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Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 31
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) Reguleerimise seisukohast tekitaksid 
enne telekommunikatsiooni paketi 
läbivaatamist vastu võetud liikuva 
kosmoseside süsteeme käsitlevad õigusaktid 
probleeme ning seega tuleks need vastu 
võtta üksnes range erandina.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 32
Põhjendus 12

(12) Lisaks nõuab selliste teenuste edukas 
turuletoomine regulatiivsete meetmete 
kooskõlastamist liikmesriikide vahel. 

(12) Lisaks nõuab selliste teenuste edukas 
turuletoomine regulatiivsete meetmete 
kooskõlastamist liikmesriikide vahel. 
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Erinevused riiklikes valikumenetlustes 
võivad killustada siseturgu juba seetõttu, et 
valikukriteeriume rakendatakse erinevalt, 
näiteks kriteeriumide kaalumine või 
valikumenetluste erinevad ajagraafikud. 
Seetõttu võivad valituks osutunud taotlejad 
jaotuda ebaühtlaselt, mis on vastuolus 
liikuva kosmoseside teenuste üleeuroopalise 
olemusega. Erinevate liikuva kosmoseside 
operaatorite valimine eri liikmesriikides võib 
tekitada keerukaid kahjulikke ja häirivaid 
mõjutusi või isegi võtta väljavalitud 
operaatorilt üleeuroopalise teenuse 
osutamise võimalus näiteks siis, kui eri 
liikmesriikide operaatoritele on eraldatud 
erinevad raadiosagedused. Seetõttu tuleks 
lisaks valikukriteeriumide ühtlustamisele 
luua ühine süsteem, mis tagaks 
kooskõlastatud valikutulemuste saamise 
kõikides liikmesriikides.

Erinevused riiklikes valikumenetlustes 
võivad killustada siseturgu juba seetõttu, et 
valikukriteeriume rakendatakse erinevalt, 
näiteks kriteeriumide kaalumine või 
valikumenetluste erinevad ajagraafikud. 
Seetõttu võivad valituks osutunud taotlejad 
jaotuda ebaühtlaselt, mis on vastuolus 
liikuva kosmoseside teenuste üleeuroopalise 
olemusega. Erinevate liikuva kosmoseside 
operaatorite valimine eri liikmesriikides võib 
tekitada keerukaid kahjulikke ja häirivaid 
mõjutusi või isegi võtta väljavalitud 
operaatorilt üleeuroopalise teenuse 
osutamise võimalus näiteks siis, kui eri 
liikmesriikide operaatoritele on eraldatud 
erinevad raadiosagedused. Seetõttu tuleks 
lisaks valikukriteeriumide ühtlustamisele 
luua ühine süsteem, mis tagaks 
kooskõlastatud valikutulemuste saamise 
kõikides liikmesriikides. Seoses 
liikmesriikide pädevusega tagada ja 
edendada kultuurilist mitmekesisust ja 
meediakanalite paljusust ringhäälingus 
tuleb tagada, et koordineeritud valikuotsus 
ei puuduta siseriikliku meedia- ja 
meediakanalite koondumise õiguse 
kohaldamist.

Or. de

Selgitus

Õigusakti tekstis tuleb selgitada, et valikuotsus ei puuduta liikmesriikide pädevusi seoses 
siseriikliku meedia- ja meediakanalite koondumist käsitleva õiguse kohaldamisega. 

. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anni Podimata

Muudatusettepanek 33
Artikli 1 lõige 1

1. Käesoleva otsuse eesmärk on töötada 
välja ühenduse menetlus liikuva 
kosmoseside operaatorite ühiseks valimiseks 
ning sätestada liikuva kosmoseside 

1. Käesoleva otsuse eesmärk on töötada 
välja ühenduse menetlus liikuva 
kosmoseside operaatorite ühiseks valimiseks 
ning sätestada liikuva kosmoseside 
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süsteemide käitamiseks vajalike 
kooskõlastatud raadiospektri kasutuslubade 
andmise kord liikmesriikides, et soodustada 
liikuva kosmoseside teenuste 
konkurentsivõimelise siseturu arengut 
ühenduses.

süsteemide käitamiseks vajalike 
kooskõlastatud raadiospektri kasutuslubade 
andmise kord kõigis liikmesriikides, et 
soodustada liikuva kosmoseside teenuste 
konkurentsivõimelise siseturu arengut kogu 
ühenduses ning et tagada kõigi 
liikmesriikide geograafiline katvus.

