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Tarkistus 22
Louis Grech

Ehdotus päätökseksi
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)3 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 
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.

(1) Sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä 
maaliskuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi)3 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 
edellyttämien taajuuksien saatavuuteen ja 
tehokkaaseen käyttöön. 
Radiotaajuuspoliittinen ohjelma sisältyy 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 
50 ensisijaiseen toimeen. 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 
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varten. Siksi komission olisi asetettava 
Eurooppa 2020 -strategiassa, 
digitaalistrategiassa, 
innovaatiounionihankkeessa ja 
sisämarkkinoiden toimenpidepakettia 
koskevassa tiedonannossa hahmoteltujen 
tavoitteiden ja keskeisten toimien tueksi 
päivämäärä, johon mennessä se esittää 
lainsäädäntöehdotuksen Euroopan 
radiotaajuusohjelman käynnistämisestä.

Or. en

Tarkistus 23
Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
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)3 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 
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 

(1) Sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä 
maaliskuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/21/EY (puitedirektiivi)3 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 
edellyttämien taajuuksien saatavuuteen ja 
tehokkaaseen käyttöön. Tällä päätöksellä ei 
rajoiteta olemassa olevan EU-oikeuden ja 
erityisesti direktiivien 1999/5/EY,
2002/19/EY, 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 
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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.

2009/140/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.

Or. de

Tarkistus 24
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Taajuudet ovat julkinen hyödyke, 
joka ei voi olla yksityisomistuksessa vaan 
jota valtioiden on säänneltävä, jotta 
mahdollistetaan niiden käyttö 
luvanvaraisten lähetysoikeuksien tai 
lupaa edellyttämättömien 
käyttöoikeuksien avulla.

Or. en

Tarkistus 25
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Taajuudet ovat olennaisen tärkeä 
luonnonvara keskeisille toimialoille ja 
palveluille, joita ovat esimerkiksi 

(2) Taajuudet ovat olennaisen tärkeä 
julkinen resurssi keskeisille toimialoille ja 
palveluille, joita ovat esimerkiksi 
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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 
olosuhteisiin, ympäristöön ja teknisiin 
näkökohtiin.

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 
olosuhteisiin, ympäristöön ja teknisiin 
näkökohtiin.

Or. en

Tarkistus 26
Louis Grech

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Olisi omaksuttava taajuuksien 
hallintaa, jakamista ja käyttöä koskeva 
uudenlainen taloudellinen ja sosiaalinen 
lähestymistapa, jossa keskitytään 
erityisesti kehittämään sääntelyä, jolla 
varmistetaan taajuuksien käytön 
suurempi tehokkuus, parempi taajuuksien 
suunnittelu ja suoja kilpailun vastaiselta 
toiminnalta ja taajuuksien käyttöön 
liittyviltä epäsosiaalisilta toimenpiteiltä.

Or. en
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Tarkistus 27
Hans-Peter Mayer

Ehdotus päätökseksi
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 ja 
energiapolitiikassa. Taajuuksien nykyisten 
haltijoiden odotukset eivät missään 
tapauksessa saa hidastaa välttämätöntä 
uudistusta.

Or. de

Tarkistus 28
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jotta hallitsevassa asemassa olevat 
markkinatoimijat eivät pystyisi haalimaan 
epäoikeudenmukaisesti taajuuksia ja jotta 
voidaan edistää kuluttajien parempia 
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valinnanmahdollisuuksia, tällä ohjelmalla 
olisi myös varmistettava, että taajuudet 
jaetaan oikeudenmukaisesti ja 
tasapainoisesti siten, että 
palveluntarjoajilla on mahdollisuus 
tarjota kuluttajille laaja valikoima 
kulttuurisesti monimuotoisia televisio-, 
radio- ja digitaalilähetyksiä.

Or. en

Tarkistus 29
Christel Schaldemose

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jotta hallitsevassa asemassa olevat 
markkinatoimijat eivät pystyisi haalimaan 
epäoikeudenmukaisesti taajuuksia, ja 
jotta voidaan edistää kuluttajien parempia 
valinnanmahdollisuuksia, tällä ohjelmalla 
olisi myös varmistettava, että taajuudet 
jaetaan oikeudenmukaisesti ja 
tasapainoisesti siten, että 
palveluntarjoajilla on mahdollisuus 
tarjota kuluttajille laaja valikoima 
kulttuurisesti monimuotoisia televisio-, 
radio- ja digitaalilähetyksiä.

Or. en

Tarkistus 30
Hans-Peter Mayer

Ehdotus päätökseksi
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. Vaikka 
taajuushallinto kuuluukin vielä 
pääasiallisesti kansalliseen toimivaltaan, 
sen olisi oltava voimassa olevan EU-
lainsäädännön mukaista ja mahdollistettava 
EU-politiikan eri osa-alueiden 
toteuttaminen. Taajuuksien käyttöä 
koskevaa kansallista erityissääntelyä olisi 
siitä eurooppalaisille markkinoille 
aiheutuvien esteiden vuoksi ehdottomasti
vältettävä, mutta käyttöoikeuksien 
myöntämisestä olisi edelleen päätettävä 
kansallisesti ja kansallisella tasolla 
olemassa olevat liiketoimintamallit olisi 
otettava huomioon.

Or. de

Tarkistus 31
Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 32
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Taajuuksien optimaalisen käytön 
varmistaminen saattaa edellyttää 
innovatiivisia valtuutusratkaisuja, kuten 
taajuuksien yhteiskäyttöä, yleisvaltuutuksia 
tai infrastruktuurin yhteiskäyttöä. 
Tällaisten periaatteiden soveltamista 
EU:ssa voitaisiin mahdollisesti helpottaa 
määrittelemällä taajuuksien käytölle 
tiettyjä yhteisiä ehtoja tai pyrkimällä 
lähentämään tällaisia ehtoja toisiinsa. 
Yleisvaltuutukset, jotka ovat kaikkein 
kevein valtuutusjärjestelmä, ovat erityisen 
kiinnostava vaihtoehto silloin, kun ei ole 
riskiä, että haitalliset häiriöt saattaisivat 
haitata muiden palvelujen kehitystä.

(7) Julkisen hyödykkeen muodostavien
taajuuksien optimaalisen käytön 
varmistaminen saattaa edellyttää 
innovatiivisia valtuutusratkaisuja, kuten 
taajuuksien yhteiskäyttöä, yleisvaltuutuksia 
tai infrastruktuurin yhteiskäyttöä. 
Tällaisten periaatteiden soveltamista 
EU:ssa voitaisiin mahdollisesti helpottaa 
määrittelemällä taajuuksien käytölle 
tiettyjä yhteisiä ehtoja tai pyrkimällä 
lähentämään tällaisia ehtoja toisiinsa. 
Yleisvaltuutukset, jotka ovat kaikkein 
kevein valtuutusjärjestelmä, ovat erityisen 
kiinnostava vaihtoehto silloin, kun ei ole 
riskiä, että haitalliset häiriöt saattaisivat 
haitata muiden palvelujen kehitystä.

