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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ensimmäisen 
radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta
(KOM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0471),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0270/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 2011 antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean 2011 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
2 EUVL C … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tällä ensimmäisellä ohjelmalla olisi 
tuettava erityisesti älykkääseen, kestävään 
ja osallistavaan kasvuun tähtäävää 
Eurooppa 2020 -strategiaa, koska 
langattomat palvelut tarjoavat valtavia 
mahdollisuuksia edistää tietopohjaista 
taloutta, kehittää ja tukea tieto- ja 
viestintätekniikasta riippuvaisia aloja ja 
poistaa digitaalinen kahtiajako. Ohjelma on 
myös keskeinen osa Euroopan 
digitaalistrategiaa, jolla pyritään luomaan 
nopeaa laajakaistaista internetiä 
tulevaisuuden verkottunutta 
osaamistaloutta varten ja jossa on asetettu 
kunnianhimoiseksi tavoitteeksi, että 
kaikkien eurooppalaisten saatavilla on 
vuoteen 2020 mennessä vähintään 30 
Mbit/s laajakaistaliittymä, ja jolla näin 
pyritään saavuttamaan digitaalisten 
sisämarkkinoiden kestävät taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset hyödyt. Ohjelman olisi 
tuettava ja edistettävä myös muita EU:n 
alakohtaisia politiikkoja, kuten kestävää 
ympäristöpolitiikkaa ja kaikkien EU-
kansalaisten taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta. Koska 
langattomat sovellukset ovat tärkeitä myös 
innovaatioiden kannalta, tämä ohjelma 
tukee keskeisellä tavalla myös EU:n 
innovaatiopolitiikkaa.

(4) Tällä ensimmäisellä ohjelmalla olisi 
tuettava erityisesti älykkääseen, kestävään 
ja osallistavaan kasvuun tähtäävää 
Eurooppa 2020 -strategiaa, koska 
langattomat palvelut tarjoavat valtavia 
mahdollisuuksia edistää tietopohjaista 
taloutta, kehittää ja tukea tieto- ja 
viestintätekniikasta riippuvaisia aloja ja 
poistaa digitaalinen kahtiajako. Ohjelma on 
myös keskeinen osa Euroopan 
digitaalistrategiaa, jolla pyritään luomaan 
nopeaa laajakaistaista internetiä 
tulevaisuuden verkottunutta 
osaamistaloutta varten ja jossa on asetettu 
kunnianhimoiseksi tavoitteeksi, että 
laajakaistaliittymä on kaikkien saatavilla. 
Talouskasvun ja yleisen kilpailukyvyn 
edistämiseksi on tärkeää tarjota 
mahdollisimman suuret 
laajakaistanopeudet ja -kapasiteetit ja 
varmistaa, että vuoteen 2020 mennessä 
vähintään 30 Mbit/s laajakaistaliittymä on 
yleisesti saatavilla ja että vähintään puolet 
Euroopan talouksista voi käyttää 
laajakaistaa vähintään 100 Mbit/s:n 
nopeudella, jotta saavutetaan digitaalisten 
sisämarkkinoiden kestävät taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset hyödyt. Ohjelman olisi 
tuettava ja edistettävä myös muita EU:n 
alakohtaisia politiikkoja, kuten kestävää 
ympäristöpolitiikkaa ja kaikkien EU-
kansalaisten taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta. Koska 
langattomat sovellukset ovat tärkeitä myös 
innovaatioiden kannalta, tämä ohjelma 
tukee keskeisellä tavalla myös EU:n 
innovaatiopolitiikkaa.

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Ensimmäisessä ohjelmassa olisi 
luotava edellytykset tulevalle kehitykselle, 
jossa unioni voi ottaa johtoaseman 
laajakaistan nopeuksien, langattoman 
käytön, kattavuuden ja kapasiteetin 
osalta. Tällainen johtava asema on 
välttämätön kilpailukykyisten digitaalisten 
sisämarkkinoiden luomiseksi ja 
sisämarkkinoiden avaamiseksi sitä kautta 
kaikille unionin kansalaisille. 

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Taajuuksien optimaalisen ja tuottavan 
käytön varmistaminen saattaa edellyttää 
innovatiivisia valtuutusratkaisuja, kuten 
taajuuksien yhteiskäyttöä, 
yleisvaltuutuksia, huutokauppoja tai 
infrastruktuurin yhteiskäyttöä. Tällaisten 
periaatteiden soveltamista EU:ssa voitaisiin 
mahdollisesti helpottaa määrittämällä 
parhaat käytännöt ja kannustamalla 
vaihtamaan tietoja sekä määrittelemällä 
taajuuksien käytölle tiettyjä yhteisiä ehtoja 
tai pyrkimällä lähentämään tällaisia ehtoja 
toisiinsa. Yleisvaltuutukset, jotka ovat 
asianmukaisin ja kaikkein kevein 
valtuutusjärjestelmä, ovat erityisen 
kiinnostava vaihtoehto silloin, kun ei ole 
riskiä, että haitalliset häiriöt saattaisivat 
haitata muiden palvelujen kehitystä.
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Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kuten Euroopan digitaalistrategiassa 
korostetaan, langaton laajakaista on tärkeä 
keino piristää kilpailua, lisätä kuluttajien 
valinnanvaraa ja mahdollistaa yhteydet 
maaseudulla ja muilla alueilla, joilla 
kiinteän verkon laajakaistan käyttöönotto 
on vaikeaa tai taloudellisesti 
kannattamatonta. Taajuushallinnolla 
saatetaan kuitenkin vaikuttaa kilpailuun 
muuttamalla markkinatoimijoiden roolia tai 
markkinavoimaa esimerkiksi jos 
taajuuksien nykykäyttäjät saavat 
perusteetonta kilpailuetua. Taajuuksien 
saatavuuden rajallisuus, varsinkin kun 
soveltuvimmista taajuuksista tulee pulaa, 
voi luoda markkinoilletulon esteen uusille 
palveluille ja sovelluksille ja tukahduttaa 
innovointia ja kilpailua. Uusien 
käyttöoikeuksien hankkiminen muun 
muassa taajuuskaupan tai muunlaisten 
käyttäjien välisten siirtojen kautta ja uusiin 
joustaviin taajuuksien käyttöehtoihin 
siirtyminen saattavat vaikuttaa vallitsevaan 
kilpailutilanteeseen. Jäsenvaltioiden olisi 
siksi toteutettava ennakkoon tai jälkikäteen 
tarvittavia sääntelyllisiä toimenpiteitä 
(esimerkiksi tehtävä olemassa oleviin 
oikeuksiin muutoksia, estettävä tietyt 
taajuuksien käyttöoikeuksien hankinnat, 
asetettava taajuuksien varastoon keräämistä 
ja taajuuksien tehokasta käyttöä koskevia 
ehtoja, jollaisiin viitataan puitedirektiivin 9 
artiklan 7 kohdassa, rajoitettava kunkin 
operaattorin käytössä olevien taajuuksien 
määrää ja pyrittävä välttämään taajuuksien 
liiallinen kasautuminen) 
kilpailunvääristymien välttämiseksi 

