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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 31
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Sääntelynäkökulmasta katsottuna 
satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja 
koskevan lainsäädännön hyväksyminen 
ennen televiestintäpaketin tarkistamista 
olisi ongelmallista, ja sitä tulisi näin ollen 
pitää vain poikkeuksellisena menettelynä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 32
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Lisäksi tällaisten palvelujen onnistunut (12) Lisäksi tällaisten palvelujen onnistunut 
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käynnistäminen edellyttää jäsenvaltioiden 
sääntelytoimien koordinointia. Erot 
kansallisissa valintamenettelyissä voisivat 
johtaa sisämarkkinoiden pirstaloitumiseen 
valintaperusteiden erilaisen soveltamisen 
vuoksi, jos esimerkiksi perusteita 
painotettaisiin eri tavoin tai 
valintamenettelyissä sovellettaisiin eri 
aikatauluja. Tämä johtaisi lukuisten 
erilaisten operaattorien valintaan, mikä olisi 
ristiriidassa satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen 
yleiseurooppalaisen luonteen kanssa. Eri 
operaattorien valinta eri jäsenvaltioissa 
saattaisi johtaa monimutkaisiin 
häiriötilanteisiin tai jopa estää jotain valittua 
operaattoria tarjoamasta yleiseurooppalaista 
palvelua, jos sille esimerkiksi osoitettaisiin 
eri taajuudet eri jäsenvaltioissa. Näin ollen 
valintaperusteiden yhdenmukaistamisen 
lisäksi olisi luotava yhteinen 
valintamekanismi, joka johtaisi 
koordinoituun valintatulokseen kaikissa 
jäsenvaltioissa.

käynnistäminen edellyttää jäsenvaltioiden 
sääntelytoimien koordinointia. Erot 
kansallisissa valintamenettelyissä voisivat 
johtaa sisämarkkinoiden pirstaloitumiseen 
valintaperusteiden erilaisen soveltamisen 
vuoksi, jos esimerkiksi perusteita 
painotettaisiin eri tavoin tai 
valintamenettelyissä sovellettaisiin eri 
aikatauluja. Tämä johtaisi lukuisten 
erilaisten operaattorien valintaan, mikä olisi 
ristiriidassa satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen 
yleiseurooppalaisen luonteen kanssa. Eri 
operaattorien valinta eri jäsenvaltioissa 
saattaisi johtaa monimutkaisiin 
häiriötilanteisiin tai jopa estää jotain valittua 
operaattoria tarjoamasta yleiseurooppalaista 
palvelua, jos sille esimerkiksi osoitettaisiin 
eri taajuudet eri jäsenvaltioissa. Näin ollen 
valintaperusteiden yhdenmukaistamisen 
lisäksi olisi luotava yhteinen 
valintamekanismi, joka johtaisi 
koordinoituun valintatulokseen kaikissa 
jäsenvaltioissa. Ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden toimivalta turvattaessa ja 
edistettäessä kulttuurista monimuotoisuutta 
ja television ja radion moniarvoisuutta 
tulisi varmistaa, että koordinoitu 
valintapäätös ei vaikuta kansallisen 
tiedotusvälineitä ja 
tiedotusvälinekeskittymiä koskevan 
lainsäädännön soveltamiseen.

Or. de

Perustelu

Säädöstekstissä on selvennettävä, että valintapäätös ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan 
liittyen kansallisen tiedotusvälineitä ja tiedotusvälinekeskittymiä koskevan lainsäädännön 
soveltamiseen. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anni Podimata

Tarkistus 33
1 artiklan 1 kohta

1. Tämän päätöksen tavoitteena on helpottaa 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen kilpailuun 
perustuvien sisämarkkinoiden kehitystä 
yhteisössä ja luoda tätä varten yhteisön 
menettely satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen operaattorien 
yhteistä valintaa varten sekä vahvistaa 
säännökset, jotka koskevat valittujen 
operaattorien valtuuttamista jäsenvaltioiden 
toimesta käyttämään radiotaajuuksia 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmien toiminnassa. 

1. Tämän päätöksen tavoitteena on helpottaa 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen kilpailuun 
perustuvien sisämarkkinoiden kehitystä 
koko yhteisössä ja luoda tätä varten yhteisön 
menettely satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen operaattorien 
yhteistä valintaa varten sekä vahvistaa 
säännökset, jotka koskevat valittujen 
operaattorien valtuuttamista kaikkien 
jäsenvaltioiden toimesta käyttämään 
radiotaajuuksia satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmien toiminnassa 
niin, että samalla taataan kaikkien 
jäsenvaltioiden maantieteellinen peitto.