Or. en

Tarkistus 33
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
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 

(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 
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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.

EU:ssa voitaisiin helpottaa määrittelemällä 
yhteiset periaatteet tällaisten kaupattavien 
oikeuksien muodolle ja sisällölle, yhteiset 
toimenpiteet, joilla estetään sellainen 
oikeuksien kasaantuminen, joka voisi luoda 
määrääviä markkina-asemia tai johtaa 
hankittujen oikeuksien perusteettomaan 
käyttämättömyyteen, sekä yhteiset 
standardit näiden lisensoitujen oikeuksien 
poistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 34
Hans-Peter Mayer

Ehdotus päätökseksi
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 
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 

(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 
jakamisehtojen olisi pikemminkin 
mahdollistettava tasavertainen kilpailu 
tietyn alueen kattamiseksi eivätkä ne saisi 
estää uusien yrittäjien pääsyä 
markkinoille. Myöskään uudelle 
tekniikalle ei saisi aiheutua haittaa vain 
siksi, että se on myöhemmin 
markkinoiden käytettävissä. Taajuuksien 
saatavuuden rajallisuus, varsinkin kun 
soveltuvimmista taajuuksista tulee pulaa, 
voi luoda markkinoilletulon esteen uusille 
palveluille ja sovelluksille ja tukahduttaa 
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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.

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.

Or. de

Tarkistus 35
Catherine Stihler

Ehdotus päätökseksi
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/EY7 

yhdenmukaistettavat standardit ovat 
keskeisellä sijalla pyrittäessä taajuuksien 
tehokkaaseen käyttöön ja niissä olisi 
otettava huomioon juridisesti määritellyt 
taajuuksien yhteiskäyttöehdot. Myös muita 

(11) Radio- ja telepäätelaitteista ja niiden 
vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta 
tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 
1999 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 1999/5/EY7

yhdenmukaistettavat standardit ovat 
keskeisellä sijalla pyrittäessä taajuuksien 
tehokkaaseen käyttöön ja niissä olisi 
otettava huomioon juridisesti määritellyt 
taajuuksien yhteiskäyttöehdot. Myös muita 
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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 
käyttökohteiden moninaisuuden kanssa 
haasteita nykyisille tavoille hallita 
häiriöitä. Näitä olisi tarkasteltava ja 
uudelleenarvioitava yhdessä vastaanotinten 
ominaisuuksien ja pidemmälle 
kehittyneiden häiriönestomekanismien 
kanssa.

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 
käyttökohteiden moninaisuuden kanssa 
haasteita nykyisille tavoille hallita 
häiriöitä. Näitä olisi tarkasteltava ja 
uudelleenarvioitava yhdessä vastaanotinten 
ominaisuuksien ja pidemmälle 
kehittyneiden häiriönestomekanismien 
kanssa, jotta voidaan estää haitalliset 
häiriöt ja kielteiset vaikutukset 
taajuuksien nykyisille ja tuleville 
käyttäjille.

Or. en

Tarkistus 36
Christel Schaldemose

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Erityisesti 800 MHz:n taajuusaluetta 
voidaan käyttää laajojen alueiden 
kattamiseen langattomilla 
laajakaistapalveluilla. Kyseinen taajuusalue 
olisi periaatteessa vapautettava sähköisen 
viestinnän käyttöön EU:ssa vuoteen 2015
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 UHF-kaistalla, riippuen
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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.

todellisesta markkinakysynnästä, 
yhteiskunnallisista ja kulttuurisista 
tavoitteista, saaduista kokemuksista ja 
siitä, esiintyykö muilla kattavuuden 
kannalta soveliailla taajuusalueilla puutetta 
taajuuksista. Koska 800 MHz:n taajuuksilla 
pystytään toteuttamaan laaja peittoalue, 
niiden käyttöoikeuksiin olisi liitettävä 
myös kattavuusvelvoitteita.

Or. en

Tarkistus 37
Catherine Stihler

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Erityisesti 800 MHz:n taajuusaluetta 
voidaan käyttää laajojen alueiden 
kattamiseen langattomilla 
laajakaistapalveluilla. Kyseinen taajuusalue 
olisi periaatteessa vapautettava sähköisen 
viestinnän käyttöön EU:ssa vuoteen 2015
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 UHF-kaistalla, riippuen
todellisesta markkinakysynnästä, 
yhteiskunnallisista ja kulttuurisista 
tavoitteista, saaduista kokemuksista ja 
siitä, esiintyykö muilla kattavuuden 
kannalta soveliailla taajuusalueilla puutetta 
taajuuksista. Koska 800 MHz:n taajuuksilla 
pystytään toteuttamaan laaja peittoalue, 
niiden käyttöoikeuksiin olisi liitettävä 
myös kattavuusvelvoitteita.



AM\858228FI.doc 15/54 PE458.837v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 38
Bernadette Vergnaud

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Erityisesti 800 MHz:n taajuusalue on 
mielenkiintoinen ratkaisu laajojen 
alueiden kattamiseen langattomilla 
laajakaistapalveluilla. Kyseinen taajuusalue
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 UHF-kaistalla, riippuen
todellisesta markkinakysynnästä, 
yhteiskunnallisista ja kulttuurisista 
tavoitteista, saaduista kokemuksista ja 
siitä, esiintyykö muilla kattavuuden 
kannalta soveliailla taajuusalueilla puutetta 
taajuuksista. Koska 800 MHz:n taajuuksilla 
pystytään toteuttamaan laaja peittoalue, 
niiden käyttöoikeuksiin olisi liitettävä 
myös kattavuusvelvoitteita.

Or. fr

Tarkistus 39
Robert Rochefort

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

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

(13) Erityisesti 800 MHz:n taajuusaluetta 
voidaan käyttää laajojen alueiden 
kattamiseen langattomilla 
laajakaistapalveluilla. Kyseinen taajuusalue 
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 UHF-kaistalla, riippuen
todellisesta markkinakysynnästä, 
yhteiskunnallisista ja kulttuurisista 
tavoitteista, saaduista kokemuksista ja 
siitä, esiintyykö muilla kattavuuden 
kannalta soveliailla taajuusalueilla puutetta 
taajuuksista. Koska 800 MHz:n taajuuksilla 
pystytään toteuttamaan laaja peittoalue, 
niiden käyttöoikeuksiin olisi liitettävä 
myös kattavuusvelvoitteita.

Or. fr

Tarkistus 40
Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Erityisesti 800 MHz taajuusalue 
soveltuu optimaalisesti laajojen alueiden 
kattamiseen langattomilla 
laajakaistapalveluilla. Kyseinen taajuusalue 
olisi periaatteessa vapautettava sähköisen 
viestinnän käyttöön EU:ssa vuoteen 2013 

(13) Erityisesti 800 MHz:n taajuusalue 
soveltuu optimaalisesti laajojen alueiden 
kattamiseen langattomilla 
laajakaistapalveluilla. Kyseinen taajuusalue 
olisi periaatteessa vapautettava sähköisen 
viestinnän käyttöön EU:ssa vuoteen 2013 
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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.

