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Tarkistus 53
Hella Ranner

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.

Or. en
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Tarkistus 54
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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.

Or. en
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Tarkistus 55
Petra Kammerevert

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.

Or. de
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Tarkistus 56
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 57
Petra Kammerevert

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, 

(2) Taajuudet ovat julkinen hyödyke, jolla 
on suurta yhteiskunnallista, kulttuurista, 
sosiaalista ja taloudellista arvoa. Ne ovat
olennaisen tärkeä luonnonvara keskeisille 
toimialoille ja palveluille, joita ovat 
esimerkiksi matkaviestintä, langaton 
laajakaistaviestintä ja satelliittiviestintä, 
televisio- ja radiolähetystoiminta, liikenne, 
radiopaikannus sekä erilaiset sovellukset, 
kuten hälytysjärjestelmät, kaukosäätimet, 
kuulolaitteet, 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 
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kulttuuriin, tieteeseen, sosiaalisiin 
olosuhteisiin, ympäristöön ja teknisiin 
näkökohtiin.

vaikuttaa näin ollen talouteen, 
turvallisuuteen, terveyteen, yleiseen etuun, 
kulttuuriin, tieteeseen, sosiaalisiin 
olosuhteisiin, ympäristöön ja teknisiin 
näkökohtiin.

Or. de

Tarkistus 58
Hella Ranner

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 julkinen hyödyke, jolla 
on suurta yhteiskunnallista, kulttuurista, 
sosiaalista ja taloudellista arvoa. Ne ovat
olennaisen tärkeä luonnonvara keskeisille 
toimialoille ja palveluille, joita ovat 
esimerkiksi matkaviestintä, langaton 
laajakaistaviestintä ja satelliittiviestintä, 
televisio- ja radiolähetystoiminta, liikenne, 
radiopaikannus sekä erilaiset sovellukset, 
kuten hälytysjärjestelmät, kaukosäätimet, 
kuulolaitteet, 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. de



PE460.615v01-00 8/102 AM\858840FI.doc

FI

Tarkistus 59
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 
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 
julkinen 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.

Or. en

Tarkistus 60
Jens Rohde, Philippe Lamberts

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 

(3) Taajuuksien käytön EU-tason 
strategisella suunnittelulla ja 
yhdenmukaistamisella olisi tuettava 
langattoman sähköisen viestinnän 
palvelujen ja laitteiden 
yhtenäismarkkinoita ja taajuuksien käyttöä 
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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.

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 lisäksi tärkeää, 
jotta varmistetaan sähköisten 
viestintäpalvelujen laatu ja luodaan 
mittakaavaetuja, jotka alentavat sekä 
langattomien verkkojen käyttöönoton 
kustannuksia että langattomista laitteista 
kuluttajille aiheutuvia 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 61
Paul Rübig

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 

(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 
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tarvitsee poliittisen ohjelman, joka kattaa 
sisämarkkinat kaikilla taajuuksia 
käyttävillä EU:n toimialoilla, kuten 
sähköisessä viestinnässä, tutkimuksessa ja 
kehittämisessä, liikenteessä ja 
energiapolitiikassa.

tarvitsee poliittisen ohjelman, joka kattaa 
sisämarkkinat kaikilla taajuuksia 
käyttävillä EU:n toimialoilla, kuten 
sähköisessä viestinnässä, tutkimuksessa ja 
kehittämisessä, liikenteessä ja 
energiapolitiikassa. Nykyisiä 
oikeudenhaltijoita pitäisi ehdottomasti 
estää viivyttämästä välttämätöntä 
uudistusta.

Or. en

Tarkistus 62
Ioan Enciu

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
työpaikkojen luomiseen, mikä edesauttaa 
samanaikaisesti 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.

Or. en
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Tarkistus 63
Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tällä ensimmäisellä ohjelmalla olisi 
edistettävä kilpailua, otettava käyttöön 
Euroopan laajuiset yhtäläiset 
toimintaedellytykset ja luotava perusta 
todellisille digitaalisille 
yhtenäismarkkinoille. Jotta 
varmistettaisiin tämän 
radiotaajuusohjelman ja 
yhtenäismarkkinoiden täydet 
mahdollisuudet ja hyödyt kuluttajille, 
ohjelmaa olisi täydennettävä tulevilla ja 
uusilla ehdotuksilla, joilla voidaan 
kehittää verkkotaloutta, kuten tietosuojaa 
ja verkkosisällön eurooppalaista 
lupajärjestelmää.

Or. en

Tarkistus 64
Giles Chichester

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 
digitaalistrategiaa4, jolla pyritään luomaan 
nopeaa laajakaistaista internetiä 

(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 
digitaalistrategiaa4, jolla pyritään luomaan 
nopeaa laajakaistaista internetiä 
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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.

tulevaisuuden verkottunutta 
osaamistaloutta varten ja jossa on asetettu 
kunnianhimoiseksi tavoitteeksi, että 
laajakaistaliittymä on kaikkien saatavilla. 
Talouskasvun ja yleisen kilpailukyvyn 
edistämiseksi on tärkeää tarjota 
mahdollisimman suuret 
laajakaistanopeudet ja -kapasiteetit ja 
varmistaa, että vuoteen 2020 mennessä 
vähintään 30 Mbit/s laajakaistaliittymä on 
yleisesti saatavilla ja että vähintään puolet 
Euroopan talouksista voi käyttää 
laajakaistaa vähintään nopeudella 
100 Mbit/s, jotta saavutetaan 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. Samalla 
(digitaalinen) maanpäällinen 
lähetystoiminta on edelleen laajin ja 
suosituin television jakelualusta sekä 
kaupalliselle että julkiselle maksuttomalle 
televisiolle (noin 60 prosenttia Euroopan 
talouksista ottaa ensisijaisen 
televisiosignaalinsa maanpäällisistä 
lähetyksistä), ja monissa maissa tätä 
täydentää vahva maksullisen television 
tarjonta. Tämän vuoksi komission ja 
jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
maanpäällisen lähetystoiminnan 
ainutlaatuiset teknologiset, taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset hyödyt laatiessaan 
radiotaajuuspoliittista ohjelmaa. 
Maanpäällinen lähetystoiminta vahvistaa 
tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja 
siinä on julkisen hyödykkeen voima. Se 
on tällä hetkellä tärkein tae sille, että 
televisio on yleisesti saatavilla 
minimaalisilla kustannuksilla kaikkialla 
Euroopassa. Se on Euroopan kuluttajien 
saatavilla yleisesti kaikkialla EU:ssa ja se 



AM\858840FI.doc 13/102 PE460.615v01-00

FI

on kuluttajien valinta. Lineaarisen 
television kysyntä kasvaa eikä vähene. 
Monien Euroopan kansalaisten television 
katselutottumukset eivät ole muuttuneet ja 
suurin osa television katselusta kohdistuu 
lineaariseen televisioon. Lisäksi viime 
vuosina kuluttajat ovat investoineet 
huomattavasti maanpäällisen digitaalisen 
television laitteisiin.

Or. en

Tarkistus 65
Jan Březina, Alajos Mészáros

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 
digitaalistrategiaa4, 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 

(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. Erityisesti 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
räjähdysmäinen kasvu lisää kysyntää 
nopeuden ja kattavuuden osalta. Ohjelma 
on myös keskeinen osa Euroopan 
digitaalistrategiaa, jolla pyritään luomaan 
nopeaa laajakaistaista internetiä 
tulevaisuuden verkottunutta 
osaamistaloutta varten ja jossa on asetettu 
kunnianhimoiseksi tavoitteeksi, että 
laajakaistaliittymä on kaikkien saatavilla. 
Talouskasvun ja yleisen kilpailukyvyn 
edistämiseksi on tärkeää tarjota 
mahdollisimman suuret 
laajakaistanopeudet ja -kapasiteetit ja 
varmistaa, että vuoteen 2020 mennessä 
vähintään 30 Mbit/s laajakaistaliittymä on 
yleisesti saatavilla ja että vähintään puolet 
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langattomat sovellukset ovat tärkeitä myös 
innovaatioiden kannalta, tämä ohjelma 
tukee keskeisellä tavalla myös EU:n 
innovaatiopolitiikkaa.

Euroopan talouksista voi käyttää 
laajakaistaa vähintään nopeudella 
100 Mbit/s, jotta saavutetaan 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.

Or. en

Tarkistus 66
Hella Ranner

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. 
Taajuushallinto kuuluu kansalliseen 
toimivaltaan. Sen olisi oltava voimassa 
olevan EU-lainsäädännön mukaista ja 
mahdollistettava EU:n taajuuspolitiikan
eri osa-alueiden toteuttaminen.
Jäsenvaltiot ovat puitedirektiivin 
8 a artiklan 1 kohdan nojalla pelkästään 
velvollisia toimimaan yhteistyössä 
keskenään ja komission kanssa 
radiotaajuuksien käytön strategisen 
suunnittelun, yhteensovittamisen ja 
yhdenmukaistamisen osalta.

Or. de
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Tarkistus 67
Petra Kammerevert

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. 
Taajuushallinto kuuluu kansalliseen 
toimivaltaan. Sen olisi oltava voimassa 
olevan EU-lainsäädännön mukaista ja 
mahdollistettava EU:n taajuuspolitiikan
eri osa-alueiden toteuttaminen.
Jäsenvaltiot ovat puitedirektiivin 
8 a artiklan 1 kohdan nojalla pelkästään 
velvollisia toimimaan yhteistyössä 
keskenään ja komission kanssa 
radiotaajuuksien käytön strategisen 
suunnittelun, yhteensovittamisen ja 
yhdenmukaistamisen osalta.

Or. de

Tarkistus 68
Jens Rohde

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 

(5) Ensimmäisessä ohjelmassa olisi 
asetettava jäsenvaltioille ja EU:n 
toimielimille periaatteet 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 
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toteuttaminen. toteuttaminen.

Or. en

Tarkistus 69
Petra Kammerevert

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Ohjelmassa olisi otettava huomioon 
myös Euroopan yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan 
sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä 
maaliskuuta 2002 tehty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätös N:o 
676/2002/EY (radiotaajuuspäätös) sekä 
Euroopan posti- ja telehallintojen 
konferenssin (CEPT) tekninen 
asiantuntemus. Euroopan parlamentin ja 
neuvoston vahvistamaa EU-politiikkaa 
voidaan toteuttaa taajuuksista riippuvaisilla 
aloilla teknisin 
täytäntöönpanosäännöksin. Näiden 
säännösten olisi perustuttava 
puitedirektiivin 8 a artiklan mukaisesti 
vahvistettuihin EU:n 
radiotaajuuspolitiikan poliittisiin 
suuntaviivoihin ja tavoitteisiin.

Or. de

Tarkistus 70
Hella Ranner

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Ohjelmassa olisi otettava huomioon 
myös Euroopan yhteisön 

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

radiotaajuuspolitiikan 
sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä 
maaliskuuta 2002 tehty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätös N:o 
676/2002/EY (radiotaajuuspäätös) sekä 
Euroopan posti- ja telehallintojen 
konferenssin (CEPT) tekninen 
asiantuntemus. Euroopan parlamentin ja 
neuvoston vahvistamaa EU-politiikkaa 
voidaan toteuttaa taajuuksista riippuvaisilla 
aloilla teknisin 
täytäntöönpanosäännöksin. Näiden 
säännösten olisi perustuttava 
puitedirektiivin 8 a artiklan mukaisesti 
vahvistettuihin EU:n 
radiotaajuuspolitiikan poliittisiin 
suuntaviivoihin ja tavoitteisiin.

