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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/82/EY,
annettu 14 päivänä joulukuuta 2005,
taajuusalueista, jotka on tarkoitettu yleiseurooppalaisen maanpäällisen yleisen kaukohakujärjestelmän
yhteen sovitettua käyttöönottoa varten yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 90/544/ETY
kumoamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

(3)

Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 676/2002/EY (5)
(radiotaajuuspäätös) vahvistettiin yhteisön politiikka ja lainsäädäntökehys, joiden tarkoituksena on varmistaa poliittisten lähestymistapojen yhteensovittaminen ja tarvittaessa
yhdenmukaiset edellytykset taajuusalueen saatavuudelle ja
tehokkaalle käytölle sisämarkkinoiden luomiseksi ja niiden
toimimisen varmistamiseksi. Mainittu päätös antaa komissiolle mahdollisuuden laatia teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla varmistetaan yhdenmukaiset edellytykset
taajuusalueen saatavuudelle ja tehokkaalle käytölle.

(4)

Koska 169,4–169,8 MHz:n taajuusalue soveltuu vammaisia hyödyttäville sovelluksille ja koska tällaisten sovellusten edistäminen on yhteisön poliittisena tavoitteena yleisen
sisämarkkinoiden toiminnan varmistamistavoitteen ohella,
komissio antoi radiotaajuuspäätöksen 4 artiklan 2 kohdan
mukaisesti Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssille, jäljempänä ”CEPT”, toimeksiannon tarkastella muun
muassa vammaisten auttamiseen liittyviä sovelluksia.

(5)

Toimeksiannon mukaisesti CEPT laati uuden taajuussuunnitelman ja kanavajärjestelyn, jonka mukaan kuusi sovellustyyppiä jakaa taajuusalueen useiden yhteisön poliittisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

(6)

Näistä syistä ja radiotaajuuspäätöksen tavoitteiden mukaisesti direktiivi 90/544/ETY olisi kumottava,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

(2)

Direktiivissä 90/544/ETY (4) edellytettiin jäsenvaltioiden
osoittavan 31 päivään joulukuuta 1992 mennessä
169,4–169,8 MHz:n taajuusalueella neljä kanavaa yleiseurooppalaiselle maanpäälliselle yleiselle kaukohakujärjestelmälle,
jäljempänä
”ERMES”,
ja
valmistelevan
mahdollisimman nopeasti suunnitelmat, jotka mahdollistavat, että yleiseurooppalainen maanpäällinen yleinen kaukohakujärjestelmä voi käyttää koko 169,4–169,8 MHz:n
taajuusaluetta kaupallisen kysynnän mukaisesti.

169,4–169,8 MHz:n taajuusalueen käyttö ERMESiin yhteisössä on vähentynyt tai jopa lakannut kokonaan, joten tätä
taajuusaluetta ei tällä hetkellä käytetä tehokkaasti, ja sitä
voitaisiin käyttää paremmin palvelemaan muita yhteisön
poliittisia tavoitteita.

(1) Lausunto annettu 27. lokakuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) Lausunto annettu muun kuin pakollisen kuulemisen johdosta 17. marraskuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. marraskuuta 2005 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 1. joulukuuta 2005.
(4) EYVL L 310, 9.11.1990, s. 28.

(5) EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.
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OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Kumotaan direktiivi 90/544/ETY 27 päivästä joulukuuta 2005.
2 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Strasbourgissa 14 päivänä joulukuuta 2005.
Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES

C. CLARKE

