

Päätösehdotus
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komission on tarvittaessa varmistettava, 
että saataville asetetaan yhdenmukaistetuin 
ehdoin riittävästi taajuuksia tukemaan 

3. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä
komission kanssa varmistettava, että 
saataville asetetaan yhdenmukaistetuin 
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turvallisuuteen liittyvien palvelujen 
kehitystä ja niihin liittyvien laitteiden 
vapaata liikkuvuutta sekä innovatiivisten ja 
yhteentoimivien ratkaisujen kehittämistä 
yleisen turvallisuuden takaamista, 
väestönsuojelua ja pelastuspalveluja 
varten.

ehdoin riittävästi taajuuksia tukemaan 
turvallisuuteen liittyvien palvelujen 
kehitystä ja niihin liittyvien laitteiden 
vapaata liikkuvuutta sekä innovatiivisten ja 
yhteentoimivien ratkaisujen kehittämistä 
yleisen turvallisuuden takaamista, 
väestönsuojelua ja pelastuspalveluja 
varten. Tämä ei koske 
yleisradiotoimintaan käytettyjä 
taajuuksia.

Tarkistus 44

Päätösehdotus
7 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden ja komission on 
yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa luotava 
katsaus tiedeyhteisön taajuustarpeisiin, 
yksilöitävä joukko tutkimus- ja 
kehityshankkeita ja innovatiivisia 
sovelluksia, joilla voi olla merkittävää 
sosioekonomista vaikutusta ja/tai 
investointipotentiaalia sekä 
valmistauduttava riittävien taajuuksien 
osoittamiseen tällaisten sovellusten 
käyttöön yhdenmukaistetuin teknisin 
ehdoin ja mahdollisimman kevyin 
hallinnollisin menettelyin.

4. Jäsenvaltioiden ja komission on 
yhteistyössä tiede- ja yliopistoyhteisön
kanssa luotava katsaus tiedeyhteisön 
taajuustarpeisiin, yksilöitävä joukko 
tutkimus- ja kehityshankkeita ja 
innovatiivisia sovelluksia, joilla voi olla 
merkittävää sosioekonomista vaikutusta 
ja/tai investointipotentiaalia sekä 
valmistauduttava riittävien taajuuksien 
osoittamiseen tällaisten sovellusten 
käyttöön yhdenmukaistetuin teknisin 
ehdoin ja mahdollisimman kevyin 
hallinnollisin menettelyin.

Tarkistus 45

Päätösehdotus
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Taajuuksien nykyisen käytön ja tulevien 
tarpeiden kartoitus ja seuranta

Taajuuksien nykyistä käyttöä ja tulevia 
tarpeita koskeva katsaus
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Tarkistus 46

Päätösehdotus
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava kaikki 
tarvittavat tiedot taajuuksien käytöstä 
komissiolle, joka laatii katsauksen
taajuuksien nykykäytöstä ja mahdollisista 
tulevista taajuustarpeista EU:ssa erityisesti 
taajuusalueella 300 MHz – 3 GHz.

1. Kunkin jäsenvaltion on kansallisen 
toimivaltajakonsa mukaisesti laadittava 
katsaus taajuuksien nykykäytöstä ja 
mahdollisista tulevista taajuustarpeista 
omalla lainkäyttöalueellaan erityisesti 
taajuusalueella 300 MHz – 3 GHz. Kunkin 
jäsenvaltion on tarkasteltava samalla 
uusia palveluja varten käytettyjen 
taajuuksien teknistä tehokkuutta.

Tarkistus 47

Päätösehdotus
8 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun katsauksen 
perusteella on voitava arvioida taajuuksien 
nykyisen käytön teknistä tehokkuutta sekä 
yksilöidä tehottomat teknologiat ja 
sovellukset, käyttämättömät tai 
tehottomasti käytetyt taajuudet sekä
taajuuksien yhteiskäyttömahdollisuudet. 
Katsauksessa on otettava huomioon 
kuluttajien ja operaattorien taholta tulevaan 
kysyntään pohjautuvat tulevat 
taajuustarpeet sekä mahdollisuudet vastata 
näihin tarpeisiin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun katsauksen
perusteella on voitava arvioida taajuuksien 
nykyisen käytön teknistä tehokkuutta sekä 
yksilöidä tehottomat teknologiat ja 
sovellukset, käyttämättömät tai 
tehottomasti käytetyt taajuudet sekä 
taajuuksien yhteiskäyttömahdollisuudet. 
Lisäksi on varmistettava, että mikäli 
taajuuksia ei käytetä optimaalisesti, 
ryhdytään tarvittaviin toimiin 
mahdollisimman tehokkaan käytön 
takaamiseksi. Katsauksessa on otettava 
huomioon kuluttajien ja operaattorien 
taholta tulevaan kysyntään pohjautuvat 
tulevat taajuustarpeet sekä mahdollisuudet 
vastata näihin tarpeisiin.
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Tarkistus 48

Päätösehdotus
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EU osallistuu taajuusasioihin liittyviin 
kansainvälisiin neuvotteluihin 
puolustaakseen etujaan noudattaen EU:n 
oikeutta, kuten EU:n sisäistä ja ulkoista 
toimivaltaa koskevia periaatteita.

Poistetaan.

Tarkistus 49

Päätösehdotus
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansainväliset määräykset mahdollistavat 
taajuuskaistojen täysimääräisen käytön 
niille EU-oikeudessa osoitettuun 
tarkoitukseen, ja että EU-politiikan eri osa-
alueiden käytettävissä on riittävästi 
asianmukaisesti suojattuja taajuuksia.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansainväliset määräykset mahdollistavat 
taajuuskaistojen täysimääräisen käytön 
niille kansallisessa oikeudessa ja EU-
oikeudessa osoitettuun tarkoitukseen, ja 
että EU-politiikan eri osa-alueiden 
käytettävissä on riittävästi asianmukaisesti 
suojattuja taajuuksia.
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