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 olisi harkittava myös 
lisätaajuuksia muilta alueilta 8 artiklassa 
tarkoitetun taajuuskartoituksen ja 
unionin mahdollisen tulevan 
taajuustarpeen pohjalta. Koska 
800 MHz:n taajuuksilla pystytään 
toteuttamaan laaja peittoalue, niiden 
käyttöoikeuksiin olisi liitettävä myös 
kattavuusvelvoitteita.

Or. de

Tarkistus 41
Constance Le Grip

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Erityisesti 800 MHz:n taajuusalue 
soveltuu optimaalisesti laajojen alueiden 
kattamiseen langattomilla 
laajakaistapalveluilla. Kyseinen taajuusalue 
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 taajuuksien nykyistä 
käyttöä koskevan kartoituksen tulosten 
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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.

valossa harkita myös lisätaajuuksia alle 
790 MHz:n taajuuksilta, riippuen saaduista 
kokemuksista ja siitä, esiintyykö muilla 
kattavuuden kannalta soveliailla 
taajuusalueilla puutetta taajuuksista. Koska 
800 MHz:n taajuuksilla pystytään 
toteuttamaan laaja peittoalue, niiden 
käyttöoikeuksiin olisi liitettävä myös 
kattavuusvelvoitteita.

Or. fr

Tarkistus 42
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Erityisesti 800 MHz:n taajuusalue 
soveltuu optimaalisesti laajojen alueiden 
kattamiseen langattomilla 
laajakaistapalveluilla. Kyseinen taajuusalue 
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 olisi harkittava lisätaajuuksia 
kaiken tyyppisille palveluille. Koska 
800 MHz:n taajuuksilla pystytään 
toteuttamaan laaja peittoalue, niiden 
käyttöoikeuksiin olisi liitettävä myös 
kattavuusvelvoitteita.

Or. en
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Perustelu

Tässä päätöksessä olisi noudatettava sähköisen viestinnän tarkistetussa 
sääntelyjärjestelmässä vahvistettuja palvelu- ja teknologianeutraaliuden periaatteita, jotta 
mahdollistetaan tasapuoliset kilpailuedellytykset kaiken tyyppisille palveluille ja 
teknologioille, koska se viime kädessä hyödyttää kuluttajia, jotka saavat enemmän 
valinnanmahdollisuuksia.

Tarkistus 43
Hans-Peter Mayer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Sen lisäksi, että 900 MHz:n 
taajuusalue avataan muutetun GSM-
direktiivin mukaisesti pikaisesti ja 
kilpailua edistävällä tavalla, erityisesti 
800 MHz:n taajuusalue soveltuu 
optimaalisesti laajojen alueiden 
kattamiseen langattomilla 
laajakaistapalveluilla. Kyseinen taajuusalue 
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:n taajuuksilta, 
riippuen saaduista kokemuksista ja siitä, 
esiintyykö muilla kattavuuden kannalta 
soveliailla taajuusalueilla puutetta 
taajuuksista. Koska 800 MHz:n taajuuksilla 
pystytään toteuttamaan laaja peittoalue, 
niiden käyttöoikeuksiin olisi liitettävä 
myös kattavuusvelvoitteita. Tämän 
täydennykseksi GSM-direktiivin nopea ja 
kilpailukykyinen täytäntöönpano on 
keskeisellä sijalla.
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Or. de

Tarkistus 44
Hans-Peter Mayer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Erityisesti 800 MHz:n taajuusalue 
soveltuu optimaalisesti laajojen alueiden 
kattamiseen langattomilla 
laajakaistapalveluilla. Kyseinen taajuusalue 
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:n taajuuksilta, 
riippuen saaduista kokemuksista ja siitä, 
esiintyykö muilla kattavuuden kannalta 
soveliailla taajuusalueilla puutetta 
taajuuksista. Koska 800 MHz:n taajuuksilla 
pystytään toteuttamaan laaja peittoalue, 
niiden käyttöoikeuksiin olisi liitettävä 
myös kattavuusvelvoitteita. Tämän 
täydennykseksi GSM-direktiivin nopea ja 
kilpailukykyinen täytäntöönpano on 
keskeisellä sijalla.

Or. de
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Tarkistus 45
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Koska yhteinen lähestymistapa ja 
mittakaavaedut ovat erittäin tärkeitä 
kehitettäessä laajakaistaviestintää koko 
EU:ssa ja ehkäistäessä kilpailun 
vääristymistä ja markkinoiden 
pirstaloitumista jäsenvaltioiden välillä, 
voitaisiin tietyt valtuutus- ja 
menettelytapaehdot määritellä yhteisesti 
jäsenvaltioiden kesken ja komission 
kanssa. Tällaisia ehtoja voisivat olla 
kattavuusvelvoitteet, taajuuksien 
lohkokoko, käyttöoikeuksien myöntämisen 
ajoitus, matkaviestinnän virtuaaliverkko-
operaattorien mahdollisuudet käyttää 
taajuuksia sekä käyttöoikeuksien 
voimassaoloaika. Näitä ehtoja olisi 
sovellettava langattomaan viestintään 
osoitettuihin taajuusalueisiin, joihin 
kohdistuvia oikeuksia voidaan siirtää tai 
vuokrata, koska taajuuskaupalla on suuri 
merkitys taajuuksien käytön tehostamisen 
ja langattomien laitteiden ja palvelujen 
sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta.

(14) Koska yhteinen lähestymistapa ja 
mittakaavaedut ovat erittäin tärkeitä 
kehitettäessä laajakaistaviestintää koko 
EU:ssa ja ehkäistäessä kilpailun 
vääristymistä ja markkinoiden 
pirstaloitumista jäsenvaltioiden välillä, 
voitaisiin tietyt valtuutus- ja 
menettelytapaehdot määritellä yhteisesti 
jäsenvaltioiden kesken ja komission 
kanssa. Tällaisia ehtoja voisivat olla 
kattavuusvelvoitteet, taajuuksien 
lohkokoko, käyttöoikeuksien myöntämisen 
ajoitus, matkaviestinnän virtuaaliverkko-
operaattorien mahdollisuudet käyttää 
taajuuksia, käyttöoikeuksien 
voimassaoloaika sekä ehdot, joiden 
mukaisesti oikeuksia voidaan peruuttaa 
tai siirtää. Näitä ehtoja olisi sovellettava 
langattomaan viestintään osoitettuihin 
taajuusalueisiin, joihin kohdistuvia 
oikeuksia voidaan siirtää tai vuokrata, 
koska taajuuskaupalla on suuri merkitys 
taajuuksien käytön tehostamisen ja 
langattomien laitteiden ja palvelujen 
sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta.

