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Tarkistus 207
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

a) varmistetaan, että tarkoituksenmukaisia 
taajuuksia jaetaan riittävästi ja kaikki 
teknologiset ratkaisut huomioon ottaen 
langattomille palveluille niin, että ellei 
radiotaajuuspoliittisessa ohjelmassa ole 
muuta määritetty, vuoteen 2015 mennessä 
taajuuksia on vähintään 1200 MHz, jotta 
voidaan vastata mobiilidataliikenteen 
nopeasti kasvavaan kysyntään ja 
mahdollistaa siten kaupallisten ja 
julkisten palveluiden kehittyminen,

Or. en

Tarkistus 208
Hella Ranner

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

a) asetetaan oikea-aikaisesti saataville 
riittävästi tarkoituksenmukaisia taajuuksia 
EU:n radiotaajuuspoliittisten tavoitteiden 
tueksi ja mobiilidataliikenteen nopeasti 
kasvavaan kysyntään vastaamiseksi siten, 
että samalla varmistetaan muiden 
taajuuksien käyttäjien, kuten radio- ja 
televisiolähetystoiminnan kehittyminen,

Or. en
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Tarkistus 209
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

a) asetetaan oikea-aikaisesti saataville 
riittävästi tarkoituksenmukaisia taajuuksia 
EU:n poliittisten tavoitteiden tueksi ottaen 
samalla huomioon kulttuurin 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden kaltaiset merkittävät 
yleisen edun mukaiset tavoitteet sekä 
radiotaajuuksien eri käyttäjien edut,

Or. en

Tarkistus 210
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

a) asetetaan oikea-aikaisesti saataville 
riittävästi tarkoituksenmukaisia taajuuksia 
EU:n poliittisten tavoitteiden tueksi ottaen 
samalla huomioon kulttuurin 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden kaltaiset yleisen edun 
mukaiset tavoitteet sekä radiotaajuuksien 
eri käyttäjien edut,

Or. en

Tarkistus 211
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

a) asetetaan oikea-aikaisesti saataville 
riittävästi tarkoituksenmukaisia taajuuksia 
EU:n poliittisten tavoitteiden tueksi
samalla kun otetaan huomioon kulttuurin 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden kaltaiset tärkeät yleisen 
edun mukaiset tavoitteet sekä 
radiotaajuuksien eri käyttäjien edut,

Or. fr

Tarkistus 212
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

a) asetetaan oikea-aikaisesti saataville 
riittävästi tarkoituksenmukaisia taajuuksia 
EU:n poliittisten tavoitteiden tueksi
samalla kun otetaan huomioon kulttuurin 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden kaltaiset tärkeät yleisen 
edun mukaiset tavoitteet sekä 
radiotaajuuksien eri käyttäjien edut,

Or. fr

Tarkistus 213
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

a) asetetaan oikea-aikaisesti saataville 
riittävästi tarkoituksenmukaisia taajuuksia 
EU:n poliittisten tavoitteiden tueksi ottaen 
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samalla huomioon kulttuurin 
monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden kaltaiset merkittävät 
yleisen edun mukaiset tavoitteet sekä 
radiotaajuuksien eri käyttäjien edut,

Or. en

Tarkistus 214
Paul Rübig

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

a) asetetaan oikea-aikaisesti saataville 
riittävästi tarkoituksenmukaisia taajuuksia 
erityisesti tukemaan poliittisia tavoitteita, 
joita ovat muun muassa laajakaistan 
asettaminen ensisijaiseksi tavoitteeksi ja 
kilpailun turvaaminen erityisesti 
direktiivin 2009/114/EY* (muutettu GSM-
direktiivi) oikea-aikaisen 
täytäntöönpanon avulla,
_____________________

*EUVL L 274, 20.10.2009, s. 25.

Or. en

Tarkistus 215
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

a) asetetaan oikea-aikaisesti saataville 
riittävästi tarkoituksenmukaisia taajuuksia 
EU:n radiotaajuuspoliittisten tavoitteiden 
tueksi ja mobiilidataliikenteen nopeasti 
kasvavaan kysyntään vastaamiseksi siten, 
että samalla varmistetaan muiden 
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taajuuksien käyttäjien, kuten radio- ja 
televisiolähetystoiminnan kehittyminen,

Or. en

Tarkistus 216
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

a) asetetaan oikea-aikaisesti saataville 
riittävästi tarkoituksenmukaisia taajuuksia 
EU:n poliittisten tavoitteiden tueksi ottaen 
samalla huomioon radiotaajuuksien 
yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja 
taloudellinen merkitys kokonaisuutena;

Or. de

Tarkistus 217
Petra Kammerevert

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 218
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

a a) poistetaan digitaalinen kahtiajako ja 
saavutetaan digitaalistrategiassa asetetut 
tavoitteet, jotta varmistetaan, että kaikki 
unionin kansalaiset voivat vuoteen 2020 
mennessä käyttää laajakaistapalveluja 
vähintään 30 Mbit/s siirtonopeudella, 
ottaen huomioon odotetun kysynnän 
audiovisuaalisen luonteen, ja jotta 
mahdollistetaan se, että unionin 
laajakaistan nopeus ja kapasiteetti on 
mahdollisimman suuri;

Or. en

Tarkistus 219
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

a a) poistetaan digitaalinen kahtiajako ja 
saavutetaan digitaalistrategiassa asetetut 
tavoitteet, jotta varmistetaan, että kaikki 
unionin kansalaiset voivat vuoteen 2020 
mennessä käyttää laajakaistapalveluja 
vähintään 30 Mbit/s siirtonopeudella ja 
jotta enimmäistetään laajakaistan nopeus 
ja kapasiteetti koko unionissa,

Or. ro
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Tarkistus 220
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

a a) varmistetaan, että langattomille 
palveluille jaetaan riittävästi ja 
asianmukaisesti taajuuksia, jotta 
mobiilidatasiirron nopeasti kasvavaan 
kysyntään voidaan vastata ja edistää siten 
kaupallisten ja julkisten palveluiden 
kehitystä;

Or. fr

Tarkistus 221
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 222
Hella Ranner

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

a 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

Tarkistus 223
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) tarjotaan mahdollisuuksia sekä 
yritys- että palvelusektorille asettamalla 
niiden saataville aiempaa suurempi 
laajakaistakapasiteetti;

Or. ro

Tarkistus 224
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

b) mahdollistetaan innovaatioiden ja 
investointien edistämiseksi taajuuksien
aiempaa joustavampi käyttö soveltamalla
johdonmukaisesti teknologia- ja 
palveluneutraaliuden periaatteita, joita on 
sovellettava yhdenmukaisesti koko 
unionissa yhtäläisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi mahdollisesti 
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hyväksyttäville teknologisille ratkaisuille, 
ja huolehtimalla sääntelyn riittävästä 
ennustettavuudesta, avaamalla
yhdenmukaisia taajuuksia uusille
edistyneille palveluille ja sallimalla 
kaupankäynti taajuuksien 
käyttöoikeuksilla, ja luodaan näin 
mahdollisuuksia perustaa Euroopan 
laajuisia rakenteita,

Or. en

Tarkistus 225
Petra Kammerevert

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 226
Hella Ranner

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 227
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

b) parannetaan taajuuksien tehokasta 
käyttöä tukemalla tarvittaessa 
innovaatioiden ja investointien 
edistämiseksi taajuuksien käyttöä
soveltamalla teknologia- ja 
palveluneutraaliuden periaatteita ja 
huolehtimalla sääntelyn riittävästä 
ennustettavuudesta, avaamalla taajuuksia 
uusille palveluille ja sallimalla 
kaupankäynti taajuuksien 
käyttöoikeuksilla,

Or. en
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Tarkistus 228
Ioan Enciu

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 229
Gunnar Hökmark

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

b) mahdollistetaan innovaatioiden ja 
investointien edistämiseksi taajuuksien 
mahdollisimman joustava käyttö 
soveltamalla johdonmukaisesti teknologia-
ja palveluneutraaliuden periaatteita ja 
huolehtimalla sääntelyn riittävästä 
ennustettavuudesta, avaamalla
yhdenmukaisia taajuuksia uusille
edistyneille palveluille ja sallimalla 
kaupankäynti taajuuksien 
käyttöoikeuksilla, ja luodaan näin 
mahdollisuuksia kehittää Euroopan 
laajuisia palveluja,

Or. en
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Tarkistus 230
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

b) mahdollistetaan innovaatioiden ja 
investointien edistämiseksi taajuuksien 
mahdollisimman joustava käyttö 
soveltamalla johdonmukaisesti teknologia-
ja palveluneutraaliuden periaatteita ja 
huolehtimalla sääntelyn riittävästä 
ennustettavuudesta, avaamalla
yhdenmukaisia taajuuksia uusille
edistyneille palveluille ja sallimalla 
kaupankäynti taajuuksien 
käyttöoikeuksilla, ja luodaan näin 
mahdollisuuksia kehittää Euroopan 
laajuisia palveluja,

Or. en

Tarkistus 231
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

b) mahdollistetaan innovaatioiden ja 
investointien edistämiseksi taajuuksien
mahdollisimman joustava käyttö 
soveltamalla johdonmukaisesti teknologia-
ja palveluneutraaliuden periaatteita ja 
huolehtimalla sääntelyn riittävästä 
ennustettavuudesta, avaamalla
yhdenmukaisia taajuuksia uusille
edistyneille palveluille ja sallimalla 
kaupankäynti taajuuksien käyttöoikeuksilla
voimassa olevan sääntelykehyksen 
mukaisesti,

Or. en
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Tarkistus 232
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) tehostetaan taajuuksien käyttöä 
suosimalla vain vähän taajuuksia 
tarvitsevia teknologioita ja käyttämällä 
niiden lisäksi "Hot Spotsien" ja WiFi:n 
kaltaisia teknologioita, jotka eivät tarvitse 
lainkaan taajuuksia toimiakseen;

Or. de

Tarkistus 233
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

c) tehostetaan taajuuksien hyödyntämistä 
ottamalla käyttöön yleisvaltuutusten 
suomat edut ja lisäämällä tämän tyyppisten 
luvitusmallien käyttöä ja kehittämällä 
ilman toimilupaa käytettäviä taajuuksia 
innovointia varten; tällaisia käyttöjä 
voidaan kaavailla erityisesti valkoisilla 
alueilla soveltamalla kognitiivisia 
teknologioita edellyttäen, että 
asianmukaiset vaikutusten arvioinnit on 
tehty,

Or. en
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Tarkistus 234
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – c a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

c a) rohkaistaan infrastruktuurin 
passiivista yhteiskäyttöä tapauksissa, 
joissa se olisi oikeasuhteista ja 
syrjimätöntä direktiivin 2002/21/EY 12 
artiklassa tarkoitetulla tavalla;

Or. en

Tarkistus 235
Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

d) ylläpidetään ja kehitetään toimivaa 
kilpailua erityisesti sähköisen viestinnän 
palveluissa ehkäisemällä ennakolta tai 
vähentämällä jälkikäteen radiotaajuuksien 
liiallista kasautumista tietyille talouden 
toimijoille tavalla, joka todennäköisesti 
vääristää kilpailua (esimerkiksi pantaessa 
täytäntöön direktiiviä 2009/114/EY 
(muutettu GSM-direktiivi)),

Or. en

Tarkistus 236
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

kilpailua erityisesti sähköisen viestinnän 
palveluissa ehkäisemällä ennakolta tai 
vähentämällä jälkikäteen radiotaajuuksien 
liiallista kasautumista tietyille talouden 
toimijoille tavalla, joka merkittävästi 
haittaa kilpailua, peruuttamalla 
taajuusoikeuksia tai toteuttamalla muita 
toimia,