Or. fr

Perustelu

On korostettava ehdotettujen satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen 
yleiseurooppalaista luonnetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 34
1 artiklan 1 kohta

1. Tämän päätöksen tavoitteena on helpottaa 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen kilpailuun 
perustuvien sisämarkkinoiden kehitystä 
yhteisössä ja luoda tätä varten yhteisön 
menettely satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen operaattorien 
yhteistä valintaa varten sekä vahvistaa 
säännökset, jotka koskevat valittujen 
operaattorien valtuuttamista jäsenvaltioiden 
toimesta käyttämään radiotaajuuksia 
satelliittivälitteisten 

1. Tämän päätöksen tavoitteena on helpottaa 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen kilpailuun 
perustuvien sisämarkkinoiden kehitystä 
koko yhteisössä ja luoda tätä varten yhteisön 
menettely satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen operaattorien 
yhteistä valintaa varten sekä vahvistaa 
säännökset, jotka koskevat valittujen 
operaattorien valtuuttamista kaikkien 
jäsenvaltioiden toimesta käyttämään 
radiotaajuuksia satelliittivälitteisten 
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matkaviestintäjärjestelmien toiminnassa. matkaviestintäjärjestelmien toiminnassa.

Or. en

Perustelu

Koska lopulta kaikki jäsenvaltiot myöntävät luvan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Atanas Paparizov

Tarkistus 35
1 artiklan 1 kohta

1. Tämän päätöksen tavoitteena on helpottaa 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen kilpailuun 
perustuvien sisämarkkinoiden kehitystä 
yhteisössä ja luoda tätä varten yhteisön 
menettely satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen operaattorien 
yhteistä valintaa varten sekä vahvistaa 
säännökset, jotka koskevat valittujen 
operaattorien valtuuttamista jäsenvaltioiden 
toimesta käyttämään radiotaajuuksia 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmien toiminnassa. 

1. Tämän päätöksen tavoitteena on helpottaa 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen kilpailuun 
perustuvien sisämarkkinoiden kehitystä 
kaikissa jäsenvaltioissa ja luoda tätä varten 
yhteisön menettely satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen operaattorien 
yhteistä valintaa varten sekä vahvistaa 
säännökset, jotka koskevat valittujen 
operaattorien valtuuttamista jäsenvaltioiden 
toimesta käyttämään radiotaajuuksia 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmien toiminnassa.

Or. en

Perustelu

Ehdotettujen satelliittivälitteisten matkaviestintäpalveluiden yleiseurooppalaista luonnetta 
tulisi korostaa sen selventämiseksi, että asia koskee kaikkia jäsenvaltioita. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 36
1 artiklan 3 kohta

3. Valitut satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmien operaattorit 
valtuutetaan jäsenvaltioiden toimesta III 
osastossa vahvistettujen säännösten 

3. Valitut satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmien operaattorit 
valtuutetaan kaikkien jäsenvaltioiden 
toimesta III osastossa vahvistettujen 
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mukaisesti. säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska lopulta kaikki jäsenvaltiot myöntävät luvan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anni Podimata

Tarkistus 37
1 artiklan 3 kohta

3. Valitut satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmien operaattorit 
valtuutetaan jäsenvaltioiden toimesta III 
osastossa vahvistettujen säännösten 
mukaisesti.

3. Valitut satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmien operaattorit 
valtuutetaan kaikkien jäsenvaltioiden 
toimesta III osastossa vahvistettujen 
säännösten mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

On korostettava ehdotettujen satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen 
yleiseurooppalaista luonnetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anni Podimata

Tarkistus 38
3 artiklan 1 kohta

1. Komissio järjestää satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmien operaattorien 
valitsemiseksi vertailevan valintamenettelyn. 
Komissiota avustaa viestintäkomitea 10 
artiklan mukaisesti.

1. Komissio järjestää satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmien operaattorien 
valitsemiseksi vertailevan valintamenettelyn 
tarkoituksena tarjota palveluita kaikkien 
jäsenvaltioiden koko alueella. Komissiota 
avustaa viestintäkomitea 10 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr
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Perustelu

On korostettava ehdotettujen satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen 
yleiseurooppalaista luonnetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anni Podimata

Tarkistus 39
3 artiklan 2 kohta

2. Menettelyllä pyritään saamaan 2 GHz:n 
taajuusalueet käyttöön mahdollisimman 
nopeasti ja antamaan hakijoille tasapuolinen 
ja syrjimätön mahdollisuus osallistua 
vertailevaan valintamenettelyyn.

2. Menettelyllä pyritään saamaan 2 GHz:n 
taajuusalueet käyttöön mahdollisimman 
nopeasti ja antamaan hakijoille tasapuolinen 
ja syrjimätön mahdollisuus osallistua 
vertailevaan valintamenettelyyn noudattaen 
avoimuuden ja ehdokkaiden 
riippumattomuuden periaatteita.