(9) Kuten Euroopan digitaalistrategiassa 
korostetaan, langaton laajakaista on tärkeä 
keino piristää Euroopan laajuista 
kilpailua, lisätä kuluttajien valinnanvaraa ja 
mahdollistaa yhteydet maaseudulla ja 
muilla alueilla, joilla kiinteän verkon 
laajakaistan käyttöönotto on vaikeaa tai 
taloudellisesti kannattamatonta. 
Taajuushallinnolla saatetaan kuitenkin 
vaikuttaa kilpailuun muuttamalla 
markkinatoimijoiden roolia tai 
markkinavoimaa esimerkiksi jos 
taajuuksien nykykäyttäjät saavat 
perusteetonta kilpailuetua. Taajuuksien 
saatavuuden rajallisuus, varsinkin kun 
soveltuvimmista taajuuksista tulee pulaa, 
voi luoda markkinoilletulon esteen uusille 
palveluille ja sovelluksille ja tukahduttaa 
innovointia ja kilpailua. Uusien 
käyttöoikeuksien hankkiminen muun 
muassa taajuuskaupan tai muunlaisten 
käyttäjien välisten siirtojen kautta ja uusiin 
joustaviin taajuuksien käyttöehtoihin 
siirtyminen saattavat vaikuttaa vallitsevaan 
kilpailutilanteeseen. Jäsenvaltioiden olisi 
siksi toteutettava ennakkoon tai jälkikäteen 
tarvittavia sääntelyllisiä toimenpiteitä 
(esimerkiksi tehtävä olemassa oleviin 
oikeuksiin muutoksia, estettävä tietyt 
taajuuksien käyttöoikeuksien hankinnat, 
asetettava taajuuksien varastoon keräämistä 
ja taajuuksien tehokasta käyttöä koskevia 
ehtoja, jollaisiin viitataan puitedirektiivin 9 
artiklan 7 kohdassa, rajoitettava kunkin 
operaattorin käytössä olevien taajuuksien 
määrää ja pyrittävä välttämään taajuuksien 
liiallinen kasautuminen) 
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direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 5 artiklan 6 kohdan ja 
direktiivin 87/372/ETY (GSM-direktiivi) 1 
artiklan 2 kohdan taustalla olevien 
periaatteiden mukaisesti.

kilpailunvääristymien välttämiseksi 
direktiivin 2002/20/EY 
(valtuutusdirektiivi) 5 artiklan 6 kohdan ja 
direktiivin 87/372/ETY (GSM-direktiivi) 1 
artiklan 2 kohdan taustalla olevien
periaatteiden mukaisesti. Jäsenvaltiot 
voivat myös toteuttaa toimia taajuuksien 
jakamiseksi tasapuolisemmin 
taloudellisten toimijoiden kesken 
varaamalla taajuuksia uusille tulokkaille 
tietyltä taajuuskaistalta tai samanlaisia 
ominaisuuksia omaavien kaistojen 
ryhmältä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Taajuuksien optimaalinen ja tehokas 
hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa 
kehityksen seuraamista sekä ajantasaista ja 
avointa tiedonsaantia taajuuksien käytöstä 
koko EU:ssa. Taajuuksien käyttöä 
yhteisössä koskevien tietojen 
yhdenmukaisesta saatavuudesta tehdyssä 
komission päätöksessä 2007/344/EY 
edellytetään, että jäsenvaltiot julkaisevat 
tietoa taajuuksien käyttöoikeuksista, mutta 
EU:ssa tarvitaan lisäksi yksityiskohtaista 
kartoitusta nykyisestä taajuuksien käytöstä 
sekä toimivaa uudelleentarkastelu- ja 
arviointimenetelmää, jotta taajuuksien ja 
radiolaitteiden käyttöä voidaan tehostaa 
erityisesti taajuusalueella 300 MHz – 6 
GHz, mutta myös taajuusalueella 6 GHz –
70 GHz, sillä näistä taajuuksista tulee yhä 
tärkeämpiä teknologian nopean 
kehittymisen myötä. Tämä auttaisi 
löytämään sekä kaupallisella että julkisella 
sektorilla tehottomat teknologiat ja 
käyttötavat sekä käyttämättömät luvat ja 
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taajuuksien yhteiskäyttömahdollisuudet, 
kuten myös arvioimaan kuluttajien ja 
yritysten tulevia tarpeita.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission lippulaivahankkeessa 
"Euroopan digitaalistrategia" asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti langaton 
laajakaista voisi merkittävästi edesauttaa
talouden elpymistä ja kasvua, jos 
saattavilla on riittävästi taajuuksia, 
käyttöoikeudet myönnetään nopeasti ja 
taajuuskauppa sallitaan, jotta voidaan 
sopeutua markkinoiden muutokseen. 
Digitaalistrategialla pyritään tuomaan 
kaikkien EU-kansalaisten ulottuville 
vuoteen 2020 mennessä vähintään 30 
Mbit/s laajakaistaliittymä. Näin ollen 
käyttötarkoitukseen jo osoitetuilla
taajuuksilla olisi myönnettävä valtuutukset 
maanpäällisen verkon viestintään vuoteen 
2012 mennessä, jotta langaton laajakaista 
voitaisiin tuoda helposti kaikkien 
saataville; erityisesti tämä koskee 
taajuusalueita, jotka on osoitettu tähän 
käyttöön komission päätöksillä 
2008/477/EY, 2008/411/EY ja 
2009/766/EY. Kohtuuhintaiset 
satelliittivälitteiset laajakaistaliittymät 
voisivat olla nopea ja toteuttamiskelpoinen 
ratkaisu maanpäällisen verkon 
laajakaistapalvelujen täydentämiseen ja 
kattavuuden varmistamiseen EU:n kaikkein 
syrjäisimmillä seuduilla.