Or. fr

Selgitus

Rõhutada tuleks kavandatud liikuva kosmoseside süsteemide üleeuroopalist iseloomu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 34
Artikli 1 lõige 1

1. Käesoleva otsuse eesmärk on töötada 
välja ühenduse menetlus liikuva 
kosmoseside operaatorite ühiseks valimiseks 
ning sätestada liikuva kosmoseside 
süsteemide käitamiseks vajalike 
kooskõlastatud raadiospektri kasutuslubade 
andmise kord liikmesriikides, et soodustada 
liikuva kosmoseside teenuste 
konkurentsivõimelise siseturu arengut 
ühenduses.

1. Käesoleva otsuse eesmärk on töötada 
välja ühenduse menetlus liikuva 
kosmoseside operaatorite ühiseks valimiseks 
ning sätestada liikuva kosmoseside 
süsteemide käitamiseks vajalike 
kooskõlastatud raadiospektri kasutuslubade 
andmise kord kõigis liikmesriikides, et 
soodustada liikuva kosmoseside teenuste 
konkurentsivõimelise siseturu arengut kogu 
ühenduses.

Or. en

Selgitus

Kuna kasutuslube annavad välja kõik liikmesriigid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Atanas Paparizov

Muudatusettepanek 35
Artikli 1 lõige 1

1. Käesoleva otsuse eesmärk on töötada 
välja ühenduse menetlus liikuva 
kosmoseside operaatorite ühiseks valimiseks 

1. Käesoleva otsuse eesmärk on töötada 
välja ühenduse menetlus liikuva 
kosmoseside operaatorite ühiseks valimiseks 
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ning sätestada liikuva kosmoseside 
süsteemide käitamiseks vajalike 
kooskõlastatud raadiospektri kasutuslubade 
andmise kord liikmesriikides, et soodustada 
liikuva kosmoseside teenuste 
konkurentsivõimelise siseturu arengut 
ühenduses.

ning sätestada liikuva kosmoseside 
süsteemide käitamiseks vajalike 
kooskõlastatud raadiospektri kasutuslubade 
andmise kord liikmesriikides, et soodustada 
liikuva kosmoseside teenuste 
konkurentsivõimelise siseturu arengut kõigis 
liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Tuleks rõhutada kavandatud liikuva kosmoseside süsteemide üleeuroopalist iseloomu, et oleks 
selge kõigi liikmesriikide hõlmatus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 36
Artikli 1 lõige 3

3. Väljavalitud liikuva kosmoseside 
süsteemide operaatorid saavad 
liikmesriikidelt load vastavalt III jao 
sätetele.

3. Väljavalitud liikuva kosmoseside 
süsteemide operaatorid saavad kõigilt 
liikmesriikidelt load vastavalt III jao 
sätetele.

Or. en

Selgitus

Kuna kasutuslube annavad välja kõik liikmesriigid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anni Podimata

Muudatusettepanek 37
Artikli 1 lõige 3

3. Väljavalitud liikuva kosmoseside 
süsteemide operaatorid saavad 
liikmesriikidelt load vastavalt III jao 
sätetele.

3. Väljavalitud liikuva kosmoseside 
süsteemide operaatorid saavad kõigilt 
liikmesriikidelt load vastavalt III jao 
sätetele.

Or. fr
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Selgitus

Rõhutada tuleks kavandatud liikuva kosmoseside süsteemide üleeuroopalist iseloomu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anni Podimata

Muudatusettepanek 38
Artikli 3 lõige 1

1. Liikuva kosmoseside süsteemide 
operaatorite valimisel kasutab komisjon 
võrdlevat valikumenetlust. Komisjoni 
abistab sidekomitee vastavalt artiklile 10.

1. Liikuva kosmoseside süsteemide 
operaatorite valimisel kasutab komisjon 
võrdlevat valikumenetlust, et pakkuda 
teenuseid kõigi Euroopa Liidu 
liikmesriikide kogu territooriumil. 
Komisjoni abistab sidekomitee vastavalt 
artiklile 10.

Or. fr

Selgitus

Rõhutada tuleks kavandatud liikuva kosmoseside süsteemide üleeuroopalist iseloomu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anni Podimata

Muudatusettepanek 39
Artikli 3 lõige 2

2. Menetluse eesmärk on 2 GHz sagedusala 
kasutuselevõtmine tarbetu viivituseta, 
pakkudes taotlejatele ausat ja 
mittediskrimineerivat võimalust osaleda 
võrdlevas valikumenetluses.

2. Menetluse eesmärk on 2 GHz sagedusala 
kasutuselevõtmine tarbetu viivituseta, 
pakkudes taotlejatele ausat ja 
mittediskrimineerivat võimalust osaleda 
võrdlevas valikumenetluses, ning kõnealuse 
menetluse puhul tuleb järgida taotlejate 
suhtes kehtestatud läbipaistvuse ja 
sõltumatuse põhimõtteid.