Or. fr

Perustelu

Sen lisäksi, että osallistumisessa hakijoiden vertailevaan valintamenettelyyn noudatetaan 
yhtäläisiä ja syrjimättömiä ehtoja, on tärkeää korostaa, että menettelyssä on noudatettava 
myös avoimuutta ja riippumattomuutta hakijoihin nähden.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Pierre Audy

Tarkistus 40
3 artiklan 3 kohta

3. Komissio määrittelee 10 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

3. Komissio määrittelee 10 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

a) taajuusalueet,
b) valittaville hakijoille myönnettävien 
taajuuksien määrän,

a) valittaville hakijoille myönnettävien 
taajuuksien määrän, joka käsittää enintään 
15 MHz maasta satelliittiin ja 15 MHz 
satelliitista maahan yhtä hakijaa kohden,

c) vertailevassa valintamenettelyssä 
asetettavat yksityiskohtaiset vaatimukset,

b) vertailevassa valintamenettelyssä 
asetettavat yksityiskohtaiset vaatimukset,

d) hakemuksiin sisällytettävät tiedot ja 
asiakirjat,

c) hakemuksiin sisällytettävät tiedot ja 
asiakirjat,



AM\708042FI.doc 7/24 PE400.683v02-00

FI

e) ehdot, joilla tietoa hakemuksista voidaan 
julkistaa.

d) ehdot, joilla tietoa hakemuksista voidaan 
julkistaa.

Hakuilmoitus ja tämän kohdan nojalla 
määritellyt yksityiskohtaiset vaatimukset 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Hakuilmoitus ja tämän kohdan nojalla 
määritellyt yksityiskohtaiset vaatimukset 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. en

Perustelu

Taajuusalueet on jo määritelty 1 artiklan 5 kohdassa. Siksi a) alakohta on turha.

Tarkistuksen esittäjä(t): Atanas Paparizov

Tarkistus 41
4 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) Hakemuksessa on ilmoitettava pyydetty 
radiotaajuuksien määrä, ja siinä on esitettävä 
tiedot ja todisteet vaadituista osavaiheista ja 
valintaperusteista sekä mahdolliset muut 
tiedot ja asiakirjat.

b) Hakemuksessa on ilmoitettava pyydettävä 
radiotaajuuksien määrä, ja siinä on 
esitettävä:

i) tiedot ja todisteet vaadituista osavaiheista 
ja valintaperusteista,

ii) hakijan sitoutuminen satelliittivälitteisen 
matkaviestintäpalvelun tarjoamiseen 
ainakin osassa kaikkia jäsenvaltioita 
palvelun aloittamisesta lähtien,
iii) hakijan sitoutuminen 
satelliittivälitteisen matkaviestintäpalvelun 
tarjoamiseen ainakin 80 %:ssa 
jäsenvaltioiden koko maapinta-alasta  
palvelun aloittamisesta lähtien,
iv) aikataulu, joka koskee 
satelliittivälitteisen matkaviestintäpalvelun 
tarjoamista kaikkien jäsenvaltioiden koko 
alueella ja vähintään 50 %:lle kunkin 
jäsenvaltion asukkaista,
v) mahdolliset muut tiedot ja asiakirjat.

Or. en
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Perustelu

Koska kuluttajan etu ja kilpailuun liittyvä etu, Euroopan laajuinen peitto sekä yleiseen etuun 
liittyvät palvelut ovat päätöksen keskeisiä tavoitteita, tulisi soveltaa joitakin esitettävien 
hakemusten sisältöä koskevia vähimmäisvaatimuksia, jotka vaativat selkeästi edellä 
mainittujen tavoitteiden täyttämistä. Vaatimus, jonka mukaan peiton tulee olla 80 % 
jäsenvaltioiden alueesta ja 50 % väestöstä kussakin jäsenvaltiossa, esitetään riittävien 
takeiden saamiseksi siitä, ettei mikään jäsenvaltio unohdu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 42
4 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) Hakemuksien tulee myös sisältää 
ehdotetun järjestelmän yksityiskohtainen 
analyysi ja kunkin jäsenvaltion osalta 
analyysi Kansainvälisen teleliiton 
koordinointikysymyksistä liittyen 
Kansainväliselle teleliitolle esitettyihin 
satelliittiverkkoja koskeviin ilmoituksiin, 
joita kolmannet maat ovat toimittaneet 
ennen hakemuspyynnön julkaisupäivää.

Or. en

Perustelu

Hakijat voivat tarjoutua kattamaan suuria osia EU:n alueesta, mutta jos ne eivät käytä 
korkean prioriteetin ilmoitusta, ne eivät ehkä voi harjoittaa yhteensovittamista kolmansien 
maiden satelliittijärjestelmien kanssa koko ilmoitetulla peittoalueella tai sen osassa. Siksi on 
tärkeää ottaa huomioon vain sellaiset peittoalueet, joilla ehdokkailla on todellinen 
mahdollisuus todella tarjota palvelujaan Kansainvälisen teleliiton radioasetuksen mukaisesti. 
Tarvitaan yksityiskohtainen analyysi, jotta huomioon voidaan ottaa vain alueet, joilla 
palvelujen todellinen tarjoaminen on hyvin todennäköistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert 

Goebbels

Tarkistus 43
4 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) Lisäksi hakemuksien tulee sisältää 
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hakijoiden sitoutuminen siihen, että 
ehdotetun järjestelmän avulla tarjotaan 
palvelua ainakin 60 %:ssa Euroopassa 
sijaitsevien jäsenvaltioiden 
kokonaismaapinta-alasta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert 

Goebbels

Tarkistus 44
5 artiklan 1 kohta

1. Komissio arvioi 40 työpäivän kuluessa 
hakukelpoisten hakijoiden luettelon 
julkaisemisesta, ovatko hakijat pystyneet 
osoittamaan satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmiensä riittävän 
teknisen ja kaupallisen kehitysasteen. 
Arvioinnissa tarkastellaan kehitysastetta 
tämän päätöksen liitteessä lueteltujen 
osavaiheiden saavuttamisen suhteen. 
Komissio tarkentaa osavaiheita edelleen 10 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti. Koko tämän valintavaiheen ajan 
otetaan huomioon ehdotetun 
satelliittivälitteisen 
matkaviestintäjärjestelmän uskottavuus ja
elinkelpoisuus.