Or. de

Tarkistus 71
Hella Ranner

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) Taajuuksien optimaalisen käytön 
varmistaminen saattaa edellyttää, että 
komissio ja jäsenvaltiot luovat 
mekanismeja, joilla edistetään uusien ja 
nykyisten palvelujen ja laitteiden 
rinnakkaiskäyttöä loppukäyttäjien ja 
kuluttajien hyödyksi. Tällaisiin 
toimenpiteisiin voi sisältyä muun muassa 
asianosaisten vuoropuhelun 
käynnistäminen, jotta varmistetaan 
loppukäyttäjien kokemusten optimointi, 
korvausmekanismien luominen 
siirtymisestä ja rinnakkaiskäytöstä 
aiheutuvien kustannusten kattamiseksi ja 
kuluttajanvalistuskampanjoiden 
järjestäminen.

Or. en
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Tarkistus 72
Catherine Trautmann

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) Taajuuksien optimaalisen ja tuottavan
käytön varmistaminen saattaa edellyttää 
innovatiivisia valtuutusratkaisuja, kuten 
taajuuksien yhteiskäyttöä, yleisvaltuutuksia 
tai infrastruktuurin yhteiskäyttöä. 
Tällaisten periaatteiden soveltamista 
EU:ssa voitaisiin mahdollisesti helpottaa 
määrittämällä parhaat käytännöt ja 
kannustamalla tiedonvaihtoa sekä
määrittelemällä taajuuksien käytölle 
tiettyjä yhteisiä ehtoja tai pyrkimällä 
lähentämään tällaisia ehtoja toisiinsa. 
Yleisvaltuutukset, jotka ovat kaikkein 
kevein valtuutusjärjestelmä, ovat erityisen 
kiinnostava vaihtoehto ja 
tarkoituksenmukaisin direktiivin 
2002/20/EY 5 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 73
Jean-Pierre Audy

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 

(7) Taajuuksien optimaalisen ja tuottavan
käytön varmistaminen saattaa edellyttää 
innovatiivisia valtuutusratkaisuja, kuten 
taajuuksien yhteiskäyttöä, 
yleisvaltuutuksia, huutokauppoja tai 
infrastruktuurin yhteiskäyttöä. Tällaisten 
periaatteiden soveltamista EU:ssa voitaisiin 
mahdollisesti helpottaa määrittämällä 
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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.

parhaat käytännöt ja kannustamalla 
tiedonvaihtoa sekä 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. fr

Tarkistus 74
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) Taajuuksien optimaalisen käytön 
varmistaminen julkisena hyödykkeenä 
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
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Tarkistus 75
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Vaikka niin kutsuttuja kognitiivisia 
teknologioita kehitetään edelleen 
teknisesti, niihin voitaisiin jo perehtyä 
paremmin ja niitä voitaisiin jopa panna 
täytäntöön taajuuksien käyttöä koskevan 
geopaikannetun tiedon avulla, joka 
voitaisiin sopivasti kartoittaa 
katsauksessa.

Or. en

Tarkistus 76
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Taajuuksien optimaalisen sekä 
tuottavan käytön varmistamiseksi olisi 
järjestettävä julkisia huutokauppoja, jotta 
saataisiin tuloja julkiseen kassaan ja 
kannustettaisiin oikeudenmukaisia ja 
avoimia taajuuksien jakomenettelyjä.

Or. it

Tarkistus 77
Hella Ranner

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 78
Petra Kammerevert

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 
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 

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

Or. de

Tarkistus 79
Hermann Winkler

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

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

Or. de
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Tarkistus 80
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 
EU:ssa voitaisiin helpottaa määrittelemällä 
yhteiset periaatteet tällaisten kaupattavien 
oikeuksien muodolle ja sisällölle sekä
yhteiset toimenpiteet, joilla estetään 
sellainen oikeuksien kasaantuminen, joka 
voisi luoda määrääviä markkina-asemia tai 
johtaa hankittujen oikeuksien 
perusteettomaan käyttämättömyyteen.

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

Or. en

Tarkistus 81
Paul Rübig

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 

(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 
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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 
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.

on vaikeaa tai taloudellisesti 
kannattamatonta. Taajuushallinnolla 
saatetaan kuitenkin vaikuttaa kilpailuun 
muuttamalla markkinatoimijoiden roolia tai 
markkinavoimaa esimerkiksi jos 
taajuuksien nykykäyttäjät saavat 
perusteetonta kilpailuetua. Siksi 
taajuuksien jakamista koskevilla ehdoilla 
on varmistettava reilu kilpailu, jotta 
laajakaistaviestintä varmistetaan kaikilla 
alueilla, samalla kun uusien tulokkaiden 
pääsyä markkinoille ei saa estää. 
Myöskään uusia teknologioita ei saisi 
syrjiä pelkästään siksi, että ne ovat 
myöhemmin saatavilla markkinoilla.
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 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. en
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Tarkistus 82
Gunnar Hökmark

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 
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 

(9) Kuten Euroopan digitaalistrategiassa 
korostetaan, langaton laajakaista on tärkeä 
keino piristää kilpailua, luoda Euroopan 
laajuiset yhtäläiset toimintaedellytykset, 
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 
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) 
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(valtuutusdirektiivi) 5 artiklan 6 kohdan ja 
direktiivin 87/372/ETY (GSM-direktiivi) 
1 artiklan 2 kohdan taustalla olevien 
periaatteiden mukaisesti.

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. Jäsenvaltiot 
voivat myös toteuttaa toimia taajuuksien 
jakamiseksi tasapuolisemmin 
taloudellisten toimijoiden kesken 
varaamalla taajuuksia uusille tulokkaille 
tietyltä taajuuskaistalta tai 
ominaisuuksiltaan samankaltaisten 
kaistojen ryhmältä.

Or. en

Tarkistus 83
Giles Chichester

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 

(9) Kuten Euroopan digitaalistrategiassa 
korostetaan, langaton laajakaista on tärkeä 
keino piristää kilpailua, luoda Euroopan 
laajuiset yhtäläiset toimintaedellytykset, 
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 
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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.

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. Jäsenvaltiot 
voivat myös toteuttaa toimia taajuuksien 
jakamiseksi tasapuolisemmin 
taloudellisten toimijoiden kesken 
varaamalla taajuuksia uusille tulokkaille 
tietyltä taajuuskaistalta tai 
ominaisuuksiltaan samanlaisten kaistojen 
ryhmältä.

Or. en

Tarkistus 84
Jens Rohde, Fiona Hall

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 

(9) Kuten Euroopan digitaalistrategiassa 
korostetaan, langaton laajakaista on tärkeä 
keino piristää kilpailua ja Euroopan 
laajuisia yhtäläisiä toimintaedellytyksiä,
lisätä kuluttajien valinnanvaraa ja 
mahdollistaa yhteydet maaseudulla ja 
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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 
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.

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 analysoitava kilpailuvaikutuksia 
perusteellisesti ennen uusien taajuuksien 
jakamista sekä 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. en

Tarkistus 85
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Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
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) 

(9) Kuten Euroopan digitaalistrategiassa 
korostetaan, langaton laajakaista on tärkeä 
keino piristää kilpailua, luoda Euroopan 
laajuiset yhtäläiset toimintaedellytykset, 
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 
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 
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1 artiklan 2 kohdan taustalla olevien 
periaatteiden mukaisesti.

(valtuutusdirektiivi) 5 artiklan 6 kohdan ja 
direktiivin 87/372/ETY (GSM-direktiivi) 
1 artiklan 2 kohdan taustalla olevien 
periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 86
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Taajuuksien optimaalinen ja tehokas 
hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa 
kehityksen seuraamista sekä ajantasaista ja 
avointa tiedonsaantia taajuuksien käytöstä 
koko EU:ssa. Taajuuksien käyttöä 
yhteisössä koskevien tietojen 
yhdenmukaisesta saatavuudesta tehdyssä 
komission päätöksessä 2007/344/EY6

edellytetään, että jäsenvaltiot julkaisevat 
tietoa taajuuksien käyttöoikeuksista, mutta 
EU:ssa tarvitaan lisäksi yksityiskohtaista 
kartoitusta nykyisestä taajuuksien käytöstä 
sekä toimivaa uudelleentarkastelu- ja 
arviointimenetelmää, jotta taajuuksien ja 
radiolaitteiden käyttöä voidaan tehostaa 
erityisesti taajuusalueella 300 MHz –
3 GHz. Tämä auttaisi löytämään sekä 
kaupallisella että julkisella sektorilla 
tehottomat teknologiat ja käyttötavat sekä 
käyttämättömät luvat ja taajuuksien 
yhteiskäyttömahdollisuudet, kuten myös 
arvioimaan kuluttajien ja yritysten tulevia 
tarpeita.

(10) Taajuuksien optimaalinen ja tehokas 
hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa 
kehityksen seuraamista sekä ajantasaista ja 
avointa tiedonsaantia taajuuksien käytöstä 
koko EU:ssa. Taajuuksien käyttöä 
yhteisössä koskevien tietojen 
yhdenmukaisesta saatavuudesta tehdyssä 
komission päätöksessä 2007/344/EY6

edellytetään, että jäsenvaltiot julkaisevat 
tietoa taajuuksien käyttöoikeuksista, mutta 
EU:ssa tarvitaan lisäksi yksityiskohtaista 
kartoitusta nykyisestä taajuuksien käytöstä 
ja sen tehokkuudesta yhteisen 
uudelleentarkastelu- ja 
arviointimenetelmän mukaisesti, jotta 
taajuuksien ja radiolaitteiden käyttöä 
voidaan tehostaa erityisesti taajuusalueella 
300 MHz – 3 GHz. Kartoituksen olisi 
oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta 
siinä voidaan löytää sekä kaupallisella että 
julkisella sektorilla tehottomat teknologiat 
ja käyttötavat sekä käyttämättömät luvat ja 
taajuuksien yhteiskäyttömahdollisuudet, 
kuten myös arvioida kuluttajien ja 
yritysten tulevia tarpeita.

Or. en
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Tarkistus 87
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Taajuuksien optimaalinen ja tehokas 
hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa 
kehityksen seuraamista sekä ajantasaista ja 
avointa tiedonsaantia taajuuksien käytöstä 
koko EU:ssa. Taajuuksien käyttöä 
yhteisössä koskevien tietojen 
yhdenmukaisesta saatavuudesta tehdyssä 
komission päätöksessä 2007/344/EY6

edellytetään, että jäsenvaltiot julkaisevat 
tietoa taajuuksien käyttöoikeuksista, mutta 
EU:ssa tarvitaan lisäksi yksityiskohtaista 
kartoitusta nykyisestä taajuuksien käytöstä 
sekä toimivaa uudelleentarkastelu- ja 
arviointimenetelmää, jotta taajuuksien ja 
radiolaitteiden käyttöä voidaan tehostaa 
erityisesti taajuusalueella 300 MHz –
3 GHz. Tämä auttaisi löytämään sekä 
kaupallisella että julkisella sektorilla 
tehottomat teknologiat ja käyttötavat sekä 
käyttämättömät luvat ja taajuuksien 
yhteiskäyttömahdollisuudet, kuten myös 
arvioimaan kuluttajien ja yritysten tulevia 
tarpeita.

(10) Taajuuksien optimaalinen ja tehokas 
hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa 
kehityksen seuraamista sekä ajantasaista ja 
avointa tiedonsaantia taajuuksien käytöstä 
koko EU:ssa. Taajuuksien käyttöä 
yhteisössä koskevien tietojen 
yhdenmukaisesta saatavuudesta tehdyssä 
komission päätöksessä 2007/344/EY6

edellytetään, että jäsenvaltiot julkaisevat 
tietoa taajuuksien käyttöoikeuksista, mutta 
EU:ssa tarvitaan lisäksi yksityiskohtaista 
kartoitusta nykyisestä taajuuksien käytöstä 
sekä toimivaa uudelleentarkastelu- ja 
arviointimenetelmää, jotta taajuuksien ja 
radiolaitteiden käyttöä voidaan tehostaa 
erityisesti taajuusalueella 300 MHz –
3 GHz. Tämä auttaisi löytämään sekä 
kaupallisella että julkisella sektorilla 
tehottomat teknologiat ja käyttötavat sekä 
käyttämättömät luvat ja taajuuksien 
yhteiskäyttömahdollisuudet, kuten myös 
arvioimaan kuluttajien ja yritysten tulevia 
tarpeita. Kun otetaan huomioon 
langatonta dataa hyödyntävien 
sovellusten määrän jatkuva 
lisääntyminen, jäsenvaltioiden olisi lisäksi 
edistettävä taajuuksien tehokasta käyttöä 
käyttäjäsovelluksia varten.