Or. fr

Selgitus

Lisaks taotlejatele pakutud ausale ja mittediskrimineerivale võimalusele osaleda võrdlevas 
valikumenetluses on oluline rõhutada, et menetlus peab tagama ka taotlejate suhtes 
kehtestatud läbipaistvuse ja sõltumatuse põhimõttest kinnipidamise.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean-Pierre Audy

Muudatusettepanek 40
Artikli 3 lõige 3

3. Komisjon määrab artikli 10 lõikes 2 
osutatud menetluse kohaselt kindlaks:

3. Komisjon määrab artikli 10 lõikes 2 
osutatud menetluse kohaselt kindlaks:

a) sagedusalad;
b) valitud taotlejatele määratava spektriosa; a) valitud taotlejatele määratava spektriosa,

mis ühegi taotleja osas ei tohi ületada 15 
MHz suunal Maa–kosmos ja 15 MHz 
suunal kosmos–Maa;

c) võrdlevat valikumenetlust käsitlevad 
üksikasjalikud nõuded;

b) võrdlevat valikumenetlust käsitlevad 
üksikasjalikud nõuded;

d) taotlusele lisatavad täpsustused ja 
dokumendid;

c) taotlusele lisatavad täpsustused ja 
dokumendid;

e) taotlusi käsitleva teabe avaldamise 
tingimused.

d) taotlusi käsitleva teabe avaldamise 
tingimused.

Pakkumiskutse ja kõik käesolevast lõikest 
tulenevad üksikasjalikud nõuded avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.

Pakkumiskutse ja kõik käesolevast lõikest 
tulenevad üksikasjalikud nõuded avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Sagedusalad on juba määratletud artikli 1 lõikes 5. Punkt a on seega üleliigne.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Atanas Paparizov

Muudatusettepanek 41
Artikli 4 lõike 1 punkt b 

b) taotluses on määratletud soovitud 
raadiospektriosa ning see sisaldab

b) taotluses on määratletud soovitud 
raadiospektriosa ning see sisaldab:

nõutud vahe-eesmärke ja valikukriteeriume 
käsitlevaid selgitusi ja tõendeid

i) nõutud vahe-eesmärke ja 
valikukriteeriume käsitlevaid selgitusi ja 
tõendeid;

ii) taotleja kohustust osutada teenuste 
pakkumise algetapil liikuva kosmoseside 
teenuseid vähemalt ühel osal iga 
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liikmesriigi territooriumist;
iii) taotleja kohustust osutada teenuste 
osutamise algetapil liikuva kosmoseside 
teenuseid vähemalt 80% ulatuses 
liikmesriikide kogu maismaapindalast;
iv) plaani liikuva kosmoseside teenuste 
osutamise kohta kõigi liikmesriikide kogu 
territooriumil ja vähemalt 50%le iga 
liikmesriigi elanikkonnast;

ning mis tahes muid täpsustusi ja 
dokumente.

v) mis tahes muid täpsustusi ja dokumente.

Or. en

Selgitus

Et käesoleva otsuse kesksed eesmärgid on kasulikkus tarbijale ja konkurentsile, 
üleeuroopaline katvus ja üldhuviteenused, tuleks esitatavate taotluste sisu kohta kehtestada 
teatavad miinimumnõuded, mis näitaksid selgelt eespool nimetatud eesmärkide täitmist. 
Kehtestatakse liikmesriikide territooriumide 80%lise katvuse ja iga konkreetse liikmesriigi 
elanikkonna 50%lise katvuse nõue tagamaks, et ühtegi liikmesriiki ei jäetaks tagaplaanile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 42
Artikli 4 lõike 1 punkt b a (uus)

b a) taotlused sisaldavad ka kavandatud 
süsteemi üksikasjalikku analüüsi ning iga 
liikmesriigi puhul Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooniliiduga (ITU) 
kooskõlastatavate küsimuste üksikasjalikku 
analüüsi seoses ITU-le kolmandate riikide 
poolt enne pakkumiskutse avaldamise 
kuupäeva esitatud satelliitvõrkude 
taotlustega.

Or. en

Taotlejad võivad teha pakkumise katta ulatuslik osa ELi territooriumist, aga kui nende 
taotlused ei ole kõrge prioriteediga, ei pruugi nad olla võimelised saavutama kooskõla 
kolmandate riikide satelliitsüsteemidega kogu teatatud kattealal või ühel osal sellest. Seetõttu 
on oluline võtta arvesse üksnes neid kattealasid, kus taotlejatel on tegelik võimalus võtta oma 
teenus kasutusele kooskõlas ITU raadioeeskirjadega. Üksikasjalikku analüüsi on vaja, et 
võtta arvesse üksnes neid territooriume, kus on suur tõenäosus, et teenuseid hakatakse 
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tegelikult osutama.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Muudatusettepanek 43
Artikli 4 lõike 1 punkt b a (uus)

b a) lisaks sisaldab taotlus taotleja 
kohustust tagada, et kavandatud süsteemi 
alusel osutatakse teenust vähemalt 60% 
ulatuses liikmesriikide maismaa 
kogupindalast Euroopas.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Muudatusettepanek 44
Artikli 5 lõige 1