1. Komissio arvioi 40 työpäivän kuluessa 
hakukelpoisten hakijoiden luettelon 
julkaisemisesta, ovatko hakijat pystyneet 
osoittamaan satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmiensä riittävän 
teknisen ja kaupallisen kehitysasteen. 
Arvioinnissa tarkastellaan kehitysastetta 
tämän päätöksen liitteessä lueteltujen 
osavaiheiden 1–5 tyydyttävän saavuttamisen 
suhteen. Koko tämän valintavaiheen ajan 
otetaan huomioon hakijoiden uskottavuus ja 
ehdotetun satelliittivälitteisen 
matkaviestintäjärjestelmän elinkelpoisuus.

Or. en

Perustelu

Objektiiviset vaatimukset täyttävät ehdokkaat saavat osallistua ensimmäiseen 
valintavaiheeseen tasavertaiselta ja syrjimättömältä pohjalta. 

Osavaiheet 1–5 ovat satelliitti-investoinnin alkuvaiheet, ja niiden avulla julkiset viranomaiset 
voivat arvioida hakijoiden todellista sitoutumista uskottaviin hankkeisiin.

Ehdotettujen satelliittivälitteisten matkaviestintäpalveluiden alkuperäisen peittoalueen tulee 
olla riittävän suuri, minkä vuoksi tällaisten järjestelmien peittokapasiteettia on tuettava 
samalla, kun taataan, ettei alkuvaihe vähennä hakemuksen esittävien operaattorien halua 
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tarvittaviin investointeihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Atanas Paparizov

Tarkistus 45
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Hakijoiden on täytettävä seuraavat 
vähimmäisvaatimukset:
a) Euroopan laajuinen maantieteellinen 
kattavuus:
ehdotettu järjestelmä kattaa vähintään 
80 % Euroopassa sijaitsevien 
jäsenvaltioiden kokonaismaa-alasta 
palvelun alkamishetkellä,
b) julkisen politiikan tavoite: 
ehdotettu järjestelmä käsittää:

 yhden tai useamman keskeisen yleiseen 
etuun liittyvän palvelun (kuten 
pelastuspalvelu ja katastrofiapu), joka 
edistää unionin kansalaisten terveyden tai 
turvallisuuden suojelua,

 kaksisuuntaisten (interaktiivisten) 
suurinopeuksisten datapalveluiden 
tarjoaminen jäsenvaltioissa, joissa 
laajakaistan osuus on alle EU:n 
keskiarvon, käyttäen laskennassa tietoja, 
jotka ovat saatavissa viimeistään kuusi 
kuukautta ennen hakemuksen jättämistä.  

Or. en

Perustelu

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 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anni Podimata

Tarkistus 46
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Hakijoiden on täytettävä seuraavat 
vähimmäisvaatimukset:
a) kilpailuedut ja kuluttajien saamat edut:
Ehdotettu järjestelmä tarjoaa vähintään 
kaksi seuraavista: yksisuuntaiset 
multimedia- ja datapalvelut; perustavat 
puheensiirtopalvelut ja hitaat interaktiiviset 
palvelut; kaksisuuntaiset (interaktiiviset) 
nopeat data- ja multimediapalvelut,
b) Euroopan laajuinen maantieteellinen 
kattavuus:
Ehdotetulla järjestelmällä pyritään 
takaamaan satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen tarjoaminen 
Euroopan unionin kaikkien jäsenvaltioiden 
maantieteellisellä alueella. Kuitenkin 
ehdotetun järjestelmän on kulloisestakin 
tilanteesta riippuen pystyttävä tarjoamaan 
satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja 
vähintään 70 %:ssa Euroopassa sijaitsevien 
jäsenvaltioiden kokonaismaapinta-alasta
palvelun alkamishetkellä, ja samalla on 
sitouduttava sellaisen palvelun 
toteuttamiseen, joka kattaa 
maantieteellisesti kaikki Euroopan unionin 
jäsenvaltiot viimeistään seitsemän vuoden 
kuluttua;
c) yleiseen etuun liittyvät tavoitteet:
Ehdotettu järjestelmä käsittää yhden tai 
useamman keskeisen yleiseen etuun 
liittyvän palvelun (kuten pelastuspalvelu ja 
katastrofiapu), joka edistää unionin 
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kansalaisten terveyden tai turvallisuuden 
suojelua.