Or. en

Tarkistus 88

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(10) Taajuuksien optimaalinen ja tehokas 
hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa 
kehityksen seuraamista sekä ajantasaista ja 
avointa tiedonsaantia taajuuksien käytöstä 
koko EU:ssa. Taajuuksien käyttöä 
yhteisössä koskevien tietojen 
yhdenmukaisesta saatavuudesta tehdyssä 
komission päätöksessä 2007/344/EY6

edellytetään, että jäsenvaltiot julkaisevat 
tietoa taajuuksien käyttöoikeuksista, mutta 
EU:ssa tarvitaan lisäksi yksityiskohtaista 
kartoitusta nykyisestä taajuuksien käytöstä 
sekä toimivaa uudelleentarkastelu- ja 
arviointimenetelmää, jotta taajuuksien ja 
radiolaitteiden käyttöä voidaan tehostaa 
erityisesti taajuusalueella 300 MHz –
3 GHz. Tämä auttaisi löytämään sekä 
kaupallisella että julkisella sektorilla 
tehottomat teknologiat ja käyttötavat sekä 
käyttämättömät luvat ja taajuuksien 
yhteiskäyttömahdollisuudet, kuten myös 
arvioimaan kuluttajien ja yritysten tulevia 
tarpeita.

(10) Taajuuksien optimaalinen ja tehokas 
hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa 
kehityksen seuraamista sekä ajantasaista ja 
avointa tiedonsaantia taajuuksien käytöstä 
koko EU:ssa. Taajuuksien käyttöä 
yhteisössä koskevien tietojen 
yhdenmukaisesta saatavuudesta tehdyssä 
komission päätöksessä 2007/344/EY6

edellytetään, että jäsenvaltiot julkaisevat 
tietoa taajuuksien käyttöoikeuksista, mutta 
EU:ssa tarvitaan lisäksi yksityiskohtaista 
kartoitusta nykyisestä taajuuksien käytöstä 
sekä toimivaa uudelleentarkastelu- ja 
arviointimenetelmää, jotta taajuuksien ja 
radiolaitteiden käyttöä voidaan tehostaa 
erityisesti taajuusalueella 300 MHz –
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.

Or. en

Tarkistus 89
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Taajuuksien optimaalinen ja tehokas 
hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa 
kehityksen seuraamista sekä ajantasaista ja 
avointa tiedonsaantia taajuuksien käytöstä 
koko EU:ssa. Taajuuksien käyttöä 
yhteisössä koskevien tietojen 
yhdenmukaisesta saatavuudesta tehdyssä 
komission päätöksessä 2007/344/EY 
edellytetään, että jäsenvaltiot julkaisevat 

(10) Taajuuksien optimaalinen ja tehokas 
hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa 
kehityksen seuraamista sekä ajantasaista ja 
avointa tiedonsaantia taajuuksien käytöstä 
koko EU:ssa. Taajuuksien käyttöä 
yhteisössä koskevien tietojen 
yhdenmukaisesta saatavuudesta tehdyssä 
komission päätöksessä 2007/344/EY 
edellytetään, että jäsenvaltiot julkaisevat 
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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.

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.

Or. fr

Tarkistus 90

Jens Rohde
Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Taajuuksien optimaalinen ja tehokas 
hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa 
kehityksen seuraamista sekä ajantasaista ja 
avointa tiedonsaantia taajuuksien käytöstä 
koko EU:ssa. Taajuuksien käyttöä 
yhteisössä koskevien tietojen 
yhdenmukaisesta saatavuudesta tehdyssä 
komission päätöksessä 2007/344/EY6

edellytetään, että jäsenvaltiot julkaisevat 
tietoa taajuuksien käyttöoikeuksista, mutta 
EU:ssa tarvitaan lisäksi yksityiskohtaista 
kartoitusta nykyisestä taajuuksien käytöstä 
sekä toimivaa uudelleentarkastelu- ja 
arviointimenetelmää, jotta taajuuksien ja 
radiolaitteiden käyttöä voidaan tehostaa 
erityisesti taajuusalueella 300 MHz –
3 GHz. Tämä auttaisi löytämään sekä 
kaupallisella että julkisella sektorilla 

(10) Taajuuksien optimaalinen ja tehokas 
hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa 
kehityksen seuraamista sekä ajantasaista ja 
avointa tiedonsaantia taajuuksien käytöstä 
koko EU:ssa. Taajuuksien käyttöä 
yhteisössä koskevien tietojen 
yhdenmukaisesta saatavuudesta tehdyssä 
komission päätöksessä 2007/344/EY6

edellytetään, että jäsenvaltiot julkaisevat 
tietoa taajuuksien käyttöoikeuksista, mutta 
EU:ssa tarvitaan lisäksi yksityiskohtaista 
kartoitusta nykyisestä taajuuksien käytöstä 
sekä toimivaa uudelleentarkastelu- ja 
arviointimenetelmää, jotta taajuuksien ja 
radiolaitteiden käyttöä voidaan tehostaa 
erityisesti taajuusalueella 300 MHz –
6 GHz. Tämä auttaisi löytämään sekä 
kaupallisella että julkisella sektorilla 
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tehottomat teknologiat ja käyttötavat sekä 
käyttämättömät luvat ja taajuuksien 
yhteiskäyttömahdollisuudet, kuten myös 
arvioimaan kuluttajien ja yritysten tulevia 
tarpeita.

tehottomat teknologiat ja käyttötavat sekä 
käyttämättömät luvat ja taajuuksien 
yhteiskäyttömahdollisuudet, kuten myös 
arvioimaan kuluttajien ja yritysten tulevia 
tarpeita.

Or. en

Tarkistus 91
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tehokkaalla ja koordinoidulla 
taajuuksien käytöllä sekä taajuuksien 
jakamisen oikeudenmukaisella ja 
avoimella hallinnoinnilla olisi 
mahdollistettava se, että kaikki 
tiedotusvälineet ja viestintäoperaattorit 
voisivat taata viestinnän 
moniarvoisuuden, lisätä sisällön 
tuotantoa ja parantaa käyttäjille tarjotun 
palvelun laatua, ja samalla 
kannustettaisiin kaikkia toimijoita 
innovointiin ja parempien tuotteiden 
tarjontaan edullisilla hinnoilla.

Or. it

Tarkistus 92
Catherine Trautmann

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 

(11) Radio- ja telepäätelaitteista ja niiden 
vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta 
tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 
1999 annetulla Euroopan parlamentin ja 
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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 
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.

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 
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 vältetään haitallisten 
häiriöiden tai kielteisten vaikutusten 
aiheutuminen nykyiselle tai tulevalle 
taajuuksien käytölle. Lisäksi häiriöitä 
koskevien kysymysten ratkaisemisesta 
aiheutuvia suoria kustannuksia ja 
siirtymiskustannuksia, jotka 
mahdollistavat digitaaliylijäämän, ei 
pitäisi maksattaa ohjelmateollisuudella 
eikä EU:n kansalaisilla, tai ne olisi 
korvattava asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 93
Hella Ranner

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 

(11) Radio- ja telepäätelaitteista ja niiden 
vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta 
tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 
1999 annetulla Euroopan parlamentin ja 
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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 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.

neuvoston direktiivillä 1999/5/EY7

yhdenmukaistettavat standardit ja muita 
kuin radioteknisiä elektroniikkaverkkoja 
ja -laitteita koskeva tuleva 
eurooppalainen standardisointi ovat 
keskeisellä sijalla pyrittäessä taajuuksien 
tehokkaaseen käyttöön ja niiden olisi 
helpotettava uusien ja olemassa olevien 
laitteiden rinnakkaista käyttöä. Myös 
muita kuin radioteknisiä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita ja verkkoja 
koskevissa tulevissa 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, kuten vastaanotinten 
suojaustasojen parantaminen ja 
asianmukaisten voimakkuustasojen 
määrääminen uusille lähettäville 
radiolaitteille.

Or. en

Tarkistus 94
Giles Chichester

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 

(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 
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tehokkaaseen käyttöön ja niissä olisi 
otettava huomioon juridisesti määritellyt 
taajuuksien yhteiskäyttöehdot. Myös muita 
kuin radioteknisiä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita ja verkkoja 
koskevissa eurooppalaisissa standardeissa 
olisi vältettävä taajuuksien käytölle 
aiheutuvat häiriöt. Langattomien laitteiden 
ja sovellusten määrän ja tiheyden 
lisääntymisen kumulatiiviset vaikutukset 
aiheuttavat yhdessä taajuuksien 
käyttökohteiden moninaisuuden kanssa 
haasteita nykyisille tavoille hallita 
häiriöitä. Näitä olisi tarkasteltava ja 
uudelleenarvioitava yhdessä vastaanotinten 
ominaisuuksien ja pidemmälle 
kehittyneiden häiriönestomekanismien 
kanssa.

tehokkaaseen käyttöön ja niissä olisi 
otettava huomioon juridisesti määritellyt 
taajuuksien yhteiskäyttöehdot. Myös muita 
kuin radioteknisiä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita ja verkkoja 
koskevissa eurooppalaisissa standardeissa 
olisi vältettävä taajuuksien käytölle 
aiheutuvat häiriöt. Langattomien laitteiden 
ja sovellusten määrän ja tiheyden 
lisääntymisen kumulatiiviset vaikutukset 
aiheuttavat yhdessä taajuuksien 
käyttökohteiden moninaisuuden kanssa 
haasteita nykyisille tavoille hallita 
häiriöitä. Näitä olisi tarkasteltava ja 
uudelleenarvioitava yhdessä vastaanotinten 
ominaisuuksien ja pidemmälle 
kehittyneiden häiriönestomekanismien 
kanssa, jotta vältetään haitallisten 
häiriöiden tai kielteisten vaikutusten 
aiheutuminen nykyisille tai tuleville 
taajuuksien käyttäjille.

Or. en

Tarkistus 95
Patrizia Toia

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 
kuin radioteknisiä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita ja verkkoja 
koskevissa eurooppalaisissa standardeissa 
olisi vältettävä taajuuksien käytölle 

(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 
kuin radioteknisiä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita ja verkkoja 
koskevissa eurooppalaisissa standardeissa 
olisi vältettävä taajuuksien käytölle 
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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.

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 vältetään haitallisten 
häiriöiden tai kielteisten vaikutusten 
aiheutuminen nykyisille tai tuleville 
taajuuksien käyttäjille.

Or. en

Tarkistus 96
Henri Weber

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/EY 
yhdenmukaistettavat standardit ovat
keskeisellä sijalla pyrittäessä taajuuksien 
tehokkaaseen käyttöön ja niissä olisi 
otettava huomioon juridisesti määritellyt 
taajuuksien yhteiskäyttöehdot. Myös muita 
kuin radioteknisiä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita ja verkkoja 
koskevissa eurooppalaisissa standardeissa 
olisi vältettävä taajuuksien käytölle 
aiheutuvat häiriöt. Langattomien laitteiden 
ja sovellusten määrän ja tiheyden 
lisääntymisen kumulatiiviset vaikutukset 
aiheuttavat yhdessä taajuuksien 
käyttökohteiden moninaisuuden kanssa 
haasteita nykyisille tavoille hallita 
häiriöitä. Näitä olisi tarkasteltava ja 

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

uudelleenarvioitava yhdessä vastaanotinten 
ominaisuuksien ja pidemmälle 
kehittyneiden häiriönestomekanismien 
kanssa, jotta vältetään haitallisten 
häiriöiden tai kielteisten vaikutusten 
aiheutuminen nykyisille tai tuleville 
taajuuksien käyttäjille.