1. Komisjon hindab 40 tööpäeva jooksul 
pärast vastuvõetavaks tunnistatud taotlejate 
nimekirja avaldamist, kas nende liikuva 
kosmoseside süsteemid vastavad tehnilise ja 
kaubandusliku arengu tasemele esitatud 
nõuetele. Hindamisel lähtutakse käesoleva 
otsuse lisas loetletud vahe-eesmärkide 
saavutamisest. Komisjon määratleb 
nimetatud vahe-eesmärgid täpsemalt artikli 
10 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt.
Kõnealuses etapis võetakse arvesse pakutud 
liikuva kosmoseside süsteemide 
usaldusväärsust ja elujõulisust.

1. Komisjon hindab 40 tööpäeva jooksul 
pärast vastuvõetavaks tunnistatud taotlejate 
nimekirja avaldamist, kas nende liikuva 
kosmoseside süsteemid vastavad tehnilise ja 
kaubandusliku arengu tasemele esitatud 
nõuetele. Hindamisel lähtutakse käesoleva 
otsuse lisas loetletud vahe-eesmärkide 1–5 
nõuetekohasest saavutamisest. Kõnealuses 
etapis võetakse arvesse taotlejate 
usaldusväärsust ja pakutud liikuva 
kosmoseside süsteemide elujõulisust.

Or. en

Selgitus

Objektiivseid nõudmisi esitanud taotlejad võivad osaleda esimeses valikuetapis ausal ja 
mittediskrimineerival alusel. 

Vahe-eesmärgid 1–5 on liikuva kosmoseside süsteemidesse investeerimise esimesed sammud, 
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võimaldades seega riigiasutustel hinnata taotlejate tegelikku panust usaldusväärsetesse 
projektidesse.

Pakutud liikuva kosmoseside süsteemide teeninduspiirkonna esialgne katvus tuleks määrata 
kindlaks piisaval tasemel, suurendades seega kõnealuste süsteemide katvuse ulatust ja 
tagades, et esimene samm ei takistaks kandidaatoperaatorite vajalikke investeeringuid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Atanas Paparizov

Muudatusettepanek 45
Artikli 5 lõige 1 a (uus)

1 a. Taotlejad peavad täitma järgmised 
miinimumnõuded:
a) üleeuroopaline geograafiline katvus:
kavandatav süsteem hõlmab teenuste 
osutamise algetapil vähemalt 80% 
liikmesriikide maismaa kogupindalast 
Euroopas;
b) üldine poliitiline eesmärk: 
kavandatav süsteem hõlmab:

 kas ühe või mitme sellise elutähtsa 
üldhuviteenuse (näiteks kodanikukaitse, 
katastroofiabi) osutamist, mis aitab kaitsta 
liidu kodanike tervist, ohutust või 
julgeolekut;

 kahesuunaliste (interaktiivsete) 
kiirandmesideteenuste osutamist 
liikmesriikides, kus lairibaside levik on 
väiksem ELi keskmisest, mis arvutatakse 
mitte rohkem kui 6 kuud enne taotluse 
esitamist kättesaadavate andmete põhjal.

Or. en

Selgitus

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 
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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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anni Podimata

Muudatusettepanek 46
Artikli 5 lõige 1 a (uus)

1 a. Taotlejad peavad täitma järgmised 
miinimumnõuded:
a) kasu tarbijatele ja konkurentsile:
kavandatav süsteem tagab vähemalt kaks 
alljärgnevatest: ühesuunalised 
multimeedia- ja andmesideteenused; 
põhilised heliside ja madalkiirusega 
interaktiivsed andmesideteenused; 
kahesuunalised (interaktiivsed) 
kiirandmeside- ja multimeediateenused;
b) üleeuroopaline geograafiline katvus:
kavandatud süsteemi eesmärk on tagada 
liikuva kosmoseside teenuste osutamine 
kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide kogu 
territooriumil. Siiski peab praegustes 
tingimustes kavandatud süsteemi alusel 
osutama teenuse käivitamise ajal liikuva 
kosmoseside teenuseid vähemalt 70% 
ulatuses Euroopa Liidu liikmesriikide 
territooriumist ning alates teenuse 
loomisest tuleb maksimaalselt 7 aasta 
jooksul saavutada kõigi Euroopa Liidu 
liikmesriikide geograafiline katvus;
c) üldist huvi pakkuvad eesmärgid:
kavandatud süsteem hõlmab kas ühe või 
mitme sellise elutähtsa üldhuviteenuse 
(näiteks kodanikukaitse, katastroofiabi) 
osutamist, mis aitab kaitsta liidu kodanike 
tervist, ohutust või julgeolekut.