Or. en

Tarkistus 46
Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Koska yhteinen lähestymistapa ja 
mittakaavaedut ovat erittäin tärkeitä 

(14) Koska yhteinen lähestymistapa ja 
mittakaavaedut ovat erittäin tärkeitä 
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kehitettäessä laajakaistaviestintää koko 
EU:ssa ja ehkäistäessä kilpailun 
vääristymistä ja markkinoiden 
pirstaloitumista jäsenvaltioiden välillä, 
voitaisiin tietyt valtuutus- ja 
menettelytapaehdot määritellä yhteisesti 
jäsenvaltioiden kesken ja komission 
kanssa. Tällaisia ehtoja voisivat olla 
kattavuusvelvoitteet, taajuuksien 
lohkokoko, käyttöoikeuksien myöntämisen 
ajoitus, matkaviestinnän virtuaaliverkko-
operaattorien mahdollisuudet käyttää 
taajuuksia sekä käyttöoikeuksien 
voimassaoloaika. Näitä ehtoja olisi 
sovellettava langattomaan viestintään 
osoitettuihin taajuusalueisiin, joihin 
kohdistuvia oikeuksia voidaan siirtää tai 
vuokrata, koska taajuuskaupalla on suuri 
merkitys taajuuksien käytön tehostamisen 
ja langattomien laitteiden ja palvelujen 
sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta.

kehitettäessä laajakaistaviestintää koko 
EU:ssa ja ehkäistäessä kilpailun 
vääristymistä ja markkinoiden 
pirstaloitumista jäsenvaltioiden välillä, 
voitaisiin tietyt valtuutus- ja 
menettelytapaehdot määritellä yhteisesti 
jäsenvaltioiden kesken ja komission 
kanssa. Tällaisia ehtoja voisivat olla 
kattavuusvelvoitteet, käyttöoikeuksien 
myöntämisen ajoitus sekä käyttöoikeuksien 
voimassaoloaika. Näitä ehtoja olisi 
sovellettava langattomaan viestintään 
osoitettuihin taajuusalueisiin, joihin 
kohdistuvia oikeuksia voidaan siirtää tai 
vuokrata, koska taajuuskaupalla on suuri 
merkitys taajuuksien käytön tehostamisen 
ja langattomien laitteiden ja palvelujen 
sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta.

Or. de

Tarkistus 47
Christel Schaldemose

Ehdotus päätökseksi
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 

(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 



AM\858228FI.doc 23/54 PE458.837v01-00

FI

menettelyjä etujensa puolustamiseksi 
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.

menettelyjä etujensa puolustamiseksi 
monenvälisissä neuvotteluissa; 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.

Or. en

Tarkistus 48
Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
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) Komission olisi säännöllisesti
raportoitava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän päätöksen mukaisesti 
saavutetuista tuloksista sekä suunnitelluista 
tulevista toimista.

Or. de

Tarkistus 49
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Ehdotus päätökseksi
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 
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käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä 
annetun direktiivin 2002/19/EY sekä 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
koskevista valtuutuksista annetun 
direktiivin 2002/20/EY muuttamisesta 
25 marraskuuta 2009 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2009/140/EY1 vahvistettua 
markkinatoimijoiden suojelua.
______________
1 EUVL L 337, 18.12.2009, s. 37.

Or. it

Tarkistus 50
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
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 2009 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2009/140/EY1 vahvistettua 
markkinatoimijoiden suojelua.
______________
1 EUVL L 337, 18.12.2009, s. 37.

Or. en
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Tarkistus 51
Christel Schaldemose

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Tarkoitus Tarkoitus ja soveltamisala

Or. en

Tarkistus 52
Christel Schaldemose

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 53
Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 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 
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koskevista valtuutuksista annetun 
direktiivin 2002/20/EY muuttamisesta 
25 marraskuuta 2009 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2009/140/EY1 vahvistettua 
markkinatoimijoiden suojelua.
______________
1 EUVL L 337, 18.12.2009, s. 37.

Or. de

Tarkistus 54
Christel Schaldemose

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tällä päätöksellä ei rajoiteta 
voimassa olevaa EU-oikeutta eikä 
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.

Or. en

Tarkistus 55
Catherine Stihler

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tällä päätöksellä ei rajoiteta 
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voimassa olevaa EU-oikeutta eikä 
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.

Or. en

Tarkistus 56
Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta 

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 ja 
kattavasti vastata taajuuksien kasvavaan 
kysyntään,

Or. de

Tarkistus 57
Catherine Stihler

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – a alakohta 

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
siten, että samalla kunnioitetaan 
taajuuksien merkittävää sosiaalista, 
kulttuurillista ja taloudellista arvoa,
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Or. en

Tarkistus 58
Hans-Peter Mayer

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – a alakohta 

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; 
toteutuksen kannalta ratkaisevaa on 
noudattaa periaatteita, jotka liittyvät 
joustavuuteen, taajuuksien tehokkaaseen 
ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön, 
yhdenvertaisen ja syrjimättömän kilpailun 
varmistamiseen sekä liiketoimintamallien 
alalla vallitsevien kansallisten 
erityispiirteiden mahdollistamiseen,

Or. de

Tarkistus 59
Hans-Peter Mayer

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 60
Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) turvataan sisämarkkinoiden toiminta 
erityisesti varmistamalla toimiva kilpailu.

d) turvataan sisämarkkinoiden toiminta 
erityisesti varmistamalla toimiva kilpailu ja 
huolehtimalla taajuuksien 
yhdenmukaistamisen ja standardoinnin 
tehokkaasta koordinoinnista.

Or. de

Tarkistus 61
Hans-Peter Mayer

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

a) asetetaan oikea-aikaisesti saataville 
riittävästi tarkoituksenmukaisia taajuuksia
erityisesti tukemaan laajakaistatarjonnan 
ja kilpailun turvaamisen alalla 
toteutettavan painopisteiden asettelun 
tavoitteita erityisesti myös GSM-
direktiivin pikaisen täytäntöönpanon 
avulla;

Or. de

Tarkistus 62
Catherine Stihler

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) asetetaan oikea-aikaisesti saataville 
riittävästi tarkoituksenmukaisia taajuuksia 

a) asetetaan oikea-aikaisesti saataville 
riittävästi tarkoituksenmukaisia taajuuksia 
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EU:n poliittisten tavoitteiden tueksi, EU:n poliittisten tavoitteiden tueksi siten, 
että otetaan huomioon merkittävät yleisen 
edun mukaiset tavoitteet, kuten 
kulttuurinen moninaisuus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus, sekä 
radiotaajuuksien eri käyttäjien edut,