Or. fr

Tarkistus 97
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 98
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(12 a) Lukuisten samansuuntaisten 
tutkimusten mukaan langattoman 
dataliikenteen määrä kasvaa nopeasti ja 
kaksinkertaistuu nyt vuosittain. 
Nykyvauhdilla, joka todennäköisesti pysyy 
samana lähivuosina, langattoman 
dataliikenteen määrä kasvaa liki 40-
kertaiseksi vuodesta 2009 vuoteen 2014. 
Tämän eksponentiaalisen kasvun 
hallitsemiseksi sääntelyviranomaisilta ja 
markkinatoimijoilta edellytetään tiettyjä 
toimia, kuten taajuuksien entistä 
tehokkaampi käyttö kaikkialla, 
mahdollinen entistä pidemmälle viety 
taajuuksien jakamisen 
yhdenmukaistaminen langatonta 
laajakaistaa varten ja liikenteen 
ohjaaminen muihin verkkoihin 
monimuotolaitteiden avulla.

Or. en

Tarkistus 99
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Taajuuksien käytön joustavuutta 
olisi lisättävä, jotta edistettäisiin 
innovointia ja nopeita 
laajakaistayhteyksiä, joiden avulla 
yritykset voivat vähentää kustannuksiaan 
ja lisätä kilpailukykyään sekä 
mahdollistaa uusien interaktiivisten 
verkkopalvelujen kehittämisen 
esimerkiksi koulutuksen ja terveyden sekä 
yleishyödyllisten palvelujen alalla.

Or. it
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Tarkistus 100
Arturs Krišjānis Kariņš

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 101
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Erityisesti 800 MHz taajuusalue (13) Erityisesti 800 MHz taajuusalue 
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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.

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 
2013/267/EU, analogiset 
televisiolähetykset tulisi komission 
28 päivänä lokakuuta 2009 antaman 
suosituksen mukaisesti lopettaa 1 päivään 
tammikuuta 2012 mennessä ja asia on 
sääntelyn näkökulmasta edennyt 
jäsenvaltioissa nopeasti. Koska 800 MHz 
taajuuksilla pystytään toteuttamaan laaja 
peittoalue, niiden käyttöoikeuksiin olisi 
liitettävä myös teknologia- ja 
palveluneutraaliuden periaatteita 
soveltamalla saavutettavia 
kattavuusvelvoitteita. Entistä pidemmälle 
viedyllä taajuuksien 
yhdenmukaistamisella 1,5 GHz 
taajuusalueella (1452–1492 MHz), joka 
on jo satelliitti- ja maanpäällisessä 
käytössä, ja 2,3 GHz taajuusalueen 
(2300–2400 MHz) vapauttamisella 
langattomien laajakaistapalvelujen 
lisääntyneen kysynnän tukemiseksi olisi 
varmistettava yhtäläiset 
toimintaedellytykset eri teknologisten 
ratkaisujen välille ja tuettava Euroopan 
laajuisten operaattorien syntymistä 
unionissa. Muiden taajuuksien jakamista 
mobiilipalveluja varten, kuten 700 MHz 
taajuusalue (694–790 MHz), olisi 
arvioitava langattomien 
laajakaistapalvelujen ja maanpäällisten 
televisiolähetysten tulevaisuudessa 
edellyttämän kapasiteetin valossa.

Or. en
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Tarkistus 102
Jens Rohde, Philippe Lamberts

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 taajuusalue 
soveltuu optimaalisesti laajojen alueiden 
kattamiseen langattomilla 
laajakaistapalveluilla. Kyseinen taajuusalue 
olisi 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. Koska 800 MHz 
taajuuksilla pystytään toteuttamaan laaja 
peittoalue, niiden käyttöoikeuksiin 
voitaisiin tarvittaessa ja teknologia- ja 
palveluneutraaliuden periaatteiden 
mukaisesti liittää myös 
kattavuusvelvoitteita. Langattomia 
laajakaistapalveluja ja muita uusia 
palveluja varten olisi vapautettava lisää 
taajuuksia 1,5 GHz taajuusalueella 
(1452–1492 MHz), 2,3 GHz 
taajuusalueella (2300–2400 MHz) ja 3,4–
3,8 GHz taajuusalueella, jotta voidaan 
vastata uusien mobiilipalvelujen 
kasvavaan kysyntään. Alle 790 MHz 
taajuuksien jakamista mobiilipalveluille 
vuoteen 2015 mennessä olisi myös 
harkittava sen jälkeen kun on arvioitu 
lähemmin kysynnän kasvua ja 
edellytettävää kapasiteettia.

Or. en
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Tarkistus 103
Gunnar Hökmark

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 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 
2013/267/EU, analogiset 
televisiolähetykset tulisi komission 
28 päivänä lokakuuta 2009 antaman 
suosituksen mukaisesti lopettaa 1 päivään 
tammikuuta 2012 mennessä ja asia on 
sääntelyn näkökulmasta edennyt 
jäsenvaltioissa nopeasti. Koska 800 MHz 
taajuuksilla pystytään toteuttamaan laaja 
peittoalue, niiden käyttöoikeuksiin olisi 
liitettävä myös teknologia- ja 
palveluneutraaliuden periaatteita 
soveltamalla saavutettavia 
kattavuusvelvoitteita. Langattomia 
laajakaistapalveluja varten olisi 
vapautettava lisää taajuuksia 1,5 GHz 
taajuusalueella (1452–1492 MHz) ja 2,3 
GHz taajuusalueella (2300–2400 MHz), 
jotta voidaan vastata mobiililiikenteen 
kasvavaan kysyntään. Muiden 
taajuuksien jakamista mobiilipalveluja 
varten, kuten 700 MHz taajuusalue (694–
790 MHz), olisi arvioitava riippuen 
langattomien laajakaistapalvelujen ja 
maanpäällisten televisiolähetysten 
tulevaisuudessa edellyttämästä 
kapasiteetista.

Or. en
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Tarkistus 104
Hella Ranner

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 taajuusaluetta 
voidaan käyttää 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 
2013/267/EU, analogiset 
televisiolähetykset tulisi komission 
28 päivänä lokakuuta 2009 antaman 
suosituksen mukaisesti lopettaa 1 päivään 
tammikuuta 2012 mennessä ja asia on 
sääntelyn näkökulmasta edennyt 
jäsenvaltioissa nopeasti. Koska 800 MHz 
taajuuksilla pystytään toteuttamaan laaja 
peittoalue, niiden käyttöoikeuksiin olisi 
liitettävä myös kattavuusvelvoitteita.
900 MHz taajuusalueen tehokas käyttö ja 
2,3 GHz taajuusalueen (2300–2400 MHz) 
vapauttaminen mobiilipalveluja varten 
edesauttaa mobiililiikenteen kasvavaan 
kysyntään vastaamista.

Or. en

Tarkistus 105
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Erityisesti 800 MHz taajuusaluetta 
voidaan käyttää laajojen alueiden 
kattamiseen langattomilla 
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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.

laajakaistapalveluilla. Kyseinen taajuusalue 
olisi periaatteessa vapautettava sähköisen 
viestinnän käyttöön EU:ssa vuoteen 2013 
mennessä, koska tekniset ehdot on 
yhdenmukaistettu päätöksellä 
2013/267/EU, analogiset 
televisiolähetykset tulisi komission 
28 päivänä lokakuuta 2009 antaman 
suosituksen mukaisesti lopettaa 1 päivään 
tammikuuta 2012 mennessä ja asia on 
sääntelyn näkökulmasta edennyt 
jäsenvaltioissa nopeasti. Koska 800 MHz 
taajuuksilla pystytään toteuttamaan laaja 
peittoalue, niiden käyttöoikeuksiin olisi 
liitettävä myös kattavuusvelvoitteita.
900 MHz taajuusalueen tehokas käyttö ja 
2,3 GHz taajuusalueen (2300–2400 MHz) 
vapauttaminen mobiilipalveluja varten 
edesauttaa mobiililiikenteen kasvavaan 
kysyntään vastaamista.

Or. en

Tarkistus 106
Angelika Niebler

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 

(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 
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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.

jäsenvaltioissa nopeasti. Koska 800 MHz 
taajuuksilla pystytään toteuttamaan laaja 
peittoalue, niiden käyttöoikeuksiin olisi 
liitettävä myös kattavuusvelvoitteita.

Or. de

Tarkistus 107
Hermann Winkler

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 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. Nopealla 
soveltamisella vältettäisiin tässä 
yhteydessä teknisiä ongelmia, erityisesti 
jäsenvaltioiden välisillä raja-alueilla.
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 
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toteuttamaan laaja peittoalue, niiden 
käyttöoikeuksiin olisi liitettävä myös 
kattavuusvelvoitteita.

Or. de

Tarkistus 108
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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) Tarkistetun GSM-direktiivin 
2009/114/EY mukaisesti oikea-aikaisesti 
ja kilpailua edistävästi avatun 900 MHz 
taajuusalueen ohella 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 
2013/267/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.

Or. en
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Tarkistus 109
Silvana Koch-Mehrin

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) Tarkistetun GSM-direktiivin 
mukaisesti oikea-aikaisesti ja kilpailua 
edistävästi avatun 900 MHz 
taajuusalueen ohella 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 
2013/267/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.

Or. en

Tarkistus 110
Matthias Groote

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) Muutetun matkapuhelindirektiivin 
mukaisesti 900 MHz taajuusalue on 
vapautettava lähitulevaisuudessa. Lisäksi 
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.

Or. de

Tarkistus 111
Petra Kammerevert

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 

(13) Erityisesti 800 MHz taajuusalue 
soveltuu optimaalisesti laajojen alueiden 
kattamiseen muun muassa langattomilla 
laajakaistapalveluilla. Kyseinen taajuusalue 
olisi periaatteessa vapautettava sähköisen 
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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.

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. Koska 800 MHz 
taajuuksilla pystytään toteuttamaan laaja 
peittoalue, niiden käyttöoikeuksiin olisi 
liitettävä myös kattavuusvelvoitteita.

Or. de

Tarkistus 112
Teresa Riera Madurell

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 

(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 
2013/267/EU, analogiset 
televisiolähetykset tulisi komission 
28 päivänä lokakuuta 2009 antaman 
suosituksen mukaisesti lopettaa 1 päivään 
tammikuuta 2012 mennessä ja asia on 
sääntelyn näkökulmasta edennyt 
jäsenvaltioissa nopeasti. Koska 800 MHz 
taajuuksilla pystytään toteuttamaan laaja 
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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.

peittoalue, niiden käyttöoikeuksiin olisi 
liitettävä myös kattavuusvelvoitteita.

Or. en

Tarkistus 113
Peter Skinner

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 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 
2015/267/EU, analogiset 
televisiolähetykset tulisi komission 
28 päivänä lokakuuta 2009 antaman 
suosituksen mukaisesti lopettaa 1 päivään 
tammikuuta 2012 mennessä ja asia on 
sääntelyn näkökulmasta edennyt 
jäsenvaltioissa nopeasti. 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 taajuuksilla 
pystytään toteuttamaan laaja peittoalue, 
niiden käyttöoikeuksiin olisi liitettävä 
myös kattavuusvelvoitteita.
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Or. en

Tarkistus 114
Henri Weber

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 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 GMES:n 
yhteistyökumppaneiden lautakunnan 
perustamisesta1 5 päivänä helmikuuta 
2010 annetulla komission päätöksellä 
2010/267/EU, analogiset 
televisiolähetykset tulisi taajuusylijäämän 
vapautumisen helpottamisesta Euroopan 
unionissa2 28 päivänä lokakuuta 2015 
annetun komission 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 taajuuksilla 
pystytään toteuttamaan laaja peittoalue, 
niiden käyttöoikeuksiin olisi liitettävä 
myös kattavuusvelvoitteita.