Or. fr
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Selgitus

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 
developpées ainsi que celle des îles ce qui contribuera ainsi  à leur développement 
économique .

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 47
Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Kui esimeses valikuetapis välja selgitatud 
kõlblike taotlejate raadiospektri 
kogunõudlus ületab artikli 3 lõike 3 kohaselt 
kindlaks määratud kättesaadavat 
raadiospektri osa, valib komisjon kõlblikud 
taotlejad järgmiste täiendavate kriteeriumide 
alusel:

1. Kui esimeses valikuetapis välja selgitatud 
kõlblike taotlejate raadiospektri 
kogunõudlus ületab artikli 3 lõike 3 kohaselt 
kindlaks määratud kättesaadavat 
raadiospektri osa, valib komisjon kõlblikud 
taotlejad järgmiste täiendavate kriteeriumide 
alusel, võttes muu hulgas arvesse taotleja 
esitatud esialgset teavet vastavalt artikli 4 
lõike 1 punktile b a:

Or. en

Selgitus

Taotlejad võivad teha pakkumise katta ulatuslik osa ELi territooriumist, aga kui nende 
taotlused ei ole kõrge prioriteedimääraga, ei pruugi nad olla võimelised saavutama kooskõla 
kolmandate riikide satelliitsüsteemidega kogu teatatud kattealal või ühel osal sellest. Seetõttu 
on oluline võtta arvesse üksnes neid kattealasid, kus taotlejatel on tegelik võimalus võtta oma 
teenus kasutusele kooskõlas ITU raadioeeskirjadega. Üksikasjalikku analüüsi on vaja, et 
võtta arvesse üksnes neid territooriume, kus on suur tõenäolisus, et teenuseid hakatakse 
tegelikult osutama.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 48
Artikli 6 lõike 1 punkt a

a) kasu tarbijatele ja konkurentsile; a) kasu tarbijatele ja konkurentsile, näiteks 
infrastruktuuri konkurentsile ning 
võrdõiguslikule ja avatud juurdepääsule 
platvormidele;

Or. de

Selgitus

Valikuotsuse langetamise korral tuleb arvesse võtta ka kriteeriume nagu kultuurilise 
mitmekesisuse ja meediakanalite paljususe kaitse ning edendamine. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 49
Artikli 6 lõike 1 punkt b

b) spektri tõhusus, b) spektri tõhusus (osakaal 20%):

kriteerium käsitleb taotleja kavandatud 
süsteemi spektri tõhusust ja koosneb kahest 
allkriteeriumist:

 vajaliku spektri kogumaht, et saavutada 
osutatava teenuse tase, võttes arvesse 
kasutajate arvu ja teenindatavat piirkonda, 
osutatava teenuse tähtsust ühiskondlikule 
turvalisusele ning selle kvaliteeti, 
töökindlust ja hinda;

 andmevoo võimsus,

Or. en

Selgitus

Eespool nimetatud olulisi tegureid peab võtma arvesse, et tagada spektri tõhus ja 
tasakaalustatud kasutamine eri liiki teenuste puhul (multimeedia- ja ühiskondliku turvalisuse 
tagamise teenused jne).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre 
Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 50
Artikli 6 lõike 1 punkt b

b) spektri tõhusus, b) spektri tõhusus (osakaal 20%):
kriteerium käsitleb taotleja kavandatud 
süsteemi kasulikkust ja koosneb kahest 
allkriteeriumist:

 vajaliku spektri kogumaht ja 
potentsiaalsete kasutajate arv;

 andmevoo võimsus;

Or. en

Selgitus

Spektri tõhususe saavutamiseks on oluline arvutada asjaomase süsteemi puhul vajaliku 
spektri ja soovitud tulemuse vaheline suhe. Abonentide või potentsiaalsete kasutajate arv on 
objektiivselt määratav ja kõige neutraalsem parameeter spektri tõhususe soovitud tulemuse 
mõõtmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 51
Artikli 6 lõike 1 punkt d

d) üldised poliitilised eesmärgid. d) üldised poliitilised eesmärgid, sealhulgas 
avalike huvide eesmärkide edendamine 
nagu kultuurilise mitmekesisuse ja 
meediakanalite paljususe kaitse ning 
edendamine.

