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LYHYET PERUSTELUT

1. Ensimmäinen radiotaajuuspoliittinen ohjelma on tärkeä askel tämän rajallisen resurssin 
tarkoituksenmukaisen ja mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamisessa. 
Taajuuspolitiikka on komission lippulaivahankkeen "Euroopan digitaalistrategia" 
ytimessä ja sen merkitys on keskeinen Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen, 
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävien poliittisten tavoitteiden 
täytäntöönpanon kannalta, ja ohjelma on yksi sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin 
sisältyvästä 50 ensisijaisesta toimesta.

2. Radiotaajuuspoliittisella ohjelmalla pyritään luomaan kilpailukykyisiä ja elinvoimaisia 
eurooppalaisia toimijoita langattomien laajakaistapalveluiden ja -laitteiden alalla. 
Ohjelman tarkoituksena on luoda ympäristö, jossa Euroopan laajuiset palvelut voivat 
kukoistaa.

3. Julkisiin hyödykkeisiin lukeutuvien radiotaajuuksien jakamisessa olisi pyrittävä 
turvaamaan Euroopan kansalaisten edut. Taajuuksien tehokas ja tarkoituksenmukainen 
jakaminen lisää sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia hyötyjä, parantaa kuluttajien 
valinnanvaraa, edistää Euroopan teollisuuden pitkän aikavälin kilpailukykyä ja tukee 
digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamista.

4. Taajuuksien käyttö mobiililaajakaistan toteuttamiseksi tarjoaa hyvinvointilisiä 
kansalaisille ja matkaviestinverkon kautta lähetetyn datan määrä on lisääntynyt 
voimakkaasti viime vuosien aikana. Tämä kehitys jatkuu edelleen, sillä älypuhelinten, 
taulutietokoneiden ja "mokkuloiden" määrän kasvu on yhä nopeaa. Mobiililaajakaistan 
merkitys palveluiden tuottamisessa ja innovoimisessa terveydenhoidon, koulutuksen, 
kulttuurin ja julkishallinnon kaltaisilla aloilla kasvaa myös jatkuvasti.

5. Taajuuksien yhdenmukaistaminen alentaa matkaviestinverkkojen käyttöönoton 
kustannuksia sekä kuluttajille tarkoitettujen mobiilipäätelaitteiden hintoja sekä lisää 
kilpailua ja kuluttajien valinnanvaraa. Se vähentää myös haitallisia rajat ylittäviä häiriöitä.

6. Taajuuksien tehokkaalla käytöllä voidaan myös edesauttaa sähköisen viestinnän 
saattamista kaikkien, erityisesti harvaanasutuille tai syrjäisille alueille kuten 
maaseutualueille tai saarille sijoittautuneiden kansalaisten ja yritysten, ulottuville.

7. Taajuuksien yhdenmukaistaminen ja langattomien laajakaistapalveluiden kehittymisen 
mahdollistaminen tarjoaa uusia välineitä ja mahdollisuuksia kulttuurisisällön luomiseen. 
Samalla on huolehdittava maanpäällisen televisio- ja radiolähetystoiminnan nykyisten 
mahdollisuuksien turvaamisesta. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa korvattava taajuuskaistan 
tyhjentämisestä koituvat lisäkustannukset.

8. Radiotaajuuspoliittisessa ohjelmassa on esitetty realistisia, mutta kunnianhimoisia 
tavoitteita, joihin pyrkiminen mahdollistaa eurooppalaisten yritysten kilpailuaseman 
vahvistamisen maailmanmarkkinoilla. Ilman tällaisia kunnianhimoisia päämääriä uhkana 
on, että Euroopan unioni jää jälkeen. Langattomien taajuuksien vapauttaminen kaistalla 
790 MHz – 862 MHz (800 MHz) on olennaisen tärkeää Euroopan digitaalistrategiassa 
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sekä nopeiden Internet-yhteyksien kehittämisen että digitaalisen kahtiajaon lieventämisen 
osalta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vapauttamisprosessi olisi vietävä läpi 
mahdollisimman pian ja viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä. Sähköisellä 
hallinnolla, johon kuuluu myös julkisten hankintamenettelyjen sähköinen täytäntöönpano, 
olisi edistettävä laajakaistan käyttöönottoa EU:ssa. 