Or. en

Tarkistus 63
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) ylläpidetään ja kehitetään toimivaa 
kilpailua erityisesti sähköisen viestinnän 
palveluissa ehkäisemällä ennakolta tai 
vähentämällä jälkikäteen radiotaajuuksien 
liiallista kasautumista tietyille talouden 
toimijoille tavalla, joka merkittävästi 
haittaa kilpailua,

d) ylläpidetään ja kehitetään toimivaa 
kilpailua erityisesti sähköisen viestinnän 
palveluissa ehkäisemällä ennakolta tai 
vähentämällä jälkikäteen radiotaajuuksien 
liiallista kasautumista tietyille talouden 
toimijoille tavalla, joka merkittävästi 
haittaa kilpailua ja johtaa kulttuurisen 
moninaisuuden heikkenemiseen,

Or. en

Tarkistus 64
Christel Schaldemose

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) ylläpidetään ja kehitetään toimivaa 
kilpailua erityisesti sähköisen viestinnän 
palveluissa ehkäisemällä ennakolta tai 
vähentämällä jälkikäteen radiotaajuuksien 
liiallista kasautumista tietyille talouden 
toimijoille tavalla, joka merkittävästi 
haittaa kilpailua,

d) ylläpidetään ja kehitetään toimivaa 
kilpailua erityisesti sähköisen viestinnän 
palveluissa ehkäisemällä ennakolta tai 
vähentämällä jälkikäteen radiotaajuuksien 
liiallista kasautumista tietyille talouden 
toimijoille tavalla, joka merkittävästi 
haittaa kilpailua ja johtaa kulttuurisen 
moninaisuuden heikkenemiseen,
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Tarkistus 65
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) ylläpidetään ja kehitetään toimivaa 
kilpailua erityisesti sähköisen viestinnän 
palveluissa ehkäisemällä ennakolta tai 
vähentämällä jälkikäteen radiotaajuuksien 
liiallista kasautumista tietyille talouden 
toimijoille tavalla, joka merkittävästi 
haittaa kilpailua,

d) ylläpidetään ja kehitetään toimivaa 
kilpailua erityisesti sähköisen viestinnän 
palveluissa ehkäisemällä ennakolta tai 
vähentämällä taajuuksien 
käyttöoikeuksien peruuttamisen tai 
muiden toimenpiteiden avulla jälkikäteen 
radiotaajuuksien liiallista kasautumista 
tietyille talouden toimijoille tavalla, joka 
merkittävästi haittaa kilpailua,

Or. en

Tarkistus 66
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

g a) määritetään ne taajuuksien osa-
alueet, jotka olisi avattava ilman 
lisensoituja oikeuksia tapahtuvalle 
käytölle ja/tai varattava tieteellistä 
tutkimusta varten,

Or. en

Tarkistus 67
Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta 
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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) 
noudattaen 1 päivään tammikuuta 2013 
mennessä toteutettava laajakaistapalvelujen 
kehittämiseen tarvittavat valtuutuksiin ja 
taajuuksien käyttötarkoitusten määrittelyyn 
liittyvät toimenpiteet.

Or. de

Tarkistus 68
Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden ja komission on 
yhteistyössä kehitettävä ja 
yhdenmukaistettava radiolaitteiden ja 
telepäätelaitteiden sekä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden ja verkkojen 
standardeja käyttäen tarpeen mukaan 
komission standardointitoimeksiantoja 
asianmukaisille standardointielimille.

3. Jäsenvaltioiden ja komission on 
yhteistyössä kehitettävä ja 
yhdenmukaistettava radiolaitteiden ja 
telepäätelaitteiden sekä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden ja verkkojen 
standardeja käyttäen tarpeen mukaan 
komission standardointitoimeksiantoja 
asianmukaisille standardointielimille.
Tässä yhteydessä taajuuksien 
yhdenmukaistamisen ja standardoinnin 
tehokkaalla koordinoinnilla on erityinen 
merkitys, jotta kuluttajille mahdollistetaan 
taajuudesta riippuvaisten laitteiden 
rajoittamaton käyttö koko 
sisämarkkinoilla.
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Or. de

Tarkistus 69
Christel Schaldemose

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden ja komission on 
yhteistyössä kehitettävä ja 
yhdenmukaistettava radiolaitteiden ja 
telepäätelaitteiden sekä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden ja verkkojen 
standardeja käyttäen tarpeen mukaan 
komission standardointitoimeksiantoja 
asianmukaisille standardointielimille.

3. Jäsenvaltioiden ja komission on 
yhteistyössä kehitettävä ja 
yhdenmukaistettava radiolaitteiden ja 
telepäätelaitteiden sekä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden ja verkkojen 
standardeja käyttäen tarpeen mukaan 
komission standardointitoimeksiantoja 
asianmukaisille standardointielimille.
Erityistä huomiota on myös kiinnitettävä 
vammaisten käyttämien laitteiden 
standardointiin kuitenkin siten, että heiltä 
ei riistetä mahdollisuutta käyttää 
standardoimattomia laitteita, jos he niin 
haluavat.

Or. en

Tarkistus 70
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
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 julkisena 
hyödykkeenä.

Or. en
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Tarkistus 71
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 a. Liiallisten sähkömagneettisten 
päästöjen rajoittamiseksi ja 
lähetysverkkojen tehokkuuden 
parantamiseksi jäsenvaltioiden on 
edistettävä taajuusoikeuksien käyttöluvan 
haltijoiden välistä yhteistyötä, jolla 
pyritään lähetysinfrastruktuurin 
jakamiseen erityisesti tiheästi asutuilla 
alueilla.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä kaikissa rakennuksissa, joissa on matkapuhelintukiasemia, on kolmen tai neljän 
eri operaattorin tukiasemat, jotka lähettävät radioaaltoja. Tämä ei ole tarpeen, jos voitaisiin 
ottaa käyttöön yksi julkinen tai yhteinen infrastruktuuriasema, joka voisi lähettää selkeitä 
signaaleja ja olisi kaikkien palveluja tarjoavien operaattoreiden käytettävissä. Tämä 
vähentäisi jätettä, lisäisi tehokkuutta ja alentaisi rakennuksen asukkaiden tai siinä 
työskentelevien ihmisten altistumistasoja. Jäsenvaltioiden olisi kannustettava tätä.

Tarkistus 72
Hans-Peter Mayer

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 a. Edellä 1 kohdan mukaiset 
toimenpiteet toteutetaan 900 MHz:n 
taajuuden pikaisen ja kilpailua edistävän 
avaamisen lisäksi. Nämä toimenpiteet on 
toteutettava syrjimättömällä tavalla 
eivätkä ne saa vääristää kilpailua 
markkinoilla jo määräävässä asemassa 
olevien toimijoiden eduksi.
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Or. de

Tarkistus 73
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) jäsenvaltiot voivat rajoittaa yksittäiselle 
talouden toimijalle myönnettävien 
taajuuksien käyttöoikeuksien määrää tai 
asettaa käyttöoikeuksille ehtoja, 
esimerkiksi velvoittaa tukkutason 
käyttöoikeuden tarjontaan, tietyillä 
taajuuskaistoilla tai tietyissä 
ominaisuuksiltaan samankaltaisten 
taajuuskaistojen ryhmissä, esimerkiksi 
sähköisen viestinnän palveluille osoitetuilla 
alle 1 GHz taajuusalueilla;

a) jäsenvaltiot voivat rajoittaa yksittäiselle 
toimijalle myönnettävien taajuuksien 
käyttöoikeuksien määrää tai asettaa 
käyttöoikeuksille ehtoja, esimerkiksi 
velvoittaa tukkutason käyttöoikeuden 
tarjontaan, tietyillä taajuuskaistoilla tai 
tietyissä ominaisuuksiltaan samankaltaisten 
taajuuskaistojen ryhmissä, esimerkiksi 
sähköisen viestinnän palveluille osoitetuilla 
alle 1 GHz:n taajuusalueilla;

Or. en

Perustelu

Kaikki toimijat eivät ole talouden toimijoita (sotilaallinen toiminta, tutkimustoiminta jne.).