Or. de

Selgitus

Valikuotsuse langetamise korral tuleb arvesse võtta ka kriteeriume nagu kultuurilise 
mitmekesisuse ja meediakanalite paljususe kaitse ning edendamine. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 52
Artikli 6 lõike 1 punkt c

c) üleeuroopaline geograafiline katvus, c) üleeuroopaline geograafiline katvus 
(osakaal 40%):
kriteerium käsitleb taotleja kavandatud 
süsteemiga teenindatavat geograafilist 
piirkonda ja koosneb kolmest 
allkriteeriumist:

 kõigi liikmesriikide hõlmamine;

 teenuse osutamine igas liikmesriigis 
vähemalt 50%le elanikkonnast ja vähemalt 
60% ulatuses maismaapindalast;

 liikmesriikide Euroopas asuva 
maismaapindala geograafilise katvuse 
määr teenuse käivitamise ajal (mitte alla 
80%),

Or. en

Selgitus

Liikuva kosmoseside süsteemid peaksid hõlmama kõiki liikmesriike, kuna need võivad 
mängida olulist rolli geograafilistest erinevustest tingitud digitaalse lõhe kaotamises 
(sealhulgas maapiirkondades ja äärepoolsetes piirkondades) üle kogu Eli, ning kuna tõhus 
üleeuroopaline katvus on operaatorite jaoks tehniliselt teostatav. Ülioluline on siseturu 
tugevdamine ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine. Taotleja poolt osutatavate teenuste 
kavandatud katteala on seega oluline näitaja, mida tuleks valikumenetluse ajal piisavalt 
arvesse võtta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Atanas Paparizov

Muudatusettepanek 53
Artikli 6 lõike 1 punkt c

c) üleeuroopaline geograafiline katvus, c) üleeuroopaline geograafiline katvus 
(osakaal 40%):
kriteerium käsitleb taotleja kavandatud 
süsteemiga teenindatavat geograafilist 
piirkonda, mis on liikmesriikide Euroopas 
asuva maismaapindala geograafilise 
katvuse määr teenuse käivitamise ajal 
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(mitte alla 90%),

Or. en

Selgitus

Teine valikumenetluse etapp korraldatakse juhul, kui liikuva kosmoseside süsteemi 
väljatöötamise taotlus ületab olemasolevat spektriosa. Seoses sellega tuleks kehtestada 
tulevaste liikuva kosmoseside süsteemide operaatorite suhtes suuremad nõudmised, et tagada 
ELi kodanike maksimaalne huvi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Muudatusettepanek 54
Artikli 6 lõike 1 punkt c

c) üleeuroopaline geograafiline katvus, c) üleeuroopaline geograafiline katvus 
(osakaal 40%):
kriteerium käsitleb taotleja kavandatud 
süsteemiga teenindatavat geograafilist 
piirkonda ja koosneb kahest 
allkriteeriumist:

 nende liikmesriikide arv, kus 
teenindataval alal elab vähemalt pool 
rahvastikust;

 liikmesriikide Euroopas asuva 
maismaapindala geograafilise katvuse 
määr teenuse käivitamise ajal eesmärgiga 
saavutada õigeaegselt üleeuroopaline 
katvus,

Or. en

Selgitus

Katvus on satelliit- ja maapealsete hübriidsüsteemide üks peamisi eeliseid võrreldes üksnes 
maapealsete süsteemidega. Et tagada liikuva kosmoseside teenuste kasutamine võimalikult 
paljude Euroopa kodanike poolt, on oluline anda katvuse kriteeriumile märkimisväärne 
osakaal (40%).

Valikumenetlus põhineb kavandatud kriteeriumidel, sealhulgas üleeuroopaline katvus, 
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tagamaks, et taotlejad esitaksid parima võimaliku katvuse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 55
Artikli 6 lõike 1 punkt d

d) üldised poliitilised eesmärgid. d) üldised poliitilised eesmärgid (20%):

kriteerium näitab, mil määral taotleja 
kavandatud süsteem aitab saavutada 
teatavaid üldiseid poliitilisi eesmärke,, mida 
punktidega a–c kehtestatud kriteeriumid ei 
käsitle, ja see koosneb kolmest 
allkriteeriumist:

 selliste elutähtsate üldhuviteenuste 
(näiteks kodanikukaitse, katastroofiabi) 
osutamine, mis aitab kaitsta liidu kodanike 
tervist, ohutust või julgeolekut;

 süsteemi terviklikkus ja turvalisus;

 kavandatud süsteemi suutlikkus kaotada 
piirkondadevaheline digitaalne lõhe.

