
AM\708042EL.doc PE400.683v02-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

13.2.2008 PE400.683v02-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 31-64

Σχέδιο έκθεσης (PE398.276v02-00)
Fiona Hall
Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιλογή και 
αδειοδότηση συστημάτων που παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (MSS)

Πρόταση απόφασης (COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

(4α) Από πλευράς ρυθμιστικού πλαισίου, η 
νομοθεσία για τις κινητές δορυφορικές 
υπηρεσίες που θεσπίσθηκε πριν από την 
αναθεώρηση της δέσμης μέτρων για τις 
τηλεπικοινωνίες θα δημιουργήσει 
πρόβλημα και για το λόγο αυτό πρέπει να 
υιοθετηθεί μόνον ως αυστηρά έκτακτη 
ρύθμιση.

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 12
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(12) Εξάλλου, η επιτυχής δρομολόγηση των 
υπηρεσιών αυτών απαιτεί συντονισμό της 
ρυθμιστικής δράσης των κρατών μελών. Η 
ύπαρξη διαφορών στις εθνικές διαδικασίες 
επιλογής θα μπορούσε και πάλι να οδηγήσει 
σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς 
εξ αιτίας της αποκλίνουσας εφαρμογής των 
κριτηρίων επιλογής, συμπεριλαμβανομένης 
της στάθμισης των κριτηρίων ή 
διαφορετικών χρονικών περιθωρίων στις 
διαδικασίες επιλογής. Τούτο θα κατέληγε σε 
ένα συνονθύλευμα από υποψήφιους 
επιλεγμένους σε αντίθεση με τον 
πανευρωπαϊκό χαρακτήρα των εν λόγω 
κινητών δορυφορικών υπηρεσιών. Η 
επιλογή διαφορετικών κινητών 
δορυφορικών φορέων εκμετάλλευσης από 
διάφορα κράτη μέλη θα μπορούσε να 
συνεπάγεται σύνθετες περιπτώσεις 
επιζήμιων παρεμβολών ή θα μπορούσε 
ακόμα να σημαίνει ότι ένας επιλεγμένος 
φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να 
αποτρέπεται από την παροχή υπηρεσίας 
πανευρωπαϊκής κλίμακας, λόγου χάρη στην 
περίπτωση εκχώρησης στον φορέα 
εκμετάλλευσης διαφορετικών συχνοτήτων 
σε διαφορετικά κράτη μέλη. Η εναρμόνιση 
των κριτηρίων επιλογής θα πρέπει επομένως 
να συμπληρώνεται από την καθιέρωση 
κοινού μηχανισμού επιλογής που θα 
παράσχει συντονισμένο αποτέλεσμα της 
επιλογής για όλα τα κράτη μέλη.

(12) Εξάλλου, η επιτυχής δρομολόγηση των 
υπηρεσιών αυτών απαιτεί συντονισμό της 
ρυθμιστικής δράσης των κρατών μελών. Η 
ύπαρξη διαφορών στις εθνικές διαδικασίες
επιλογής θα μπορούσε και πάλι να οδηγήσει 
σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς 
εξ αιτίας της αποκλίνουσας εφαρμογής των 
κριτηρίων επιλογής, συμπεριλαμβανομένης 
της στάθμισης των κριτηρίων ή 
διαφορετικών χρονικών περιθωρίων στις 
διαδικασίες επιλογής. Τούτο θα κατέληγε σε 
ένα συνονθύλευμα από υποψήφιους 
επιλεγμένους σε αντίθεση με τον 
πανευρωπαϊκό χαρακτήρα των εν λόγω 
κινητών δορυφορικών υπηρεσιών. Η 
επιλογή διαφορετικών κινητών 
δορυφορικών φορέων εκμετάλλευσης από 
διάφορα κράτη μέλη θα μπορούσε να 
συνεπάγεται σύνθετες περιπτώσεις 
επιζήμιων παρεμβολών ή θα μπορούσε 
ακόμα να σημαίνει ότι ένας επιλεγμένος 
φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να 
αποτρέπεται από την παροχή υπηρεσίας 
πανευρωπαϊκής κλίμακας, λόγου χάρη στην 
περίπτωση εκχώρησης στον φορέα 
εκμετάλλευσης διαφορετικών συχνοτήτων 
σε διαφορετικά κράτη μέλη. Η εναρμόνιση 
των κριτηρίων επιλογής θα πρέπει επομένως 
να συμπληρώνεται από την καθιέρωση 
κοινού μηχανισμού επιλογής που θα 
παράσχει συντονισμένο αποτέλεσμα της 
επιλογής για όλα τα κράτη μέλη. Όσον 
αφορά τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών στη διασφάλιση και προώθηση της 
πολιτιστικής ποικιλότητας και του 
πλουραλισμού στις εκπομπές από τα μέσα 
ενημέρωσης πρέπει να εξασφαλισθεί ότι η 
εφαρμογή του εθνικού δικαίου στα μέσα 
ενημέρωσης και στη συγκέντρωση των 
μέσων ενημέρωσης δεν πλήττεται από την 
απόφαση περί συντονισμένης επιλογής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές στο νομικό κείμενο ότι οι αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον 
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αφορά την εφαρμογή του εθνικού δικαίου στα μέσα ενημέρωσης και στη συγκέντρωση των 
μέσων δεν θα πληγεί από την απόφαση περί επιλογής. 

Τροπολογία: Anni Podimata

Τροπολογία 33
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η 
δημιουργία κοινοτικής διαδικασίας για την 
κοινή επιλογή φορέων εκμετάλλευσης 
κινητών δορυφορικών συστημάτων, καθώς 
επίσης και ο καθορισμός διατάξεων για τη 
συντονισμένη αδειοδότηση, εκ μέρους των 
κρατών μελών, των επιλεγμένων φορέων 
εκμετάλλευσης για χρήση ραδιοφάσματος 
για τη λειτουργία κινητών δορυφορικών 
συστημάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής εσωτερικής 
αγοράς για κινητές δορυφορικές υπηρεσίες 
στην Κοινότητα.