Tarkistus 74
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

a a) jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimia 
taajuuksien jakamiseksi tasapuolisemmin 
taloudellisten toimijoiden kesken 
varaamalla taajuuksia uusille tulokkaille 
tietyltä taajuuskaistalta tai 
ominaisuuksiltaan samanlaisten kaistojen 
ryhmältä taikka varaamalla noilta 
kaistoilta taajuutta muuhun kuin 
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luvanvaraiseen käyttöön;

Or. en

Tarkistus 75
Hans-Peter Mayer

Ehdotus päätökseksi
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 
viivästykset ja syrjintä sekä edistetään 
toimivaa kilpailua.

Or. de

Tarkistus 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Ehdotus päätökseksi
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 
viivästykset ja edistetään toimivaa 
kilpailua. Jotta hallitsevassa asemassa
olevat markkinatoimijat eivät pystyisi 
haalimaan epäoikeudenmukaisesti 
taajuuksia ja jotta voidaan edistää 
kuluttajien parempia 
valinnanmahdollisuuksia, jäsenvaltioiden 
on myös varmistettava, että taajuudet 
jaetaan oikeudenmukaisesti ja 
tasapainoisesti siten, että 
palveluntarjoajilla on mahdollisuus 
tarjota kuluttajille laaja valikoima 
kulttuurisesti monimuotoisia televisio-, 
radio- ja digitaalilähetyksiä.
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Or. en

Tarkistus 77
Christel Schaldemose

Ehdotus päätökseksi
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 
viivästykset ja edistetään toimivaa 
kilpailua. Jotta hallitsevassa asemassa 
olevat markkinatoimijat eivät pystyisi 
haalimaan epäoikeudenmukaisesti 
taajuuksia ja jotta voidaan edistää 
kuluttajien parempia 
valinnanmahdollisuuksia, jäsenvaltioiden 
on myös varmistettava, että taajuudet 
jaetaan oikeudenmukaisesti ja 
tasapainoisesti siten, että 
palveluntarjoajilla on mahdollisuus 
tarjota kuluttajille laaja valikoima 
kulttuurisesti monimuotoisia televisio-, 
radio- ja digitaalilähetyksiä.

Or. en

Tarkistus 78
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltiot haluavat hyväksyä 
jonkin 2 kohdassa tarkoitetuista toimista, 
niiden on tehtävä se direktiivin 
2002/20/EY ("valtuutusdirektiivi") 
6 artiklassa vahvistettujen ehtojen sekä 
sähköisten viestintäverkkojen ja 
palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 
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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 2009 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2009/140/EY1 vahvistettujen 
menettelyjen mukaisesti.
______________
1 EUVL L 337, 18.12.2009, s. 37.

Or. it

Tarkistus 79
Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltiot haluavat hyväksyä 
jonkin 2 kohdassa tarkoitetuista toimista, 
niiden on tehtävä se valtuutusdirektiivin 
6 artiklassa vahvistettujen ehtojen sekä 
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 2009 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2009/140/EY1 vahvistettujen 
menettelyjen mukaisesti.
______________
1 EUVL L 337, 18.12.2009, s. 37.
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Or. de

Tarkistus 80
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltiot haluavat hyväksyä 
jonkin 2 kohdassa tarkoitetuista toimista, 
niiden on tehtävä se valtuutusdirektiivin 
6 artiklassa vahvistettujen ehtojen sekä 
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 2009 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2009/140/EY1 vahvistettujen 
menettelyjen mukaisesti.
______________
1 EUVL L 337, 18.12.2009, s. 37.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään saattamaan teksti vastaamaan televiestinnän sääntelykehystä. 
Erityisesti on epäselvää, esitetäänkö tässä päätöksessä (5 artiklan 2 kohta) uusia valtuuksia 
kansallisille sääntelyviranomaisille, vai ovatko suojakeinot ne, jotka johtuvat 
voimassaolevasta lainsäädännöstä. Kansallisten sääntelyviranomaisten ei etenkään pitäisi 
pystyä kiertämään markkina-analyysiprosessia (mukaan luettuna puitedirektiivin 7 artikla) ja 
asettamaan käyttöoikeutta koskevia velvoitteita, joita ne eivät aikaisemmin voineet asettaa.
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Tarkistus 81
Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
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 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä asetettava 
800 MHz:n 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 taajuuksien käyttöä
koko taajuusalueella ja arvioi, voitaisiinko 
vapauttaa lisää taajuuksia uusien 
sovellusten käyttöön.

Or. de

Tarkistus 82
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus päätökseksi
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 

3. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä asetettava 
800 MHz:n taajuusalue sähköisen 
viestinnän palvelujen saataville päätöksen 
N:o 676/2002/EY nojalla päätöksessä 
N:o 2010/267/EU vahvistettujen 
yhdenmukaistettujen teknisten ehtojen 
mukaisesti. Jos poikkeukselliset kansalliset 
tai paikalliset olosuhteet estävät kyseisen 
taajuusalueen saatavuuden, komissio voi 
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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.

myöntää jäsenvaltioille yksittäisiä 
poikkeuksia vuoteen 2015 saakka.
Komissio seuraa direktiivin 2002/21/EY 
9 artiklan mukaisesti yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa taajuuksien käyttöä 
ja arvioi, voitaisiinko vapauttaa lisää 
taajuuksia uusien sovellusten käyttöön.

Or. en

Perustelu

Viittaus 1 GHz:n taajuusalueeseen ei ole perusteltu, koska se on liian yksityiskohtainen tähän 
säädökseen eikä siten tulevaisuuden kannalta kestävä erityisesti, kun puhutaan uusista 
teknologioista. On saatu uusia todisteita teknisistä ratkaisuista, jotka koskevat uusien 
sovellusten käyttöönottoa UHF-taajuusalueen yläpäässä. Jos soveltamisala rajoitetaan 
yhdelle tietylle taajuusalueelle, rajoitamme mahdollisuutta kehittää uusia teknologioita ja 
sovelluksia kuluttajien eduksi.