_________
1 EUVL L 35, 6.2.2010, s. 23.
2 EUVL L 308, 24.11.2009, s. 24.

Or. fr
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Tarkistus 115
Jean-Pierre Audy

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 taajuusalue 
soveltuu optimaalisesti laajojen alueiden 
kattamiseen langattomilla 
laajakaistapalveluilla. Kyseinen taajuusalue 
olisi periaatteessa vapautettava sähköisen 
viestinnän käyttöön EU:ssa vuoteen 2015 
mennessä, koska tekniset ehdot on 
yhdenmukaistettu päätöksellä 
2013/267/EU, analogiset 
televisiolähetykset tulisi komission 
28 päivänä lokakuuta 2009 antaman 
suosituksen mukaisesti lopettaa 1 päivään 
tammikuuta 2012 mennessä ja asia on 
sääntelyn näkökulmasta edennyt 
jäsenvaltioissa nopeasti. Koska 800 MHz 
taajuuksilla pystytään toteuttamaan laaja 
peittoalue, niiden käyttöoikeuksiin olisi 
liitettävä myös teknologia- ja 
palveluneutraaliuden periaatteita 
soveltamalla saavutettavia 
kattavuusvelvoitteita. Jotta 
mobiililiikenteen kasvavaan kysyntään 
voidaan vastata, on arvioitava, voidaanko 
lisätaajuuksia vapauttaa langattomia
laajakaistapalveluja varten. Muiden 
taajuuksien jakamista mobiilipalveluja 
varten olisi arvioitava 8 artiklassa 
tarkoitetun katsauksen yhteydessä ja 
riippuen langattomien 
laajakaistapalvelujen tulevaisuudessa 
edellyttämästä kapasiteetista ja 
taajuuksien käytöstä muihin 
tarkoituksiin.

Or. en
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Tarkistus 116
Lara Comi, Amalia Sartori

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 taajuusaluetta 
voidaan käyttää esimerkiksi laajojen 
alueiden kattamiseen langattomilla 
laajakaistapalveluilla. Kyseinen taajuusalue 
olisi periaatteessa vapautettava sähköisen 
viestinnän käyttöön EU:ssa
mahdollisimman pian, koska tekniset 
ehdot on yhdenmukaistettu päätöksellä 
2015/267/EU, analogiset 
televisiolähetykset tulisi komission 
28 päivänä lokakuuta 2009 antaman 
suosituksen mukaisesti lopettaa 1 päivään 
tammikuuta 2012 mennessä ja asia on 
sääntelyn näkökulmasta edennyt 
jäsenvaltioissa nopeasti. Pidemmällä 
aikavälillä voitaisiin tarkistaa kaikkien 
radiotaajuusalueiden käyttöä todellista 
markkinakysyntää sekä yhteiskunnallisia 
ja kulttuurisia tavoitteita vastaavasti.
Lisäksi kuluttajat ja ohjelmateollisuus 
toteuttavat parhaillaan merkittäviä toimia 
ja tekevät investointeja 800 MHz 
taajuuksien vapauttamiseksi. Näin ollen 
jäljellä olevien lähetystaajuuksien 
käyttöön ei pitäisi harkita muita 
muutoksia.

Or. en

Tarkistus 117
Arturs Krišjānis Kariņš

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Komission päätöksessä 
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2010/267/EU varataan 800 MHz 
taajuusalue sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjontaan pystyviä maanpäällisiä 
järjestelmiä varten ja annetaan 
jäsenvaltioiden päättää itse, milloin ne 
varaavat tai asettavat saataville 800 MHz 
taajuusalueen näitä järjestelmiä varten. 
Jotta Eurooppa 2020 -strategiassa 
asetetut laajakaistan kattavuutta koskevat 
tavoitteet voidaan saavuttaa, saattaa 
kuitenkin olla tarpeen asettaa määräaika, 
johon mennessä 800 MHz taajuusalue on 
asetettava saataville sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjontaan pystyviä 
järjestelmiä varten.

Or. en

Tarkistus 118
Hella Ranner

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Mobiililaajakaistan tarjoamien 
mahdollisuuksien lisääminen voi tarjota 
uusia jakelualustoja kulttuurialalle ja 
raivata siten tietä alan tulevalle 
kehitykselle. On olennaista, että 
maanpäälliset lähetyspalvelut ja muut 
toimijat voivat jatkaa palvelujensa 
kehittämistä, kun langattomille palveluille 
vapautetaan lisää taajuuksia. 
Jäsenvaltioiden olisi korvattava 
asianmukaisesti nykyisille käyttäjille 
lisätaajuuksien vapauttamisesta johtuvat 
siirtymäkustannukset.

Or. en
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Tarkistus 119
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Mobiililaajakaistan tarjoamien 
mahdollisuuksien lisääminen voi tarjota 
uusia jakelualustoja kulttuurialalle ja 
raivata siten tietä alan tulevalle 
kehitykselle. On olennaista, että 
maanpäälliset lähetyspalvelut ja muut 
toimijat voivat jatkaa palvelujensa 
kehittämistä, kun langattomille palveluille 
vapautetaan lisää taajuuksia. 
Jäsenvaltioiden olisi korvattava 
asianmukaisesti nykyisille käyttäjille 
lisätaajuuksien vapauttamisesta johtuvat 
siirtymäkustannukset.

Or. en

Tarkistus 120
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Mobiililaajakaistan tarjoamien 
mahdollisuuksien lisääminen on 
avainasemassa uusien jakelualustojen 
tarjoamiseksi kulttuurialalle ja siten tien 
raivaamiseksi alan tulevalle 
menestyksekkäälle kehitykselle. On 
olennaista, että maanpäälliset 
televisiopalvelut ja muut toimijat voivat 
jatkaa tai kehittää nykyisten palvelujen 
tarjoamista, kun langattomille palveluille 
vapautetaan osa taajuuksista. 
Lisätaajuuksien vapauttamisesta johtuvat 
siirtymäkustannukset voidaan kattaa 
lupamaksuilla.
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Or. en

Tarkistus 121
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Langattomat liityntäjärjestelmät, 
myös langattomat lähiverkot, ovat 
kasvamassa ulos nykyisistä 
taajuuksistaan, jotka niille on jaettu 
ilman toimilupaa taajuusalueille 2,4 GHz 
ja 5 GHz. Taajuuksien nykykäyttöä ja 
uusien taajuuksien tarvetta koskevan 
kartoituksen yhteydessä ja riippuen 
taajuuksien käytöstä muihin tarkoituksiin 
olisi arvioitava, voidaanko langattomille 
liityntäjärjestelmille, päätöksessä 
2005/513/EY vahvistetut langattomat 
lähiverkot mukaan lukien, jaettuja 
toimiluvista vapautettuja taajuuksia 
laajentaa.

Or. en

Tarkistus 122
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Yleisvaltuutusten nojalla toimivat 
langattomat liityntäjärjestelmät, myös 
langattomat lähiverkot, ovat kasvamassa 
ulos nykyisistä taajuuksistaan, jotka niille 
on jaettu ilman toimilupaa taajuusalueille 
2,4 GHz ja 5 GHz. Esimerkiksi 
langattomien teknologioiden seuraavan 
sukupolven tarpeiden huomioon 
ottamiseksi kanavia on laajennettava niin, 
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että niillä voidaan nostaa siirtonopeus yli 
1 Gbit/s, mikä edellyttää sellaisten 
lisätaajuuskaistojen saatavuutta, jotka on 
määritettävä taajuuksien nykykäyttöä ja 
uusien taajuuksien tarvetta koskevan 
kartoituksen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 123
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Vaikka lähetystoiminta on edelleen 
sisällön keskeinen jakelualusta, koska se 
on vielä edullisin massajakelualusta, 
laajakaista – sekä kiinteä että liikkuva –
ja muut uudet palvelut tarjoavat uusia 
mahdollisuuksia kulttuurialalle 
monipuolistaa jakelualustojensa kirjoa, 
toimittaa tilauspalveluja ja hyödyntää 
tietoliikenteen huomattavan kasvun 
taloudellisia mahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 124
Arturs Krišjānis Kariņš

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 b) On tunnustettava, että jos asetetaan 
pakollinen määräaika, johon mennessä 
800 MHz taajuusalue on asetettava 
saataville sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjontaan pystyviä maanpäällisiä 
järjestelmiä varten, tällä voisi olla suoria 
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vaikutuksia siihen, miten taajuusalueen 
käyttö järjestetään yleisen edun mukaisia 
tavoitteita tai yleiseen turvallisuuteen ja 
puolustukseen liittyviä tarkoituksia varten 
joissakin jäsenvaltioissa. Lisäksi 800 MHz 
taajuusalueen optimaalinen käyttö voi 
hankaloitua tapauksissa, joissa 
kolmannet maat ovat päättäneet erilaisista 
käyttötarkoituksista, jotka aiheuttavat 
haitallisia häiriöitä joissakin 
jäsenvaltioissa ja estävät niitä käyttämästä 
tehokkaasti 800 MHz taajuusaluetta 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan 
pystyviä järjestelmiä varten niiden koko 
alueella tai sen osalla. Tällaisissa 
tapauksissa saattaa olla tarpeen lykätä 
joissakin jäsenvaltioissa määräaikaa, joka 
asetetaan tässä päätöksessä komission 
päätöksen 2010/267/EU 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Tarkistus 125
Jens Rohde, Fiona Hall

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 

(14) Koska yhteinen lähestymistapa ja 
mittakaavaedut ovat erittäin tärkeitä 
kehitettäessä laajakaistaviestintää koko 
EU:ssa ja ehkäistäessä kilpailun 
vääristymistä ja markkinoiden 
pirstaloitumista jäsenvaltioiden välillä, 
olisi tietyt valtuutus- ja menettelytapaehdot 
määriteltävä yhteisesti jäsenvaltioiden 
kesken ja komission kanssa. Tällaisilla 
ehdoilla olisi ensisijaisesti varmistettava 
uusien tulokkaiden pääsy alemmille 
taajuusalueille huutokauppojen tai 
muiden kilpailumenettelyjen kautta. 
Tällaisia ehtoja voisivat olla myös 
kattavuusvelvoitteet, taajuuksien 
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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.

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, 
uusien Euroopan laajuisten palvelujen 
syntymisen vauhdittamisen ja 
langattomien laitteiden ja palvelujen 
sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta.

Or. en

Tarkistus 126
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 

(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 ja ehdot, joiden 
perusteella oikeudet voidaan peruuttaa tai 
siirtää. Näitä ehtoja olisi sovellettava 
langattomaan viestintään osoitettuihin 
taajuusalueisiin, joihin kohdistuvia 
oikeuksia voidaan siirtää tai vuokrata, 
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ja langattomien laitteiden ja palvelujen 
sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta.

koska taajuuskaupalla on suuri merkitys 
taajuuksien käytön tehostamisen ja 
langattomien laitteiden ja palvelujen 
sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta.

Or. en

Tarkistus 127
Giles Chichester

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 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, 
uusien Euroopan laajuisten operaattorien 
syntymisen vauhdittamisen ja 
langattomien laitteiden ja palvelujen 
sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta.

Or. en
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Tarkistus 128
Gunnar Hökmark

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 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, 
Euroopan laajuisten palvelujen 
syntymisen vauhdittamisen ja 
langattomien laitteiden ja palvelujen 
sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta.