Or. en

Selgitus

Liikuva kosmoseside süsteemid võivad mängida olulist rolli geograafilistest erinevustest 
tingitud digitaalse lõhe kaotamises (sealhulgas maapiirkondades ja äärepoolsetes 
piirkondades), tugevdades siseturgu ja edendades territoriaalset ühtekuuluvust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Atanas Paparizov

Muudatusettepanek 56
Artikli 6 lõike 1 punkt d

d) üldised poliitilised eesmärgid. d) üldised poliitilised eesmärgid (20%):
kriteerium näitab, mil määral taotleja 
kavandatud süsteem aitab saavutada 
teatavaid üldiseid poliitilisi eesmärke, mida 
punktidega a–c kehtestatud kriteeriumid ei 
käsitle, ja see koosneb kolmest 
allkriteeriumist:
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 selliste elutähtsate üldhuviteenuste 
(näiteks kodanikukaitse, katastroofiabi) 
osutamine, mis aitab kaitsta liidu kodanike 
tervist, ohutust või julgeolekut;

 kahesuunaliste (interaktiivsete) 
kiirandmesideteenuste osutamine 
liikmesriikides, kus lairibaside levik on 
väiksem ELi keskmisest, mis arvutatakse 
mitte hiljem kui 6 kuud enne taotluse 
esitamist kättesaadavate andmete põhjal; 

 süsteemi terviklikkus ja turvalisus.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Atanas Paparizov

Muudatusettepanek 57
Artikli 7 lõige 1

1. Kõik valitud taotleja süsteemiga kaetud 
liikmesriigid peavad tagama, et nende 
pädevad asutused annavad kõnealusele
taotlejale kõik konkreetse raadiosagedusala 
kasutusõigused, mis on määratletud 
vastavalt artikli 5 lõikele 2 või artikli 6 
lõikele 3 vastu võetud komisjoni otsuses, 
samuti kõik muud load, mis on vajalikud 
liikuva kosmoseside süsteemi käitamiseks. 
Komisjoni otsuses sätestatakse õiguste ja 
lubade andmise ajalised piirid.

1. Liikmesriigid peavad tagama, et nende 
pädevad asutused annavad väljavalitud
taotlejale kõik konkreetse raadiosagedusala 
kasutusõigused, mis on määratletud 
vastavalt artikli 5 lõikele 2 või artikli 6 
lõikele 3 vastu võetud komisjoni otsuses, 
samuti kõik muud nende riiklike 
õigusaktide kohaselt nõutud load, mis on 
vajalikud liikuva kosmoseside süsteemi 
käitamiseks.
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Or. en

Selgitus

Kui mõne liikmesriigi õigusaktides ei nõuta liikuva kosmoseside käitamiseks lubade 
väljaandmist, ei tuleks neilt seda nõuda, kuna see tekitaks täiendavat haldusalast koormust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 58
Artikli 7 lõige 1

1. Kõik valitud taotleja süsteemiga kaetud 
liikmesriigid peavad tagama, et nende 
pädevad asutused annavad kõnealusele
taotlejale kõik konkreetse raadiosagedusala 
kasutusõigused, mis on määratletud 
vastavalt artikli 5 lõikele 2 või artikli 6 
lõikele 3 vastu võetud komisjoni otsuses,
samuti kõik muud load, mis on vajalikud 
liikuva kosmoseside süsteemi käitamiseks. 
Komisjoni otsuses sätestatakse õiguste ja 
lubade andmise ajalised piirid.

1. Kõik liikmesriigid peavad tagama, et 
nende pädevad asutused annavad igale 
väljavalitud taotlejale kõik konkreetse 
raadiosagedusala kasutusõigused, mis on 
määratletud vastavalt artikli 5 lõikele 2 või 
artikli 6 lõikele 3 vastu võetud komisjoni 
otsuses, samuti kõik muud load, mis on 
vajalikud liikuva kosmoseside süsteemi 
käitamiseks. Komisjoni otsuses sätestatakse 
õiguste ja lubade andmise ajalised piirid.

Or. en

Selgitus

Kuna kasutuslube annavad välja kõik liikmesriigid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball

Muudatusettepanek 59
Artikli 7 lõike 2 punkt b

b) taotlejad saavutavad käesoleva otsuse 
lisas määratletud vahe-eesmärgid tähtajaks,
mille komisjon on kindlaks määranud
vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud 
menetlusele;

b) taotlejad saavutavad käesoleva otsuse 
lisas määratletud vahe-eesmärgid 6–9 
hiljemalt 22 kuud pärast taotlejate seast 
valiku tegemise otsuse langetamist; kui 
vahe-eesmärke ei saavutata 
kindlaksmääratud tähtajaks, võib komisjon 
loa tühistada ja valida välja uue taotleja 
vastavalt II jaos osutatud menetlusele.
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Or. en

Selgitus

Spekter on napp ressurss ja selle peaks andma viivitamata teisele taotlejale, kui esialgne 
taotleja ei ole võimeline seda kasutama. Kui taotleja muutub maksejõuetuks või ei ole 
võimeline liikuva kosmoseside süsteemi käitama ja kaubandusteenust osutama, on ülioluline, 
et spektriosa oleks võimalik anda üle teisele teenuseosutajale, et tagada spektriosa 
maksimaalne kasutamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 60
Artikli 7 lõike 2 punkt d

d) taotlejad esitavad liikmesriikide 
pädevatele asutustele aastaaruande, milles 
kirjeldatakse üksikasjalikult olukorda seoses 
liikuva kosmoseside süsteemi arendamisega;

d) taotlejad esitavad kõigi liikmesriikide 
pädevatele asutustele aastaaruande, milles 
kirjeldatakse üksikasjalikult olukorda seoses 
liikuva kosmoseside süsteemi arendamisega;