Tarkistus 83
Christel Schaldemose

Ehdotus päätökseksi
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. Komissio seuraa 
direktiivin 2002/21/EY 9 artiklan 
mukaisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa UHF-kaistan (ts. 300 MHz:n ja 
3 GHz:n välillä olevien taajuuksien)
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käyttöä ja arvioi, voitaisiinko vapauttaa 
lisää taajuuksia uusien sovellusten 
käyttöön.

Or. en

Tarkistus 84
Catherine Stihler

Ehdotus päätökseksi
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. Komissio seuraa 
direktiivin 2002/21/EY 9 artiklan 
mukaisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa UHF-kaistan (ts. 300 MHz:n ja 
3 GHz:n välillä olevien taajuuksien)
käyttöä ja arvioi, voitaisiinko vapauttaa 
lisää taajuuksia uusien sovellusten 
käyttöön.

Or. en

Tarkistus 85
Constance Le Grip

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta 
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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 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä asetettava 
800 MHz:n 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 taajuuksien ja 
erityisesti 300 MHz:n ja 3 GHz:n välillä 
olevien taajuuksien käyttöä tämän 
päätöksen 8 artiklan säännösten 
mukaisesti ja arvioi, voitaisiinko vapauttaa 
lisää taajuuksia uusien sovellusten 
käyttöön.

Or. fr

Tarkistus 86
Robert Rochefort

Ehdotus päätökseksi
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 

3. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä asetettava 
800 MHz:n 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 
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9 artiklan mukaisesti yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa alle 1 GHz
taajuuksien käyttöä ja arvioi, voitaisiinko 
vapauttaa lisää taajuuksia uusien 
sovellusten käyttöön.

9 artiklan mukaisesti yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa UHF-kaistan (ts. 
300 MHz:n ja 3 GHz:n välillä olevien
taajuuksien) käyttöä ja arvioi, voitaisiinko 
vapauttaa lisää taajuuksia uusien 
sovellusten käyttöön.

Or. fr

Tarkistus 87
Bernadette Vergnaud

Ehdotus päätökseksi
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 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä asetettava 
800 MHz:n 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 koko UHF-kaistan
käyttöä ja arvioi, voitaisiinko vapauttaa 
lisää taajuuksia uusien sovellusten 
käyttöön.

Or. fr

Tarkistus 88
Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta 
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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:n (800 MHz) välityksellä 
edistetään harvaan asutuilla alueilla
tarvittaessa kattavuusvelvoitteiden avulla;
tässä yhteydessä niiden on selviteltävä 
keinoja ja tarvittaessa toteutettava 
toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa, että 
800 MHz:n taajuusalueen vapauttaminen ei 
aiheuta haittaa taajuuksien käyttäjille 
ohjelma- ja tapahtumatuotannon alalla eikä 
maanpäällisen lähetystoiminnan 
harjoittajille.

Jäsenvaltioiden on tutkittava yhteistyössä 
komission kanssa erityisesti mahdollisia 
teknisiä ratkaisuja, jotka tarjoavat 
maanpäällisen lähetystoiminnan 
harjoittajille ja matkapuhelinverkon 
käyttäjille mahdollisuuden 
taajuusalueiden rinnakkaiskäyttöön, jotta 
voidaan ottaa huomioon kaupunkien ja 
harvaanasuttujen alueiden erilaiset 
tarpeet.

Or. de

Tarkistus 89
Christel Schaldemose

Ehdotus päätökseksi
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; 

4. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa varmistettava, että 
laajakaistaa edellyttävien sisältöjen ja 
palvelujen saatavuutta taajuusalueen 790–
862 MHz:n (800 MHz) välityksellä 
edistetään harvaan asutuilla alueilla 
erityisesti kattavuusvelvoitteiden avulla; 
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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.

tässä yhteydessä niiden on selviteltävä 
keinoja ja tarvittaessa toteutettava 
toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa, että 
800 MHz:n taajuusalueen vapauttaminen ei 
aiheuta haittaa taajuuksien käyttäjille 
ohjelma- ja tapahtumatuotannon alalla tai 
johda nykyisten lähetyspalvelujen 
häiriintymiseen.

Or. en

Tarkistus 90
Catherine Stihler

Ehdotus päätökseksi
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:n (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:n taajuusalueen vapauttaminen ei 
aiheuta haittaa taajuuksien käyttäjille 
ohjelma- ja tapahtumatuotannon alalla tai 
johda nykyisten lähetyspalvelujen 
häiriintymiseen.

Or. en

Tarkistus 91
Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa toteutettava tarvittavat 
tekniset toimenpiteet ja 
sääntelytoimenpiteet, jotta vältetään 
haitalliset häiriöt yhtäältä 
matkapuhelinpalvelujen ja toisaalta 
lähetystoiminnan sekä ohjelma- ja 
tapahtumatuotannon välillä. 
Jäsenvaltioiden olisi ajoissa asetettava 
käyttöön riittävästi varoja, jotta voidaan 
kattaa siirtymäkustannukset, jotka 
liittyvät 800 MHz:n taajuuden 
vapauttamiseen ja häiriöiden varalta 
toteutettaviin suojatoimenpiteisiin.

Or. de

Tarkistus 92
Catherine Stihler

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa toteutettava tarvittavat 
tekniset toimenpiteet ja 
sääntelytoimenpiteet, jotta 800 MHz:n 
taajuusalueella tarjottavat sähköiset 
viestintäpalvelut eivät aiheuta häiriöitä 
alle 790 MHz:n taajuudella toimiville 
ohjelma- ja tapahtumatuotannon alan 
käyttäjille.

Or. en
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Tarkistus 93
Catherine Stihler

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komissio kannustaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että käytettävissä on 
ajoissa riittävästi varoja, jotta voidaan 
kattaa siirtymäkustannukset sekä 
kustannukset, jotka liittyvät 
lähetystoiminnalle aiheutuvien häiriöiden 
rajoittamiseksi toteutettaviin 
toimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 94
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
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. Varmistaakseen, että kaikki kansalaiset 
voivat käyttää edistyksellisiä digitaalisia 
palveluja, myös laajakaistaa, erityisesti 
syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla, 
jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava, että saatavilla on riittävästi 
taajuuksia laajakaistasatelliittipalveluille,
jotka mahdollistavat internetin käytön
hinnalla, joka vastaa maanpäällisten 
verkkojen tarjontaa.

Or. en
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Tarkistus 95
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Ehdotus päätökseksi
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 lisätaajuuskaistoja 
yhdenmukaistetuille satelliittipalveluille 
sellaisten laajakaistayhteyksien tarjontaa 
varten, jotka kattavat EU:n koko alueen, 
kaikkein syrjäisimmät seudut mukaan 
luettuina, internetin käytön 
mahdollistavalla laajakaistatarjonnalla.