Or. fr

Perustelu

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 .

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 47
6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Jos arviointimenettelyn ensimmäisessä 
vaiheessa jatkoon päässeiden hakijoiden 
pyytämien radiotaajuuksien määrä ylittää 3 
artiklan 3 kohdan nojalla määritellyn 
saatavilla olevien radiotaajuuksien määrän, 
komissio valitsee parhaimmat hakijat 
seuraavin lisäperustein:

1. Jos arviointimenettelyn ensimmäisessä 
vaiheessa jatkoon päässeiden hakijoiden 
pyytämien radiotaajuuksien määrä ylittää 
3 artiklan 3 kohdan nojalla määritellyn 
saatavilla olevien radiotaajuuksien määrän, 
komissio valitsee parhaimmat hakijat 
seuraavin lisäperustein ottaen huomioon 
muun muassa tiedot, jotka hakija esitti 
alun peräin 4 artiklan 1 kohdan b a 
alakohdan mukaisesti:

Or. en

Perustelu

Hakijat voivat tarjoutua kattamaan suuria osia EU:n alueesta, mutta jos ne eivät käytä 
korkean prioriteetin ilmoitusta, ne eivät ehkä voi harjoittaa yhteensovittamista kolmansien 
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maiden satelliittijärjestelmien kanssa koko ilmoitetulla peittoalueella tai sen osassa. Siksi on 
tärkeää ottaa huomioon vain sellaiset peittoalueet, joilla ehdokkailla on todellinen 
mahdollisuus todella tarjota palvelujaan Kansainvälisen teleliiton radioasetuksten 
mukaisesti. Tarvitaan yksityiskohtainen analyysi, jotta huomioon voidaan ottaa vain alueet, 
joilla palvelujen todellinen tarjoaminen on hyvin todennäköistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 48
6 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) edut kuluttajien ja kilpailun 
näkökulmasta,

a) edut kuluttajien ja kilpailun näkökulmasta 
esimerkiksi liittyen infrastruktuuria 
koskevaan kilpailuun ja mahdollisuuteen 
käyttää järjestelmiä yhtäläisin ehdoin ja 
vapaasti,

Or. de

Perustelu

Valintapäätöksen yhteydessä on otettava huomioon myös sellaisia perusteita kuin kulttuurisen 
monimuotoisuuden suojeleminen ja tukeminen sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuus. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 49
6 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) taajuuksien käytön tehokkuus, b) taajuuksien käytön tehokkuus (20 %:n 
painotus):
tämä peruste koskee hakijan ehdottamaan 
järjestelmään liittyvää taajuuksien käytön 
tehokkuutta; perusteeseen sisältyy kaksi 
muuta perustetta:

 sen taajuusalueen kokonaismäärä, joka 
tarvitaan tarjottavan palvelun tason 
saavuttamiseksi, kun otetaan huomioon 
käyttäjien määrä sekä palvelun kattama 
alue samoin kuin tarjottavan palvelun 
merkitys yleisen turvallisuuden kannalta 
sekä tarjottavan palvelun laatu, 
luotettavuus ja hinta,
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 tietovirtakapasiteetti,

Or. en

Perustelu

Edellä mainitut keskeiset tekijät on otettava huomioon, jotta voidaan taata taajuuksien 
tehokas ja tasapainoinen käyttö erilaisiin palveluihin (multimedia, yleiseen turvallisuuteen 
liittyvät palvelut jne.).

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Dominique Vlasto

Tarkistus 50
6 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) taajuuksien käytön tehokkuus, b) taajuuksien käytön tehokkuus (20 %:n 
painotus):
tämä peruste koskee hakijan ehdottaman 
järjestelmän tehokkuutta;  perusteeseen 
sisältyy kaksi muuta perustetta:

 tarvittavan taajuusalueen kokonaismäärä 
ja potentiaalisten käyttäjien määrä,

 tietovirtakapasiteetti,

Or. en

Perustelu

Jotta taajuusalueen käyttö olisi tehokasta, on tärkeää laskea tietyn järjestelmän edellyttämän 
taajuusalueen ja odotetun tuloksen välinen suhde. Tilaajien tai potentiaalisten käyttäjien 
määrä on objektiivisesti määriteltävissä, ja se on kaikkein neutraalein parametri mitattaessa 
odotettua taajuusalueen tehokkuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 51
6 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) vaikutus yleisten poliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseen.

d) poliittiset tavoitteet sekä tuki yleiseen 
etuun liittyville tavoitteille, kuten 
kulttuurisen monimuotoisuuden ja 
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tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
suojelulle ja edistämiselle.

Or. de

Perustelu

Valintapäätöksen yhteydessä on otettava huomioon myös sellaisia perusteita kuin kulttuurisen 
monimuotoisuuden suojeleminen ja tukeminen sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuus. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 52
6 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) EU:n laajuinen maantieteellinen 
kattavuus,

c) Euroopan laajuinen maantieteellinen 
kattavuus (40 %:n painotus):.