(12) Komission lippulaivahankkeessa 
"Euroopan digitaalistrategia" asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti langattomat
laajakaistapalvelut edesauttavat
merkittävästi talouden elpymistä ja kasvua, 
jos saattavilla on riittävästi taajuuksia, 
käyttöoikeudet myönnetään nopeasti ja 
taajuuskauppa sallitaan, jotta voidaan 
sopeutua markkinoiden muutokseen. 
Digitaalistrategialla pyritään tuomaan 
kaikkien EU-kansalaisten ulottuville 
vuoteen 2020 mennessä vähintään 30 
Mbit/s laajakaistaliittymä. Näin ollen 
käyttötarkoitukseen jo 
yhdenmukaistetuilla taajuuksilla olisi 
myönnettävä valtuutukset maanpäällisen 
verkon viestintään vuoteen 2012 mennessä, 
jotta langaton laajakaista voitaisiin tuoda 
helposti kaikkien saataville; erityisesti 
tämä koskee taajuusalueita, jotka on 
osoitettu tähän käyttöön komission 
päätöksillä 2008/477/EY, 2008/411/EY ja 
2009/766/EY. Kohtuuhintaiset 
satelliittivälitteiset laajakaistaliittymät 
voisivat olla nopea ja toteuttamiskelpoinen 
ratkaisu maanpäällisen verkon 
laajakaistapalvelujen täydentämiseen ja 
kattavuuden varmistamiseen EU:n kaikkein 
syrjäisimmillä seuduilla.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Liki 500 miljoonan nopeaa 
laajakaistaa käyttävän kansalaisen 
muodostamat eurooppalaiset markkinat 
toimisivat edelläkävijänä 
sisämarkkinoiden kehitykselle ja loisivat 
maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen 
käyttäjien kriittisen massan, joka tuo 
uusia mahdollisuuksia kaikkien alueiden 
ulottuville, rikastaa kaikkia käyttäjiä ja 
antaa unionille valmiudet nousta 
maailman johtavaksi tietoon perustuvaksi 
taloudeksi. Laajakaistan nopea 
yleistyminen on ratkaisevaa Euroopan 
tuottavuuden kehittymisen ja sellaisten 
uusien ja pienten yritysten syntymisen 
kannalta, jotka voivat olla johtavia eri 
aloilla, esimerkiksi terveydenhoidon, 
tuotannon ja palvelujen aloilla.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Langattoman dataliikenteen määrä 
kasvaa nopeasti ja kaksinkertaistuu nyt 
vuosittain. Nykyvauhdilla, joka 
todennäköisesti pysyy samana 
lähivuosina, langattoman dataliikenteen 
määrä kasvaa liki 40-kertaiseksi vuodesta 
2009 vuoteen 2014. Tämä kasvu johtuu 
suurelta osin videosta, jonka osuus 
kaikesta langattomasta datasta arvioidaan 
olevan 66 prosenttia vuonna 2014. Tämän 
eksponentiaalisen kasvun hallitsemiseksi 
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sääntelyviranomaisten ja 
markkinatoimijoiden on ryhdyttävä 
tiettyihin toimiin, kuten taajuuksien 
jakamisen entistä pidemmälle viety 
yhdenmukaistaminen langatonta 
laajakaistaa varten, taajuuksien entistä 
tehokkaampi käyttö ja liikenteen 
ohjaaminen langattomiin verkkoihin 
kaksikäyttölaitteiden avulla.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Kansainvälisen teleliiton (ITU) 
arvion mukaan International Mobile 
Telecommunications-2000 (IMT-2000) -
ja kehittyneiden IMT-järjestelmien (eli 
3G- ja 4G-matkapuhelinviestintä) 
kehittämisen tulevaisuudessa edellyttämä 
taajuuksien kaistanleveys nousee 1280 –
1720 MHz:iin vuonna 2020 kaupallisen 
matkapuhelinalan osalta kullakin ITU:n 
alueella, Eurooppa mukaan lukien. 
Mikäli taajuuksia ei vapauteta lisää, 
mieluiten niin, että se tapahtuu 
yhdenmukaisesti koko maailmassa, 
matkapuhelinverkkojen 
kapasiteettirajoitukset vaikeuttavat uusien 
palveluiden kehittämistä ja talouskasvun 
synnyttämistä. 