Or. en

Tarkistus 237
Ioan Enciu

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 238
Matthias Groote

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

d) ylläpidetään ja kehitetään toimivaa 
kilpailua erityisesti sähköisen viestinnän 
palveluissa ehkäisemällä ennakolta tai 
vähentämällä jälkikäteen radiotaajuuksien 
liiallista kasautumista tietyille talouden 
toimijoille tavalla, joka hyvin 
todennäköisesti vääristää kilpailua,
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Or. de

Tarkistus 239
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) vähennetään sisämarkkinoiden 
hajanaisuutta tehostamalla 
mahdollisuuksien mukaan taajuuksien 
käyttöön ja saatavuuteen liittyvien 
teknisten ehtojen koordinointia ja 
yhdenmukaistamista, ylikansallisten 
palvelujen kehittäminen mukaan luettuna, 
sekä edistämällä tuotevariointi- ja 
mittakaavaetuja EU:n tasolla,

e) vähennetään yhtäläisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi koko 
Euroopassa sisämarkkinoiden 
hajanaisuutta tehostamalla 
mahdollisuuksien mukaan taajuuksien 
käyttöön ja saatavuuteen liittyvien 
teknisten ehtojen koordinointia ja 
yhdenmukaistamista, ylikansallisten 
palvelujen kehittäminen mukaan luettuna, 
sekä edistämällä tuotevariointi- ja 
mittakaavaetuja EU:n tasolla,

Or. en

Tarkistus 240
Hella Ranner

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – f alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

f) vältetään haitallisia häiriöitä muiden 
radioteknisten ja muiden laitteiden välillä
helpottamalla taajuuksien joustavan ja 
tehokkaan käytön mahdollistavien 
standardien kehittämistä esimerkiksi
parantamalla vastaanotinten 
häiriösuojausta ja asettamalla lähettäville 
radiolaitteille asianmukaiset 
voimakkuustasot, ottaen erityisesti 
huomioon radiolaitteiden ja -sovellusten 
lisääntyvän määrän ja tiheyden 
kumulatiiviset vaikutukset,
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Or. en

Tarkistus 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – g alakohta 

Komission teksti Tarkistus

g) otetaan taajuuksien käyttötarkoitusten 
valinnan teknisiä ehtoja määriteltäessä 
täysimääräisesti huomioon asianmukaisten 
kansainvälisten organisaatioiden 
tunnustamat, sähkömagneettisten kenttien 
terveysvaikutuksia koskevien tutkimusten 
tulokset.

g) otetaan taajuuksien käyttötarkoitusten 
valinnan teknisiä ehtoja määriteltäessä 
täysimääräisesti huomioon asianmukaisten 
kansainvälisten organisaatioiden 
tunnustamat, sähkömagneettisten kenttien 
terveysvaikutuksia koskevien tutkimusten 
tulokset ja sovelletaan niitä teknologian ja 
palvelun suhteen neutraalilla tavalla.

Or. en

Tarkistus 242
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – g alakohta 

Komission teksti Tarkistus

g) otetaan taajuuksien käyttötarkoitusten 
valinnan teknisiä ehtoja määriteltäessä 
täysimääräisesti huomioon asianmukaisten 
kansainvälisten organisaatioiden 
tunnustamat, sähkömagneettisten kenttien 
terveysvaikutuksia koskevien tutkimusten 
tulokset.

g) otetaan taajuuksien käyttötarkoitusten 
valinnan teknisiä ehtoja määriteltäessä 
täysimääräisesti huomioon asianmukaisten 
kansainvälisten organisaatioiden 
tunnustamat, sähkömagneettisten kenttien 
terveysvaikutuksia koskevien tutkimusten 
tulokset ja sovelletaan niitä teknologian ja 
palvelun suhteen neutraalilla tavalla.

Or. en
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Tarkistus 243
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) huolehditaan uusien 
kuluttajatuotteiden ja -teknologioiden 
helppokäyttöisyydestä, jotta varmistetaan 
kuluttajien tuki siirtymiselle digitaaliseen 
teknologiaan sekä digitaaliylijäämän 
tehokas hyödyntäminen;

Or. ro

Tarkistus 244
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) määritetään ne taajuusalueet, jotka 
olisi avattava käytölle ilman 
toimilupaoikeuksia ja/tai varattava 
tieteelliselle tutkimukselle;

Or. en

Tarkistus 245

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) edistetään nykyisten Internet-
protokollien ja -teknologioiden 
uudelleenkäyttöä digitaalisten 
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taajuuspalveluiden yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 246

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) pienennetään unionin 
hiilijalanjälkeä parantamalla 
langattomissa viestintäverkoissa ja 
-sovelluksissa käytettyjen tekniikkojen 
tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 247
Paul Rübig

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) pienennetään unionin 
hiilijalanjälkeä parantamalla 
langattomissa viestintäverkoissa ja -
sovelluksissa käytettyjen tekniikkojen 
tehokkuutta;

Or. en
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Tarkistus 248
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 249
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

kyseeseen tuleville maanpäällistä 
toimintaa harjoittaville operaattoreille, 
silloin kun se mahdollista ja käyttäen 
perustana 11 artiklan mukaista kuulemista, 
vierekkäisten vähintään 10 MHz 
taajuuskaistojen suora tai epäsuora 
käyttöoikeus, millä mahdollistetaan 
laajakaistan mahdollisimman suuren 
kapasiteetin ja nopeuden saavuttaminen 
sekä tehokkaan kilpailun syntyminen.

Or. en

Tarkistus 250
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro
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Tarkistus 251
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa edistettävä taajuuksien 
yhteiskäyttöä ja muunlaista rinnakkaista 
hyödyntämistä.

2. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa edistettävä taajuuksien 
yhteiskäyttöä ja muunlaista rinnakkaista ja 
ilman toimilupaa tapahtuvaa 
hyödyntämistä esimerkiksi valkoisilla 
alueilla asianmukaisen vaikutusten 
arvioinnin suorittamisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 252
Leonidas Donskis

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa edistettävä taajuuksien 
yhteiskäyttöä ja muunlaista rinnakkaista 
hyödyntämistä.

2. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa tarvittaessa edistettävä 
taajuuksien yhteiskäyttöä ja muunlaista 
rinnakkaista hyödyntämistä 
mahdollistamalla kognitiivisen radion 
kaltaisten uusien teknologioiden 
kehittyminen.

Or. en

Tarkistus 253
Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 2. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
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komission kanssa edistettävä taajuuksien 
yhteiskäyttöä ja muunlaista rinnakkaista 
hyödyntämistä.

komission kanssa edistettävä taajuuksien 
yhteiskäyttöä ja muunlaista rinnakkaista 
hyödyntämistä soveltamalla kognitiivisen 
radion kaltaisia uusia teknologioita.

Or. en

Tarkistus 254

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa edistettävä taajuuksien 
yhteiskäyttöä ja muunlaista rinnakkaista 
hyödyntämistä.

2. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa edistettävä taajuuksien 
yhteiskäyttöä ja muunlaista rinnakkaista ja 
toimilupavapaata hyödyntämistä.

Or. en

Tarkistus 255

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden ja komission on 
yhteistyössä kehitettävä ja
yhdenmukaistettava radiolaitteiden ja 
telepäätelaitteiden sekä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden ja verkkojen 
standardeja käyttäen tarpeen mukaan 
komission standardointitoimeksiantoja 
asianmukaisille standardointielimille.
Erityistä huomiota on myös kiinnitettävä 
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vammaisten henkilöiden käyttöön 
tarkoitettujen laitteiden standardeihin 
ilman, että heiltä kielletään oikeus käyttää 
muita kuin standardin mukaisia laitteita, 
jos he suosivat niitä.

Or. en

Tarkistus 256
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on tehostettava 
kognitiivisten teknologioiden kaltaisia 
uusia teknologioita koskevaa tutkimus- ja 
kehitystoimintaansa, sillä niiden 
kehittäminen voi tuottaa tulevaisuudessa 
lisäarvoa taajuuksien tehokkaamman 
käytön myötä.

Or. en

Tarkistus 257
Hella Ranner

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
ottamalla käyttöön sidosryhmien 
kuulemisen ja korvausjärjestelmien 
kaltaisia toimenpiteitä, että 
käyttöoikeuksien saajien valintaehdot ja -
menettelyt edistävät investointeja ja 
taajuuksien tehokasta käyttöä sekä uusien 
ja nykyisten palvelujen ja laitteiden 
rinnakkaiskäyttöä loppukäyttäjien ja 
kuluttajien eduksi.
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Or. en

Tarkistus 258
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käyttöoikeuksien saajien valintaehdot ja -
menettelyt edistävät investointeja ja 
taajuuksien tehokasta käyttöä.
Jäsenvaltioiden on lisäksi edistettävä 
taajuuksien tehokkaan käytön jatkamista 
niin verkko- kuin 
käyttäjäsovelluksissakin.

Or. en

Tarkistus 259
Paul Rübig

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käyttöoikeuksien saajien valintaehdot ja -
menettelyt edistävät investointeja ja 
taajuuksien tehokasta käyttöä.
Jäsenvaltioiden on lisäksi otettava 
käyttöön taajuuksien tehokasta käyttöä 
verkko- ja käyttäjäsovelluksissa koskevia 
kannustimia.

Or. en
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Tarkistus 260
Henri Weber, Philippe Lamberts

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käyttöoikeuksien saajien valintaehdot ja -
menettelyt edistävät investointeja ja 
taajuuksien tehokasta käyttöä, ja lisäksi 
niiden on otettava käyttöön toimia, joilla 
kannustetaan tehostamaan langattomien 
laitteiden ja niiden ohjelmistojen 
taajuuksien käyttöä.

Or. en

Tarkistus 261
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 262
Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

käyttöoikeuksien saajien valintaehdot ja -
menettelyt edistävät kilpailua ja 
yhtäläisten toimintaolosuhteiden luomista 
koko Eurooppaan, investointeja ja 
taajuuksien tehokasta käyttöä.

Or. en

Tarkistus 263
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 264
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
taajuuksien tehokkaan käytön jatkamista 
sekä verkko- ja käyttäjäsovelluksissa että 
laitteissa.

Or. en
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Tarkistus 265
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jotta voitaisiin välttyä sähköisen 
viestinnän käyttöön yhdenmukaisesti 
osoitettujen ja direktiivin 2002/21/EY 9 b 
artiklan nojalla kaikissa jäsenvaltioissa 
kaupankäynnin alaisiksi saatettujen 
taajuuksien käyttöoikeuksiin liittyvien 
valintaehtojen ja -menettelyjen eroista 
mahdollisesti aiheutuvalta 
sisämarkkinoiden pirstaloitumiselta, 
komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjeet tällaisten taajuuksien 
valtuutusehdoista ja -menettelyistä 
erityisesti infrastruktuurin yhteiskäyttöön 
ja verkkojen kattavuuteen liittyvien 
ehtojen osalta.

5. Jotta voitaisiin välttyä sähköisen 
viestinnän käyttöön yhdenmukaisesti 
osoitettujen ja direktiivin 2002/21/EY 9 b 
artiklan nojalla kaikissa jäsenvaltioissa 
kaupankäynnin alaisiksi saatettujen 
taajuuksien käyttöoikeuksiin liittyvien 
valintaehtojen ja -menettelyjen eroista 
mahdollisesti aiheutuvalta 
sisämarkkinoiden pirstaloitumiselta, 
komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjeet tällaisten taajuuksien 
valtuutusehdoista ja -menettelyistä 
yhtäläisten toimintaolosuhteiden 
varmistamiseksi koko Euroopassa.