Tämä peruste koskee maantieteellistä 
aluetta, jolla palveluita tarjotaan hakijan 
ehdottamalla järjestelmällä. Perusteeseen 
sisältyy kolme muuta perustetta:

 kaikkien jäsenvaltioiden peitto,

 palvelun tarjoaminen kussakin 
jäsenvaltiossa ainakin 50 %:lle väestöstä ja 
60 %:lla maapinta-alasta,

 maantieteellisen peiton osuus 
Euroopassa sijaitsevien jäsenvaltioiden 
kokonaismaa-alasta palvelun 
alkamishetkellä niin, että maantieteellisen 
peiton kynnysarvona on 80 %,

Or. en

Perustelu

Kaikkien jäsenvaltioiden tulisi kuulua satelliittivälitteisen matkaviestintäpalvelun piiriin, 
koska satelliittivälitteisellä matkaviestintäpalvelulla voi olla tärkeä rooli digitaalisen kuilun 
poistamisessa maantieteellisesti koko EU:ssa (maaseutualueet ja syrjäiset alueet huomioon 
ottaen) ja koska toimiva Euroopan laajuinen peitto on operaattorien mukaan teknisesti 
toteutettavissa. Sisämarkkinoiden vahvistaminen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen ovat keskeisiä tekijöitä. Hakijan tarjoamien palveluiden ehdotettu peittoalue on 
siten tärkeä ominaisuus, joka tulee ottaa huomioon valintamenettelyssä asianmukaisella 
tavalla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Atanas Paparizov

Tarkistus 53
6 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) EU:n laajuinen maantieteellinen 
kattavuus,

c) Euroopan laajuinen maantieteellinen 
kattavuus (40 %:n painotus):.

Tämä peruste koskee hakijan ehdottaman 
järjestelmän avulla tarjottavien palveluiden 
kattamaa aluetta, eli maantieteellisen 
peiton osuutta palvelun alkaessa 
Euroopassa sijaitsevien jäsenvaltioiden 
kokonaismaapinta-alasta, ja kynnysarvona 
sovelletaan 90 %:n maantieteellistä 
peittoastetta.

Or. en

Perustelu

Jos satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen kehittämistä koskeva pyyntö ylittää 
käytettävissä olevan taajuusalueen, järjestetään toinen valintavaihemenettely. Tässä 
suhteessa mahdollisille satelliittivälitteisten matkaviestintäpalveluiden operaattoreille on 
asetettava korkeampia vaatimuksia, jotta voidaan taata mahdollisimman hyvin EU:n 
kansalaisten edut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert 

Goebbels

Tarkistus 54
6 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) EU:n laajuinen maantieteellinen 
kattavuus,

c) Euroopan laajuinen maantieteellinen 
kattavuus (40 %:n painotus):.
Tämä peruste koskee maantieteellistä 
aluetta, jolla palveluita tarjotaan hakijan 
ehdottamalla järjestelmällä. Perusteeseen 
sisältyy kaksi muuta perustetta:

 sellaisten jäsenvaltioiden määrä, joissa 
vähintään 50 % väestöstä asuu palvelun 
tarjoamisen kattamalla alueella,
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 maantieteellisen peiton osuus 
Euroopassa palvelun alkamishetkellä 
sijaitsevien jäsenvaltioiden 
kokonaismaapinta-alasta niin, että 
tavoitteena on koko Euroopan peitto 
suunnitellussa aikataulussa,

Or. en

Perustelu

Peitto on yksi satelliitit ja maanpäälliset verkot yhdistävien hybridijärjestelmien keskeisistä 
eduista puhtaasti maanpäällisiin järjestelmiin verrattuna. Jotta mahdollisimman monet 
Euroopan kansalaiset hyötyisivät satelliittivälitteisistä matkaviestintäpalveluista, on tärkeää 
antaa peittovaatimukselle merkittävä painotus [40 %].

Valintamenettely perustuu ehdotettuihin kriteereihin koko EU:n laajuinen maantieteellinen 
peitto mukaan lukien, millä taataan, että hakijat esittävät mahdollisimman laajaa peittoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 55
6 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) vaikutus yleisten poliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseen.

d) vaikutus yleisten poliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseen (20 %):
Tämä peruste koskee sitä, missä määrin 
hakijan ehdottama järjestelmä edistää 
sellaisten tiettyjen julkisen politiikan 
tavoitteiden saavuttamista, joita a–c 
alakohdan perusteet eivät koske. 
Perusteeseen sisältyy kolme muuta 
perustetta:

 keskeisen yleiseen etuun liittyvän 
palvelun (kuten pelastuspalvelu ja 
katastrofiapu), joka edistää unionin 
kansalaisten terveyden tai turvallisuuden 
suojelua, tarjoaminen,

 järjestelmän kestävyys ja turvallisuus,

 ehdotetun järjestelmän kyky poistaa 
alueiden välistä digitaalista kuilua.