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Erityisesti 800 MHz taajuusalue 
soveltuu optimaalisesti laajojen alueiden 
kattamiseen langattomilla 
laajakaistapalveluilla. Kyseinen taajuusalue 
olisi vapautettava sähköisen viestinnän 
käyttöön EU:ssa vuoteen 2013 mennessä, 
koska tekniset ehdot on yhdenmukaistettu 
päätöksellä 2010/267/EU, analogiset 
televisiolähetykset tulisi komission 28 
päivänä lokakuuta 2009 antaman 
suosituksen mukaisesti lopettaa 1 päivään 
tammikuuta 2012 mennessä ja asia on 
sääntelyn näkökulmasta edennyt 
jäsenvaltioissa nopeasti. Koska 800 MHz 
taajuuksilla pystytään toteuttamaan laaja 
peittoalue, niiden käyttöoikeuksiin olisi 
liitettävä myös kattavuusvelvoitteita 
soveltamalla teknologia- ja 
palveluneutraaliuden periaatteita. 
Langattomille laajakaistapalveluille olisi 
vapautettava lisää taajuuksia 1,5 MHz:n 
(1452–1492 MHz) ja 2,3 GHz:n (2300–
2400 MHz) taajuusalueella 
matkapuhelinliikenteen kasvavaan 
kysyntään vastaamiseksi. Olisi arvioitava 
muidenkin taajuuksien, kuten 700 MHz:n 
taajuusalueen (694–790 MHz,) jakamista 
matkaviestinpalveluita varten ottaen 
huomioon langattomien 
laajakaistapalveluiden ja maanpäällisten 
televisiolähetysten tulevaisuudessa 
edellyttämä kapasiteetti.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Unionin olisi pyrittävä 
määrittelemään maailmanlaajuiset 
tavoitteet taajuuksien tulevassa 
uudelleenjakamisessa, erityisesti kaikkein 
tehokkaampien taajuuksien osalta, ja 
toimimaan siten samoin kuin GSM-
standardin tapauksessa, jolloin uusi 
standardi otettiin ympäri maailman 
menestyksekkäästi käyttöön varhaisessa 
vaiheessa ja päättäväisesti toteutetun 
yleiseurooppalaisen yhdenmukaistamisen 
ansiosta. Vuonna 2016 pidettävä 
Maailman radioviestintäkonferenssi on 
tärkeässä asemassa maailmanlaajuisen 
yhdenmukaistamisen ja kolmansien 
naapurivaltioiden kanssa tehtävän 
koordinoinnin varmistamisessa.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Mobiililaajakaistan tarjoamien 
mahdollisuuksien lisääminen on 
avainasemassa uusien jakelualustojen 
tarjoamiseksi kulttuurialalle ja siten tien 
raivaamiseksi alan tulevalle 
menestyksekkäälle kehitykselle. On 
olennaista, että maanpäälliset 
televisiopalvelut ja muut toimijat voivat 
jatkaa nykyisten palveluiden tarjoamista, 
kun langattomille palveluille vapautetaan 
lisää taajuuksia. Lisätaajuuksien 
vapauttamisesta johtuvat 
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siirtymiskustannukset voidaan kattaa 
lupamaksuilla, jolloin televisio- ja 
radioyhtiöt voivat hyödyntää samoja 
mahdollisuuksia, jotka ovat niiden 
ulottuvilla nyt muilla taajuuksilla.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 c) Langattomat liityntäjärjestelmät, 
myös langattomat lähiverkot, ovat 
kasvamassa ulos nykyisistä 
taajuuksistaan, jotka niille on jaettu 
ilman lisenssiä taajuusalueille 2,4 GHz ja 
5 GHz. Esimerkiksi langattomien 
teknologioiden seuraavan sukupolven 
tarpeiden huomioon ottamiseksi kanavia 
on laajennettava niin, että niillä voidaan 
nostaa siirtonopeus yli 1 Gbps:een.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Koska yhteinen lähestymistapa ja 
mittakaavaedut ovat erittäin tärkeitä 
kehitettäessä laajakaistaviestintää koko 
EU:ssa ja ehkäistäessä kilpailun 
vääristymistä ja markkinoiden 
pirstaloitumista jäsenvaltioiden välillä, 
voitaisiin tietyt valtuutus- ja 
menettelytapaehdot määritellä yhteisesti 
jäsenvaltioiden kesken ja komission 

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

kanssa. Tällaisia ehtoja voisivat olla 
kattavuusvelvoitteet, taajuuksien 
lohkokoko, käyttöoikeuksien myöntämisen 
ajoitus, matkaviestinnän virtuaaliverkko-
operaattorien mahdollisuudet käyttää 
taajuuksia sekä käyttöoikeuksien 
voimassaoloaika. Näitä ehtoja olisi 
sovellettava langattomaan viestintään 
osoitettuihin taajuusalueisiin, joihin 
kohdistuvia oikeuksia voidaan siirtää tai 
vuokrata, koska taajuuskaupalla on suuri 
merkitys taajuuksien käytön tehostamisen, 
Euroopan laajuisten operaattorien 
syntymisen vauhdittamisen ja 
langattomien laitteiden ja palvelujen 
sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltiot saattavat myös tarvita 
tukea taajuuskoordinoinnissa 
kahdenvälisissä neuvotteluissa EU:n 
naapurimaiden kanssa, 
jäsenehdokasmaat ja liittymisneuvotteluja 
käyvät maat mukaan luettuina, 
täyttääkseen taajuuskoordinointiin liittyvät 
EU-velvoitteensa. Tuen pitäisi myös auttaa 
välttämään haitallisia häiriöitä ja 
tehostamaan taajuuksien käyttöä sekä 
lähentämään taajuuksien käyttötapoja myös 
EU:n rajoja laajemmalti. Erityisen 
kiireellisesti tarvitaan toimia 800 MHz 
taajuuksilla ja 3,4–3,8 GHz taajuusalueella, 
joita tarvitaan siirtymisessä 
solukkopohjaisiin laajakaistateknologioihin 
sekä yhdenmukaistettaessa ilmaliikenteen 
hallinnan nykyaikaistamisessa tarvittavia 
taajuuksia.