Or. en

Tarkistus 266
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jotta voitaisiin välttyä sähköisen 
viestinnän käyttöön yhdenmukaisesti 
osoitettujen ja direktiivin 2002/21/EY 9 b 
artiklan nojalla kaikissa jäsenvaltioissa 
kaupankäynnin alaisiksi saatettujen 
taajuuksien käyttöoikeuksiin liittyvien 
valintaehtojen ja -menettelyjen eroista 
mahdollisesti aiheutuvalta 
sisämarkkinoiden pirstaloitumiselta, 
komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjeet tällaisten taajuuksien 
valtuutusehdoista ja -menettelyistä 

5. Jotta voitaisiin välttyä sähköisen 
viestinnän käyttöön yhdenmukaisesti 
osoitettujen ja direktiivin 2002/21/EY 9 b 
artiklan nojalla kaikissa jäsenvaltioissa 
kaupankäynnin alaisiksi saatettujen 
taajuuksien käyttöoikeuksiin liittyvien 
valintaehtojen ja -menettelyjen eroista 
mahdollisesti aiheutuvalta 
sisämarkkinoiden pirstaloitumiselta, 
komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ja toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti ohjeet tällaisten taajuuksien 
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erityisesti infrastruktuurin yhteiskäyttöön 
ja verkkojen kattavuuteen liittyvien ehtojen 
osalta.

valtuutusehdoista ja -menettelyistä 
erityisesti infrastruktuurin yhteiskäyttöön 
ja verkkojen kattavuuteen liittyvien ehtojen
osalta.

Or. ro

Tarkistus 267
Matthias Groote

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet on toteutettava muutetun 
GSM-direktiivin mukaisen 900 MHz 
taajuusalueen nopean vapauttamisen 
lisäksi. Nämä toimenpiteet eivät saa 
johtaa minkäänlaiseen syrjintään eikä 
kilpailun vääristymiseen hallitsevassa 
markkina-asemassa olevien 
operaattoreiden eduksi.

Or. de

Tarkistus 268
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioiden on 
sähkömagneettisten kenttien liiallisten 
vaikutusten rajoittamiseksi ja 
siirtoverkkojen tehokkuuden lisäämiseksi 
edistettävä taajuuksien käyttöoikeuksien 
haltijoiden välisen yhteistyön tiivistämistä 
lähetysinfrastruktuurin jakamisen osalta 
keskittyen erityisesti tiheästi asuttuihin 
alueisiin. 
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Or. en

Tarkistus 269
Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimet 
on toteutettava sen lisäksi, että 900 MHz 
taajuusalue vapautetaan oikea-aikaisesti 
ja kilpailua edistävästi direktiivin 
2009/114/EY (muutettu GSM-direktiivi) 
mukaisesti, ja ne on toteutettava 
syrjimättömällä tavalla ja siten, että 
kilpailu ei vääristy vakiintuneiden 
operaattoreiden eduksi.

Or. en

Tarkistus 270
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimet 
on toteutettava sen lisäksi, että 900 MHz 
taajuusalue vapautetaan oikea-aikaisesti 
ja kilpailua edistävästi direktiivin 
2009/114/EY (muutettu GSM-direktiivi) 
mukaisesti, ja ne on toteutettava 
syrjimättömällä tavalla ja siten, että 
kilpailu ei vääristy vakiintuneiden 
operaattoreiden eduksi.

Or. en
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Tarkistus 271

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioiden ja komission on 
ehdotettava toimenpiteitä oikeudellisen 
kitkan ja vastuun vähentämiseksi 
käytettäessä langatonta solmuverkkoa ja 
radiotaajuuksia Internet-palveluiden 
tarjoamiseen. 

Or. en

Tarkistus 272
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä toimivaa 
kilpailua ja vältettävä kilpailun vääristymät 
sähköisten viestintäpalveluiden 
sisämarkkinoilla direktiivin 2002/21/EY 9 
artiklan 7 kohdan ja direktiivin 
2002/20/EY 5 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 273
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä ja 
edistettävä toimivaa kilpailua ja vältettävä 
kilpailun vääristymät sekä sisämarkkinoilla 
että yksittäisillä kansallisilla 
markkinoilla.

Or. ro

Tarkistus 274
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 275
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

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

2. Täyttääkseen täysimääräisesti 1 
kohdassa asetetut velvollisuutensa ja 
erityisesti varmistaakseen, että kilpailu ei 
vääristy radiotaajuuksien käyttöoikeuksien
myöntämisen, kasautumisen, siirtojen tai 
muutosten vuoksi, jäsenvaltioiden on 
taajuuksien myöntämistä 
suunnitellessaan toteutettava 
perusteellinen markkina-analyysi 
tutkiakseen, onko todennäköistä, että 
suunniteltu taajuusjako vähentää tai 
vääristää kilpailua kyseisillä 
mobiilimarkkinoilla, kun otetaan 
huomioon asianomaisille 
markkinatoimijoille jo myönnetyt 
taajuudet. Jos taajuusjako 
todennäköisesti johtaa kilpailun 
vääristymiseen tai vähentymiseen, 
jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
tarkoituksenmukaisimmat toimenpiteet
edistääkseen tehokasta kilpailua sekä 
vähintään yhden seuraavista 
toimenpiteistä rajoittamatta kuitenkaan 
kilpailusääntöjen soveltamista:

Or. en

Tarkistus 276
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) jäsenvaltiot voivat rajoittaa yksittäiselle 
talouden toimijalle myönnettävien 
taajuuksien käyttöoikeuksien määrää tai 

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

asettaa käyttöoikeuksille ehtoja tietyillä 
taajuuskaistoilla tai tietyissä 
ominaisuuksiltaan samankaltaisten 
taajuuskaistojen ryhmissä, esimerkiksi 
sähköisen viestinnän palveluille osoitetuilla 
alle 1 GHz taajuusalueilla;

Or. en

Tarkistus 277
Jens Rohde, Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 278
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) jäsenvaltiot voivat rajoittaa yksittäiselle 
talouden toimijalle myönnettävien 

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

käyttöoikeuksien määrää tai asettaa 
käyttöoikeuksille ehtoja, esimerkiksi 
velvoittaa tukkutason käyttöoikeuden 
tarjontaan, tietyillä taajuuskaistoilla tai 
tietyissä ominaisuuksiltaan samankaltaisten 
taajuuskaistojen ryhmissä, esimerkiksi 
sähköisen viestinnän palveluille osoitetuilla 
alle 1 GHz taajuusalueilla;

Or. en

Tarkistus 279
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Jäsenvaltiot voivat varata tietyn osan 
taajuusalueesta tai taajuusalueiden 
ryhmästä myönnettäväksi uusille 
tulokkaille, joille ei aiemmin ole 
myönnetty taajuuksia tai joille on 
myönnetty huomattavasti vähemmän 
taajuuksia, jotta varmistetaan yhtäläiset 
toimintaolosuhteet mobiilimarkkinoiden 
varhaisten ja uusien tulokkaiden välillä 
turvaamalla yhtäläiset matalien 
taajuusalueiden käyttömahdollisuudet.

Or. en

Tarkistus 280
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimia 
taajuuksien jakamiseksi tasapuolisemmin 
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taloudellisten toimijoiden kesken 
varaamalla taajuuksia uusille tulokkaille 
tietyltä taajuuskaistalta tai 
ominaisuuksiltaan samanlaisten kaistojen 
ryhmältä tai varaamalla kyseisiltä 
kaistoilta taajuuksia toimilupavapaata 
käyttöä varten;

Or. en

Tarkistus 281
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) jäsenvaltiot voivat kieltäytyä 
myöntämästä uusia käyttöoikeuksia tai 
sallimasta taajuuksien uudenlaista käyttöä 
tietyillä taajuuskaistoilla, tai asettaa 
edellytyksiä uusien käyttöoikeuksien 
myöntämiselle tai uusien käyttötarkoitusten 
valtuuttamiselle, jos käyttö johtaisi 
taajuuksien kasautumiseen tietyille 
talouden toimijoille tavalla, joka
todennäköisesti merkittävästi haittaisi
kilpailua;

b) jäsenvaltiot voivat kieltäytyä 
myöntämästä uusia käyttöoikeuksia tai 
sallimasta taajuuksien uudenlaista käyttöä 
tietyillä taajuuskaistoilla, tai asettaa 
edellytyksiä uusien käyttöoikeuksien 
myöntämiselle tai uusien käyttötarkoitusten 
valtuuttamiselle, jos käyttö johtaisi 
taajuuksien kasautumiseen tietyille 
talouden toimijoille tapauksissa, joissa 
kasautuminen todennäköisesti haittaisi
merkittävästi kilpailua;

Or. ro

Tarkistus 282
Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) Jäsenvaltiot voivat tehdä olemassa 
oleviin oikeuksiin muutoksia direktiivin 
2002/20/EY 14 artiklan mukaisesti 
korjatakseen jälkikäteen tilanteen, jossa 

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

taajuuksia on liiallisessa määrin kasautunut 
tietylle talouden toimijalle tavalla, joka 
todennäköisesti vääristää kilpailua 
(esimerkiksi direktiivin 2009/114/EY 
(muutettu GSM-direktiivi) 
täytäntöönpanon yhteydessä).

Or. en

Tarkistus 283
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun jäsenvaltiot soveltavat 2 
kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, 
niiden on tehtävä se 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 vahvistettujen, 
kyseisten ehtojen määräämistä tai 
muuttamista koskevien menettelyjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 284
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valtuutus- ja valintamenettelyissä vältetään 
viivästykset ja edistetään toimivaa 
kilpailua. Jäsenvaltioiden on tästä syystä 
ja välttääkseen käyttöönottoa ja 
asiakkaita haittaavat pitkät keskustelut 
harkittava mahdollisuutta vahvistaa 
määräajat maanomistajien kanssa 
käytäville neuvotteluille passiivisen 
infrastruktuurin asentamisesta. Tällaisen 
määräajan mentyä umpeen on katsottava, 
että sopimusta ei ole tehty ja annettava 
mahdollisuus käynnistää uudet 
neuvottelut.

Or. en

Tarkistus 285
Hella Ranner

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valtuutus- ja valintamenettelyissä vältetään 
viivästykset ja edistetään toimivaa 
kilpailua ja lisätään uusien ja nykyisten 
palvelujen ja laitteiden rinnakkaiskäytön 
avulla loppukäyttäjän tyytyväisyyttä 
ottamalla käyttöön sidosryhmien 
kuulemisen ja korvausjärjestelmien 
kaltaisia toimenpiteitä.

Or. en
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Tarkistus 286
Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valtuutus- ja valintamenettelyissä vältetään 
viivästykset, toimitaan syrjimättömästi ja 
edistetään toimivaa kilpailua ehkäisemällä
mahdolliset kilpailua heikentävät tulokset 
unionin kansalaisten ja kuluttajien 
eduksi.

Or. en

Tarkistus 287
Gunnar Hökmark

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valtuutus- ja valintamenettelyissä vältetään 
viivästykset ja edistetään toimivaa 
kilpailua ehkäisemällä mahdolliset 
kilpailua heikentävät tulokset unionin 
kansalaisten ja kuluttajien eduksi.

Or. en

Tarkistus 288
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valtuutus- ja valintamenettelyissä vältetään 

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

viivästykset ja edistetään toimivaa 
kilpailua ehkäisemällä mahdolliset 
kilpailua heikentävät tulokset unionin 
kansalaisten ja kuluttajien eduksi.