9. Pitkän aikavälin, jopa vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskevat strategiset sitoumukset ovat 
välttämättömät. Kun kyse on näin merkittävistä investoinneista, on tärkeää huolehtia 
sääntelyn varmuudesta.

Esittelijä korostaa radiotaajuuspoliittista ohjelmaa koskevan ehdotuksen osalta tarvetta 

a) luoda yhdenmukaistettuja taajuuskaistoja Euroopan laajuisten palveluiden tarjoamisen 
rohkaisemiseksi, hallinnollisten rasitteiden keventämiseksi ja sisämarkkinoiden 
vahvistamiseksi entisestään;

b) tähdentää 790 – 862 MHz:n taajuusalueen vapauttamista mobiililaajakaistaa varten 
vuoteen 2013 mennessä;

c) tarkastella mahdollisuuksia vapauttaa lisää taajuuksia toiselta osakaistalta 790 MHz:n 
alapuolelta dataliikenteen jatkuvan kasvun huomioon ottamiseksi;

d) edistää taajuuksia, joita käytetään kapasiteetin lisäämiseksi, kuten 2,3 GHz:n 
taajuusalue;

e) pitää mielessä, että on elintärkeää hyväksyä radiotaajuuspoliittinen ohjelma 
mahdollisimman pian. On hyvin tärkeää noudattaa yhteisymmärrykseen pyrkivää 
lähestymistapaa, jossa keskitytään avainkysymyksiin ja ennen muuta tarpeeseen saada 
mobiilipalveluille lisää taajuuksia.

Edellä kuvatut tavoitteet muodostavat sisämarkkinoiden näkökulmasta katsoen keinon edistää 
kestävää kasvua ja työllisyyttä Euroopassa. Matkaviestinala on perinteisesti ollut yleisen 
talouskehityksen liikkeellepanija. Meidän on siksi luotava ympäristö, joka suosii 
investointeja, luo kasvunvaraa ja nostaa Euroopan johtavaan asemaan maailmanmarkkinoilla.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Taajuudet ovat olennaisen tärkeä 
luonnonvara keskeisille toimialoille ja 
palveluille, joita ovat esimerkiksi 
matkaviestintä, langaton 
laajakaistaviestintä ja satelliittiviestintä, 
televisio- ja radiolähetystoiminta, liikenne, 
radiopaikannus sekä erilaiset sovellukset, 
kuten hälytysjärjestelmät, kaukosäätimet, 
kuulolaitteet, mikrofonit ja lääketieteelliset 
laitteistot. Taajuuksia tarvitaan julkisiin 
palveluihin, kuten yleiseen turvallisuuteen 
liittyviin palveluihin, väestönsuojelu 
mukaan luettuna, sekä tieteelliseen 
toimintaan, kuten meteorologiaan, 
kaukokartoitukseen, radioastronomiaan ja 
avaruustutkimukseen. Taajuuksien 
tehokas käyttö myötävaikuttaa myös 
sähköisen viestinnän saattamiseen 
kaikkien, erityisesti harvaanasutuille tai 
syrjäisille alueille kuten maaseutualueille 
tai saarille sijoittautuneiden kansalaisten 
ja yritysten, ulottuville. Taajuuksien 
sääntely vaikuttaa näin ollen talouteen, 
turvallisuuteen, terveyteen, yleiseen etuun, 
kulttuuriin, tieteeseen, sosiaalisiin 
olosuhteisiin, ympäristöön ja teknisiin 
näkökohtiin.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(3) Taajuuksien käytön EU-tason
strategisella suunnittelulla ja 

(3) Taajuuksien käytön EU-tason 
strategisella suunnittelulla ja 
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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.

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. Taajuuksien käytön 
yhdenmukaistaminen on myös tärkeää, 
jotta varmistetaan sähköisten 
viestintäpalvelujen laadukkuus ja luodaan 
mittakaavaetuja, jotka alentavat sekä 
mobiiliverkkojen käyttöönoton 
kustannuksia että mobiililaitteiden 
kuluttajille aiheuttamia kustannuksia.
Tätä varten EU tarvitsee poliittisen 
ohjelman, joka kattaa sisämarkkinat 
kaikilla taajuuksia käyttävillä EU:n 
toimialoilla, kuten sähköisessä 
viestinnässä, tutkimuksessa ja 
kehittämisessä, liikenteessä ja 
energiapolitiikassa.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Tällä ensimmäisellä ohjelmalla olisi 
tuettava erityisesti älykkääseen, kestävään 
ja osallistavaan kasvuun tähtäävää 
Eurooppa 2020 -strategiaa, koska 
langattomat palvelut tarjoavat valtavia 
mahdollisuuksia edistää tietopohjaista 
taloutta, kehittää ja tukea tieto- ja 
viestintätekniikasta riippuvaisia aloja ja 
poistaa digitaalinen kahtiajako. Ohjelma on 
myös keskeinen osa Euroopan 

