
sekä esityksiä kunniamainintojen antamisesta, mutta mm:
- huolestuminen 5G-taajuuksien vaikutuksista radioamatööri-
taajuuksiin (12 §)
- langattoman lataamisen vaikutukset häiriötasoon (15 §)
- FT8-lähetemuodon suosion vaikutukset DXCC-sääntöihin ja 
erityisesti, miten se on vaikuttanut 6 m työskentelyyn. (17 §) 

<takaisin pääotsikoihin>

Yhdysvaltain FCC suunnittelee rajua lupamaksujen korottamisia
Yhdysvalloissa on radioamatööri joutunut maksamaan vain tutkinnosta. 
Pätevyystodistus ja radiolupa ovat olleet ilmaisia, samoin muutama vuosi sitten
vanity-lupa muuttui ilmaiseksi. 

Yhdysvalloissa voi radioamatöörillä olla vain yksi tunnus eli kutsumerkki. 
Vanity-lupa tarkoittaa sitä, että normaalin pitkän 2x3-tunnuksen (kaksi 
kirjainta prefiksissä, numero ja kolme kirjainta suffiksissa, esim. KN5FFF) on 
voinut vaihtaa lyhyeen, jopa 1x2 -tunnukseen. Vanity-lupa oli aikanaan 
maksullinen, nykyään maksuton.

Nyt FCC eli Yhdysvaltain telehallinto on muuttamassa lupajärjestelmän 
maksulliseksi. Luvat ovat tällä hetkellä kongressin määräämiä hallinnollisia 
ilmaispalveluita, mutta FCC haluaa siirtyä kustannuspohjaiseen hinnoitteluun. 
Aivan selvää kuvaa asiakirjoista ei saa, haluaako FCC periä 50 $ vuosittain vai 
kertamaksuna. Kumpi tahansa, rokotus on roima.

Radioamatöörilupa tulisi maksamaan 50 $. Tämän koskisi uusia lupia, vanhojen
uusimisia sekä lupaluokan muuttamista että vanity-tunnuksia. Myös paperinen 
lupa maksaisi 50 $. Lupamaksulla halutaan kattaa hallinnolliset kustannukset 
vaikka lähes kaikkia tehdään nykyään sähköisesti.

Osoitteenmuutokset toki säilyisivät ilmaisina.
http://www.arrl.org/news/fcc-proposes-to-reinstate-amateur-radio-service-fees

<takaisin pääotsikoihin>

Brasilian telehallinto ehdottaa luopumista radioamatööritutkinnoista
ANATEL, Brasilian kansallinen telehallinto on jättänyt lausuntopyynnön, jossa
se esittää, että radioamatööritutkinnoista luovutaan.

ANATEL ehdottaa myös piirinumeroista luopumista ja ettei minkäänlaisia 
erikoistunnuksia enää myönnettäisi. Alimpaan luokkaan olisi kaikilla vapaa 
pääsy, kuten CB/LA-toiminnassa. Tämän jälkeen voisi yletä seuraavaan 
luokkaan aina kolmen vuoden välein.

Brasilian radioamatööriliitto, LABRE; on tietenkin yllättynyt ehdotuksesta, 
joka heidän mukaansa tuli, kuten aina, ”puun takaa”. LABRE toteaa, että 
ANATEL'in esitys on vastoin kansainvälistä sopimusta siitä, että 
radioamatöörin tulee suorittaa tutkinto.

LABRE on lähettänyt asiasta pitkän kirjeen ANATEL'lle.

ANATEL on vastannut myös pitkällä kirjeellä ja todennut, että lausunto-
pyynnössä esitetyt asiat eivät ole päätösehdotuksia vaan ”enemmänkin 
ajatuksia siitä, mihin mahdollisesti tulevaisuudessa voitaisiin mennä.”

<takaisin pääotsikoihin>
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