Or. en

Tarkistus 289
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisiä viestintäpalveluja koskevissa 
valtuutus- ja valintamenettelyissä vältetään 
tarpeettomat viivästykset ja edistetään 
toimivaa ja EU:n kansalaisten ja 
kuluttajien etua palvelevaa kilpailua. 

Or. en

Tarkistus 290
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valtuutus- ja valintamenettelyissä vältetään 
viivästykset ja edistetään investointeja ja 
toimivaa kilpailua, ja että niillä 
varmistetaan ennakoitavissa olevat 
tulokset.

Or. ro
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Tarkistus 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 292
Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltiot haluavat hyväksyä 
jonkin 2 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, niiden on tehtävä se 
valtuutusdirektiivin 6 artiklassa 
vahvistettujen ehtojen sekä sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun 
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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 Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2009/140/EY* vahvistettujen, kyseisten 
ehtojen määräämistä tai muuttamista 
koskevien menettelyjen mukaisesti.
______________________
* EUVL L 337, 18.12.2009, s. 25.

Or. en

Tarkistus 294
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltiot haluavat hyväksyä 
jonkin 2 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, niiden on tehtävä se 
valtuutusdirektiivin 6 artiklassa 
vahvistettujen ehtojen sekä sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun
direktiivin 2002/21/EY, sähköisten 
viestintäverkkojen ja niiden 
liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja 
yhteenliittämisestä annetun direktiivin 
2002/19/EY sekä sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista 
valtuutuksista annetun direktiivin 
2002/20/EY muuttamisesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2009/140/EY vahvistettujen, kyseisten 
ehtojen määräämistä tai muuttamista 
koskevien menettelyjen mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 295
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltiot haluavat hyväksyä 
jonkin 2 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, niiden on tehtävä se 
valtuutusdirektiivin 6 artiklassa 
vahvistettujen ehtojen sekä sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun 
direktiivin 2002/21/EY, sähköisten 
viestintäverkkojen ja niiden 
liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja 
yhteenliittämisestä annetun direktiivin 
2002/19/EY sekä sähköisiä 
viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista 
valtuutuksista annetun direktiivin 
2002/20/EY muuttamisesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2009/140/EY vahvistettujen, kyseisten 
ehtojen määräämistä tai muuttamista 
koskevien menettelyjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 296
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltiot haluavat hyväksyä 
jonkin 2 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, niiden on tehtävä se 
valtuutusdirektiivin 6 artiklassa 
vahvistettujen ehtojen sekä sähköisten 



PE460.855v01-00 46/106 AM\860614FI.doc

FI

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 Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2009/140/EY vahvistettujen, kyseisten 
ehtojen määräämistä tai muuttamista 
koskevien menettelyjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 297
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Sanotun rajoittamatta palvelu- ja 
teknologianeutraaliuden periaatteiden 
soveltamista, jäsenvaltioiden on 
yhteistyössä komission kanssa toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että EU:ssa asetetaan 
käytettäväksi kattavuuden ja kapasiteetin 
kannalta riittävästi taajuuksia sen 
varmistamiseksi, että langattomat 
sovellukset tosiasiallisesti auttavat osaltaan 
saavuttamaan tavoitteen, jonka mukaan 
kaikkien kansalaisten ulottuvilla on 
vuoteen 2020 mennessä siirtonopeudeltaan 
vähintään 30 Mbit/s laajakaistaliittymä.

1. Sanotun rajoittamatta palvelu- ja 
teknologianeutraaliuden periaatteiden 
soveltamista, jäsenvaltioiden on 
yhteistyössä komission kanssa toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että EU:ssa asetetaan 
käytettäväksi kattavuuden ja kapasiteetin 
kannalta riittävästi taajuuksia 
(runkoverkkoyhteydet mukaan lukien) sen 
varmistamiseksi, että langattomat 
sovellukset tosiasiallisesti auttavat osaltaan 
saavuttamaan tavoitteen, jonka mukaan 
kaikkien kansalaisten ulottuvilla on 
vuoteen 2020 mennessä siirtonopeudeltaan 
vähintään 30 Mbit/s laajakaistaliittymä.

Or. en
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Tarkistus 298
Leonidas Donskis

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Sanotun rajoittamatta palvelu- ja 
teknologianeutraaliuden periaatteiden 
soveltamista, jäsenvaltioiden on 
yhteistyössä komission kanssa toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että EU:ssa asetetaan 
käytettäväksi kattavuuden ja kapasiteetin 
kannalta riittävästi taajuuksia sen 
varmistamiseksi, että langattomat 
sovellukset tosiasiallisesti auttavat osaltaan 
saavuttamaan tavoitteen, jonka mukaan 
kaikkien kansalaisten ulottuvilla on 
vuoteen 2020 mennessä siirtonopeudeltaan 
vähintään 30 Mbit/s laajakaistaliittymä.

1. Sanotun rajoittamatta palvelu- ja 
teknologianeutraaliuden periaatteiden 
soveltamista, jäsenvaltioiden on 
yhteistyössä komission kanssa toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että EU:ssa on saatavilla
kattavuuden ja kapasiteetin kannalta 
riittävästi yhdenmukaistettuja taajuuksia,
minkä ansiosta unionin laajakaista voi 
olla maailman nopein ja jotta 
varmistetaan, että langattomat sovellukset
ja Euroopan johtava asema uusien 
palveluiden alalla tosiasiallisesti auttavat 
osaltaan luomaan talouskasvua ja
saavuttamaan tavoitteen, jonka mukaan 
kaikkien kansalaisten ulottuvilla on 
vuoteen 2020 mennessä siirtonopeudeltaan 
vähintään 30 Mbit/s laajakaistaliittymä.

Or. en

Tarkistus 299
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Sanotun rajoittamatta palvelu- ja 
teknologianeutraaliuden periaatteiden 
soveltamista, jäsenvaltioiden on 
yhteistyössä komission kanssa toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että EU:ssa asetetaan 
käytettäväksi kattavuuden ja kapasiteetin 
kannalta riittävästi taajuuksia sen 
varmistamiseksi, että langattomat 

1. Sanotun rajoittamatta palvelu- ja 
teknologianeutraaliuden periaatteiden 
soveltamista, jäsenvaltioiden on 
yhteistyössä komission kanssa toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että EU:ssa asetetaan 
käytettäväksi kattavuuden ja kapasiteetin 
kannalta riittävästi taajuuksia sen 
varmistamiseksi, että langattomat 



PE460.855v01-00 48/106 AM\860614FI.doc

FI

sovellukset tosiasiallisesti auttavat osaltaan 
saavuttamaan tavoitteen, jonka mukaan 
kaikkien kansalaisten ulottuvilla on 
vuoteen 2020 mennessä siirtonopeudeltaan 
vähintään 30 Mbit/s laajakaistaliittymä.

sovellukset tosiasiallisesti auttavat osaltaan 
saavuttamaan tavoitteen, jonka mukaan 
kaikkien kansalaisten ulottuvilla on 
vuoteen 2020 mennessä siirtonopeudeltaan 
vähintään 30 Mbit/s laajakaistaverkko.

Or. en

Tarkistus 300
Leonidas Donskis

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2012 mennessä myönnettävä 
valtuudet käyttää kaikkia komission 
päätöksillä 2008/477/EY (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EY (3,4–3,8 GHz) ja 
2009/766/EY (900/1800 MHz) kyseiseen 
käyttöön osoitettuja taajuuksia ehdoin, 
jotka antavat kuluttajille helpon 
mahdollisuuden saada langattomia 
laajakaistapalveluja.

2. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2012 mennessä asetettava
komission päätöksillä 2008/477/EY (2,5–
2,69 GHz), 2008/411/EY (3,4–3,8 GHz) ja 
2009/766/EY (900/1800 MHz) osoitetut 
taajuusalueet saataville edistääkseen 
EU:n kansalaisten ja kuluttajien etujen 
mukaisten langattomien 
laajakaistapalveluiden aiempaa 
laajempaa saatavuutta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sellaisten 
nykyisten ja tulevien palveluiden 
käyttöönottoa, joilla on yhtäläinen oikeus 
käyttää näitä taajuuksia edellä 
mainituissa komission päätöksissä 
asetettujen ehtojen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 301
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 2. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
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tammikuuta 2012 mennessä myönnettävä 
valtuudet käyttää kaikkia komission 
päätöksillä 2008/477/EY (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EY (3,4–3,8 GHz) ja 
2009/766/EY (900/1800 MHz) kyseiseen 
käyttöön osoitettuja taajuuksia ehdoin, 
jotka antavat kuluttajille helpon 
mahdollisuuden saada langattomia 
laajakaistapalveluja.

tammikuuta 2012 mennessä myönnettävä 
valtuudet käyttää kaikkia komission 
päätöksillä 2008/477/EY (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EY (3,4–3,8 GHz) ja 
2009/766/EY (900/1800 MHz) kyseiseen 
käyttöön osoitettuja taajuuksia ehdoin, 
jotka antavat kuluttajille helpon 
mahdollisuuden saada langattomia 
laajakaistapalveluja, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta sellaisten nykyisten ja 
tulevien palveluiden käyttöönottoa, joilla 
on yhtäläinen oikeus käyttää näitä 
taajuuksia komission päätöksessä 
2008/411/EY asetettujen ehtojen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 302
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2012 mennessä myönnettävä 
valtuudet käyttää kaikkia komission 
päätöksillä 2008/477/EY (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EY (3,4–3,8 GHz) ja 
2009/766/EY (900/1800 MHz) kyseiseen 
käyttöön osoitettuja taajuuksia ehdoin, 
jotka antavat kuluttajille helpon 
mahdollisuuden saada langattomia 
laajakaistapalveluja.

2. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2012 mennessä myönnettävä 
valtuudet käyttää kaikkia komission 
päätöksillä 2008/477/EY (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EY (3,4–3,8 GHz) ja 
2009/766/EY (900/1800 MHz) kyseiseen 
käyttöön osoitettuja taajuuksia ehdoin, 
jotka antavat kuluttajille helpon 
mahdollisuuden saada langattomia 
laajakaistapalveluja; yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi 3,4–3,8 GHz 
taajuusalueen käytön olisi perustuttava 
standardointielinten meneillään olevan 
työn tuloksiin.

Or. en
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Tarkistus 303

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2012 mennessä myönnettävä 
valtuudet käyttää kaikkia komission 
päätöksillä 2008/477/EY (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EY (3,4–3,8 GHz) ja 
2009/766/EY (900/1800 MHz) kyseiseen 
käyttöön osoitettuja taajuuksia ehdoin, 
jotka antavat kuluttajille helpon
mahdollisuuden saada langattomia 
laajakaistapalveluja.

2. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2012 mennessä myönnettävä 
valtuudet käyttää kaikkia komission 
päätöksillä 2008/477/EY (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EY (3,4–3,8 GHz) ja 
2009/766/EY (900/1800 MHz) kyseiseen 
käyttöön osoitettuja taajuuksia ehdoin, 
jotka antavat kuluttajille syrjimättömän
mahdollisuuden saada langattomia 
laajakaistapalveluja ilman toimilupaa.

Or. en

Tarkistus 304
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, 
että sähköisten viestintäpalveluiden 
tarjoajat saattavat verkkonsa vastaamaan 
uusinta ja tehokkainta teknologiaa 
ylijäämien luomiseksi itselleen.