(4) Tällä ensimmäisellä ohjelmalla olisi 
tuettava erityisesti älykkääseen, kestävään 
ja osallistavaan kasvuun tähtäävää 
Eurooppa 2020 -strategiaa, koska 
langattomat palvelut tarjoavat valtavia 
mahdollisuuksia edistää tietopohjaista 
taloutta, edistää, kehittää ja tukea tieto- ja 
viestintätekniikasta riippuvaisia aloja kuten 
sähköistä kaupankäyntiä ja poistaa 
digitaalinen kahtiajako. Ohjelma on myös 



PE458.565v01-00 8/18 PA\856373FI.doc

FI

digitaalistrategiaa, jolla pyritään luomaan 
nopeaa laajakaistaista internetiä 
tulevaisuuden verkottunutta 
osaamistaloutta varten ja jossa on asetettu 
kunnianhimoiseksi tavoitteeksi, että 
kaikkien eurooppalaisten saatavilla on 
vuoteen 2020 mennessä vähintään 30 
Mbit/s laajakaistaliittymä, ja jolla näin 
pyritään saavuttamaan digitaalisten 
sisämarkkinoiden kestävät taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset hyödyt. Ohjelman olisi 
tuettava ja edistettävä myös muita EU:n 
alakohtaisia politiikkoja, kuten kestävää 
ympäristöpolitiikkaa ja kaikkien EU-
kansalaisten taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta. Koska
langattomat sovellukset ovat tärkeitä myös 
innovaatioiden kannalta, tämä ohjelma 
tukee keskeisellä tavalla myös EU:n 
innovaatiopolitiikkaa.

keskeinen osa Euroopan digitaalistrategiaa, 
jolla pyritään luomaan nopeaa 
laajakaistaista internetiä tulevaisuuden 
verkottunutta osaamistaloutta varten ja 
jossa on asetettu kunnianhimoiseksi 
tavoitteeksi, että kaikkien eurooppalaisten 
saatavilla on vuoteen 2020 mennessä 
vähintään 30 Mbit/s laajakaistaliittymä, ja 
jolla näin pyritään saavuttamaan 
digitaalisten sisämarkkinoiden kestävät 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset hyödyt.
Erityisesti ohjelmalla edistetään uusien 
markkinoiden ja uusien palvelujen 
kehittämistä pk-yrityksille sekä uusien 
työpaikkojen luomista. Sillä edistetään 
myös kilpailua ja annetaan kuluttajille 
mahdollisuus hyödyntää tavaroiden ja 
palvelujen suurempaa valikoimaa ja 
parempia hintoja. Sähköisellä hallinnolla, 
johon kuuluu myös sähköisten julkisten 
hankintamenettelyjen toimeenpano, olisi 
edistettävä laajakaistan käyttöönottoa.
Ohjelman olisi tuettava ja edistettävä myös 
muita EU:n alakohtaisia politiikkoja, kuten 
kestävää ympäristöpolitiikkaa ja kaikkien 
EU-kansalaisten, erityisesti vammaisten 
henkilöiden ja syrjäisillä alueilla asuvien 
kansalaisten, taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta. Koska 
langattomat sovellukset ovat tärkeitä myös 
innovaatioiden kannalta, tämä ohjelma 
tukee keskeisellä tavalla myös EU:n 
innovaatiopolitiikkaa.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Taajuuksien optimaalinen ja tehokas 
hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa 
kehityksen seuraamista sekä ajantasaista ja 