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η 
δημιουργία κοινοτικής διαδικασίας για την 
κοινή επιλογή φορέων εκμετάλλευσης 
κινητών δορυφορικών συστημάτων, καθώς 
επίσης και ο καθορισμός διατάξεων για τη 
συντονισμένη αδειοδότηση, εκ μέρους όλων 
των κρατών μελών, των επιλεγμένων 
φορέων εκμετάλλευσης για χρήση 
ραδιοφάσματος για τη λειτουργία κινητών 
δορυφορικών συστημάτων, ώστε να 
διευκολυνθεί η ανάπτυξη ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς για κινητές δορυφορικές 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την Κοινότητα και 
για να εξασφαλισθεί η γεωγραφική κάλυψη 
όλων των κρατών μελών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην πανευρωπαϊκή φύση των προτεινόμενων κινητών δορυφορικών 
υπηρεσιών.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 34
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η 
δημιουργία κοινοτικής διαδικασίας για την 
κοινή επιλογή φορέων εκμετάλλευσης 
κινητών δορυφορικών συστημάτων, καθώς 
επίσης και ο καθορισμός διατάξεων για τη 
συντονισμένη αδειοδότηση, εκ μέρους των 
κρατών μελών, των επιλεγμένων φορέων 
εκμετάλλευσης για χρήση ραδιοφάσματος 

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η 
δημιουργία κοινοτικής διαδικασίας για την 
κοινή επιλογή φορέων εκμετάλλευσης 
κινητών δορυφορικών συστημάτων, καθώς 
επίσης και ο καθορισμός διατάξεων για τη 
συντονισμένη αδειοδότηση, εκ μέρους όλων 
των κρατών μελών, των επιλεγμένων 
φορέων εκμετάλλευσης για χρήση 
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για τη λειτουργία κινητών δορυφορικών 
συστημάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής εσωτερικής 
αγοράς για κινητές δορυφορικές υπηρεσίες 
στην Κοινότητα.

ραδιοφάσματος για τη λειτουργία κινητών 
δορυφορικών συστημάτων, ώστε να 
διευκολυνθεί η ανάπτυξη ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς για κινητές δορυφορικές 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τελικώς όλα τα κράτη μέλη θα χορηγούν άδεια.

Τροπολογία: Atanas Paparizov

Τροπολογία 35
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η 
δημιουργία κοινοτικής διαδικασίας για την 
κοινή επιλογή φορέων εκμετάλλευσης 
κινητών δορυφορικών συστημάτων, καθώς 
επίσης και ο καθορισμός διατάξεων για τη 
συντονισμένη αδειοδότηση, εκ μέρους των 
κρατών μελών, των επιλεγμένων φορέων 
εκμετάλλευσης για χρήση ραδιοφάσματος 
για τη λειτουργία κινητών δορυφορικών 
συστημάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής εσωτερικής 
αγοράς για κινητές δορυφορικές υπηρεσίες 
στην Κοινότητα.

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η 
δημιουργία κοινοτικής διαδικασίας για την 
κοινή επιλογή φορέων εκμετάλλευσης 
κινητών δορυφορικών συστημάτων, καθώς 
επίσης και ο καθορισμός διατάξεων για τη 
συντονισμένη αδειοδότηση, εκ μέρους των 
κρατών μελών, των επιλεγμένων φορέων 
εκμετάλλευσης για χρήση ραδιοφάσματος 
για τη λειτουργία κινητών δορυφορικών 
συστημάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής εσωτερικής 
αγοράς για κινητές δορυφορικές υπηρεσίες 
σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην πανευρωπαϊκή φύση των προτεινόμενων κινητών δορυφορικών 
υπηρεσιών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφές ότι θα καλύπτονται όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 36
Άρθρο 1, παράγραφος 3
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3. Οι επιλεγμένοι φορείς εκμετάλλευσης 
κινητών δορυφορικών συστημάτων 
αδειοδοτούνται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου III.

3. Οι επιλεγμένοι φορείς εκμετάλλευσης 
κινητών δορυφορικών συστημάτων 
αδειοδοτούνται από όλα τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου III.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τελικώς όλα τα κράτη μέλη θα χορηγούν άδεια.

Τροπολογία: Anni Podimata

Τροπολογία 37
Άρθρο 1, παράγραφος 3

3. Οι επιλεγμένοι φορείς εκμετάλλευσης 
κινητών δορυφορικών συστημάτων 
αδειοδοτούνται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου III.

3. Οι επιλεγμένοι φορείς εκμετάλλευσης 
κινητών δορυφορικών συστημάτων 
αδειοδοτούνται από όλα τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου III.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην πανευρωπαϊκή φύση των προτεινόμενων κινητών δορυφορικών 
υπηρεσιών.

Τροπολογία: Anni Podimata

Τροπολογία 38
Άρθρο 3, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή διοργανώνει διαδικασίες 
συγκριτικής επιλογής για την επιλογή 
φορέων εκμετάλλευσης κινητών 
δορυφορικών συστημάτων. Η Επιτροπή 
συνεπικουρείται από την επιτροπή 
επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 10.

1. Η Επιτροπή διοργανώνει διαδικασίες 
συγκριτικής επιλογής για την επιλογή 
φορέων εκμετάλλευσης κινητών 
δορυφορικών συστημάτων με σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών που θα εξασφαλίζουν 
τη γεωγραφική κάλυψη όλων των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Επιτροπή συνεπικουρείται από την επιτροπή 
επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 10.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην πανευρωπαϊκή φύση των προτεινόμενων κινητών δορυφορικών 
υπηρεσιών.

Τροπολογία: Anni Podimata

Τροπολογία 39
Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Η διαδικασία αποβλέπει στη 
χρησιμοποίηση της ζώνης συχνοτήτων των 2 
GHz χωρίς περιττή καθυστέρηση, 
παρέχοντας ταυτόχρονα στους υποψήφιους 
δίκαιη και αμερόληπτη ευκαιρία συμμετοχής 
στη διαδικασία συγκριτικής επιλογής.

2. Η διαδικασία αποβλέπει στη 
χρησιμοποίηση της ζώνης συχνοτήτων των 2 
GHz χωρίς περιττή καθυστέρηση, 
παρέχοντας ταυτόχρονα στους υποψήφιους 
δίκαιη και αμερόληπτη ευκαιρία συμμετοχής 
στη διαδικασία συγκριτικής επιλογής· 
επίσης η διαδικασία αυτή πρέπει να 
διεξάγεται λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τις αρχές της διαφάνειας και της 
ανεξαρτησίας σε σχέση με τους 
υποψήφιους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εκτός από τη δίκαιη και αμερόληπτη ευκαιρία συμμετοχής στη διαδικασία συγκριτικής επιλογής 
που πρέπει να χρησιμοποιείται για τους υποψηφίους, έχει σημασία να τονισθεί επίσης ότι η 
διαδικασία πρέπει να διεξάγεται λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρχές της διαφάνειας και της 
ανεξαρτησίας σε σχέση με τους υποψήφιους.