Or. en

Tarkistus 305
Leonidas Donskis

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä asetettava 800 
MHz taajuusalue sähköisen viestinnän 
palvelujen saataville päätöksen N:o 
676/2002/EY nojalla vahvistettujen 
yhdenmukaistettujen teknisten ehtojen 
mukaisesti. Jos poikkeukselliset kansalliset 
tai paikalliset olosuhteet, rajat ylittävään 
taajuuskoordinointiin liittyvät ongelmat 
mukaan lukien, estävät kyseisen 
taajuusalueen saatavuuden, komission olisi 
myönnettävä asianomaisen jäsenvaltion 
niitä hakiessa yksittäisiä poikkeuksia
vuoden 2015 loppuun saakka. Mikäli rajat 
ylittävään taajuuskoordinointiin liittyvät 
ongelmat yhden tai useamman 
kolmannen maan kanssa estävät edelleen 
taajuusalueen saatavuuden, komissio
myöntää yksittäisiä poikkeuksia vuosittain 
siihen saakka, kunnes edellä mainitut 
esteet on poistettu. Komissio seuraa 
direktiivin 2002/21/EY 9 artiklan 
mukaisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa alle 1 GHz taajuuksien käyttöä ja 
arvioi, voitaisiinko vapauttaa lisää 
taajuuksia langattoman laajakaistan 
kasvavaan kysyntään vastaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 306
Vladimir Urutchev

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä asetettava 800 
MHz taajuusalue sähköisen viestinnän 
palvelujen saataville päätöksen N:o
676/2002/EY nojalla vahvistettujen 

3. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä asetettava 800 
MHz taajuusalue sähköisen viestinnän 
palvelujen saataville päätöksen N:o
2010/267/EU nojalla vahvistettujen 
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yhdenmukaistettujen teknisten ehtojen 
mukaisesti. Jos poikkeukselliset kansalliset 
tai paikalliset olosuhteet estävät kyseisen 
taajuusalueen saatavuuden, komissio voi 
myöntää jäsenvaltioille yksittäisiä 
poikkeuksia vuoteen 2015 saakka.
Komissio seuraa direktiivin 2002/21/EY 9 
artiklan mukaisesti yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa alle 1 GHz 
taajuuksien käyttöä ja arvioi, voitaisiinko 
vapauttaa lisää taajuuksia uusien 
sovellusten käyttöön.

yhdenmukaistettujen teknisten ehtojen 
mukaisesti. Jos erityiset kansalliset tai 
paikalliset olosuhteet tai rajat ylittävään 
taajuuskoordinointiin liittyvät ongelmat 
yhden tai useamman kolmannen maan 
kanssa estävät kyseisen taajuusalueen 
saatavuuden, voidaan komission 
päätöksen N:o 2010/267/EU 
täytäntöönpanoa lykätä siihen asti, 
kunnes tällaiset esteet on poistettu.
Asianomaisten jäsenvaltioiden on kuuden 
kuukauden kuluessa tämän päätöksen 
voimaantulosta vahvistettava komissiolle 
aikovansa käyttää tässä kohdassa 
säädettyä mahdollisuutta lykätä 
täytäntöönpanoa. Komissio seuraa 
direktiivin 2002/21/EY 9 artiklan 
mukaisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa alle 1 GHz taajuuksien käyttöä ja 
arvioi, voitaisiinko vapauttaa lisää 
taajuuksia uusien sovellusten käyttöön.

Or. en

Tarkistus 307
Lara Comi, Amalia Sartori

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä asetettava 800 
MHz taajuusalue sähköisen viestinnän 
palvelujen saataville päätöksen N:o 
676/2002/EY nojalla vahvistettujen 
yhdenmukaistettujen teknisten ehtojen 
mukaisesti. Jos poikkeukselliset kansalliset 
tai paikalliset olosuhteet estävät kyseisen 
taajuusalueen saatavuuden, komissio 
myöntää yksittäisiä poikkeuksia vuoden
2015 loppuun saakka vastaanotettuaan 
asianomaiselta jäsenvaltiolta poikkeuksen 
myöntämistä koskevan asianmukaisesti 
perustellun hakemuksen. Mikäli rajat 
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taajuuksien käyttöä ja arvioi, voitaisiinko 
vapauttaa lisää taajuuksia uusien 
sovellusten käyttöön.

ylittävään taajuuskoordinointiin liittyvät 
ongelmat yhden tai useamman 
kolmannen maan kanssa estävät edelleen 
taajuusalueen saatavuuden, komissio voi 
myöntää erityisiä poikkeuksia vuosittain 
siihen saakka, kunnes edellä mainitut 
esteet on poistettu. Komissio seuraa 
direktiivin 2002/21/EY 9 artiklan 
mukaisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa kaikkien radiotaajuuksien käyttöä 
ja arvioi, voitaisiinko vapauttaa lisää 
taajuuksia uusien sovellusten käyttöön.
Näiden joukkoon voi kuulua esimerkiksi 
Wifi- ja DVB-teknologioiden käyttö 
täydentävänä alustana mobiililaitteille 
tarjotuille palveluille. 

Or. en

Tarkistus 308
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä asetettava 800 
MHz taajuusalue sähköisen viestinnän 
palvelujen saataville päätöksen N:o 
676/2002/EY nojalla vahvistettujen 
yhdenmukaistettujen teknisten ehtojen 
mukaisesti. Jos poikkeukselliset kansalliset 
tai paikalliset olosuhteet estävät kyseisen 
taajuusalueen saatavuuden, komission olisi 
myönnettävä yksittäisiä poikkeuksia 
vuoden 2015 loppuun saakka 
vastaanotettuaan asianomaiselta 
jäsenvaltiolta poikkeuksen myöntämistä 
koskevan asianmukaisesti perustellun 
hakemuksen. Mikäli rajat ylittävään 
taajuuskoordinointiin liittyvät ongelmat 
yhden tai useamman kolmannen maan 
kanssa estävät edelleen taajuusalueen 
saatavuuden, komissio voi myöntää
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erityisiä poikkeuksia vuosittain siihen
saakka, kunnes edellä mainitut esteet on 
poistettu.
Komissio arvioi direktiivin 2002/21/EY 9 
artiklan mukaisesti yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, voitaisiinko 
vapauttaa lisää taajuuksia 8 artiklassa 
tarkoitetussa katsauksessa todettujen 
uusien sovellusten käyttöön.

Or. en

Tarkistus 309
Arturs Krišjānis Kariņš

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä asetettava 800 
MHz taajuusalue sähköisen viestinnän 
palvelujen saataville päätöksen N:o 
676/2002/EY nojalla vahvistettujen 
yhdenmukaistettujen teknisten ehtojen 
mukaisesti. Jos poikkeukselliset kansalliset 
tai paikalliset olosuhteet estävät kyseisen 
taajuusalueen saatavuuden, komission olisi 
myönnettävä yksittäisiä poikkeuksia 
vuoden 2015 loppuun saakka 
vastaanotettuaan asianomaiselta 
jäsenvaltiolta poikkeuksen myöntämistä 
koskevan asianmukaisesti perustellun 
hakemuksen. Mikäli rajat ylittävään 
taajuuskoordinointiin liittyvät ongelmat 
yhden tai useamman kolmannen maan 
kanssa estävät edelleen taajuusalueen 
saatavuuden, komissio voi myöntää 
erityisiä poikkeuksia vuosittain siihen 
saakka, kunnes edellä mainitut esteet on 
poistettu. Komissio seuraa direktiivin 
2002/21/EY 9 artiklan mukaisesti 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa alle 1 
GHz taajuuksien käyttöä ja arvioi, 
voitaisiinko vapauttaa lisää taajuuksia 
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uusien sovellusten käyttöön.

Or. en

Tarkistus 310
Peter Skinner

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on 17 päivään
kesäkuuta 2015 mennessä asetettava 800 
MHz taajuusalue sähköisen viestinnän 
palvelujen saataville päätöksen N:o 
676/2002/EY nojalla vahvistettujen 
yhdenmukaistettujen teknisten ehtojen 
mukaisesti. Komissio suosittelee 
taajuusalueen asettamista saataville 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä 
niissä jäsenvaltioissa, joissa 
digitalisointiprosessi on jo pitkälle 
edennyt tai saatettu päätökseen ja joissa 
nykyisten palvelujen siirtäminen voidaan 
toteuttaa ajoissa. Komissio seuraa 
direktiivin 2002/21/EY 9 artiklan 
mukaisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa UHF-kaistan (ts. 300 MHz ja 
3 GHz välillä olevien taajuuksien) käyttöä 
ja arvioi, voitaisiinko vapauttaa lisää 
taajuuksia uusien sovellusten käyttöön.

Or. en

Tarkistus 311
Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

tammikuuta 2013 mennessä asetettava 800 
MHz taajuusalue saataville taajuuksien 
myöntämiseksi sähköisen viestinnän 
palveluille päätöksen N:o 676/2002/EY 
nojalla vahvistettujen yhdenmukaistettujen 
teknisten ehtojen mukaisesti. Ainoastaan 
poikkeustapauksissa ja silloin, kun 
asianmukaisesti perustellut historialliset 
syyt estävät kyseisen taajuusalueen 
saatavuuden, komissio voi myöntää 
jäsenvaltioille yksittäisiä poikkeuksia 
vuoteen 2015 saakka.

Or. en

Tarkistus 312
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on 17 päivään 
kesäkuuta 2015 mennessä asetettava 800 
MHz taajuusalue sähköisen viestinnän 
palvelujen saataville päätöksen N:o 
676/2002/EY nojalla vahvistettujen 
yhdenmukaistettujen teknisten ehtojen 
mukaisesti. Komissio suosittelee 
taajuusalueen asettamista saataville 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä 
niissä jäsenvaltioissa, joissa 
digitalisointiprosessi on jo pitkälle 
edennyt tai saatettu päätökseen ja joissa 
kyseistä taajuusaluetta nykyisin 
käyttävien palvelujen siirtäminen voidaan 
toteuttaa ajoissa. Komissio seuraa 
direktiivin 2002/21/EY 9 artiklan 
mukaisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa taajuuksien käyttöä taajuusalueella 
3 MHz – 6 GHz ja arvioi, voitaisiinko 
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vapauttaa lisää taajuuksia uusien 
sovellusten käyttöön.

Or. fr

Tarkistus 313
Paul Rübig

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 314
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä asetettava 800 

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

MHz taajuusalue sähköisen viestinnän 
palvelujen saataville päätöksen N:o 
676/2002/EY nojalla vahvistettujen 
yhdenmukaistettujen teknisten ehtojen 
mukaisesti. Komissio voi myöntää 
jäsenvaltioille yksittäisiä poikkeuksia 
vuoteen 2015 saakka ainoastaan teknisiin 
syihin pohjautuvissa asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa. Komissio 
seuraa direktiivin 2002/21/EY 9 artiklan 
mukaisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa alle 1 GHz taajuuksien käyttöä ja 
arvioi, voitaisiinko vapauttaa lisää 
taajuuksia langattoman laajakaistan ja
uusien sovellusten kasvavaan kysyntään 
vastaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 315
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 316
Hella Ranner

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 317

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä asetettava 800 
MHz taajuusalue sähköisen viestinnän

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

palvelujen saataville päätöksen N:o 
676/2002/EY nojalla vahvistettujen 
yhdenmukaistettujen teknisten ehtojen 
mukaisesti. Jos poikkeukselliset kansalliset 
tai paikalliset olosuhteet estävät kyseisen 
taajuusalueen saatavuuden, komissio voi 
myöntää jäsenvaltioille yksittäisiä 
poikkeuksia vuoteen 2015 saakka. 
Komissio seuraa direktiivin 2002/21/EY 9 
artiklan mukaisesti yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa alle 1 GHz ja 300 
MHz ja 6 GHz välisellä alueella
taajuuksien käyttöä ja arvioi, voitaisiinko 
vapauttaa lisää taajuuksia uusien 
sovellusten käyttöön.