Or. en

Tarkistus 129
Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) Muilla aloilla, kuten liikenteessä 
(turvallisuussovellukset, 

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

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

Or. en

Tarkistus 130
Ioan Enciu

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 131
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(17) Väestön suojelu sähkömagneettisilta 
kentiltä on olennainen tekijä kansalaisten 
hyvinvoinnin kannalta ja sen on 
sisällyttävä yhdenmukaiseen 
lähestymistapaan, jota EU:ssa sovelletaan 
taajuusvaltuutuksiin. Asiaa säännellään jo 
väestön sähkömagneettisille kentille 
altistumisen rajoittamisesta annetulla 
neuvoston suosituksella 1999/519/EY, 
mutta on olennaisen tärkeää varmistaa, että 
taajuuksien käytön ionisoivia ja 
ionisoimattomia vaikutuksia tarkkaillaan 
jatkuvasti; tähän kuuluvat myös ne 
todelliset kumulatiiviset vaikutukset, joita 
eri taajuuksien käytöllä yhä useamman 
tyyppisissä laitteissa voi esiintyä.

(17) Väestön suojelu sähkömagneettisilta 
kentiltä on olennainen tekijä kansalaisten 
hyvinvoinnin kannalta ja sen on 
sisällyttävä yhdenmukaiseen 
lähestymistapaan, jota EU:ssa sovelletaan 
taajuusvaltuutuksiin. Asiaa säännellään jo 
väestön sähkömagneettisille kentille 
altistumisen rajoittamisesta annetulla 
neuvoston suosituksella 1999/519/EY, 
mutta on olennaisen tärkeää varmistaa, että 
taajuuksien käytön ionisoivia ja 
ionisoimattomia vaikutuksia tarkkaillaan 
jatkuvasti; tähän kuuluvat myös ne 
todelliset kumulatiiviset vaikutukset, joita 
eri taajuuksien käytöllä yhä useamman 
tyyppisissä laitteissa voi esiintyä. 
Pyrkiessään saavuttamaan 
asianmukaisen yleisen turvallisuuden 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
suojelutoimet ovat teknologia- ja 
palveluneutraaleja.

Or. en

Tarkistus 132
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Väestön suojelu sähkömagneettisilta 
kentiltä on olennainen tekijä kansalaisten 
hyvinvoinnin kannalta ja sen on 
sisällyttävä yhdenmukaiseen 
lähestymistapaan, jota EU:ssa sovelletaan 
taajuusvaltuutuksiin. Asiaa säännellään jo 
väestön sähkömagneettisille kentille 
altistumisen rajoittamisesta annetulla 
neuvoston suosituksella 1999/519/EY, 
mutta on olennaisen tärkeää varmistaa, että 
taajuuksien käytön ionisoivia ja 

(17) Väestön suojelu sähkömagneettisilta 
kentiltä on olennainen tekijä kansalaisten 
hyvinvoinnin kannalta ja sen on 
sisällyttävä yhdenmukaiseen 
lähestymistapaan, jota EU:ssa sovelletaan 
taajuusvaltuutuksiin. Asiaa säännellään jo 
väestön sähkömagneettisille kentille 
altistumisen rajoittamisesta annetulla 
neuvoston suosituksella 1999/519/EY, 
mutta on olennaisen tärkeää varmistaa, että 
taajuuksien käytön ionisoivia ja 
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ionisoimattomia vaikutuksia tarkkaillaan 
jatkuvasti; tähän kuuluvat myös ne 
todelliset kumulatiiviset vaikutukset, joita 
eri taajuuksien käytöllä yhä useamman
tyyppisissä laitteissa voi esiintyä.

ionisoimattomia vaikutuksia tarkkaillaan 
jatkuvasti; tähän kuuluvat myös ne 
todelliset kumulatiiviset vaikutukset, joita 
eri taajuuksien käytöllä yhä useamman 
tyyppisissä laitteissa voi esiintyä.
Pyrkiessään saavuttamaan 
asianmukaisen yleisen turvallisuuden 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
suojelutoimet ovat teknologia- ja 
palveluneutraaleja.

Or. en

Tarkistus 133

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Väestön suojelu sähkömagneettisilta 
kentiltä on olennainen tekijä kansalaisten 
hyvinvoinnin kannalta ja sen on 
sisällyttävä yhdenmukaiseen 
lähestymistapaan, jota EU:ssa sovelletaan 
taajuusvaltuutuksiin. Asiaa säännellään jo 
väestön sähkömagneettisille kentille 
altistumisen rajoittamisesta annetulla 
neuvoston suosituksella 1999/519/EY, 
mutta on olennaisen tärkeää varmistaa, että 
taajuuksien käytön ionisoivia ja 
ionisoimattomia vaikutuksia tarkkaillaan 
jatkuvasti; tähän kuuluvat myös ne 
todelliset kumulatiiviset vaikutukset, joita 
eri taajuuksien käytöllä yhä useamman 
tyyppisissä laitteissa voi esiintyä.

(17) Väestön suojelu sähkömagneettisilta 
kentiltä on olennainen tekijä kansalaisten 
hyvinvoinnin kannalta ja sen on 
sisällyttävä yhdenmukaiseen 
lähestymistapaan, jota EU:ssa sovelletaan 
taajuusvaltuutuksiin. Asiaa säännellään jo 
väestön sähkömagneettisille kentille 
altistumisen rajoittamisesta annetulla 
neuvoston suosituksella 1999/519/EY, 
mutta on olennaisen tärkeää saada 
enemmän tietoa elävien organismien 
reagoinnista sähkömagneettisiin kenttiin 
ja varmistaa, että taajuuksien käytön 
ionisoivia ja ionisoimattomia vaikutuksia 
tarkkaillaan jatkuvasti; tähän kuuluvat 
myös ne todelliset kumulatiiviset 
vaikutukset, joita eri taajuuksien käytöllä 
yhä useamman tyyppisissä laitteissa voi 
esiintyä.

Or. en
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Tarkistus 134
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(18) Keskeiset yleiseen etuun liittyvät 
tavoitteet, kuten ihmishengen turvaaminen, 
edellyttävät koordinoituja teknisiä 
ratkaisuja pelastus- ja hätäpalvelujen 
yhteentoimivuuteen jäsenvaltioiden välillä. 
Turvallisuuteen liittyvien palvelujen ja 
laitteiden sekä innovatiivisten 
yleiseurooppalaisten tai yhteentoimivien 
turvallisuus- ja hätäpalveluratkaisujen 
kehittämistä ja vapaata liikkuvuutta varten 
olisi yhdenmukaiselta pohjalta asetettava 
saataville riittävästi taajuuksia. 
Tutkimukset ovat jo osoittaneet, että 
EU:ssa tarvitaan seuraavien 5–10 vuoden 
aikana lisää yhdenmukaistettuja alle 1 GHz 
taajuuksia väestönsuojelu- ja 
pelastuspalvelutarkoituksiin käytettäville 
mobiililaajakaistapalveluille.

(18) Keskeiset yleiseen etuun liittyvät 
tavoitteet, kuten ihmishengen turvaaminen, 
edellyttävät koordinoituja teknisiä 
ratkaisuja pelastus- ja hätäpalvelujen 
yhteentoimivuuteen jäsenvaltioiden välillä. 
Turvallisuuteen liittyvien palvelujen ja 
laitteiden sekä innovatiivisten 
yleiseurooppalaisten tai yhteentoimivien 
turvallisuus- ja hätäpalveluratkaisujen 
kehittämistä ja vapaata liikkuvuutta varten 
olisi yhdenmukaiselta pohjalta asetettava 
saataville riittävästi taajuuksia. 
Tutkimukset ovat jo osoittaneet, että 
EU:ssa tarvitaan seuraavien 5–10 vuoden 
aikana lisää yhdenmukaistettuja alle 1 GHz 
taajuuksia väestönsuojelu- ja 
pelastuspalvelutarkoituksiin käytettäville 
mobiililaajakaistapalveluille. Satelliiteilla 
on myös keskeinen asema kansainvälisen 
tason sisäisen ja ulkoisen 
katastrofivalmiuden toteuttamisessa, joka 
on asetettu politiikan tavoitteeksi 
humanitaarisen avun pääosaston 
äskettäisessä tiedonannossa ja joka 
sisältää satelliittitaajuuksien käytön osana 
Euroopan valmiuksia sekä Euroopassa 
että sen rajojen ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 135
Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(18) Keskeiset yleiseen etuun liittyvät 
tavoitteet, kuten ihmishengen turvaaminen, 
edellyttävät koordinoituja teknisiä 
ratkaisuja pelastus- ja hätäpalvelujen 
yhteentoimivuuteen jäsenvaltioiden välillä. 
Turvallisuuteen liittyvien palvelujen ja 
laitteiden sekä innovatiivisten 
yleiseurooppalaisten tai yhteentoimivien 
turvallisuus- ja hätäpalveluratkaisujen 
kehittämistä ja vapaata liikkuvuutta varten 
olisi yhdenmukaiselta pohjalta asetettava 
saataville riittävästi taajuuksia. 
Tutkimukset ovat jo osoittaneet, että 
EU:ssa tarvitaan seuraavien 5–10 vuoden 
aikana lisää yhdenmukaistettuja alle 1 GHz 
taajuuksia väestönsuojelu- ja 
pelastuspalvelutarkoituksiin käytettäville 
mobiililaajakaistapalveluille.

(18) Keskeiset yleiseen etuun liittyvät 
tavoitteet, kuten ihmishengen turvaaminen, 
edellyttävät koordinoituja teknisiä 
ratkaisuja pelastus- ja hätäpalvelujen 
yhteentoimivuuteen jäsenvaltioiden välillä. 
Turvallisuuteen liittyvien palvelujen ja 
laitteiden sekä innovatiivisten 
yleiseurooppalaisten tai yhteentoimivien 
turvallisuus- ja hätäpalveluratkaisujen 
kehittämistä ja vapaata liikkuvuutta varten 
olisi koordinoidussa Euroopan laajuisessa 
radiotaajuuksien lohkossa asetettava 
saataville riittävästi taajuuksia. 
Tutkimukset ovat jo osoittaneet, että 
EU:ssa tarvitaan seuraavien 5–10 vuoden 
aikana lisää yhdenmukaistettuja alle 1 GHz 
taajuuksia väestönsuojelu- ja 
pelastuspalvelutarkoituksiin käytettäville 
mobiililaajakaistapalveluille. Kun 
väestönsuojelua ja pelastuspalveluja 
varten jaetaan lisää yhdenmukaistettuja 
alle 1 GHz taajuuksia, olisi myös 
tarkistettava, voidaanko muita 
väestönsuojelua ja pelastuspalveluja 
varten tarkoitettuja taajuuksia vapauttaa 
tai käyttää yhteisesti.

Or. en

Tarkistus 136
Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 19 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Taajuuksien sääntelyllä on vahvoja 
rajat ylittäviä tai kansainvälisiä 
ulottuvuuksia syistä, jotka liittyvät 
radiosignaalien etenemiseen ilmassa, 
radioviestintäpohjaisista palveluista 
riippuvaisten markkinoiden 
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kansainväliseen luonteeseen sekä 
tarpeeseen välttyä haitallisilta häiriöiltä
maiden välillä. Direktiiveissä 2002/21/EY 
ja 2002/20/EY, sellaisina kuin ne ovat 
muutettuina8, olevat viittaukset 
kansainvälisiin sopimuksiin merkitsevät, 
että jäsenvaltiot eivät saa sitoutua 
kansainvälisiin velvoitteisiin, jotka estävät 
niitä kokonaan tai osittain täyttämästä EU-
velvoitteitaan. Jäsenvaltioiden olisi 
oikeuskäytännön mukaisesti pyrittävä 
kaikin tavoin mahdollistamaan EU:n 
tarkoituksenmukainen edustus sen 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
kansainvälisissä taajuuskoordinoinnista 
vastaavissa elimissä. Lisäksi silloin kun on 
kyse EU:n politiikasta tai sen toimivaltaan 
kuuluvasta kysymyksestä, EU:n tulisi ottaa 
neuvottelujen valmisteluissa poliittinen 
vetovastuu ja olla mukana monenvälisissä 
neuvotteluissa muun muassa 
Kansainvälisessä teleliitossa (ITU), joka 
vastuutasoltaan vastaa sitä EU:n oikeuden 
alaisissa taajuuskysymyksissä.

kansainväliseen luonteeseen sekä 
tarpeeseen välttyä haitallisilta häiriöiltä 
maiden välillä. Direktiiveissä 2002/21/EY 
ja 2002/20/EY, sellaisina kuin ne ovat 
muutettuina8, olevat viittaukset 
kansainvälisiin sopimuksiin merkitsevät, 
että jäsenvaltiot eivät saa sitoutua 
kansainvälisiin velvoitteisiin, jotka estävät 
niitä kokonaan tai osittain täyttämästä EU-
velvoitteitaan. Jäsenvaltioiden olisi 
oikeuskäytännön mukaisesti pyrittävä 
kaikin tavoin mahdollistamaan EU:n
tarkoituksenmukainen edustus sen 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
kansainvälisissä taajuuskoordinoinnista 
vastaavissa elimissä. Lisäksi silloin kun on 
kyse EU:n politiikasta tai sen toimivaltaan 
kuuluvasta kysymyksestä, EU:n tulisi ottaa 
neuvottelujen valmisteluissa poliittinen 
vetovastuu ja varmistaa, että unioni 
puhuu yhdellä äänellä monenvälisissä 
neuvotteluissa, jotta voidaan luoda 
kattavia synergioita ja mittakaavaetuja 
taajuuksien käytössä muun muassa 
Kansainvälisessä teleliitossa (ITU), joka 
vastuutasoltaan vastaa sitä EU:n oikeuden 
alaisissa taajuuskysymyksissä.