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy

Τροπολογία 40
Άρθρο 3, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή ορίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 2:

3. Η Επιτροπή ορίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 2:

(α) τις ζώνες συχνοτήτων·



AM\708042EL.doc 7/25 PE400.683v02-00

EL

(β) το εύρος του ραδιοφάσματος που 
πρόκειται να εκχωρηθεί τους επιλεγμένους 
υποψήφιους·

(α) το εύρος του ραδιοφάσματος που 
πρόκειται να εκχωρηθεί τους επιλεγμένους 
υποψήφιους, που δεν υπερβαίνει τα 15 ΜHz 
για επικοινωνίες γης – διαστήματος και τα 
15 ΜHz για επικοινωνίες διαστήματος –
γης που έχουν εκχωρηθεί σε υποψήφιο·

(γ) λεπτομερείς απαιτήσεις της διαδικασίας 
συγκριτικής επιλογής·

(β) λεπτομερείς απαιτήσεις της διαδικασίας 
συγκριτικής επιλογής·

(δ) τα στοιχεία και έγγραφα που πρέπει να 
συμπεριληφθούν στις αιτήσεις·

(γ) τα στοιχεία και έγγραφα που πρέπει να 
συμπεριληφθούν στις αιτήσεις·

(ε) τους όρους βάσει των οποίων μπορούν 
να κοινοποιηθούν πληροφορίες σχετικά με 
τις αιτήσεις.

(δ) τους όρους βάσει των οποίων μπορούν 
να κοινοποιηθούν πληροφορίες σχετικά με 
τις αιτήσεις.

Η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων και 
οποιεσδήποτε λεπτομερείς απαιτήσεις που 
ορίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων και 
οποιεσδήποτε λεπτομερείς απαιτήσεις που
ορίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ζώνες συχνοτήτων καθορίζονται ήδη στο άρθρο 1.5. Επομένως το σημείο α) είναι περιττό.

Τροπολογία: Atanas Paparizov

Τροπολογία 41
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β) 

(β) στις αιτήσεις πρέπει να προσδιορίζεται 
το εύρος του αιτούμενου ραδιοφάσματος και 
πρέπει να περιλαμβάνονται δηλώσεις και 
τεκμήρια αναφορικά με τους απαιτούμενους 
ενδιάμεσους στόχους και τα κριτήρια 
επιλογής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο και 
έγγραφο.

(β) στις αιτήσεις προσδιορίζεται το εύρος 
του αιτούμενου ραδιοφάσματος και 
περιλαμβάνονται:

(i) δηλώσεις και τεκμήρια αναφορικά με 
τους απαιτούμενους ενδιάμεσους στόχους 
και τα κριτήρια επιλογής, 

(ii) δέσμευση του υποψηφίου να παρέχει 
κινητές δορυφορικές υπηρεσίες σε μέρος 
τουλάχιστον της επικράτειας εκάστου 
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κράτους μέλους από την έναρξη παροχής 
της υπηρεσίας,
(iii) δέσμευση του υποψηφίου να παρέχει 
κινητές δορυφορικές υπηρεσίες σε 80% 
τουλάχιστον της συνολικής έκτασης των 
κρατών μελών από την έναρξη παροχής 
της υπηρεσίας,
(iv) χρονοδιάγραμμα για την παροχή 
κινητών δορυφορικών υπηρεσιών σε όλη 
την επικράτεια όλων των κρατών μελών 
και σε τουλάχιστον 50% του πληθυσμού 
εκάστου εξ αυτών,
(v) κάθε άλλο στοιχείο και έγγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή τα οφέλη για τους καταναλωτές και τον ανταγωνισμό, η πανευρωπαϊκή κάλυψη και οι 
υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος είναι οι βασικοί στόχοι της απόφασης, πρέπει να τεθούν 
κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των προς υποβολή αιτήσεων στις 
οποίες θα δηλώνεται σαφώς ότι επιτυγχάνονται οι προαναφερθέντες στόχοι. Εισάγεται η 
απαίτηση για 80% μερική κάλυψη των επικρατειών των κρατών μελών και 50% κάλυψη του 
πληθυσμού εκάστου κράτους μέλους για να υπάρχει επαρκής εγγύηση ότι κανένα κράτος μέλος 
δεν θα μείνει ακάλυπτο.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 42
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (β α) (νέο)

(βα) οι αιτήσεις περιλαμβάνουν επίσης 
λεπτομερή ανάλυση του προτεινόμενου 
συστήματος και, για κάθε κράτος μέλος, 
των ζητημάτων συντονισμού της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) όσον 
αφορά καταχωρήσεις για δορυφορικά 
δίκτυα που υποβάλλονται στην ITU από 
τρίτες χώρες μέχρι την ημερομηνία 
δημοσίευσης της πρόσκλησης για υποβολή 
αιτήσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι υποψήφιοι μπορεί να προσφέρουν κάλυψη μεγάλων μερών της επικράτειας της ΕΕ αλλά εάν 
δεν βασίζονται σε καταχώρηση υψηλής προτεραιότητας, ενδέχεται να μην μπορούν να 
συντονισθούν με τα δορυφορικά συστήματα τρίτων χωρών σε όλη ή σε μέρος της δηλωθείσας 
ζώνης κάλυψης. Έχει επομένως σημασία να λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες οι ζώνες 
κάλυψης στις οποίες οι υποψήφιοι έχουν σοβαρές πιθανότητες να αναπτύξουν πραγματικά την 
υπηρεσία τους σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών ITU. Χρειάζεται λεπτομερής 
ανάλυση για να ληφθούν υπόψη μόνον τα εδάφη εκείνα όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 
προσφερθούν πραγματικά αυτές οι υπηρεσίες.