Or. en

Tarkistus 318
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 319
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio toteuttaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa asianmukaisilla 
tasoilla toimia varmistaakseen 
taajuusalueiden 1,5 GHz (1452–1492 
MHz), jonka satelliitti- ja maanpäälliset 
palvelut jo nyt jakavat, ja 2,3 GHz (2300–
2400 MHz) jatkuvan yhdenmukaistamisen 
ja tehokkaamman käytön kaikkialla 
unionissa langattomia 
laajakaistapalveluita varten. Komissio 
seuraa jatkuvasti langattomien 
laajakaistapalveluiden kapasiteettitarpeita 
ja arvioi perustelluista syistä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa tarvetta ryhtyä 
yhdenmukaistamaan muita 
taajuusalueita, kuten 700 MHz 
taajuusaluetta (694–790 MHz), 
vastatakseen ensisijaisesti 
audiovisuaalisesta sisällöstä johtuvaan 
mobiililaajakaistapalveluiden kasvavaan 
kysyntään. Tällä yhdenmukaistamisen 
syventämisellä ei kuitenkaan rajoiteta 
unionissa mahdollisesti hyväksyttäviä 
teknologisia ratkaisuja ja sillä on 
varmistettava yhtäläiset 
toimintaolosuhteet erilaisten 
teknologisten ratkaisujen välillä sekä 
tuettava Euroopan laajuisten toimijoiden 
syntymistä. 

Or. en
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Tarkistus 320
Gunnar Hökmark

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio toteuttaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa asianmukaisilla 
tasoilla toimia varmistaakseen 
taajuusalueiden 1,5 GHz (1452–1492 
MHz) ja 2,3 GHz (2300–2400 MHz) 
yhdenmukaistamisen ja käytön 
langattomia laajakaistapalveluita varten. 
Komissio seuraa jatkuvasti langattomien 
laajakaistapalveluiden kapasiteettitarpeita 
ja arvioi perustelluista syistä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa tarvetta ryhtyä 
yhdenmukaistamaan muita 
taajuusalueita, kuten 700 MHz:n
taajuusaluetta (694–790 MHz). 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
taajuuksien käytön siirtämisestä tai 
uudelleenjakamisesta aiheutuvat 
kustannukset korvataan tarvittaessa 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 321
Leonidas Donskis

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio toteuttaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa asianmukaisilla 
tasoilla toimia varmistaakseen 
taajuusalueiden 1,5 GHz (1452–1492 
MHz) ja 2,3 GHz (2300–2400 MHz) 
yhdenmukaistamisen ja käytön 
langattomia laajakaistapalveluita varten. 
Komissio seuraa jatkuvasti langattomien 
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laajakaistapalveluiden kapasiteettitarpeita 
ja arvioi perustelluista syistä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa tarvetta ryhtyä 
yhdenmukaistamaan muita 
taajuusalueita, kuten 700 MHz:n 
taajuusaluetta (694–790 MHz).
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
taajuuksien käytön siirtämisestä tai 
uudelleenjakamisesta aiheutuvat 
kustannukset korvataan tarvittaessa 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 322
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio arvioi 8 artiklassa 
tarkoitetun kartoituksen yhteydessä ja 
voimassa olevan sääntelykehyksen 
mukaisesti yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa, onko langattomia 
laajakaistapalveluita varten tarpeen 
yhdenmukaistaa ja ottaa käyttöön lisää 
taajuuskaistoja ja onko niiden 
yhdenmukaistaminen ja käyttöönotto 
mahdollista toteuttaa. Komissio seuraa 
jatkuvasti langattomien 
laajakaistapalveluiden kapasiteettitarpeita 
ja arvioi perustelluista syistä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa tarvetta ryhtyä 
yhdenmukaistamaan muita 
taajuusalueita.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
taajuuksien käytön siirtämisestä tai 
uudelleenjakamisesta aiheutuvat 
kustannukset korvataan tarvittaessa 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 323
Hella Ranner

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio toteuttaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa asianmukaisilla 
tasoilla toimia varmistaakseen 
taajuusalueiden 900 MHz ja 2,3 GHz 
(2300–2400 MHz) yhdenmukaistamisen ja 
tehokkaan käytön langattomia 
laajakaistapalveluita varten. Komissio 
seuraa jatkuvasti langattomien 
laajakaistapalveluiden 
kapasiteettitarpeita. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että taajuuksien käytön 
siirtämisestä tai uudelleenjakamisesta 
aiheutuvat kustannukset korvataan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 324
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio ryhtyy yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa asianmukaisiin 
toimiin muiden taajuuksien 
yhdenmukaistamiseksi, jotta voidaan 
vastata mobiililaajakaista- ja muiden 
uusien langattomien viestintäpalveluiden 
kasvavaan kysyntään kuluttajien 
keskuudessa, mukaan lukien 1,5 GHz ja 
2,3 GHz taajuusalueiden 
yhdenmukaistaminen ja alle 1 Ghz 
taajuuksien käytön uudelleenarviointi, 
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johon sisältyy 700 MHz taajuusalueen 
mahdollinen yhdenmukaistaminen, jonka 
osalta komissio esittää 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä ehdotuksia 
mahdollisiksi lisätoimiksi.

Or. en

Tarkistus 325
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio toteuttaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa asianmukaisilla 
tasoilla toimia varmistaakseen 
taajuusalueiden 900 MHz ja 2,3 GHz 
(2300–2400 MHz) yhdenmukaistamisen ja 
tehokkaan käytön langattomia 
laajakaistapalveluita varten. Komissio 
seuraa jatkuvasti langattomien 
laajakaistapalveluiden 
kapasiteettitarpeita. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että taajuuksien käytön 
siirtämisestä tai uudelleenjakamisesta 
aiheutuvat kustannukset korvataan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 326
Paul Rübig

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio toteuttaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa asianmukaisilla 
tasoilla toimia varmistaakseen 
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taajuusalueiden 1,5 GHz (1452–1492 
MHz) ja 2,3 GHz (2300–2400 MHz) 
yhdenmukaistamisen ja käytön 
langattomia laajakaistapalveluita varten. 
Komissio seuraa jatkuvasti langattomien 
laajakaistapalveluiden kapasiteettitarpeita 
ja toteuttaa lisäksi toimia edistääkseen 
toista digitaaliylijäämää (698–790 MHz) 
ja harkitsee palvelujen pitkän aikavälin 
lähentämistä taajuusalueen 470–698 MHz 
osalta.

Or. en

Tarkistus 327
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio arvioi yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa, olisiko 
mahdollista vapauttaa ja asettaa saataville 
lisää taajuuksia, kuten 700 MHz 
taajuusalue. Tässä arvioinnissa otetaan 
huomioon seuraavat näkökohdat: 
taajuusteknologioiden kehitys, radio- ja 
televisiolähetystoiminnan mahdolliset 
tulevat tarpeet, ja langattoman 
laajakaistan käyttöön soveltuvien 
taajuuksien puute muilla taajuusalueilla.

Or. en

Tarkistus 328
Hella Ranner

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa varmistettava, että 
laajakaistaa edellyttävien sisältöjen ja 
palvelujen saatavuutta taajuusalueen 790–
862 MHz (800 MHz) välityksellä 
edistetään harvaan asutuilla alueilla 
erityisesti kattavuusvelvoitteiden avulla; 
tässä yhteydessä niiden on selviteltävä 
keinoja ja tarvittaessa toteutettava 
toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa, että 
800 MHz taajuusalueen vapauttaminen ei 
aiheuta haittaa taajuuksien käyttäjille 
ohjelma- ja tapahtumatuotannon alalla ja 
muille 800 MHz taajuusalueen nykyisille 
käyttäjille. Jäsenvaltioiden on selviteltävä 
keinoja ja tarvittaessa toteutettava 
toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa, 
että 800 MHz taajuusalueen 
uudelleenjakaminen ei aiheuta haittaa 
loppukäyttäjien mahdollisuuksille käyttää 
voimassa olevien standardien mukaisia 
muita kuin radioteknisiä laitteita, jotka 
hyödyntävät samaa taajuuskaistaa.

Or. en

Tarkistus 329
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa varmistettava, että 
laajakaistaa edellyttävien sisältöjen ja
palvelujen saatavuutta taajuusalueen 790–
862 MHz (800 MHz) välityksellä 
edistetään harvaan asutuilla alueilla 
erityisesti kattavuusvelvoitteiden avulla;
tässä yhteydessä niiden on selviteltävä 
keinoja ja tarvittaessa toteutettava 

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

Jäsenvaltioiden on yhdessä komission 
kanssa selviteltävä keinoja ja tarvittaessa 
toteutettava teknisiä ja sääntelyä koskevia 
toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa, 
että ohjelma- ja tapahtumatuotannon 
alalla käyttäjien saatavilla on riittävästi 
taajuuksia. Komissio rohkaisee 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
käytettävissä on oikea-aikaisesti ja 
riittävästi varoja kattamaan suorat 
siirtymiskustannukset sekä ohjelma- ja 
tapahtumatuotannon ja 
lähetyspalveluiden suojelemiseen liittyvät 
suorat kustannukset.

Or. en

Tarkistus 330
Teresa Riera Madurell

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa varmistettava, että 
laajakaistaa edellyttävien sisältöjen ja 
palvelujen saatavuutta taajuusalueen 790–
862 MHz (800 MHz) välityksellä 
edistetään harvaan asutuilla alueilla 
erityisesti kattavuusvelvoitteiden avulla; 
tässä yhteydessä niiden on selviteltävä 
keinoja ja tarvittaessa toteutettava 
toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa, että 
800 MHz taajuusalueen vapauttaminen ei 
aiheuta haittaa taajuuksien käyttäjille 
ohjelma- ja tapahtumatuotannon alalla ja 
että tätä kaistaa nykyisin käyttävien ja alle 
790 MHz taajuusalueelle siirrettävien 
maanpäällisen digitaalitelevision 
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kanavien osalta ne kustannukset, jotka 
aiheutuvat lähetystoiminnan harjoittajille 
ja käyttäjille kahden taajuusalueen 
yhtäaikaisesta käytöstä tai lähetys- tai 
vastaanottolaitteiston mukauttamisesta 
uusia kanavia varten, korvataan 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 331
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 332
Petra Kammerevert

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 333
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Jäsenvaltioiden ja komission on 
selviteltävä keinoja ja tarvittaessa 
toteutettava toimenpiteitä, joilla voidaan 
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varmistaa, että ohjelma- ja 
tapahtumatuotannon alalla käyttäjien 
saatavilla on riittävästi taajuuksia.

Or. en

Tarkistus 334
Sabine Verheyen

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 335
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa varmistettava, että 
laajakaistaa edellyttävien sisältöjen ja 

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

palvelujen saatavuutta taajuusalueen 790–
862 MHz (800 MHz) välityksellä 
edistetään harvaan asutuilla alueilla 
erityisesti kattavuusvelvoitteiden avulla; 
tässä yhteydessä niiden on selviteltävä 
keinoja ja toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 800 
MHz taajuusalueen vapauttaminen ei 
aiheuta haittaa taajuuksien käyttäjille 
ohjelma- ja tapahtumatuotannon alalla eikä 
johda nykyisten lähetyspalveluiden 
keskeytymiseen.

Or. fr

Tarkistus 336
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro
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Tarkistus 337
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 338
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE460.855v01-00 74/106 AM\860614FI.doc

FI

ohjelma- ja tapahtumatuotannon alalla. ohjelma- ja tapahtumatuotannon alalla eikä 
johda nykyisten lähetyspalveluiden 
häiriintymiseen.