Or. en

Tarkistus 137
Gaston Franco

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 

(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 
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radioviestintäkonferensseissa (World 
Radiocommunication Conference, WRC) 
tai muissa monenvälisissä neuvotteluissa 
käsitellään periaatteita tai poliittisia 
kysymyksiä, joilla on tärkeä EU-
ulottuvuus, EU:n olisi voitava luoda uusia 
menettelyjä etujensa puolustamiseksi 
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.

radioviestintäkonferensseissa (World 
Radiocommunication Conference, WRC) 
tai muissa monenvälisissä neuvotteluissa 
käsitellään periaatteita tai poliittisia 
kysymyksiä, joilla on tärkeä EU-
ulottuvuus, EU:n olisi voitava luoda uusia 
menettelyjä etujensa puolustamiseksi 
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. fr

Tarkistus 138
Giles Chichester

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 
menettelyjä etujensa puolustamiseksi 
monenvälisissä neuvotteluissa, sen lisäksi, 
että pitkän aikavälin tavoitteena on tulla 
Kansainvälisen teleliiton jäseneksi 

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

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 139
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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.

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

Or. ro
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Tarkistus 140
Edit Herczog

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 21 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(21) Vuoden 2012 WRC-konferenssissa 
käsitellään EU:n kannalta merkityksellisiä 
erityiskysymyksiä, kuten digitaalisiin 
televisiolähetyksiin siirtymisestä 
aiheutuvaa taajuusylijäämää, tieteellisiä ja 
meteorologisia palveluja, kestävää 
kehitystä ja ilmastonmuutosta, 
satelliittiviestintää ja taajuuksien käyttöä 
Galileo-järjestelmää varten (perustettu 
Galileo-yhteisyrityksen perustamisesta 
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 
876/20029 ja eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien 
hallintorakenteista annetulla neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 1321/200410) sekä 
eurooppalaista ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuista 
seurantaohjelmaa11 (Global Monitoring for 
Environment and Security, GMES), jolla 
pyritään parantamaan kaukokartoitustiedon 
hyödyntämistä.

(21) Jotta vältetään satelliittinavigointiin 
ja satelliittiviestintään varattuihin 
taajuuskaistoihin kohdistuva kasvava 
paine, niiden kaistaleveys on turvattava 
taajuuksien käyttöä koskevassa uudessa 
suunnitelmassa. Vuoden 2012 WRC-
konferenssissa käsitellään EU:n kannalta 
merkityksellisiä erityiskysymyksiä, kuten 
digitaalisiin televisiolähetyksiin 
siirtymisestä aiheutuvaa taajuusylijäämää, 
tieteellisiä ja meteorologisia palveluja, 
kestävää kehitystä ja ilmastonmuutosta, 
satelliittiviestintää ja taajuuksien käyttöä 
Galileo-järjestelmää varten (perustettu 
Galileo-yhteisyrityksen perustamisesta 
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 
876/20029 ja eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien 
hallintorakenteista annetulla neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 1321/200410) sekä 
eurooppalaista ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuista 
seurantaohjelmaa11 (Global Monitoring for 
Environment and Security, GMES), jolla 
pyritään parantamaan kaukokartoitustiedon 
hyödyntämistä.

Or. en

Tarkistus 141
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(25 a) Tämän päätöksen määräykset olisi 
pantava täytäntöön noudattamalla 
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 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/140/EY1 

vahvistettua markkinatoimijoiden 
suojelua.
_________
1 EUVL L 337, 18.12.2009, s. 37.S

Or. fr

Tarkistus 142
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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 
annetussa direktiivissä 2009/140/EY 
vahvistettua markkinatoimijoiden 
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suojelua.

Or. en

Tarkistus 143
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

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 
annetussa direktiivissä 2009/140/EY 
vahvistettua markkinatoimijoiden 
suojelua.

Or. en

Tarkistus 144
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
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annetun direktiivin 2002/19/EY sekä 
sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
koskevista valtuutuksista annetun 
direktiivin 2002/20/EY muuttamisesta 
annetussa direktiivissä 2009/140/EY 
vahvistettua markkinatoimijoiden 
suojelua.

Or. en

Tarkistus 145
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Tarkoitus Tarkoitus ja soveltamisala

Or. de

Tarkistus 146
Petra Kammerevert

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Tarkoitus Tarkoitus ja soveltamisala

Or. de

Tarkistus 147
Hella Ranner

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – otsikko 
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Komission teksti Tarkistus

Tarkoitus Tarkoitus ja soveltamisala

Or. de

Tarkistus 148
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Tarkoitus Soveltamisala

Or. en

Tarkistus 149
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Tarkoitus Tarkoitus ja soveltamisala

Or. fr

Tarkistus 150
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Tällä päätöksellä perustetaan 
sisämarkkinoiden toiminnan 
varmistamiseksi radiotaajuuspoliittinen
ohjelma taajuuksien käytön strategista 

Direktiivien 2002/19/EY, 2002/20/EY ja 
2002/21/EY, direktiivin 2002/22/EY ja 
päätöksen N:o 67/2002/EY mukaisesti
tällä päätöksellä perustetaan 
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suunnittelua ja yhdenmukaistamista varten. sisämarkkinoiden toiminnan 
varmistamiseksi taajuuspoliittinen 
ohjelma taajuuksien käytön strategista 
suunnittelua ja yhdenmukaistamista varten.

Or. de

Tarkistus 151
Petra Kammerevert

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Direktiivien 2002/19/EY, 2002/20/EY ja 
2002/21/EY, direktiivin 2002/22/EY ja 
päätöksen N:o 67/2002/EY mukaisesti
tällä päätöksellä perustetaan 
sisämarkkinoiden toiminnan 
varmistamiseksi radiotaajuuspoliittinen
ohjelma taajuuksien käytön strategista 
suunnittelua ja yhdenmukaistamista varten.

Or. de

Tarkistus 152
Hella Ranner

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Direktiivien 2002/21/EY, 2002/20/EY ja 
2002/19/EY, direktiivin 2002/22/EY ja 
päätöksen N:o 67/2002/EY mukaisesti
tällä päätöksellä perustetaan 
sisämarkkinoiden toiminnan 
varmistamiseksi radiotaajuuspoliittinen 
ohjelma taajuuksien käytön strategista 
suunnittelua ja yhdenmukaistamista varten.

Or. en
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Tarkistus 153
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Direktiivien 2002/21/EY, 2002/20/EY ja 
2002/19/EY, direktiivin 2002/22/EY ja 
päätöksen N:o 67/2002/EY mukaisesti
tällä päätöksellä perustetaan 
sisämarkkinoiden toiminnan 
varmistamiseksi radiotaajuuspoliittinen 
ohjelma taajuuksien käytön strategista 
suunnittelua ja yhdenmukaistamista varten.

Or. en

Tarkistus 154
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 155
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 156
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 157
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 158
Petra Kammerevert

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Tällä päätöksellä ei rajoiteta olemassa 
olevan EU-oikeuden soveltamista 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. de

Tarkistus 159
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Tällä päätöksellä ei rajoiteta olemassa 
olevan EU-oikeuden soveltamista eikä 
kansallisella tasolla EU-oikeuden 
mukaisesti toteutettavia toimenpiteitä, 
joilla pyritään yleisen edun mukaisiin, 
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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 160
Hella Ranner

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Tällä päätöksellä ei rajoiteta olemassa 
olevan EU-oikeuden soveltamista 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 161
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Tällä päätöksellä ei rajoiteta olemassa 
olevan EU-oikeuden soveltamista eikä 
kansallisella tasolla EU-oikeuden 
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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 162
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Tämä päätös kattaa sisämarkkinat 
kaikilla taajuuksia käyttävillä Euroopan 
unionin toimialoilla, kuten sähköisessä 
viestinnässä, tutkimuksessa ja 
kehittämisessä, liikenteessä, 
energiapolitiikassa ja audiovisuaalialalla.

Or. en

Tarkistus 163
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Tämä päätös kattaa sisämarkkinat 
kaikilla taajuuksia käyttävillä Euroopan 
unionin toimialoilla, kuten sähköisessä 
viestinnässä, tutkimuksessa ja 
kehittämisessä, liikenteessä, 
energiapolitiikassa ja audiovisuaalialalla.
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Or. en

Tarkistus 164
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Tämä päätös on olemassa olevan EU-
oikeuden, erityisesti direktiivien 
2002/20/EY ja 2002/21/EY sekä päätöksen 
N:o 676/2002/EY ja direktiivin 1999/5/EY, 
mukainen sekä kansallisella tasolla EU-
oikeuden mukaisesti ja asiaankuuluvia 
kansainvälisiä sopimuksia noudattaen 
toteutettavien toimenpiteiden mukainen, 
ITU:n radio-ohjesääntö mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 165
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Tällä päätöksellä ei rajoiteta kansallisella 
tasolla EU-lainsäädännön mukaisesti 
toteutettavia toimenpiteitä, joilla pyritään 
yleisen edun mukaisiin, erityisesti sisällön 
sääntelyyn ja audiovisuaalialan 
politiikkaan liittyviin tavoitteisiin.