Or. en

Perustelu

Uskomme, että tämän päätöksen soveltamisalaan ei kuulu se, että komission on varmistettava 
yhdenmukaistettujen satelliittipalvelujen saatavuus laajakaistayhteydelle, "joka hinnaltaan 
vastaa maanpäällisten verkkojen tarjontaa", ja että Euroopan tasolla vuonna 2009 lisensoitu 
S-taajuusalue täyttää vaatimuksen yhdenmukaistettujen satelliittipalvelujen saatavuudesta 
laajakaistayhteyksiä varten. 

Tarkistus 96
Frank Engel

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – -1 kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

-1. Tukeakseen innovatiivisten 
audiovisuaalisten välineiden ja muiden 
palveluiden jatkokehittämistä Euroopan 
kansalaisia varten ja ottaen huomioon 
digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyvät 
taloudelliset ja sosiaaliset edut 
jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission 
kanssa varmistettava, että saatavilla on 
riittävästi taajuuksia kyseisten palveluiden 
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satelliittitarjontaa ja maanpäällistä 
tarjontaa varten.

Or. en

Perustelu

Yleisen edun mukaisten tavoitteiden täyttämistä varten riittävästi taajuuksia tarvitsevat paitsi 
maanpäällisen lähetystoiminnan harjoittajat niin myös satelliitit, jotta niissä voidaan edelleen 
tehdä pioneerityötä ja käyttää innovatiivisia teknologioita, jotka edistävät uusia digitaalisia 
palveluja, mukaan luettuina uudet korkealaatuiset audiovisuaaliset palvelut kuten HDTV tai 
3DTV. On tärkeää omaksua taajuuksien käyttöä koskeva kattava lähestymistapa, jossa 
edistetään kaikkia teknologioita, jotta voidaan tuoda taloudellisia ja sosiaalisia etuja 
kansalaisille ja yrityksille ja siten osaltaan vaikuttaa täysin toimivien digitaalisten 
yhteismarkkinoiden saavuttamiseen.

Tarkistus 97
Christel Schaldemose

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on yhdessä komission 
kanssa varmistettava, että maanpäällisellä 
lähetystoiminnalla on riittävästi 
lähetystapoja sanotun rajoittamatta 
palveluneutraaliuden periaatetta.

Or. en

Perustelu

Monin paikoin Euroopassa suurempi osa väestöstä katselee televisiota kaapelin, 
valokuituyhteyden, satelliitin tai laajakaistan kautta kuin UHF-lähetyksinä. Siirtyminen pois 
UHF-katselusta alkoi 1980-luvulla ja jatkunee vielä vuosia. "Riittävät lähetystavat" 
tarkoittavat sitä, että lähetystoiminnan harjoittajat voivat luottaa siihen, että niillä on 
käytettävissään riittävästi kaistaleveyttä saavuttaakseen yleisönsä, vaikka tämä kaista ei 
välttämättä ole langaton. Sääntelijät voisivat sitten löytää perinteisesti tv-lähetyksiä varten 
varatuille UHF-kanaville muita, tuottavampia käyttöjä.
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Tarkistus 98
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa pyrittävä löytämään 
minimijoukko yhdenmukaistettuja 
päätaajuuksia ohjelma- ja 
tapahtumatuotannolle (PMSE) unionissa 
sisämarkkinoiden yhdentymisen ja 
kulttuurin saatavuuden parantamista 
koskevien unionin tavoitteiden 
mukaisesti. Näiden yhdenmukaistettujen 
taajuuskaistojen olisi oltava 1 GHz:n tai 
sitä korkeampia taajuuksia.

Or. en

Perustelu

Kiertueita tekevät artistit ja yhtyeet kärsivät nykyisin ongelmista, koska langattomille 
mikrofoneille on annettu erilaisia taajuuksia paitsi eri jäsenvaltioissa niin myös eri 
kaupungeissa ja alueilla. Tapahtuma- ja ohjelmatuotanto ei tarvitse laajaa peittoa, ja siksi yli 
1 GHz:n taajuudet olisivat ihanteellinen ratkaisu.

Tarkistus 99
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava, että RFID:tä ja muita 
tavaroiden internetin (IOT) langattomia 
viestintäteknologioita varten on 
käytettävissä taajuuksia, ja niiden on 
pyrittävä standardoimaan IOT-viestinnän 
taajuuksien jakaminen kaikissa 
jäsenvaltioissa.
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Or. en

Tarkistus 100
Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
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. Jäsenvaltioiden on toimitettava kaikki 
tarvittavat tiedot taajuuksien käytöstä 
komissiolle, joka laatii katsauksen koko 
taajuusalueen taajuuksien nykykäytöstä ja 
mahdollisista tulevista taajuustarpeista 
EU:ssa.

Or. de

Tarkistus 101
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Ehdotus päätökseksi
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. Jäsenvaltioiden on toimitettava kaikki 
tarvittavat tiedot taajuuksien käytöstä 
komissiolle, joka laatii katsauksen 
taajuuksien nykykäytöstä ja mahdollisista 
tulevista taajuustarpeista EU:ssa erityisesti 
taajuusalueella 300 MHz – 5 GHz.

Or. en

Perustelu

Uskomme, että taajuuksien jakamista on tarkistettava vähintään alueella 400 MHz–5 Ghz, 
jotta varmistetaan, että liikkuvalle laajakaistalle varataan liittävästi taajuuksia vähintään 
vuoteen 2020 asti. Panemme merkille, että komission ehdotuksen painopisteenä on 
taajuusalue 300 MHz–3 GHz, ja olemme huolissamme siitä, että tämä ei ole riittävästi 
tulevaisuuden tarpeita varten. Toteamme erityisesti, että komissio itse tunnustaa 3,5 GHz:n 
taajuusalueen tärkeyden pyrittäessä tarjoamaan laajakaista kaikille.
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Tarkistus 102
Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
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
selkeästi määriteltyjen ja avointen 
arviointiperusteiden ja -menetelmien 
pohjalta. Katsauksessa on otettava 
huomioon kuluttajien ja operaattorien 
taholta tulevaan kysyntään pohjautuvat 
tulevat taajuustarpeet sekä mahdollisuudet 
vastata näihin tarpeisiin.

Or. de

Tarkistus 103
Catherine Stihler

Ehdotus päätökseksi
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 

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
selkeästi määriteltyjen ja avointen 
arviointiperusteiden ja -menetelmien 
pohjalta. Katsauksessa on otettava 
huomioon kuluttajien ja operaattorien 
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näihin tarpeisiin. taholta tulevaan kysyntään pohjautuvat 
tulevat taajuustarpeet sekä mahdollisuudet 
vastata näihin tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 104
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio sisällyttää 1 kohdassa 
tarkoitettuun katsaukseen
mahdollisuuksien mukaan myös tiedot 
jäsenvaltioiden rajanaapureina olevien 
kumppanimaiden taajuuksien käytöstä, 
jos sillä voi olla välitöntä tai välillistä 
vaikutusta taajuuksien käyttöön 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 105
Christel Schaldemose

Ehdotus päätökseksi
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.

Or. en