Or. en

Tarkistus 339
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 340
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa toteutettava tarvittavat 
tekniset ja sääntelyä koskevat toimet 
haitallisten häiriöiden välttämiseksi 800 
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MHz taajuusalueella toimivien sähköisten 
viestintäpalveluiden sekä alle 790 MHz 
taajuusalueella toimivien 
lähetyspalveluiden ja ohjelma- ja 
tapahtumatuotannon palveluiden välillä.
Komissio rohkaisee jäsenvaltioita 
varmistamaan, että siirtymiskustannusten 
ja lähetyspalveluihin kohdistuvien 
häiriöiden vähentämiseksi toteutettaviin 
toimiin liittyvien kustannusten 
kattamiseen varataan oikea-aikaisesti ja 
riittävästi varoja.

Or. fr

Tarkistus 341
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio arvioi yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa, voidaanko 
langattomille liityntäjärjestelmille, 
langattomat lähiverkot mukaan luettuina, 
päätöksessä 2005/513/EY vahvistettua 
toimilupavapaata taajuusaluetta laajentaa 
huomattavasti suurempaan osaan 8 
artiklassa tarkoitetussa kartoituksessa 
yksilöidystä 5 GHz taajuusalueesta, jotta 
voidaan ottaa huomioon tällä alalla 
käyttöön otettaviin standardeihin liittyvät 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 342
Jean-Pierre Audy

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

4 a. Komission arvioi yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, voidaanko 
langattomille liityntäjärjestelmille, 
langattomat lähiverkot mukaan 
luetteluina, päätöksessä 2005/513/EY 
vahvistettua toimilupavapaata 
taajuusaluetta laajentaa 8 artiklassa 
tarkoitetun kartoituksen ja muihin 
käyttötarkoituksiin liittyvän taajuuksien 
käytön huomioon ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 343
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa toteutettava tarvittavat 
tekniset ja sääntelyä koskevat toimet 
haitallisten häiriöiden välttämiseksi 800 
MHz taajuusalueella toimivien sähköisten 
viestintäpalveluiden sekä alle 790 MHz 
taajuusalueella toimivien ohjelma- ja 
tapahtumatuotannon palveluiden välillä.

Or. en

Tarkistus 344
Angelika Niebler

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
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komission kanssa toteutettava tarvittavat 
tekniset ja sääntelyä koskevat toimet sen 
varmistamiseksi, että televisio- ja 
radiolähetystoimintaa ja käyttäjiä 
ohjelma- ja tapahtumatuotannon alalla 
haittaavat häiriöt vältetään.

Or. de

Tarkistus 345
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4a. Komissio rohkaisee jäsenvaltioita 
varmistamaan, että siirtymiskustannusten 
ja lähetyspalveluihin kohdistuvien 
häiriöiden vähentämiseksi toteutettaviin 
toimiin liittyvien kustannusten 
kattamiseen varataan oikea-aikaisesti ja 
riittävästi varoja.

Or. en

Tarkistus 346
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Komissiota pyydetään toteuttamaan 
mahdollisimman nopeasti direktiivin 
2002/21/EY 9 b artiklan 3 kohdan nojalla 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltiot sallivat 
kaupankäynnin EU:ssa taajuuksien 
käyttöoikeuksilla yhdenmukaistetuilla 
taajuuskaistoilla 790–862 MHz ("800 MHz 
alue"), 880–915 MHz, 925–960 MHz, 

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

1710–1785 MHz, 1805–1880 MHz, 1900–
1980 MHz, 2010–2025 MHz, 2110–2170 
MHz, 2,5–2,69 GHz ja 3,4–3,8 GHz sekä 
muilla matkaviestintäpalveluita varten 
vapautetuilla taajuuksilla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sellaisten 
nykyisten ja tulevien palveluiden 
käyttöönottoa, joilla on yhtäläinen oikeus 
käyttää näitä taajuuksia komission 
päätöksissä asetettujen ehtojen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 347
Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 348
Leonidas Donskis

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissiota pyydetään toteuttamaan 
tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa mahdollisimman nopeasti 
direktiivin 2002/21/EY 9 b artiklan 3 
kohdan nojalla tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltiot sallivat 
taajuuksien käyttöoikeuksien siirtämisen 
tai vuokraamisen EU:ssa yhdellä tai 
useammalla seuraavista 
yhdenmukaistetuista taajuuskaistoista:
790–862 MHz ("800 MHz alue"), 880–915 
MHz, 925–960 MHz, 1710–1785 MHz, 
1805–1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010–
2025 MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–2,69 
GHz ja 3,4–3,8 GHz.

Or. en

Tarkistus 349
Robert Goebbels

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

6. Varmistaakseen, että kaikki kansalaiset 
voivat käyttää edistyksellisiä digitaalisia 
palveluja, myös laajakaistaa, erityisesti 
maaseudulla ja syrjäisillä ja harvaan 
asutuilla alueilla, jäsenvaltioiden ja
komission on varmistettava, että saatavilla 
on riittävästi taajuuksia internetin käytön
mahdollistavien satelliittipalveluiden
tarjontaa ja audiovisuaalisen sisällön 
jakamista varten. Muiden 
taajuuskaistojen teknistä 
yhdenmukaistamista voidaan harkita 
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päätöksen 676/2002/EY mukaisesti ja 
asianmukaiset soveltuvuustutkimukset 
huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 350
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

6. Varmistaakseen, että kaikki kansalaiset 
voivat käyttää edistyksellisiä digitaalisia 
palveluja, myös laajakaistaa, erityisesti 
maaseudulla ja syrjäisillä ja harvaan 
asutuilla alueilla, jäsenvaltioiden ja
komission on varmistettava, että saatavilla 
on riittävästi taajuuksia internetin käytön
mahdollistavien satelliittipalveluiden
tarjontaa ja audiovisuaalisen sisällön 
jakamista varten. Muiden 
taajuuskaistojen teknistä 
yhdenmukaistamista voidaan harkita 
päätöksen 676/2002/EY mukaisesti ja 
asianmukaiset soveltuvuustutkimukset 
huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 351
Leonidas Donskis

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Komission on tarvittaessa 
varmistettava, että saatavilla on 
lisätaajuuskaistoja yhdenmukaistetuille 
satelliittipalveluille sellaisten 

6. Varmistaakseen, että kaikki kansalaiset 
voivat käyttää edistyksellisiä digitaalisia 
palveluja, myös laajakaistaa, erityisesti 
syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla, 
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laajakaistayhteyksien tarjontaa varten, 
jotka kattavat EU:n koko alueen, kaikkein 
syrjäisimmät seudut mukaan luettuina,
internetin käytön mahdollistavalla 
laajakaistatarjonnalla, joka hinnaltaan 
vastaa maanpäällisten verkkojen
tarjontaa.

jäsenvaltiot ja komissio voivat selvittää, 
onko saatavilla riittävästi taajuuksia
internetin käytön mahdollistavien, 
laajakaistaa hyödyntävien 
satelliittipalveluiden tarjontaa varten.

Or. en

Tarkistus 352
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

6. Varmistaakseen, että kaikki kansalaiset 
ja yritykset voivat käyttää edistyksellisiä 
digitaalisia palveluja, myös laajakaistaa, 
erityisesti syrjäisillä ja harvaan asutuilla 
alueilla, jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava, että saatavilla on riittävästi 
laajakaistaa hyödyntäviä taajuuksia
internetin käytön mahdollistavien, 
yhdenmukaistettujen ja hinnaltaan 
maanpäällisten verkkojen tarjontaa
vastaavien satelliittipalveluiden tarjontaa 
varten.

Or. en

Tarkistus 353
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Komission on tarvittaessa varmistettava, 
että saatavilla on lisätaajuuskaistoja 
yhdenmukaistetuille satelliittipalveluille 

6. Varmistaakseen, että kaikki kansalaiset 
voivat käyttää edistyksellisiä digitaalisia 
palveluja, myös laajakaistaa, erityisesti 
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sellaisten laajakaistayhteyksien tarjontaa 
varten, jotka kattavat EU:n koko alueen, 
kaikkein syrjäisimmät seudut mukaan 
luettuina, internetin käytön
mahdollistavalla laajakaistatarjonnalla, 
joka hinnaltaan vastaa maanpäällisten 
verkkojen tarjontaa.

syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla, 
jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava, että saatavilla on riittävästi 
laajakaistaa hyödyntäviä taajuuksia
internetin käytön mahdollistavien ja
hinnaltaan maanpäällisten verkkojen 
tarjontaa vastaavien satelliittipalveluiden 
tarjontaa varten.

Or. en

Tarkistus 354
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 355
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Komission on tarvittaessa varmistettava, 
että saatavilla on lisätaajuuskaistoja 
yhdenmukaistetuille satelliittipalveluille 
sellaisten laajakaistayhteyksien tarjontaa 

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

varten, jotka kattavat EU:n koko alueen, 
kaikkein syrjäisimmät seudut mukaan 
luettuina, internetin käytön 
mahdollistavalla laajakaistatarjonnalla.

Or. en

Tarkistus 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 357
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 6 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa tutkittava 
mahdollisuutta laajentaa picocell- ja 
femtocell-tukiasemien saatavuutta ja 
käyttöä.
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Or. en

Tarkistus 358
Ioan Enciu

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
komissio laatii selvityksiä ja tarkastelee 
mahdollisuuksia laatia 
valtuutusjärjestelmiä, jotka tukisivat 
vähähiilisyyteen pyrkivää politiikkaa 
vähentämällä energiankulutusta 
taajuuksien käytössä sekä asettamalla 
taajuuksia sellaisten langattomien 
teknologioiden käyttöön, joilla voidaan 
auttaa säästämään energiaa; tällaisia ovat 
esimerkiksi älykkäät energiaverkot ja 
älykkäät kulutusmittarijärjestelmät.

2. Yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
komissio laatii selvityksiä ja tarkastelee 
mahdollisuuksia laatia 
valtuutusjärjestelmiä, jotka tukisivat 
vähähiilisyyteen pyrkivää politiikkaa 
vähentämällä energiankulutusta 
taajuuksien käytössä sekä asettamalla 
taajuuksia sellaisten langattomien 
teknologioiden käyttöön, joilla voidaan 
auttaa säästämään energiaa ja 
parantamaan energiatehokkuutta; 
tällaisia ovat esimerkiksi älykkäät 
energiaverkot ja älykkäät 
kulutusmittarijärjestelmät.

Or. en

Tarkistus 359
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio ulottaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa edellä 2 kohdassa 
tarkoitetut selvitykset koskemaan 
vesihuoltoverkostojen kaltaisten muiden 
jakelujärjestelmien tehokkuuden 
parantamista.

Or. en
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Tarkistus 360
Gunnar Hökmark

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio selvittää katastrofien ehkäisyä 
sekä niihin varautumista ja reagointia 
koskevan PPRD-ohjelman taajuustarpeen 
sekä sen, voiko ohjelma jakaa taajuuksia 
sotilaskäytön kanssa tai käyttää 
kaupallisia verkkoja, jotta varmistetaan,
että saataville asetetaan yhdenmukaistetuin 
ehdoin riittävästi kapasiteettia tukemaan 
turvallisuuteen liittyvien palvelujen 
kehitystä ja niihin liittyvien laitteiden 
vapaata liikkuvuutta sekä innovatiivisten ja 
yhteentoimivien ratkaisujen kehittämistä 
yleisen turvallisuuden takaamista, 
väestönsuojelua ja pelastuspalveluja 
varten.