Or. en
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Perustelu

Satelliittivälitteisillä matkaviestintäpalveluilla voisi olla tärkeä rooli digitaalisen kuilun 
poistamisessa maantieteellisesti (maaseutualueet ja syrjäiset alueet mukaan lukien), 
sisämarkkinoiden vahvistamisessa ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Atanas Paparizov

Tarkistus 56
6 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) vaikutus yleisten poliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseen.

d) vaikutus yleisten poliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseen (20 %):

Tämä peruste koskee sitä, missä määrin 
hakijan ehdottama järjestelmä edistää 
sellaisten tiettyjen julkisen politiikan 
tavoitteiden saavuttamista, joita a–c 
alakohdan perusteet eivät koske. 
Perusteeseen sisältyy kolme muuta 
perustetta:

 keskeisen yleiseen etuun liittyvän 
palvelun (kuten pelastuspalvelu ja 
katastrofiapu), joka edistää unionin 
kansalaisten terveyden tai turvallisuuden 
suojelua, tarjoaminen,

 kaksisuuntaisten (interaktiivisten) 
suurinopeuksisten datapalveluiden 
tarjoaminen jäsenvaltioissa, joissa 
laajakaistan osuus on alle EU:n 
keskiarvon, käyttäen laskennassa tietoja, 
jotka ovat saatavissa viimeistään kuusi 
kuukautta ennen hakemuksen jättämistä,   

 järjestelmän kestävyys ja turvallisuus.

Or. en

Perustelu

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 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Atanas Paparizov

Tarkistus 57
7 artiklan 1 kohta

1. Valitun hakijan järjestelmän 
peittoalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että niiden toimivaltaiset 
viranomaiset myöntävät hakijalle kaikki 5 
artiklan 2 kohdan tai 6 artiklan 3 kohdan 
nojalla tehdyssä komission päätöksessä 
yksilöityjen taajuuksien käyttöön tarvittavat 
käyttöoikeudet ja mahdolliset
satelliittivälitteisen 
matkaviestintäjärjestelmän toiminnan 
edellyttämät valtuutukset. Komission 
päätöksessä vahvistetaan aikaraja, johon 
mennessä käyttöoikeudet ja valtuutukset on 
myönnettävä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden toimivaltaiset viranomaiset 
myöntävät valitulle hakijalle kaikki 5 
artiklan 2 kohdan tai 6 artiklan 3 kohdan 
nojalla tehdyssä komission päätöksessä 
yksilöityjen taajuuksien käyttöön tarvittavat 
käyttöoikeudet sekä niiden kansallisen 
lainsäädännön vaatimat luvat, joita 
satelliittivälitteisen 
matkaviestintäjärjestelmän toiminta 
edellyttää.

Or. en

Perustelu

Jos joidenkin jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö ei edellytä lupien myöntämistä 
satelliittivälitteisen matkaviestintäjärjestelmän käyttöä varten, jäsenvaltioilta ei pidä pyytää 
lupaa, koska se lisäisi hallinnollista taakkaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 58
7 artiklan 1 kohta

1. Valitun hakijan järjestelmän 1. Kaikkien jäsenvaltioiden on 
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peittoalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että niiden toimivaltaiset 
viranomaiset myöntävät hakijalle kaikki 5 
artiklan 2 kohdan tai 6 artiklan 3 kohdan 
nojalla tehdyssä komission päätöksessä 
yksilöityjen taajuuksien käyttöön tarvittavat 
käyttöoikeudet ja mahdolliset 
satelliittivälitteisen 
matkaviestintäjärjestelmän toiminnan 
edellyttämät valtuutukset. Komission 
päätöksessä vahvistetaan aikaraja, johon 
mennessä käyttöoikeudet ja valtuutukset on 
myönnettävä.

varmistettava, että niiden toimivaltaiset 
viranomaiset myöntävät valituille hakijoille 
kaikki 5 artiklan 2 kohdan tai 6 artiklan 3 
kohdan nojalla tehdyssä komission 
päätöksessä yksilöityjen taajuuksien 
käyttöön tarvittavat käyttöoikeudet ja 
mahdolliset satelliittivälitteisen 
matkaviestintäjärjestelmän toiminnan 
edellyttämät valtuutukset. Komission 
päätöksessä vahvistetaan aikaraja, johon 
mennessä käyttöoikeudet ja valtuutukset on 
myönnettävä.

Or. en

Perustelu

Koska lopulta kaikki jäsenvaltiot myöntävät luvan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball

Tarkistus 59
7 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) hakijan on toteutettava tämän päätöksen 
liitteessä luetellut osavaiheet niiden 
määräaikojen puitteissa, jotka komissio on 
määritellyt 10 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen,

b) hakijan on toteutettava tämän päätöksen 
liitteessä luetellut osavaiheet 6–9 
viimeistään 22 kuukauden kuluttua 
hakijoiden valintaa koskevan päätöksen 
tekemisestä;  jos näitä osavaiheita ei 
toteuteta tässä aikataulussa, komissio voi 
perua luvat ja valita jokin toisen hakijan II 
osastossa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Taajuusalueista on pulaa, ja taajuudet tulisi antaa nopeasti jollekin toiselle hakijalle, ellei 
alkuperäinen hakija pysty käyttämään niitä. Jos hakija tekee konkurssin tai ei pysty 
laukaisemaan satelliittia ja tarjoamaan kaupallista palvelua, on tärkeää, että taajuusalue 
voidaan jakaa nopeasti uudestaan toiselle palveluntarjoajalle, jotta sen käyttöaste olisi 
mahdollisimman korkea.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 60
7 artiklan 2 kohdan d alakohta

d) hakijan on toimitettava jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille 
vuosikertomus satelliittivälitteisen 
matkaviestintäjärjestelmänsä 
kehitystilanteesta,

d) hakijan on toimitettava kaikkien 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille vuosikertomus 
satelliittivälitteisen 
matkaviestintäjärjestelmänsä 
kehitystilanteesta,