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

avointa tiedonsaantia taajuuksien käytöstä 
koko EU:ssa. Taajuuksien käyttöä 
yhteisössä koskevien tietojen 
yhdenmukaisesta saatavuudesta tehdyssä 
komission päätöksessä 2007/344/EY 
edellytetään, että jäsenvaltiot julkaisevat 
tietoa taajuuksien käyttöoikeuksista, mutta 
EU:ssa tarvitaan lisäksi yksityiskohtaista 
kartoitusta nykyisestä taajuuksien käytöstä 
sekä toimivaa uudelleentarkastelu- ja 
arviointimenetelmää, jotta taajuuksien ja 
radiolaitteiden käyttöä voidaan tehostaa 
erityisesti taajuusalueella 300 MHz – 6
GHz. Tämä auttaisi löytämään sekä 
kaupallisella että julkisella sektorilla 
tehottomat teknologiat ja käyttötavat sekä 
käyttämättömät luvat ja taajuuksien 
yhteiskäyttömahdollisuudet, kuten myös 
arvioimaan kuluttajien ja yritysten tulevia 
tarpeita. Tämän täydennykseksi 
kartoitukseen olisi sisällytettävä myös
kertomus jäsenvaltioiden toteuttamista 
toimista, joilla pannaan täytäntöön EU:n 
tasolla tehdyt päätökset tiettyjen 
taajuuskaistojen yhdenmukaistamisesta ja 
käytöstä. 

Or. en

Tarkistus 6

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 

(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 
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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.

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
lisätaajuuksien antamista alle 790 MHz 
taajuuksilta mobiilipalvelujen käyttöön.

Or. en

Tarkistus 7

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 

(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 
käyttöoikeuksien myöntämisen ajoitus ja
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.
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sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta.

Or. en

Tarkistus 8

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 
vastata taajuuksien kasvavaan kysyntään,
parantaa palvelujen laatua ja varmistaa 
sähköisen viestinnän saattaminen 
kaikkien ulottuville nykyiset 
maantieteelliset erot tasoittaen,

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

c) sovelletaan tarkoituksenmukaisinta ja 
vähiten työlästä valtuutusjärjestelmää,
jotta taajuuksien käytössä päästään 
mahdollisimman suureen joustavuuteen ja 
tehokkuuteen,

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

a) asetetaan oikea-aikaisesti saataville 
riittävästi tarkoituksenmukaisia taajuuksia 
EU:n poliittisten tavoitteiden tueksi ja 
edistetään sähköiseen viestintään 
perustuvien taloudellisten toimintojen 
kuten sähköisen kaupankäynnin 
kehittämistä alueilla, joilla ei tällä 
hetkellä ole laajakaistayhteyksiä,

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista 
valtuutuksista annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 
noudattaen 1 päivään tammikuuta 2013 
mennessä toteutettava laajakaistapalvelujen 
kehittämiseen tarvittavat valtuutuksiin ja 
taajuuksien käyttötarkoitusten määrittelyyn 
liittyvät toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta 



PA\856373FI.doc 13/18 PE458.565v01-00

FI

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 henkilöiden käyttöön 
tarkoitettujen laitteiden standardeihin.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

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

2. Täyttääkseen täysimääräisesti 1 
kohdassa asetetut velvollisuutensa ja 
erityisesti varmistaakseen, että kilpailu ei 
vääristy radiotaajuuksien käyttöoikeuksien 
kasautumisen, siirtojen tai muutosten 
vuoksi, jäsenvaltioiden on taajuuksien 
myöntämistä suunnitellessaan tutkittava 
huolellisesti, onko todennäköistä, että 
suunniteltu taajuuksien myöntäminen 
vähentää tai vääristää kilpailua kyseisillä 
mobiilimarkkinoilla niiden alueella, kun 
otetaan huomioon kilpaileville 
mobiilioperaattoreille jo myönnetyt 
taajuudet. Jos suunniteltu taajuuksien 
myöntäminen todennäköisesti johtaa 
kilpailun vähentymiseen tai 
vääristymiseen, kun otetaan huomioon jo 
myönnetyt taajuusluvat, jäsenvaltioiden 
on puututtava tällaiseen kilpailun 
vähentymiseen tai vääristymiseen 
toteuttamalla vähintään yksi seuraavista 
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toimenpiteistä rajoittamatta kuitenkaan 
kilpailusääntöjen soveltamista:

Or. en

Tarkistus 14

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 taajuusalue sähköisen viestinnän 
palvelujen saataville päätöksen N:o 
676/2002/EY nojalla päätöksessä 
2010/267/EU 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 toteuttaa lisäksi toimia
direktiivin 2002/21/EY 9 artiklan 
mukaisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa edistääkseen toista 
digitaaliylijäämää (698–790 MHz) ja
harkitsee palvelujen pitkän aikavälin 
lähentämistä taajuusalueen 470–698 MHz 
osalta. Olisi myös harkittava uusien 
taajuuskaistojen kuten 2,3 GHz -kaistan, 
jotka pääasiassa lisäävät kapasiteettia,
osoittamista mobiilipalveluille. 