Or. en

Tarkistus 361
Petra Kammerevert

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa varmistettava, että 
saataville asetetaan yhdenmukaistetuin 
ehdoin riittävästi taajuuksia tukemaan 
turvallisuuteen liittyvien palvelujen 
kehitystä ja niihin liittyvien laitteiden 
vapaata liikkuvuutta sekä innovatiivisten ja 
yhteentoimivien ratkaisujen kehittämistä 
yleisen turvallisuuden takaamista, 
väestönsuojelua ja pelastuspalveluja 
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varten. Tämä ei koske 
yleisradiotoimintaan käytettyjä 
taajuuksia.

Or. de

Tarkistus 362
Hella Ranner

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa varmistettava, että 
saataville asetetaan yhdenmukaistetuin 
ehdoin riittävästi taajuuksia tukemaan 
turvallisuuteen liittyvien palvelujen 
kehitystä ja niihin liittyvien laitteiden 
vapaata liikkuvuutta sekä innovatiivisten ja 
yhteentoimivien ratkaisujen kehittämistä 
yleisen turvallisuuden takaamista, 
väestönsuojelua ja pelastuspalveluja 
varten. Tämä ei koske 
yleisradiotoimintaan käytettyjä 
taajuuksia.

Or. de

Tarkistus 363
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Komission on tarvittaessa varmistettava, 
että saataville asetetaan yhdenmukaistetuin 
ehdoin riittävästi taajuuksia tukemaan 
turvallisuuteen liittyvien palvelujen 
kehitystä ja niihin liittyvien laitteiden 
vapaata liikkuvuutta sekä innovatiivisten ja 

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

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

Or. en

Tarkistus 364
Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 365

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 366
Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Hella Ranner

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 367
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava, että 
radiotaajuustunnistukselle ja muille 
esineiden internetin langattomille 
viestintäteknologioille asetetaan 
taajuuksia saataville, ja niiden on tuettava 
esineiden internetin viestintää varten 
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jaettavien taajuuksien standardointia 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 368
Vladimir Urutchev

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toimenpiteet, jotka vaikuttavat 
jäsenvaltion yksinomaan ja suoraan 
julkisen turvallisuuden ja puolustuksen 
tarpeita varten käyttämiin 
radiotaajuuskaistoihin
Silloin, kun yksittäinen toimenpide 
vaikuttaa jäsenvaltion yksinomaan ja 
suoraan julkisen turvallisuuden ja 
puolustuksen tarpeita varten käyttämiin 
radiotaajuuskaistoihin ja kun tällaisten 
taajuuskaistojen vapauttaminen 
aiheuttaisi kohtuuttoman taakan, 
jäsenvaltio voi jatkaa kyseisten kaistojen 
käyttämistä julkiseen turvallisuuteen ja 
puolustukseen liittyvistä syistä siihen 
saakka, kunnes 
yhdenmukaistamistoimenpiteen 
ilmoittamispäivänä asianomaisella 
kaistalla toimivat järjestelmät on poistettu 
vaiheittain käytöstä. Kyseisen jäsenvaltion 
on ilmoitettava päätöksestään 
asianmukaisesti komissiolle.

Or. en

Tarkistus 369
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava kaikki 
tarvittavat tiedot taajuuksien käytöstä 
komissiolle, joka laatii katsauksen 
taajuuksien nykykäytöstä. Toimitettavien 
tietojen on oltava riittävän 
yksityiskohtaisia, jotta katsauksessa 
voidaan arvioida taajuuksien käytön 
tehokkuutta sekä määrittää mahdolliset 
tulevat taajuustarpeet EU:ssa erityisesti 
taajuusalueella 300 MHz – 3 GHz. 
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
toimitettava tietoja toimilupakohtaisesti ja 
sekä kaupallisen että julkisen sektorin 
käyttäjistä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta liiketoiminnan kannalta 
arkaluontoisten ja luottamuksellisten 
tietojen salaamista.

Or. en

Tarkistus 370
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava
komissiolle kaikki tarvittavat tiedot niistä 
taajuuskaistoista, joihin voi 
tulevaisuudessa kohdistua 
uudelleenjakotoimia esimerkiksi käytön 
tehottomuuden, kaistan 
käyttämättömyyden tai teknologian 
kehityksen johdosta. Tuloksena olevan 
katsauksen avulla komissio voi 
määrittää ne taajuuskaistat, jotka voivat 
soveltua yhdenmukaistamiseen tässä 
päätöksessä vahvistettujen unionin 
politiikkojen tukemiseksi. Katsauksella 
olisi myös edistettävä innovointia ja 
parannettava kilpailua sisämarkkinoilla 
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niin yksityisten kuin julkistenkin 
käyttäjien etujen mukaisesti samalla 
kun siinä otetaan huomioon kyseisten 
taajuuksien nykyisille käyttäjille 
mahdollisesti aiheutuvat myönteiset ja 
kielteiset vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 371
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava kaikki 
tarvittavat tiedot taajuuksien käytöstä 
komissiolle, joka laatii katsauksen 
taajuuksien nykykäytöstä ja määrittää 
tulevat taajuustarpeet EU:ssa.
Ensivaiheessa tällaisen katsauksen on 
käsitettävä taajuudet alueella 300 MHz –
3 GHz.

Or. en

Tarkistus 372
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava kaikki 
tarvittavat tiedot taajuuksien käytöstä 
komissiolle, joka laatii katsauksen 
kaikkien nykyisten radiotaajuuksien 
käytöstä ja mahdollisista tulevista 
taajuuksien tarpeista EU:ssa.

Or. en
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Tarkistus 373
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 374

Jens Rohde
Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava kaikki 
tarvittavat tiedot taajuuksien käytöstä 
komissiolle, joka laatii katsauksen 
taajuuksien nykykäytöstä ja mahdollisista 
tulevista taajuustarpeista EU:ssa erityisesti 
taajuusalueella 300 MHz – 6 GHz.

Or. en

Tarkistus 375
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava kaikki 
tarvittavat tiedot taajuuksien käytöstä 
komissiolle, joka laatii katsauksen 
taajuuksien nykykäytöstä ja mahdollisista 
tulevista taajuustarpeista EU:ssa erityisesti 
taajuusalueella 300 MHz – 6 GHz.

Or. fr

Tarkistus 376
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava kaikki 
tarvittavat tiedot taajuuksien käytöstä 
komissiolle, joka laatii katsauksen 
taajuuksien nykykäytöstä ja mahdollisista 
tulevista taajuustarpeista EU:ssa erityisesti 
taajuusalueella 300 MHz – 6 GHz.

Or. en

Tarkistus 377
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 378
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 379
Paul Rübig

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 380
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 381
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 382
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 383
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 384
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 385
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 386
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 387
Henri Weber

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun katsauksen 
perusteella on voitava arvioida taajuuksien 
nykyisen käytön teknistä tehokkuutta sekä 
yksilöidä tehottomat teknologiat ja 
sovellukset, käyttämättömät tai 
tehottomasti käytetyt taajuudet sekä 
taajuuksien yhteiskäyttömahdollisuudet. 

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

tehottomasti käytetyt taajuudet sekä 
taajuuksien yhteiskäyttömahdollisuudet. 
Katsauksessa on otettava huomioon 
kuluttajien ja operaattorien taholta tulevaan 
kysyntään pohjautuvat tulevat 
taajuustarpeet sekä mahdollisuudet vastata 
näihin tarpeisiin.

Or. fr

Tarkistus 388
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 389
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 390

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 391
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
katsauksessa on tarkasteltava taajuuksien 
erityyppistä käyttöä sekä yksityisellä että 
julkisella sektorilla ja sen on autettava 
yksilöimään taajuuskaistoja, jotka 
voitaisiin sekä julkisen että yksityisen 
sektorin käyttäjiä hyödyttävällä tavalla 
ottaa käyttöön tai osoittaa toiseen 
käyttötarkoitukseen niiden käytön 
tehostamiseksi, innovoinnin edistämiseksi 
ja kilpailun lisäämiseksi sisämarkkinoilla 
niin, että otetaan huomioon mahdolliset 
myönteiset ja kielteiset vaikutukset 
kyseisten taajuuskaistojen nykyisiin 
käyttäjiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 392
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
katsauksessa on tarkasteltava taajuuksien 
erityyppistä käyttöä sekä yksityisellä että
julkisella sektorilla ja sen on autettava 
yksilöimään taajuuskaistoja, jotka 
voitaisiin sekä julkisen että yksityisen 
sektorin käyttäjiä hyödyttävällä tavalla 
ottaa käyttöön tai osoittaa toiseen 
käyttötarkoitukseen niiden käytön 
tehostamiseksi, innovoinnin edistämiseksi 
ja kilpailun lisäämiseksi sisämarkkinoilla 
niin, että otetaan huomioon mahdolliset 
myönteiset ja kielteiset vaikutukset 
kyseisten taajuuskaistojen nykyisiin 
käyttäjiin.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
katsauksessa on tarkasteltava taajuuksien 
erityyppistä käyttöä julkisella sektorilla ja 
sen on autettava yksilöimään 
taajuuskaistoja, jotka voitaisiin sekä 
julkisen että yksityisen sektorin käyttäjiä 
hyödyttävällä tavalla ottaa käyttöön tai 
osoittaa toiseen käyttötarkoitukseen niiden 
käytön tehostamiseksi, innovoinnin 
edistämiseksi ja kilpailun lisäämiseksi 
sisämarkkinoilla niin, että otetaan 
huomioon mahdolliset myönteiset ja 
kielteiset vaikutukset kyseisten 
taajuuskaistojen nykyisiin käyttäjiin, 
vaikutukset Euroopan unionin rajojen 
ulkopuolella mukaan lukien.
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Or. en

Tarkistus 393
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio sisällyttää mahdollisuuksien 
mukaan edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 
katsaukseen myös tietoja jäsenvaltion 
naapurimaassa tapahtuvasta taajuuksien 
käytöstä, jolla voi olla suora tai epäsuora 
vaikutus taajuuksien käyttöön unionissa.

Or. en

Tarkistus 394

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio tutkii pilottisovellusten 
avulla solmuverkkoteknologioiden 
tarjoamia mahdollisuuksia lisätä 
taajuuksien tehokasta käyttöä.

Or. en

Tarkistus 395
Catherine Trautmann

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio tutkii langattomien 
solmuverkkoteknologioiden (WMN) 
tarjoamia mahdollisuuksia 
pilottisovellusten avulla.

Or. en

Tarkistus 396
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 397
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan

Or. fr
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Tarkistus 398
Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

1. EU osallistuu taajuusasioihin liittyviin 
kansainvälisiin neuvotteluihin 
puolustaakseen etujaan ja varmistaakseen, 
että unionilla on yhteinen kanta 
noudattaen EU:n oikeutta, kuten EU:n 
sisäistä ja ulkoista toimivaltaa koskevia 
periaatteita.

Or. en

Tarkistus 399
Ioan Enciu

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 400
Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

4. Jotta voidaan ratkaista 
taajuuskoordinointikysymykset, jotka 
muutoin estäisivät jäsenvaltioita 
täyttämästä taajuuspolitiikkaan ja 
taajuushallintoon liittyviä EU:n oikeuden 
mukaisia velvollisuuksiaan, EU:n on 
annettava jäsenvaltioille poliittista ja 
teknistä tukea niiden kahdenvälisissä 
neuvotteluissa EU:n naapurimaiden kanssa, 
jäsenehdokasmaat ja liittymisneuvotteluja 
käyvät maat mukaan luettuina. EU:n on 
taajuuspoliittisten tavoitteidensa 
turvaamiseksi tuettava myös EU:n 
ulkopuolisten maiden pyrkimyksiä 
hallinnoida taajuuksia tavalla, joka sopii 
yhteen EU:n taajuushallinnon kanssa.

Or. en

Tarkistus 401
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en