(22) Jäsenvaltioita kannustetaan 
jatkamaan kahdenvälisiä neuvotteluja 
unionin ulkopuolisten naapurivaltioiden, 
ehdokasvaltiot ja mahdolliset 
ehdokasvaltiot mukaan luettuina, kanssa 
niiden taajuuskoordinointiin liittyvien EU-
velvoitteiden täyttämisestä sekä 
pyrkiäkseen tekemään sopimuksia, jotka 
voivat toimia myönteisenä esimerkkinä 
muille jäsenvaltioille. Unionin olisi 
annettava jäsenvaltioille teknistä ja 
poliittista tukea niiden käydessä kahden-
ja monenvälisiä neuvotteluja kolmansien 
ja erityisesti naapurivaltioiden kanssa, 
myös ehdokasvaltioiden ja mahdollisten 
ehdokasvaltioiden kanssa. Tuen pitäisi 
myös auttaa välttämään haitallisia häiriöitä 
ja tehostamaan taajuuksien käyttöä sekä 
lähentämään taajuuksien käyttötapoja myös 
EU:n rajoja laajemmalti. Erityisen 
kiireellisesti tarvitaan toimia 800 MHz 
taajuuksilla ja 3,4–3,8 GHz taajuusalueella, 
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joita tarvitaan siirtymisessä 
solukkopohjaisiin laajakaistateknologioihin 
sekä yhdenmukaistettaessa ilmaliikenteen 
hallinnan nykyaikaistamisessa tarvittavia 
taajuuksia.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan. 

Or. en

Tarkistus 19
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Ehdotus päätökseksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) turvataan sisämarkkinoiden toiminta 
erityisesti varmistamalla toimiva kilpailu.

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

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) edistetään radiotaajuuksien käytön 
yhdenmukaistamista unionissa ottaen 
huomioon tarve varmistaa käytön 
vaikuttavuus ja tehokkuus.

Or. en
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Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) edistetään taajuuksien tehokasta 
hallintoa ja käyttöä, jotta voidaan vastata 
taajuuksien kasvavaan kysyntään,

Or. en

Tarkistus 25

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 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 26

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) annetaan unionille mahdollisuus 
nousta johtavaan asemaan langattoman 
sähköisen viestinnän 
laajakaistapalveluissa vapauttamalla 
riittävästi uusia taajuuksia 
kustannustehokkaimmilla taajuusalueilla, 
jotta kyseisten palveluiden saatavuus 
yleistyy,

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) varmistetaan mahdollisuuksien 
tarjoaminen niin kaupallisille aloille kuin 
julkisille palveluille lisäämällä 
mobiililaajakaistan kapasiteettia,

Or. en

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.
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Tarkistus 29

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 perustaa Euroopan 
laajuisia rakenteita,

Or. en

Tarkistus 30

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, tai jakamalla taajuuksia 
markkinoiden vääristymiä korjaavalla 
tavalla,

Or. en
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Tarkistus 31

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 sisämarkkinoiden 
hajanaisuutta ja hyödynnetään 
täysimääräisesti niiden tarjoamat 
mahdollisuudet talouskasvun ja EU:n 
tasolla saatavien tuotevariointi- ja 
mittakaavaetujen edistämiseksi 
tehostamalla mahdollisuuksien mukaan 
taajuuksien käyttöön ja saatavuuteen 
liittyvien teknisten ehtojen koordinointia ja 
yhdenmukaistamista, 

Or. en

Tarkistus 32

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 kyseeseen tuleville 
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
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Tarkistus 33

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 
hyödyntämistä mahdollistamalla 
kognitiivisen radion kaltaisten uusien 
teknologioiden kehittyminen.

Or. en

Tarkistus 34

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 määrittelee yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa parhaat käytännöt 
ja rohkaisee vaihtamaan kyseisiä 
taajuusalueita koskevia tietoja sekä laatii 
ohjeet tällaisten taajuuksien 
valtuutusehdoista ja -menettelyistä 
esimerkiksi infrastruktuurin yhteiskäyttöön 
ja verkkojen kattavuuteen liittyvien, 
teknologia- ja palveluneutraaliuden 
periaatteita noudattavien ehtojen osalta.
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Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Aina kun se on tarpeen taajuuksien 
käyttöoikeuksien tosiasiallisen 
hyödyntämisen varmistamiseksi ja 
taajuuksien varastoinnin estämiseksi, 
jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimiin, joihin kuuluvat 
muun muassa taloudelliset seuraamukset ja 
käyttöoikeuksien peruuttaminen.

6. Taajuuksien käyttöoikeuksien 
tosiasiallisen hyödyntämisen 
varmistamiseksi ja taajuuksien varastoinnin 
estämiseksi, jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin, joihin 
kuuluvat muun muassa taloudelliset 
seuraamukset, kannustinpalkkioihin 
perustuvien välineiden käyttö ja 
käyttöoikeuksien peruuttaminen.

Or. en

Tarkistus 36

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 
sisämarkkinoilla tai niiden merkittävällä 
osalla. 

Or. en
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Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimia 
taajuuksien jakamiseksi tasapuolisemmin 
taloudellisten toimijoiden kesken 
varaamalla taajuuksia uusille tulokkaille 
tietyltä taajuuskaistalta tai samanlaisia 
ominaisuuksia omaavien kaistojen 
ryhmältä,

Or. en

Tarkistus 38

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 ottamalla huomioon mahdolliset 
unionin kansalaisten ja kuluttajien etujen 
kannalta kilpailua heikentävät tulokset.

Or. en

Tarkistus 39

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 

1. Sanotun rajoittamatta palvelu- ja 
teknologianeutraaliuden periaatteiden 
soveltamista, jäsenvaltioiden on 
yhteistyössä komission kanssa toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet 
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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.

varmistaakseen, että EU:ssa asetetaan 
käytettäväksi 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 40

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, 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



PR\852716FI.doc 29/38 PE454.746v01-00

FI

Tarkistus 41

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. 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 
kasvavaan kysyntään vastaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 42

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 
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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 43

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. Komissio varmistaa yhteistyössä
jäsenvaltioiden kanssa, että laajakaistaa 
edellyttävien sisältöjen ja palvelujen 
saatavuutta taajuusalueen 790–862 MHz 
(800 MHz) välityksellä edistetään harvaan 
asutuilla alueilla esimerkiksi teknologia- ja 
palveluneutraaliuden periaatteita 
noudattavien 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. en

Tarkistus 44

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komission arvioi yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, voidaanko 
langattomille liityntäjärjestelmille, 
päätöksessä 2005/513/EY vahvistetut 
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langattomat lähiverkot mukaan lukien, 
jaettuja toimiluvista vapautettuja 
taajuuksia laajentaa niin, että ne 
käsittävät koko 5 GHz taajuusalueen.
Komissio pyrkii edistämään hyväksyttyjä 
yhdenmukaistamistavoitteita asiaan 
liittyvillä kansainvälisillä foorumeilla ja 
etenkin ITU:n Maailman 
radioviestintäkonferensseissa.