Or. en

Tarkistus 15

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 (800 MHz) välityksellä 
edistetään harvaan asutuilla alueilla; 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.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa varmistettava, että 
saatavilla on riittävästi taajuuksia 
maanpäällisiä lähetyspalveluja varten. 

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komission on varmistettava, että 
saataville asetetaan yhdenmukaistetuin 
ehdoin riittävästi taajuuksia tukemaan 
turvallisuuteen liittyvien palvelujen 
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kehitystä ja niihin liittyvien laitteiden 
vapaata liikkuvuutta sekä innovatiivisten ja 
yhteentoimivien ratkaisujen kehittämistä 
yleisen turvallisuuden takaamista, 
väestönsuojelua ja pelastuspalveluja 
varten.

kehitystä ja niihin liittyvien laitteiden 
vapaata liikkuvuutta sekä innovatiivisten ja 
yhteentoimivien ratkaisujen kehittämistä 
yleisen turvallisuuden takaamista, 
väestönsuojelua ja pelastuspalveluja 
varten.

Or. en

Tarkistus 18

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. 

Or. en

Tarkistus 19

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 yhdenmukaistettujen taajuuksien 
tarpeista EU:ssa. Ensivaiheessa tällaisen 
katsauksen on käsitettävä taajuudet 
alueella 300 MHz – 6 GHz. Katsaukseen 
olisi sisällytettävä myös kertomus 
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jäsenvaltioiden toteuttamista toimista, 
joilla pannaan täytäntöön EU:n tasolla 
tehdyt päätökset tiettyjen taajuusalueiden 
yhdenmukaistamisesta ja käytöstä.

Or. en

Tarkistus 20

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.
Katsauksessa on otettava huomioon 
kuluttajien, yritysten ja operaattorien 
taholta tulevaan kysyntään pohjautuvat 
tulevat taajuustarpeet sekä mahdollisuudet 
vastata näihin tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. EU:n on pyynnöstä annettava 
jäsenvaltioille poliittista ja teknistä tukea 
niiden kahdenvälisissä neuvotteluissa EU:n 
naapurimaiden kanssa, jäsenehdokasmaat 
ja liittymisneuvotteluja käyvät maat 
mukaan luettuina, sellaisten 
taajuuskoordinointikysymysten 
ratkaisemiseksi, jotka estävät jäsenvaltioita 

4. EU:n on avustettava jäsenvaltioita 
antamalla poliittista ja teknistä tukea 
niiden kahdenvälisissä ja monenvälisissä
neuvotteluissa EU:n naapurimaiden kanssa, 
jäsenehdokasmaat ja liittymisneuvotteluja 
käyvät maat mukaan luettuina, sellaisten 
taajuuskoordinointikysymysten 
ratkaisemiseksi, jotka estävät jäsenvaltioita 
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täyttämästä taajuuspolitiikkaan ja 
taajuushallintoon liittyviä EU:n oikeuden 
mukaisia velvollisuuksiaan. EU:n on 
taajuuspoliittisten tavoitteidensa 
turvaamiseksi tuettava myös EU:n 
ulkopuolisten maiden pyrkimyksiä 
hallinnoida taajuuksia tavalla, joka sopii 
yhteen EU:n taajuushallinnon kanssa.

täyttämästä taajuuspolitiikkaan ja 
taajuushallintoon liittyviä EU:n oikeuden 
mukaisia velvollisuuksiaan. EU:n on 
taajuuspoliittisten tavoitteidensa 
turvaamiseksi tuettava myös EU:n 
ulkopuolisten maiden pyrkimyksiä 
hallinnoida taajuuksia tavalla, joka sopii 
yhteen EU:n taajuushallinnon kanssa.

Or. en