Τροπολογία: Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, 
Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Τροπολογία 43
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (β α) (νέο)

(βα) Πέραν αυτών οι αιτήσεις 
περιλαμβάνουν δέσμευση του υποψηφίου 
ότι θα εξασφαλίζει ότι το προτεινόμενο 
σύστημα θα παρέχει υπηρεσία σε 60% 
τουλάχιστον της συνολικής έκτασης των 
κρατών μελών που κείνται εντός της 
Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία: Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, 
Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Τροπολογία 44
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Εντός 40 εργασίμων ημερών από τη 
δημοσίευση του καταλόγου των αποδεκτών 
αιτήσεων, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο 
οι υποψήφιοι κατέδειξαν ότι διαθέτουν το 
απαιτούμενο επίπεδο τεχνικής και 
εμπορικής ανάπτυξης των αντίστοιχων 
κινητών δορυφορικών συστημάτων τους. Η 
εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται στη 
συμπλήρωση της σειράς των ενδιάμεσων 
στόχων που απαριθμούνται στο παράρτημα 
της παρούσας απόφασης. Οι εν λόγω 
ενδιάμεσοι στόχοι προσδιορίζονται 

1. Εντός 40 εργασίμων ημερών από τη 
δημοσίευση του καταλόγου των αποδεκτών 
αιτήσεων, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο 
οι υποψήφιοι κατέδειξαν ότι διαθέτουν το 
απαιτούμενο επίπεδο τεχνικής και 
εμπορικής ανάπτυξης των αντίστοιχων 
κινητών δορυφορικών συστημάτων τους. Η 
εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται στην 
ικανοποιητική συμπλήρωση των 
ενδιάμεσων στόχων 1 έως 5 που ορίζονται 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Καθόλη την εν λόγω φάση επιλογής 
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περαιτέρω από την Επιτροπή σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 10, παράγραφος 2. Καθόλη την εν 
λόγω φάση επιλογής συνεκτιμώνται η 
αξιοπιστία και η βιωσιμότητα των 
προτεινόμενων κινητών δορυφορικών 
συστημάτων.

συνεκτιμώνται η αξιοπιστία των 
υποψηφίων και η βιωσιμότητα των 
προτεινόμενων κινητών δορυφορικών 
συστημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποψήφιοι που πληρούν αντικειμενικές απαιτήσεις έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην 
πρώτη φάση επιλογής σε δίκαιη και αμερόληπτη βάση. 

Οι ενδιάμεσοι στόχοι 1έως 5 αποτελούν τα πρώτα στάδια των επενδύσεων σε δορυφορικά 
συστήματα και δίνουν τη δυνατότητα με τον τρόπο αυτό στις δημόσιες αρχές να συνεκτιμούν την 
πραγματική δέσμευση των υποψηφίων με τα αξιόπιστα έργα.

Η αρχική κάλυψη περιοχής υπηρεσίας των προτεινόμενων κινητών δορυφορικών συστημάτων·

Τροπολογία: Atanas Paparizov

Τροπολογία 45
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Οι υποψήφιοι πληρούν τις ακόλουθες 
ελάχιστες απαιτήσεις:
(α) πανευρωπαϊκή γεωγραφική κάλυψη:
Το προτεινόμενο σύστημα παρέχει κάλυψη 
σε τουλάχιστον 80% της συνολικής 
έκτασης των κρατών μελών που κείνται 
εντός της Ευρώπης κατά την έναρξη 
παροχής της υπηρεσίας·
(β) στόχος δημόσιας πολιτικής: 
Το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνει:

 την παροχή μιας ή περισσοτέρων 
ζωτικών υπηρεσιών δημοσίου 
συμφέροντος (όπως πολιτική προστασία 
και παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών) που συμβάλλουν 
στην προστασία της υγείας, στην 
προστασία ή την ασφάλεια των πολιτών 
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της Ένωσης·

 την παροχή υπηρεσιών δεδομένων 
διπλής κατεύθυνσης (διαλογικά) υψηλής 
ταχύτητας στα κράτη μέλη με διείσδυση 
στην αγορά των ευρυζωνικών συνδέσεων 
κάτω του μέσου όρου της ΕΕ 
υπολογιζόμενου βάσει των διαθέσιμων 
δεδομένων το αργότερο έξι μήνες πριν από 
την υποβολή της αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Consumer and competitive benefits, pan-European coverage and public interest services are 
the key objectives of the Decision. They therefore need to be included as first phase selection 
criteria to ensure that they are fulfilled even in the absence of any second phase of selection.

As mentioned in recitals 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular improve 
coverage of rural areas in the Community, thus bridging the digital divide in terms of 
geography, contributing to the competitiveness of European information and communication 
technology industries in line with the objectives of the Lisbon strategy. Therefore, there 
should be a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In 
this respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States 
with a broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later 
than 6 months before the submission of the application, is proposed.

Τροπολογία: Anni Podimata

Τροπολογία 46
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις 
ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
(α) οφέλη για τους καταναλωτές και τον 
ανταγωνισμό:
Το προτεινόμενο σύστημα παρέχει 
τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα: 
υπηρεσίες πολυμέσων και δεδομένων μιας 
κατεύθυνσης· βασικές υπηρεσίες 
διαλογικών φωνητικών δεδομένων 
χαμηλής ταχύτητας· υπηρεσίες δεδομένων 
διπλής κατεύθυνσης (διαλογικά) υψηλής 
ταχύτητας και πολυμέσων· 
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(β) πανευρωπαϊκή γεωγραφική κάλυψη:
Ο στόχος του προτεινόμενου συστήματος 
είναι να παρέχει κινητές δορυφορικές 
υπηρεσίες που θα εξασφαλίζουν τη 
γεωγραφική κάλυψη όλων των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα 
πάντως με τις παρούσες περιστάσεις το 
προτεινόμενο σύστημα πρέπει να παρέχει 
κινητές δορυφορικές υπηρεσίες που θα 
εξασφαλίζουν τη γεωγραφική κάλυψη του 
70% τουλάχιστον της επικράτειας των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά την θέση σε λειτουργία της υπηρεσίας 
και πρέπει να αναλάβει, μόλις αρχίσει η 
λειτουργία να εξασφαλίσει γεωγραφική 
κάλυψη όλων των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός το πολύ επτά 
ετών.
(γ) στόχοι δημόσιας πολιτικής:
Το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνει 
την παροχή μιας ή περισσοτέρων ζωτικών 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος (όπως 
πολιτική προστασία και παροχή βοήθειας 
σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών) 
που συμβάλλουν στην προστασία της 
υγείας, στην προστασία ή την ασφάλεια 
των πολιτών της Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Les critères de sélection minimum doivent  être  inclus au titre de critères de sélection 
pendant la première étape, afin de faire en sorte qu'ils soient atteints même en l'absence d'une 
deuxième étape de sélection, car ils constituent tous des objectifs clés de la décision. Il s'agit 
de la prise en considération des services d'intérêt public, des avantages concurrentiels, des 
intérêts des consommateurs européens ainsi que du respect du droit  pour tous les citoyens de 
l'UE de bénéficier des services mobiles par satellite, sans aucune exception, ni 
discrimination, indépendamment du lieu de leur situation géographique au sein de tous les 
Etats membres de l'UE. C'est pourquoi, il est primordial d'assurer la couverture 
géographique paneuropéenne (100%) dans un délai maximum de 7 ans dès la mise en place 
du service, tout en prenant en considération également la particularité des zones rurales et 
moins développées ainsi que celle des îles ce qui contribuera ainsi  à leur développement 
économique .
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Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 47
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Εάν η συνδυασμένη ζήτηση 
ραδιοφάσματος εκ μέρους επιλέξιμων 
υποψηφίων που έχουν προσδιοριστεί στην 
πρώτη φάση επιλογής υπερβαίνει το εύρος 
του διαθέσιμου ραδιοφάσματος, όπως έχει 
προσδιοριστεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 
παράγραφος 3, η Επιτροπή προκρίνει τους 
επιλέξιμους υποψηφίους σύμφωνα με τα 
ακόλουθα περαιτέρω κριτήρια:

1. Εάν η συνδυασμένη ζήτηση 
ραδιοφάσματος εκ μέρους επιλέξιμων 
υποψηφίων που έχουν προσδιοριστεί στην 
πρώτη φάση επιλογής υπερβαίνει το εύρος 
του διαθέσιμου ραδιοφάσματος, όπως έχει 
προσδιοριστεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 
παράγραφος 3, η Επιτροπή προκρίνει τους 
επιλέξιμους υποψηφίους σύμφωνα με τα 
ακόλουθα περαιτέρω κριτήρια λαμβάνοντας 
υπόψη, μεταξύ άλλων, τις αρχικές 
πληροφορίες που παρέσχε ο υποψήφιος 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, 
στοιχείο (βα):

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποψήφιοι μπορεί να προσφέρουν κάλυψη μεγάλων μερών της επικράτειας της ΕΕ αλλά εάν 
δεν βασίζονται σε καταχώρηση υψηλής προτεραιότητας, ενδέχεται να μην μπορούν να 
συντονισθούν με τα δορυφορικά συστήματα τρίτων χωρών σε όλη ή σε μέρος της δηλωθείσας 
ζώνης κάλυψης. Έχει επομένως σημασία να λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες οι ζώνες 
κάλυψης στις οποίες οι υποψήφιοι έχουν σοβαρές πιθανότητες να αναπτύξουν πραγματικά την 
υπηρεσία τους σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών ITU. Χρειάζεται λεπτομερής 
ανάλυση για να ληφθούν υπόψη μόνον τα εδάφη εκείνα όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 
προσφερθούν πραγματικά αυτές οι υπηρεσίες.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 48
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α)

(α) οφέλη για τους καταναλωτές και τον 
ανταγωνισμό·

(α) οφέλη για τους καταναλωτές και τον 
ανταγωνισμό, π.χ. όσον αφορά τον 
ανταγωνισμό για την υποδομή και ίση και 
ανοικτή πρόσβαση στις πλατφόρμες·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Κριτήρια όπως η προστασία και η προώθηση της πολιτιστικής ποικιλότητας και του 
πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση 
περί επιλογής. 

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 49
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β)

(β) αποτελεσματική χρήση του 
ραδιοφάσματος·

(β) αποτελεσματική χρήση του 
ραδιοφάσματος (στάθμιση 20%):

Αυτό το κριτήριο αφορά την 
αποτελεσματική χρήση του 
ραδιοφάσματος του συστήματος που 
προτείνει ο υποψήφιος. Το κριτήριο 
περιλαμβάνει δύο επιμέρους κριτήρια:

 το συνολικό εύρος του απαιτούμενου 
ραδιοφάσματος για την επίτευξη του 
επιπέδου υπηρεσίας που πρόκειται να 
παρασχεθεί, από άποψη αριθμού χρηστών 
και εξυπηρετούμενης περιοχής, καθώς και 
την κρίσιμη σημασία της προς παροχή 
υπηρεσίας για τη δημόσια ασφάλεια, την 
ποιότητα, την αξιοπιστία και το κόστος 
της προς παροχή υπηρεσίας·

 την ικανότητα ροής δεδομένων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προαναφερθέντες κρίσιμοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη για να εξασφαλισθεί μια 
αποτελεσματική και ισόρροπη χρήση του φάσματος για υπηρεσίες διαφόρων ειδών (πολυμέσα, 
υπηρεσίες δημόσιας ασφάλειας κ.λπ.).

Τροπολογία: Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Dominique Vlasto

Τροπολογία 50
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β)
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(β) αποτελεσματική χρήση του 
ραδιοφάσματος·

(β) αποτελεσματική χρήση του 
ραδιοφάσματος (στάθμιση 20%):

Αυτό το κριτήριο αφορά την 
αποτελεσματική χρήση του 
ραδιοφάσματος του συστήματος που 
προτείνει ο υποψήφιος.  Το κριτήριο 
περιλαμβάνει δύο επιμέρους κριτήρια:

 το συνολικό εύρος του απαιτούμενου 
ραδιοφάσματος και τον αριθμό των 
δυνητικών χρηστών·

 την ικανότητα ροής δεδομένων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί η αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος έχει σημασία να υπολογισθεί η 
σχέση μεταξύ απαιτούμενου ραδιοφάσματος για δεδομένο σύστημα και του αναμενόμενου 
αποτελέσματος. Ο αριθμός των συνδρομητών ή των πιθανών χρηστών μπορεί να υπολογισθεί 
ποσοτικά με αντικειμενικό τρόπο και αποτελεί την πιο ουδέτερη παράμετρο για τη μέτρηση του 
αναμενόμενου αποτελέσματος για την αποτελεσματικότητα του ραδιοφάσματος.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 51
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

(δ) στόχοι δημόσιας πολιτικής. (δ) στόχοι δημόσιας πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 
στόχων δημοσίου συμφέροντος όπως η 
προστασία και η προώθηση της 
πολιτιστικής ποικιλότητας και του 
πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης

Or. de

Αιτιολόγηση

Κριτήρια όπως η προστασία και η προώθηση της πολιτιστικής ποικιλότητας και του 
πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση 
περί επιλογής. 
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 52
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) πανευρωπαϊκή γεωγραφική κάλυψη· (γ) πανευρωπαϊκή γεωγραφική κάλυψη 
(στάθμιση 40%):
Αυτό το κριτήριο αφορά τη γεωγραφική 
περιοχή στην οποία παρέχονται οι 
υπηρεσίες από το σύστημα που προτείνει ο 
υποψήφιος. Το κριτήριο περιλαμβάνει τρία 
επιμέρους κριτήρια:

 κάλυψη όλων των κρατών μελών,

 παροχή της υπηρεσίας εντός εκάστου 
κράτους μέλους σε 50% τουλάχιστον του 
πληθυσμού και σε 60% τουλάχιστον της 
έκτασης,

 βαθμό γεωγραφικής κάλυψης (DGC) της 
συνολικής έκτασης των κρατών μελών που 
κείνται εντός της Ευρώπης κατά την 
έναρξη παροχής των υπηρεσιών, το δε 
κατώτατο όριο ορίζεται σε 80% DGC·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να καλύπτονται από κινητές δορυφορικές υπηρεσίες δεδομένου ότι οι 
υπηρεσίες αυτές θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη  γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσματος από γεωγραφική άποψη (περιλαμβανομένων των αγροτικών και απομακρυσμένων 
περιοχών) σε όλη την ΕΕ και μια αποδοτική πανευρωπαϊκή κάλυψη είναι τεχνικώς εφικτή 
σύμφωνα με τους φορείς. Η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και η συμβολή στην εδαφική 
συνοχή έχει ζωτική σημασία. Η προτεινόμενη περιοχή κάλυψης των υπηρεσιών που θα 
παρέχονται από τον υποψήφιο είναι επομένως σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να ληφθεί 
υπόψη με τον κατάλληλο τρόπο κατά τη διαδικασία επιλογής.

Τροπολογία: Atanas Paparizov

Τροπολογία 53
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) πανευρωπαϊκή γεωγραφική κάλυψη· (γ) πανευρωπαϊκή γεωγραφική κάλυψη 
(στάθμιση 40%):
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Αυτό το κριτήριο αφορά τη γεωγραφική 
περιοχή στην οποία παρέχονται οι 
υπηρεσίες από το προτεινόμενο σύστημα 
του υποψηφίου, δηλαδή ο βαθμός 
γεωγραφικής κάλυψης (DGC) της 
συνολικής έκτασης των κρατών μελών που 
κείνται εντός της Ευρώπης κατά την 
έναρξη παροχής των υπηρεσιών, το δε 
κατώτατο όριο ορίζεται σε 90% του DGC·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία της δεύτερης φάσης επιλογής οργανώνεται εάν το αίτημα για ανάπτυξη MSS 
υπερβαίνει το διαθέσιμο ραδιοφάσμα. Επ' αυτού πρέπει να ορισθούν υψηλότερες απαιτήσεις 
στους πιθανούς φορείς MSS για να εξασφαλισθεί στο μέγιστο βαθμό το συμφέρον των πολιτών 
της ΕΕ.

Τροπολογία: Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, 
Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Τροπολογία 54
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) πανευρωπαϊκή γεωγραφική κάλυψη· (γ) πανευρωπαϊκή γεωγραφική κάλυψη 
(στάθμιση 40%):
Αυτό το κριτήριο αφορά τη γεωγραφική 
περιοχή στην οποία παρέχονται οι 
υπηρεσίες από το σύστημα που προτείνει ο 
υποψήφιος. Το κριτήριο περιλαμβάνει δύο 
επιμέρους κριτήρια:

 αριθμό κρατών μελών στα οποία 
τουλάχιστον 50% του πληθυσμού κατοικεί 
εντός της περιοχής στην οποία παρέχονται 
υπηρεσίες·

 βαθμό γεωγραφικής κάλυψης (DGC) της 
συνολικής έκτασης των κρατών μελών που 
κείνται εντός της Ευρώπης κατά την 
έναρξη παροχής των υπηρεσιών, με στόχο  
την παροχή πανευρωπαϊκής κάλυψης εν 
ευθέτω χρόνω·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κάλυψη είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των υβριδικών δορυφορικών επίγειων 
συστημάτων έναντι των καθαρά επίγειων συστημάτων. Για να εξασφαλισθεί ότι ο μέγιστος 
αριθμός Ευρωπαίων πολιτών ωφελείται από τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες, έχει σημασία 
στα κριτήρια κάλυψης να δοθεί σημαντική στάθμιση [40%].

Η διαδικασία επιλογής θα βασίζεται στα προτεινόμενα κριτήρια περιλαμβανομένης της 
πανευρωπαϊκής κάλυψης, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι υποψήφιοι προτείνουν την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 55
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

(δ) στόχοι δημόσιας πολιτικής. (δ) στόχοι δημόσιας πολιτικής (20%):
Αυτό το κριτήριο αφορά την έκταση στην 
οποία το σύστημα που προτείνει ο 
υποψήφιος συμβάλλει στην επίτευξη 
ορισμένων στόχων δημόσιας πολιτικής που 
δεν καλύπτονται από τα καθορισθέντα στα 
στοιχεία (α) έως (γ) κριτήρια. Το κριτήριο 
περιλαμβάνει τρία επιμέρους κριτήρια:

 παροχή ζωτικών υπηρεσιών δημοσίου 
συμφέροντος (όπως πολιτική προστασία 
και παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών) που συμβάλλουν 
στην προστασία της υγείας, στην 
προστασία ή την ασφάλεια των πολιτών 
της Ένωσης·

 ακεραιότητα και ασφάλεια του 
συστήματος·

 ικανότητα του προτεινόμενο συστήματος 
να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ 
περιοχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι MSS θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη  γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος από 
γεωγραφική άποψη (περιλαμβανομένων των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών) με 
ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και συμβολή στην εδαφική συνοχή.
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Τροπολογία: Atanas Paparizov