Or. en

Tarkistus 45

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. Komissio toteuttaa 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 
matkaviestintäpalveluita varten 
vapautetuilla taajuuksilla.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komission on tarvittaessa varmistettava, 
että saatavilla on lisätaajuuskaistoja 

6. Varmistaakseen, että kaikki kansalaiset 
voivat käyttää edistyksellisiä digitaalisia 
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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.

palveluja, myös laajakaistaa, erityisesti 
syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla, 
jäsenvaltioiden ja komission on
varmistettava, että saatavilla on riittävästi 
laajakaistaa hyödyntäviä taajuuksia 
internetin käytön mahdollistavien 
satelliittipalveluiden tarjontaa varten.

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus päätökseksi
-7 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-7 artikla
Muiden langattomien viestintäpalveluiden 

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

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

EU-politiikan eri osa-alueiden EU-politiikan muiden osa-alueiden 
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taajuustarpeet taajuustarpeet

Or. en

Tarkistus 49

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 kyseisen katsauksen on 
sisällettävä taajuudet taajuusalueella 300 
MHz – 6 GHz, minkä jälkeen siinä on 
tarkasteltava taajuuksia alueella 6 GHz –
70 GHz.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Katsaukseen on sisällytettävä myös 
kertomus jäsenvaltioiden toteuttamista 
toimista, joilla pannaan täytäntöön EU:n 
tasolla tehdyt päätökset tiettyjen 
taajuusalueiden yhdenmukaistamisesta ja 
käytöstä.

Or. en

Tarkistus 51
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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 
yhteen EU:n taajuushallinnon kanssa.

4. EU:n on 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

Tarkistus 52

Ehdotus päätökseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komission on 31 päivään joulukuuta 2015 
mennessä laadittava katsaus tämän 
radiotaajuuspoliittisen ohjelman 
noudattamisesta ja raportoitava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
päätöksen nojalla käynnistetystä 
toiminnasta ja toteutetuista toimenpiteistä.

Komission on 31 päivään joulukuuta 2015 
mennessä laadittava katsaus tämän 
radiotaajuuspoliittisen ohjelman 
noudattamisesta. Komission on vuosittain 
raportoitava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän päätöksen nojalla 
käynnistetystä toiminnasta ja toteutetuista 
toimenpiteistä.

Or. en
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PERUSTELUT

Euroopan unioni muodostaa maailman laajimman talouden. Sen enempää Yhdysvallat kuin 
Kiinakaan eivät ole sitä suurempia, toisin kuin useimmiten väitetään keskusteluissa siitä, kuka 
on tai kenestä tulee maailmantalouden ykkönen. Erona on se, että Yhdysvalloissa ja Kiinassa 
markkinat ovat suuremmat ja tarjoavat siten paremmat edellytykset kilpailulle, 
kilpailukyvylle, uusille palveluille ja innovaatioille. Yhtenäiset sisämarkkinat ovat olennaisen 
tärkeät, jotta Eurooppa voi nousta johtavaan asemaan maailmantaloudessa ja erityisesti 
palvelualoilla ja tietotaloudessa. On paradoksaalista, että mitä enemmän Euroopasta kehittyy 
tietoon perustuva talous, sitä vähemmän mahdollisuuksia sisämarkkinat tarjoavat 
eurooppalaisille yrityksille. 

Digitaalistrategia ja digitaalitalous voivat toimia keihäänkärkenä sisämarkkinoiden 
toteuttamisessa kaikilla taloutemme aloilla. Tämä edellyttää kykyä ottaa johtajuus laajakaistan 
ja internetin käytössä. Se on keskeisen tärkeää myös, jos halutaan, että Euroopan 
televiestintäala nousee uudelleen johtavaan asemaan maailmanlaajuisesti, mutta olennaista on 
myös näyttää tietä tietotekniikan yleisessä kehityksessä sekä uusien palveluiden ja sovellusten 
synnyttämisessä. Se on vieläpä tärkeämpää, jotta voidaan vauhdittaa tuottavuuden 
parantamista ja yhteenkuuluvuuden ja kilpailukyvyn lisäämistä ja helpottaa Euroopan koko 
teollisuuden pääsyä sisämarkkinoille. 

Esittelijä on vakaasti sitä mieltä, että Euroopan on oltava tiennäyttäjä tässä muutosprosessissa 
ja luotava parhaat mahdollisuudet kilpailukykyiselle eurooppalaiselle tietotaloudelle, jonka 
tunnusomaisia piirteitä ovat elinvoimaisuus, muutos ja innovointi. Tämän edellytyksenä on 
mahdollisuus käyttää internetiä ja laajakaistasovelluksia mahdollisimman suurta nopeutta ja 
kapasiteettia hyödyntäen. 

Eurooppa on nyt jäämässä jälkeen muista maailmanlaajuisista toimijoista, kun Yhdysvallat ja 
Kiina ovat vapauttamassa ison osan taajuuksista, jotta uusia palveluita voidaan kehittää 
nopeasti ja jotta niiden kansalaiset voivat käyttää internetiä matkapuhelinverkoissa suurten 
nopeuksien ja kapasiteettien turvin. 