Or. en

Selgitus

Kuna kasutuslube annavad välja kõik liikmesriigid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Muudatusettepanek 61
Artikli 7 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid võivad anda asjaomaste 
sagedusalade kasutamiseks lube nii kauaks 
ja sellises ulatuses, et need ei hõlmaks 
väljavalitud taotlejate teeninduspiirkonda 
vastavalt otsusele 2007/98/EÜ.

Or. en
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Selgitus

Kui asjaomases liikmesriigis ei kasutata teatavat spektriosa väljavalitud taotlejad, peab 
liikmesriik olema võimeline spektriosa kasutamist optimeerima, määrates teenuste osutamise 
teisele taotlejale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball

Muudatusettepanek 62
Artikli 9 lõige 3 a (uus)

3 a. Kui taotleja muutub maksejõuetuks või 
ei ole muul viisil suuteline täitma artikli 7 
lõikes 2 sätestatud ühiseid tingimusi ega 
esitama elujõulist kava kõnealuste 
tingimuste täitmiseks 30 päeva jooksul, võib 
komisjon tema loa tühistada ja anda selle 
teisele taotlejale, vastavalt II jaole.

Or. en

Selgitus

Tuleb parandada liikuva kosmoseside operaatori ebaõnnestumist käsitlevaid menetlusi. Kui 
taotleja ei ole suuteline teenuseid käivitama, tuleks ühtlustada spektriosa teisele taotlejale 
andmise menetlusi. Spektriosa on väike ja selle peaks andma viivitamata teisele taotlejale, kui 
esialgne taotleja ei ole võimeline seda kasutama.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball

Muudatusettepanek 63
Artikli 9 lõige 3 b (uus)

3 b. Komisjon vaatab läbi iga kavandatud 
taotlejate ühinemise või loa andmise teisele 
taotlejale, kui ühinenud operaatorile 
määratud spektriosa ületab 15 MHz suunal 
Maa–kosmos (üles) ja 15 MHz suunal 
kosmos–Maa (alla). Komisjon võib piirata 
luba üksiku (ühinenud) operaatori puhul 
15 MHzni suunal Maa–kosmos ning 15 
MHzni suunal kosmos–Maa, kui 
ulatuslikuma loa andmine vähendaks 
märkimisväärselt konkurentsi.
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Or. en

Selgitus

Konkurentsi edendamiseks tuleks valida välja ja säilitada mitmed sõltumatud operaatorid. 
Komisjon peaks uurima mis tahes hilisemaid ühinemisi või lubade ülevõtmisi taotlejate vahel, 
mis toimuvad pärast loa andmist. Vajaduse korral peaks komisjon olema võimeline loa 
tühistama, kui ühinemine või ülevõtmine kahjustaks konkurentsi. See takistab ühel taotlejal 
muutuda ainsaks liikuva kosmoseside süsteemide operaatoriks. Käesolev muudatusettepanek 
on kooskõlas raportööri muudatusettepanekuga 4.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball

Muudatusettepanek 64
Lisa „Vahe-eesmärgid” punkt 3

3. Detailprojekti läbivaatamine 3. Detailprojekti läbivaatamine

Detailprojekti läbivaatamine on satelliidi 
valmimise protsessi järk, millega lõpeb 
projekteerimise ja väljatöötamise etapp 
ning algab tegelik tootmine.
Taotleja esitab selged tõendid selle kohta, et 
vastavalt satelliidi tootmise lepingus 
näidatud vahe-eesmärkidele lõpetatakse 
detailprojekti läbivaatamine hiljemalt kolm 
kuud pärast taotluse esitamist. Asjaomasel 
dokumendil on satelliite tootva ettevõtte 
esindaja allkiri ning selles esitatakse 
detailprojekti läbivaatamise lõpptähtaeg.

Or. en

Selgitus

Detailprojekti läbivaatamine nõuab suurt tööd. Uued taotlejad, kellel ei ole satelliidi 
tootmislepingut, peavad investeerima kõnealuse protsessi läbiviimiseks olulised summad. 
Reaalselt ei saa detailprojekti läbivaatamine alata, kui liikuva kosmoseside süsteeme käsitlev 
otsus ei ole tehtud. Tavaliselt kulub detailprojekti läbivaatamiseks kuus kuud alates lepingu 
sõlmimisest süsteemi operaatori ja satelliite tootva ettevõtja vahel.
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