Τροπολογία 56
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

(δ) στόχοι δημόσιας πολιτικής. (δ) στόχοι δημόσιας πολιτικής (20%):
Αυτό το κριτήριο αφορά την έκταση στην 
οποία το σύστημα που προτείνει ο 
υποψήφιος συμβάλλει στην επίτευξη 
ορισμένων στόχων δημόσιας πολιτικής που 
δεν καλύπτονται από τα καθορισθέντα στα 
στοιχεία (α) έως (γ) κριτήρια. Το κριτήριο 
περιλαμβάνει τρία επιμέρους κριτήρια:

 παροχή ζωτικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος (όπως πολιτική προστασία 
και παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών) που συμβάλλουν 
στην προστασία της υγείας, στην 
προστασία ή την ασφάλεια των πολιτών 
της Ένωσης·

 παροχή υπηρεσιών δεδομένων διπλής 
κατεύθυνσης (διαλογικά) υψηλής 
ταχύτητας στα κράτη μέλη με διείσδυση 
στην αγορά των ευρυζωνικών συνδέσεων 
κάτω του μέσου όρου της ΕΕ 
υπολογιζόμενου βάσει των διαθέσιμων 
δεδομένων το αργότερο έξι μήνες πριν από 
την υποβολή της αίτησης· 

 ακεραιότητα και ασφάλεια του 
συστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Consumer and competitive benefits, pan-European coverage and public interest services are 
the key objectives of the Decision. They therefore need to be included as first phase selection 
criteria to ensure that they are fulfilled even in the absence of any second phase of selection. 

As mentioned in recitals 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular improve 
coverage of rural areas in the Community, thus bridging the digital divide in terms of 
geography, contributing to the competitiveness of European information and communication 
technology industries in line with the objectives of the Lisbon strategy. Therefore, there 
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should be a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In 
this respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States 
with a broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later 
than 6 months before the submission of the application, is proposed.

Τροπολογία: Atanas Paparizov

Τροπολογία 57
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη που καλύπτονται από το 
σύστημα του επιλεγμένου υποψηφίου, 
εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους 
χορηγούν στον εν λόγω υποψήφιο όλα τα 
δικαιώματα χρήσης της συγκεκριμένης 
ραδιοσυχνότητας που προσδιορίζεται στην 
απόφαση της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 2 ή του 
άρθρου 6 παράγραφος 3 και κάθε 
απαραίτητη έγκριση για τη λειτουργία 
κινητού δορυφορικού συστήματος. Στην 
απόφαση της Επιτροπής καθορίζεται το 
χρονικό περιθώριο για το οποίο 
χορηγούνται τα δικαιώματα και οι άδειες.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τους χορηγούν στον 
επιλεγμένο υποψήφιο όλα τα δικαιώματα 
χρήσης της συγκεκριμένης ραδιοσυχνότητας 
που προσδιορίζεται στην απόφαση της 
Επιτροπής που εγκρίθηκε κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 5 παράγραφος 2 ή του άρθρου 6 
παράγραφος 3 και οιεσδήποτε 
απαιτούμενες από το εθνικό τους δίκαιο 
εγκρίσεις για τη λειτουργία κινητού 
δορυφορικού συστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το εθνικό δίκαιο κάποιων κρατών μελών δεν απαιτεί έκδοση εγκρίσεων για τη λειτουργία 
κινητού δορυφορικού συστήματος, δεν θα υποχρεωθούν να το πράξουν, καθώς τούτο θα 
προκαλούσε επιπρόσθετη διοικητική επιβάρυνση.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 58
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη που καλύπτονται από το 
σύστημα του επιλεγμένου υποψηφίου, 
εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους 
χορηγούν στον εν λόγω υποψήφιο όλα τα 
δικαιώματα χρήσης της συγκεκριμένης 
ραδιοσυχνότητας που προσδιορίζεται στην 

1. Όλα τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τους χορηγούν σε 
οιονδήποτε από τους επιλεγμένους 
υποψηφίους όλα τα δικαιώματα χρήσης της 
συγκεκριμένης ραδιοσυχνότητας που 
προσδιορίζεται στην απόφαση της 
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απόφαση της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 2 ή του 
άρθρου 6 παράγραφος 3 και κάθε 
απαραίτητη έγκριση για τη λειτουργία 
κινητού δορυφορικού συστήματος. Στην 
απόφαση της Επιτροπής καθορίζεται το 
χρονικό περιθώριο για το οποίο χορηγούνται 
τα δικαιώματα και οι άδειες.

Επιτροπής που εγκρίθηκε κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 5 παράγραφος 2 ή του άρθρου 6 
παράγραφος 3 και κάθε απαραίτητη έγκριση
για τη λειτουργία κινητού δορυφορικού 
συστήματος. Στην απόφαση της Επιτροπής 
καθορίζεται το χρονικό περιθώριο για το 
οποίο χορηγούνται τα δικαιώματα και οι 
άδειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τελικώς όλα τα κράτη μέλη θα χορηγούν άδεια.

Τροπολογία: Mary Honeyball

Τροπολογία 59
Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο β)

(β) οι υποψήφιοι καλύπτουν τους 
ενδιάμεσους στόχους που προσδιορίζονται
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης 
σύμφωνα με τις καταληκτικές ημερομηνίες 
που ορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 2·

(β) οι υποψήφιοι καλύπτουν τους 
ενδιάμεσους στόχους έξι έως εννέα που 
παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας 
απόφασης εντός 22 μηνών από την 
απόφαση για την επιλογή των υποψηφίων·
σε περίπτωση μη υλοποίησης αυτών των 
ενδιάμεσων στόχων σε αυτό το χρονικό 
πλαίσιο η Επιτροπή δύναται να αποσύρει 
την έγκριση και να επιλέξει άλλον 
υποψήφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στον Τίτλο II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ραδιοφάσμα είναι σπάνιος πόρος και πρέπει να παραχωρείται ταχέως σε άλλον υποψήφιο 
εάν ο αρχικός υποψήφιος δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Εάν ένας υποψήφιος καθίσταται 
αφερέγγυος ή ανίκανος να εκτοξεύσει δορυφόρο και να παράσχει εμπορική υπηρεσία, έχει 
σημασία να μπορεί το ραδιοφάσμα να παραχωρείται εκ νέου σε άλλον πάροχο για να επιτευχθεί 
μέγιστη χρήση του ραδιοφάσματος.
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 60
Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ)

(δ) οι υποψήφιοι υποβάλλουν στις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών ετήσια έκθεση 
όπου αναφέρεται λεπτομερώς η πορεία της 
ανάπτυξης του κινητού δορυφορικού 
συστήματος·

(δ) οι υποψήφιοι υποβάλλουν στις αρμόδιες 
αρχές όλων των κρατών μελών ετήσια 
έκθεση όπου αναφέρεται λεπτομερώς η 
πορεία της ανάπτυξης του κινητού 
δορυφορικού συστήματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τελικώς όλα τα κράτη μέλη θα χορηγούν άδεια.