Meidän on pyrittävä tekemään Euroopasta paras ja tehtävä, mikä on parhaaksi Euroopalle: 
taajuuksia on vapautettava uusia palveluita ja mobiililiikenteen kasvua varten, on luotava 
perusta kulttuurille ja sisällöntuottajille, televisio- ja radioyhtiöille ja julkisille palveluille 
tarjottaville uusille mahdollisuuksille laajakaistan puitteissa ja samalla on turvattava televisio-
ja radiolähetystoiminalle samat mahdollisuudet kuin niillä on nykyään. 

Digitaalistrategiassa on asetettu seuraavat tavoitteet: laajakaistan on oltava kaikkien Euroopan
kansalaisten ulottuville vuoteen 2013 mennessä ja vuoteen 2020 mennessä kaikilla on oltava 
mahdollisuus hankkia siirtonopeudeltaan vähintään 30 Mbit/s laajakaistaliittymä (Euroopan 
talouksissa joka toisessa on oltava jopa 100 Mbit/s liittymä). Näitä tavoitteita on pidettävä 
vähimmäisvaatimuksina ja taajuuspolitiikan kunnianhimoisilla tavoitteilla on 
myötävaikutettava siihen, että Euroopan laajakaistan kapasiteetit ja nopeudet ovat maailman 
suurimmat. Tavoitteenamme on oltava Euroopan nostaminen kehityksen kärkeen tällä alalla ja 
tehdä siten Euroopasta televiestintäalan ja uusien palveluiden kehittämisen ykkönen ja 
edistyneiden laajakaistapalveluiden aikaansaaman tuottavuuden paranemisen tehokkain 
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hyödyntäjä. 

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Etelä-Korea on laatinut kansallisen suunnitelman 
1000 Mbit/s (gigatavu) liittymien yleistämiseksi vuoteen 2012 mennessä. Etelä-Korea on jo 
nyt noussut kärkeen, silla maassa keskimääräinen liittymänopeus on 12 Mbit/s (Euroopassa 
vain 18 prosentissa liittymissä siirtonopeus on tällä hetkellä yli 10 Mbit/s). EU:n on voitava 
kilpailla maailman kaikkien alueiden kanssa noustakseen johtavaan asemaan.

Langaton laajakaista on välttämätön, jotta varmistetaan, että uudet ja innovatiiviset palvelut 
ovat kaikkien kansalaisten saatavilla. Eurooppa ei saa jäädä jälkeen. Tuntuu ilmeiseltä, että 
tätä tavoitetta ei voida saavuttaa käyttämällä valokuituyhteyksiä, jonka asentaminen edellyttää 
huomattavia investointeja, vaan turvautumalla erilaisten saatavilla olevien langattomien 
teknologioiden yhdistelmään (maanpäällinen radio, kaapeli, valokuitu tai satelliitti), joka 
mahdollistaa laajakaistan kattavuuden laajentamisen koko unionin alueelle, myös 
maaseutualueille ja syrjäseuduille, sekä sen, että markkinat voivat valita tehokkaimman 
teknologian operaattoreille ja kansalaisille aiheutuvien kustannusten kannalta. 

Ilman langattomia laajakaista-alustoja ei 100 prosentin kattavuuden tavoitetta voida saavuttaa. 
Meidän olisi sopeuduttava tekniseen kehitykseen ja muutettava katselutottumuksiamme ja 
varmistettava, että televisiota on mahdollista katsoa miltä tahansa välineeltä, mobiilialustat 
mukaan lukien.

Kaistanleveyden kysyntä kasvaa kuluttajien keskuudessa hyvin nopeasti. Valokuidun 
käyttöönotto (kiinteiden linjojen) on kallista ja sillä ei pystytä täyttämään kaistanleveyden 
kysyntää kokonaan. 
Eri lähteet väittävät, että dataliikenteen määrä kaksinkertaistuu joka vuosi vuoteen 2014 asti, 
tai että se kuusinkertaistuu vuosien 2008 ja 2013 välillä. Vuonna 2009 3G-verkkoyhteyksien 
tilaajien määrä EU:n 27 jäsenvaltiossa kasvoi 166 miljoonaan, joka on enemmän kuin 
kiinteiden laajakaistayhteyksien määrä EU:ssa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
toimipaikkaansa pitävä O2-yhtiö on ilmoittanut, että sen mobiilidataliikenteen määrä 
kaksinkertaistui kolmen kuukauden välein vuonna 2009; Telecom Italia raportoi sen 
mobiililiikenteen kasvaneen 216 prosenttia vuoden 2008 puolivälistä vuoden 2009 puoliväliin 
mennessä; AT&T on kertonut, että sen mobiililiikenne kasvoi 5 000 prosenttia viimeksi 
kuluneiden kolmen vuoden aikana. Ericssonin toimitusjohtaja on ennustanut, että vuoteen 
2020 mennessä verkkoon on kytketty 50 miljardia päätelaitetta. Cisco Visual Networking 
Index -ennusteen mukaan mobiilidataliikenteen määrä kaksinkertaistuu maailmanlaajuisesti 
vuosittain vuoteen 2015 asti, jolloin se on kasvanut 39-kertaiseksi vuosien 2009 ja 2014 
välisenä aikana.

Tämä on syy siihen, miksi Euroopan on vapautettava lisää taajuuksia langattoman laajakaistan 
käyttöön. Tämä on mahdollista toteuttaa, ja se on toteutettava, nykyiseen lähetystoimintaan 
puuttumatta ja turvaamalla televisio- ja radioyhtiöiden nykyisin nauttimat mahdollisuudet, 
tarvittaessa korvaamalla niille mahdollisesti aiheutuvat siirtokustannukset. Mobiililaajakaistan 
mahdollisuuksien on oltava sellaisia, että lähetystoiminta ja kulttuuri voivat edelleen olla 
luonnollinen osa langattomien palveluiden kehitystä. 
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1. Yleisiä huomioita

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/140/EY, jolla muutetaan sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annettua direktiiviä 
2002/21/EY, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja 
yhteenliittämisestä annettua direktiiviä 2002/19/EY sekä sähköisiä viestintäverkkoja ja 
-palveluja koskevista valtuutuksista annettua direktiiviä 2002/20/EY, todetaan (johdanto-osan 
28 kappaleessa), että vaikka taajuuksien hallintoa koskevat toiminnot kuuluvat jäsenvaltioiden 
toimivaltaan, strateginen suunnittelu, unionin tason koordinointi ja tarvittaessa 
yhdenmukaistaminen voivat auttaa varmistamaan, että sisämarkkinoista saadaan täysi hyöty. 