Or. en
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Tarkistus 166
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on avoimesti tehtävä 
yhteistyötä keskenään ja komission kanssa, 
jotta voidaan varmistaa seuraavien yleisten 
sääntelyperiaatteiden johdonmukainen 
soveltaminen koko EU:ssa:

1. Jäsenvaltioiden on avoimesti tehtävä 
yhteistyötä keskenään ja komission kanssa, 
jotta voidaan varmistaa seuraavien yleisten 
sääntelyperiaatteiden johdonmukainen 
soveltaminen koko EU:ssa:

Or. en

Tarkistus 167
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 168
Paul Rübig

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; 
siksi joustavuus ja taajuuksien 
markkinasuuntautunut ja tehokas käyttö, 
joka on seurausta nykyisten 
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liiketoimintamallien reilun kilpailun 
varmistamisesta kansallisella tasolla, ovat 
äärimmäisen tärkeitä,

Or. en

Tarkistus 169
Petra Kammerevert

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, 
samalla kun otetaan kokonaisuutena 
huomioon taajuuksien yhteiskunnallinen, 
kulttuurinen ja taloudellinen arvo,

Or. de

Tarkistus 170
András Gyürk

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 taataan nykyisten sähköisten 
viestintäverkkojen häiriötön toiminta,

Or. en
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Tarkistus 171
Patrizia Toia

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,
samalla kunnioittaen taajuuksien suurta 
yhteiskunnallista, kulttuurista ja 
taloudellista arvoa,

Or. en

Tarkistus 172
Giles Chichester

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,
samalla kunnioittaen taajuuksien suurta 
yhteiskunnallista, kulttuurista ja 
taloudellista arvoa,

Or. en

Tarkistus 173
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) edistetään taajuuksien tehokasta käyttöä, 
jotta voidaan mahdollisimman hyvin 

a) edistetään taajuuksien tehokasta käyttöä, 
jotta voidaan mahdollisimman hyvin 
vastata taajuuksien kasvavaan kysyntään, 
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vastata taajuuksien kasvavaan kysyntään, samalla kunnioittaen taajuuksien suurta 
yhteiskunnallista, kulttuurista ja 
taloudellista arvoa,

Or. fr

Tarkistus 174
Henri Weber

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, 
samalla kunnioittaen niiden 
yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja 
taloudellisia vaikutuksia,

Or. fr

Tarkistus 175
Hella Ranner

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, 
samalla kun otetaan kokonaisuutena 
huomioon taajuuksien yhteiskunnallinen, 
kulttuurinen ja taloudellinen arvo,

Or. en
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Tarkistus 176
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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,
samalla kun otetaan kokonaisuutena 
huomioon taajuuksien yhteiskunnallinen, 
opetuksellinen, kulttuurinen ja 
taloudellinen arvo,

Or. en

Tarkistus 177
Catherine Trautmann

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, 
heijastaen myös niiden suurta 
yhteiskunnallista, kulttuurista ja 
taloudellista arvoa,

Or. en

Tarkistus 178
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – a a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

a a) edistetään taajuuksien tehokasta 
käyttöä, jotta voidaan mahdollisimman 
hyvin vastata taajuuksien käyttöä 
koskevaan kuluttajien kysyntään, 
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kunnioittaen taajuuksien suurta 
yhteiskunnallista, kulttuurista ja 
taloudellista arvoa,

Or. en

Tarkistus 179
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 180
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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joustavuutta lisäämällä,

Or. en

Tarkistus 181
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

b) sovelletaan direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 artiklan mukaisesti 
teknologia- ja palveluneutraaliuden 
periaatteita taajuuksien 
yhdenmukaistettuun käyttöön sähköisen 
viestinnän verkoissa ja palveluissa ja 
mahdollisuuksien mukaan muillakin aloilla 
ja muissa sovelluksissa siten, että 
edistetään innovointia ja tehostetaan 
taajuuksien käyttöä ja helpotetaan 
mobiilidataliikenteen ja 
laajakaistapalvelujen lisäämistä erityisesti 
joustavuutta lisäämällä, ottaen huomioon 
tarve välttää haitallisia häiriöitä ja 
varmistaa palvelun tekninen laatu,

Or. en

Tarkistus 182
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) sovelletaan direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 artiklan mukaisesti 
teknologia- ja palveluneutraaliuden 
periaatteita taajuuksien käyttöön sähköisen 
viestinnän verkoissa ja palveluissa ja 
mahdollisuuksien mukaan muillakin aloilla 

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

mahdollisuuksien mukaan muillakin aloilla 
ja muissa sovelluksissa siten, että 
edistetään innovointia ja tehostetaan 
taajuuksien käyttöä ja helpotetaan 
mobiilidataliikenteen ja 
laajakaistapalvelujen lisäämistä erityisesti 
joustavuutta lisäämällä, ottaen huomioon 
tarve välttää haitallisia häiriöitä ja 
varmistaa palvelun tekninen laatu,

Or. en

Tarkistus 183
Matthias Groote

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 syrjimättä mahdollisimman 
kevyttä valtuutusjärjestelmää siten, että 
taajuuksien käytössä päästään 
mahdollisimman suureen joustavuuteen ja 
tehokkuuteen,

Or. de

Tarkistus 184
Silvia-Adriana Ţicău

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 tarkoituksenmukaisinta, 
avointa ja joustavaa valtuutusjärjestelmää 
siten, että taajuuksien käytössä päästään 
mahdollisimman suureen saatavuuteen, 
joustavuuteen ja tehokkuuteen,

Or. ro
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Tarkistus 185
Jens Rohde, Fiona Hall

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 tarkoituksenmukaisinta, 
syrjimätöntä ja mahdollisimman kevyttä 
valtuutusjärjestelmää siten, että taajuuksien 
käytössä päästään mahdollisimman suureen 
joustavuuteen ja tehokkuuteen,

Or. en

Tarkistus 186

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 tarkoituksenmukaisinta, 
syrjimätöntä ja mahdollisimman kevyttä 
valtuutusjärjestelmää siten, että taajuuksien 
käytössä päästään mahdollisimman suureen 
joustavuuteen ja tehokkuuteen,

Or. en

Tarkistus 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 188
Jean-Pierre Audy

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

Or. en

Tarkistus 189
Silvana Koch-Mehrin

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. en
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Tarkistus 190
Petra Kammerevert

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 
kulttuurisen monimuotoisuuden ja 
viestinten moniarvoisuuden edistämiseksi 
direktiivin 2002/21/EY, sellaisena kuin se 
on muutettuna direktiivillä 2009/140/EY, 
mukaisesti sekä sosiaalinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus.

Or. en

Tarkistus 191

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) turvataan sisämarkkinoiden toiminta
erityisesti varmistamalla toimiva kilpailu.

d) turvataan sisämarkkinoiden ja 
digitaalisten palvelujen kehitys
varmistamalla toimiva kilpailu ja 
yhtäläiset toimintaedellytykset sekä 
edistämällä uusien Euroopan laajuisten 
operaattoreiden syntymistä.

Or. en

Tarkistus 192
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – d alakohta 



PE460.615v01-00 96/102 AM\858840FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

d) turvataan sisämarkkinoiden toiminta 
erityisesti varmistamalla toimiva kilpailu.

d) turvataan sisämarkkinoiden ja 
digitaalisten palvelujen kehitys
varmistamalla toimiva kilpailu ja 
yhtäläiset toimintaedellytykset sekä 
edistämällä uusien Euroopan laajuisten 
operaattoreiden syntymistä.

Or. en

Tarkistus 193
Gunnar Hökmark

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) turvataan sisämarkkinoiden toiminta 
erityisesti varmistamalla toimiva kilpailu.

d) turvataan sisämarkkinoiden ja 
digitaalisten palvelujen kehitys
varmistamalla toimiva kilpailu ja 
yhtäläiset toimintaedellytykset sekä 
edistämällä Euroopan laajuisten 
palvelujen syntymistä.

Or. en

Tarkistus 194
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) turvataan sisämarkkinoiden toiminta 
erityisesti varmistamalla toimiva kilpailu.

d) turvataan sisämarkkinoiden ja 
digitaalisten palvelujen kehitys
varmistamalla toimiva kilpailu ja 
yhtäläiset toimintaedellytykset.

Or. en
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Tarkistus 195
Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) turvataan sisämarkkinoiden toiminta 
erityisesti varmistamalla toimiva kilpailu.

d) turvataan digitaalisten sisämarkkinoiden 
kehitys ja toiminta erityisesti 
varmistamalla toimiva kilpailu ja 
Euroopan laajuiset yhtäläiset 
toimintaedellytykset.

Or. en

Tarkistus 196
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) turvataan sisämarkkinoiden toiminta
erityisesti varmistamalla toimiva kilpailu.

d) turvataan sisämarkkinoiden ja 
digitaalisten palvelujen kehitys erityisesti 
varmistamalla toimiva kilpailu.

Or. fr

Tarkistus 197
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) turvataan sisämarkkinoiden toiminta
erityisesti varmistamalla toimiva kilpailu.

d) edistetään sisämarkkinoiden toimintaa
erityisesti lisäämällä toimivaa kilpailua.

Or. en
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Tarkistus 198
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) turvataan sisämarkkinoiden toiminta
erityisesti varmistamalla toimiva kilpailu.

d) edistetään sisämarkkinoiden toimintaa
erityisesti lisäämällä toimivaa kilpailua.

Or. en

Tarkistus 199
Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

d a) turvataan taajuuksien tehokas käyttö 
sisällyttämällä liityntäoikeuksiin velvoite 
valita tehokkain ja tarkoituksenmukaisin 
pakkaus-, lähetys- ja käyttötekniikka, 
samalla kun noudatetaan palvelu- ja 
teknologianeutraaliuden periaatteita.

Or. en

Tarkistus 200
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

d a) vältetään haitalliset häiriöt tai 
kielteiset vaikutukset.

Or. ro
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Tarkistus 201
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

d a) edistetään innovointia.

Or. en

Tarkistus 202
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

d a) edistetään innovointia.

Or. en

Tarkistus 203
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) otetaan taajuuksien käytön teknisiä 
ehtoja määritettäessä täysimääräisesti 
huomioon asiaan liittyvä 
sähkömagneettisten kenttien 
terveysvaikutuksia koskeva EU:n 
lainsäädäntö.

Or. en
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Tarkistus 204
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) otetaan taajuuksien käytön teknisiä
ehtoja määritettäessä täysimääräisesti 
huomioon asiaan liittyvä 
sähkömagneettisten kenttien 
terveysvaikutuksia koskeva EU:n 
lainsäädäntö.

Or. en

Tarkistus 205
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Sähköiseen viestintään sovelletaan 
seuraavia erityisperiaatteita:
a) sovelletaan direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 artiklan mukaisesti 
teknologia- ja palveluneutraaliuden 
periaatteita ja tarvittaessa direktiivin 
2002/21/EY 9 b artiklan mukaisesti 
radiotaajuuksien yksittäisten 
käyttöoikeuksien siirtoa tai vuokrausta 
taajuuksien käyttöön sähköisen 
viestinnän verkoissa ja palveluissa siten, 
että edistetään innovointia ja tehostetaan 
taajuuksien käyttöä erityisesti lisäämällä 
joustavuutta,
b) edistetään direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 ja 8 a artiklan ja 
päätöksen 676/2002/EY 
(radiotaajuuspäätös) mukaisesti 
radiotaajuuksien käytön 
yhdenmukaistamista yhteisössä ottaen 
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huomioon tarve varmistaa käytön 
vaikuttavuus ja tehokkuus,
c) ylläpidetään ja kehitetään toimivaa 
kilpailua ehkäisemällä ennakolta tai 
vähentämällä jälkikäteen 
radiotaajuuksien liiallista kasautumista 
tietyille talouden toimijoille tavalla, joka 
merkittävästi haittaa kilpailua.

Or. en

Tarkistus 206
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Sähköiseen viestintään sovelletaan 
seuraavia erityisperiaatteita:
a) sovelletaan direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 artiklan mukaisesti 
teknologia- ja palveluneutraaliuden 
periaatteita ja tarvittaessa direktiivin 
2002/21/EY 9 b artiklan mukaisesti 
radiotaajuuksien yksittäisten 
käyttöoikeuksien siirtoa tai vuokrausta 
taajuuksien käyttöön sähköisen 
viestinnän verkoissa ja palveluissa siten, 
että edistetään innovointia ja tehostetaan 
taajuuksien käyttöä erityisesti lisäämällä 
joustavuutta,
b) edistetään direktiivin 2002/21/EY 
(puitedirektiivi) 9 ja 8 a artiklan ja 
päätöksen 676/2002/EY 
(radiotaajuuspäätös) mukaisesti 
radiotaajuuksien käytön 
yhdenmukaistamista yhteisössä ottaen 
huomioon tarve varmistaa käytön 
vaikuttavuus ja tehokkuus,
c) ylläpidetään ja kehitetään toimivaa 
kilpailua ehkäisemällä ennakolta tai 
vähentämällä jälkikäteen 
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radiotaajuuksien liiallista kasautumista 
tietyille talouden toimijoille tavalla, joka 
merkittävästi haittaa kilpailua.

Or. en