Τροπολογία: Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, 
Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Τροπολογία 61
Άρθρο 7, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
χορηγούν δικαιώματα χρήσης για τις 
σχετικές υποδιαιρέσεις συχνοτήτων για 
όσο χρονικό διάστημα και στο βαθμό που 
βρίσκονται εκτός της περιοχής υπηρεσίας 
των επιλεγμένων υποψηφίων, σύμφωνα με 
την απόφαση 2007/98/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσο κάποιο ραδιοφάσμα δεν χρησιμοποιείται από τους επιλεγμένους υποψηφίους σε δεδομένο 
κράτος μέλος, το τελευταίο πρέπει να είναι σε θέση να βελτιστοποιεί τη χρήση του 
ραδιοφάσματος επιτρέποντας υπηρεσίες άλλου υποψηφίου.

Τροπολογία: Mary Honeyball

Τροπολογία 62
Άρθρο 9, παράγραφος 3 α (νέα)
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3α. Εάν ένας υποψήφιος καθίσταται 
αφερέγγυος ή κατά τα άλλα ανίκανος να 
τηρήσει τους κοινούς όρους που 
προβλέπονται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, 
και δεν μπορεί να επιδείξει βιώσιμο σχέδιο 
για την ικανοποίηση αυτών των όρων 
εντός 30 ημερών, η Επιτροπή μπορεί να 
αποσύρει την άδειά της και να τη 
χορηγήσει σε άλλον υποψήφιο σύμφωνα με 
τον Τίτλο II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας ενός φορέα MSS πρέπει να βελτιωθούν. 
Σε περίπτωση όπου ένας υποψήφιος δεν μπορεί να δρομολογήσει υπηρεσίες, πρέπει να 
κινούνται διαδικασίες για την εκ νέου παραχώρηση του ραδιοφάσματος. Το ραδιοφάσμα είναι 
σπάνιος πόρος και πρέπει να παραχωρείται σε άλλον υποψήφιο εάν ο αρχικός υποψήφιος δεν 
μπορεί να το χρησιμοποιήσει.

Τροπολογία: Mary Honeyball

Τροπολογία 63
Άρθρο 9, παράγραφος 3 β (νέα)

3β. Η Επιτροπή εξετάζει οιαδήποτε 
προτεινόμενη συγχώνευση ή εξαγορά 
οιουδήποτε υποψηφίου από άλλον όταν με 
τη συγχώνευση αυτή ή την εξαγορά 
παραχωρούνται στον συνδυασμένο φορέα 
περισσότερα από 15 ΜHz για επικοινωνίες 
γης – διαστήματος (προς τα πάνω) και 15 
ΜHz για επικοινωνίες διαστήματος – γης 
(προς τα κάτω). Η Επιτροπή μπορεί να 
περιορίζει την άδεια για έναν μόνον 
(συγχωνευμένο) φορέα σε 15 MHz για 
υπηρεσίες προς τα πάνω και 15 MHz για 
υπηρεσίες προς τα κάτω όταν η χορήγηση 
πιο εκτεταμένης έγκρισης ενδέχεται να 
μειώσει σημαντικά τον ανταγωνισμό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να προωθηθεί ο ανταγωνισμός πρέπει να επιλεγούν και να διατηρηθούν πλείονες 
ανεξάρτητοι φορείς. Η Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει οιαδήποτε μεταγενέστερη συγχώνευση ή 
εξαγορά μεταξύ των υποψηφίων αφού χορηγηθεί η έγκριση. Εάν χρειασθεί η Επιτροπή πρέπει 
να μπορεί να ανακαλεί την έγκριση όταν μια συγχώνευση ή εξαγορά ενδέχεται να αποβεί κατά 
του ανταγωνισμού.  Τούτο θα απέτρεπε έναν υποψήφιο από το να γίνει μοναδικός φορέας MSS.  
Αυτή η τροπολογία είναι σύμφωνη με την τροπολογία αριθ. 4 του εισηγητή.

Τροπολογία: Mary Honeyball

Τροπολογία 64
Παράρτημα, Ενδιάμεσοι στόχοι, σημείο 3

3. Ολοκλήρωση της κριτικής αναθεώρησης 
της μελέτης

3. Ολοκλήρωση της κριτικής αναθεώρησης 
της μελέτης

Η κριτική αναθεώρηση της μελέτης είναι 
το στάδιο της διεργασίας εκτέλεσης του 
διαστημικού οχήματος στο οποίο τελειώνει 
η φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης και 
αρχίζει η φάση κατασκευής.
Ο υποψήφιος παρέχει σαφή αποδεικτικά 
στοιχεία για την ολοκλήρωση της κριτικής 
αναθεώρησης της μελέτης το αργότερο 
ενενήντα εργάσιμες ημέρες μετά την 
υποβολή της αίτησης σύμφωνα με τους 
ενδιάμεσους στόχους που εμφαίνονται στη 
συμφωνία κατασκευής του δορυφόρου. Το 
σχετικό έγγραφο υπογράφεται από την 
κατασκευάστρια εταιρεία του δορυφόρου 
και αναφέρει την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της κριτικής αναθεώρησης 
της μελέτης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κριτική αναθεώρηση της μελέτης απαιτεί σημαντική εργασία. Οι νέοι υποψήφιοι που δεν 
έχουν συμφωνίες κατασκευής δορυφόρου πρέπει να επενδύσουν σημαντικά ποσά για την 
ολοκλήρωση της διεργασίας. Από ρεαλιστική άποψη η διεργασία κριτικής αναθεώρησης της 
μελέτης δεν είναι δυνατόν να αρχίσει έως ότου εγκριθεί η απόφαση για τις MSS. Συνήθως μια 
διεργασία κριτικής αναθεώρησης της μελέτης διαρκεί έξι μήνες για να ολοκληρωθεί από την 
έναρξη της σύμβασης μεταξύ του φορέα ενός συστήματος και του κατασκευαστή του 
δορυφόρου.



AM\708042EL.doc 25/25 PE400.683v02-00

EL


	708042el.doc