Tätä varten olisi perustettava säädöksin monivuotisia radiotaajuuspolitiikkaa koskevia 
ohjelmia, joissa vahvistetaan poliittiset suuntaviivat ja tavoitteet radiotaajuuksien käyttöä 
unionissa koskevaa strategista suunnittelua ja yhdenmukaistamista varten. 

Euroopan komission 20. syyskuuta 2010 julkistamalla viisivuotisella radiotaajuuspoliittisella 
ohjelmalla pyritään varmistamaan, että osa analogisesta digitaaliseen tekniikkaan siirtymisestä 
aiheutuneesta taajuusylijäämästä on langattomien laajakaistapalveluiden käytettävissä koko 
EU:ssa taajuuskaistan 800 MHz (790–862 MHz) käytön yhdenmukaistamisen myötä. 
Ehdotuksessa on lainattu eräitä näkemyksiä, joita Euroopan parlamentti oli esittänyt muutama 
kuukausi aiemmin hyväksymässään mietinnössä "Euroopan uudesta digitaalisesta asialistasta: 
2015.eu" (del Castillon mietintö, A7-0006/2010).

Radiotaajuuspoliittisella ohjelmalla pyritään lisäämään yhtäällä sisämarkkinoiden 
lainalaisuuksien ja toisaalla radiotaajuuksia koskevien EU:n strategisten prioriteettien, 
suunnitelmien ja yhdenmukaistamistoimenpiteiden välistä vuorovaikutusta sekä tarjoamaan 
samalla yksityisille toimijoille, operaattoreille, valmistajille, käyttäjille ja viranomaisille 
varmuus siitä, että ne voivat laatia pitkän aikavälin toimintasuunnitelmia ja -ohjelmia, jotka 
nojaavat vankkoihin lainsäädäntötoimiin. 

Ehdotus päätökseksi radiotaajuuspoliittisesta ohjelmasta perustuu Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklaan, joka koskee sisämarkkinoiden perustamista, ja 
ehdotuksessa otetaan huomioon myös toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate. Vaikka 
ehdotuksessa myönnetään, että radiotaajuudet ovat kansallinen resurssi, ehdotuksen 
3 artiklassa asetettujen strategisten tavoitteiden – asetetaan saataville riittävästi 
tarkoituksenmukaisia taajuuksia EU:n poliittisten tavoitteiden tueksi ja parannetaan 
taajuuksien käyttöä mahdollistamalla joustava käyttö tehokkaan kilpailun varmistamiseksi 
taajuuksien käytössä – saavuttaminen edellyttää koordinoidun unionin tason lähestymistavan 
soveltamista. 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetaan toissijaisuusperiaate yhdeksi 
unionin perusperiaatteeksi ja määritetään jäsenvaltioiden toimivalta suhteessa EU:n 
toimivaltaan. Sääntelyn parantamista koskevassa direktiivissä tunnustetaan jäsenvaltioiden 
toimivalta radiotaajuuksien hallinnon alalla, jolla on kuitenkin tarvittaessa sovellettava EU-
tason yhdenmukaistamistoimia silloin, kun ne ovat paras keino sisämarkkinoiden etujen 
saavuttamiseksi. 
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Komission teknisin täytäntöönpanotoimenpitein toteuttaman teknisen yhdenmukaistamisen ja 
toissijaisuuden ehtojen erityistä arviointia edellyttävän lainsäädännöllisen 
yhdenmukaistamisen välillä on selkeä ero.

2. Erityiset huomautukset 

Poliittiset tavoitteet (3 artikla) 

On tärkeää varmistaa, että kattavuuden ja kapasiteetin kannalta riittävästi taajuuksia jaetaan 
siten, että mobiilidataliikenteen kysynnän kasvuun voidaan vastata ja että kaikki EU:n 
kansalaiset voivat käyttää nopeita laajakaistapalveluja, kuten digitaalistrategiassa on asetettu 
tavoitteeksi. Euroopan on oltava kunnianhimoinen ja pyrittävä jakamaan ainakin 1 200 MHz 
langattomia palveluita varten. 

Taajuudet langatonta laajakaistaviestintää varten (6 artikla)

Esittelijä katsoo, että on keskeisen tärkeää pitää kiinni komission esittämistä määräajoista 
(esimerkiksi taajuusalue 800 MHz on oltava sähköisten viestintäpalveluiden käytettävissä 
1. tammikuuta 2013 mennessä). Poikkeuksiin olisi suostuttava ainoastaan puhtaasti teknisistä 
syistä, mutta samalla on otettava huomioon turvallisuuteen ja maanpuolustukseen liittyvät 
erityistarpeet. Taajuuskaistat, jotka komissio jo on osoittanut, olisi vapautettava komission 
ehdotuksen mukaisesti 1. tammikuuta 2012 mennessä. 

Unionin on ponnisteltava sen puolesta, että mobiilipalveluille jaetaan enemmän taajuuksia, ja 
vähimmäistavoitteeksi olisi asetettava 1 200 MHz. On vahvistettava asianmukaiset periaatteet, 
jotka mahdollistavat lisätaajuuksien vapauttamisen tulevaisuudessa. 

Ratkaistavana on lukuisia ongelmia, joista ilmeisin koskee taajuuskaistan tyhjentämiseen 
liittyviä kustannuksia. Jäsenvaltiot vastaavat siitä, että tarvittaessa asianomaisille toimijoille 
korvataan heille koituneet lisäkustannukset.