Or. en

Perustelu

Koska lopulta kaikki jäsenvaltiot myöntävät luvan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert 

Goebbels

Tarkistus 61
7 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltiot voivat vapaasti myöntää 
oikeuksia asianomaisten taajuusalueiden 
osakaistojen käyttöön, jos ne eivät ole 
valittujen hakijoiden palveluiden alueella, 
päätöksen 2007/98/EY mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jos valitut hakijat eivät käytä osaa taajuusalueesta jossakin jäsenvaltioissa, jäsenvaltioiden 
tulee voida optimoida taajuusalueen käyttö sallimalla muiden hakijoiden palveluja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball

Tarkistus 62
9 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jos hakija tekee konkurssin tai ei 
muutoin pysty täyttämään 7 artiklan 2 
kohdan mukaisia yleisiä ehtoja eikä pysty 
esittämään toteuttamiskelpoista 
suunnitelmaa näiden ehtojen täyttämisestä 
30 päivän kuluessa, komissio voi peruuttaa 
antamansa luvan ja myöntää sen jollekin 
toiselle hakijalle II osaston mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On parannettava menettelyjä, joita sovelletaan, kun satelliittivälitteisen 
matkaviestintäpalvelun operaattori ei selviä velvoitteistaan. On virtaviivaistettava 
taajuusalueen uuteen jakamiseen liittyviä menettelyjä tilanteessa, jossa hakija ei pysty 
käynnistämään palveluita. Taajuusalueista on pulaa, ja taajuudet tulisi antaa jollekin toiselle 
hakijalle, ellei alkuperäinen hakija pysty enää käyttämään niitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball

Tarkistus 63
9 artiklan 3 b kohta (uusi)

3 b. Komissio tarkastelee kaikkia 
ehdotettuja yhdistymisiä ja tilanteita, joissa 
hakija päätyy toisen hakijan omistukseen, 
kun tämän seurauksena yhdistetty 
operaattori saisi enemmän kuin 15 MHz 
maasta satelliittiin (upstream) ja 15 MHz 
satelliitista maahan (downstream). 
Komissio voi rajoittaa yhden (yhdistyneen) 
operaattorin luvan 15 MHz:iin maasta 
satelliittiin ja 15 MHz:iin satelliitista 
maahan, kun tätä laajempi lupa vähentäisi 
kilpailua merkittävästi.

Or. en
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Perustelu

Kilpailun edistämiseksi tulisi valita ja ylläpitää useita itsenäisiä operaattoreita. Komission 
tulisi tutkia kaikkia luvan myöntämisen jälkeen tapahtuvia hakijoiden välisiä yhdistymisiä ja 
yritysvaltauksia. Tarvittaessa komission pitää voida peruuttaa lupa, jos yhdistyminen tai 
yritysvaltaus haittaisi kilpailua.  Näin estetään, että yhdestä hakijasta tulisi 
satelliittivälitteisen matkaviestintäpalvelun ainoa operaattori. Tarkistus vastaa esittelijän 
tarkistusta 4.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball

Tarkistus 64
Liite, Osavaiheet, 3 kohta

3. Kriittinen rakennesuunnitelmakatselmus 
tehty

3. Kriittinen rakennesuunnitelmakatselmus 
tehty

Kriittinen rakennesuunnitelmakatselmus  
on avaruusaluksen toteutuksen vaihe, 
jolloin suunnittelu- ja kehittämisvaihe 
päättyy ja valmistusvaihe alkaa.
Hakijan on esitettävä viimeistään 90 
työpäivän kuluttua hakemuksen jättämisen 
jälkeen selkeät todisteet kriittisen 
rakennesuunnitelmakatselmuksen 
loppuunsaattamisesta satelliittien 
valmistusta koskevassa sopimuksessa 
eriteltyjen rakentamisen osavaiheiden 
mukaisesti. Satelliitteja valmistava yritys 
allekirjoittaa asiaa koskevan asiakirjan, 
josta ilmenee kriittisen 
rakennesuunnitelmakatselmuksen 
loppuunsaattamisen päivämäärä.

Or. en

Perustelu

Kriittinen rakennesuunnitelmakatsaus edellyttää huomattavaa työmäärää. Uusien hakijoiden, 
joilla ei ole satelliittien valmistusta koskevia sopimuksia, on investoitava huomattavia summia 
tämän prosessin loppuunsaattamiseen. Realistisesti kriittinen rakennesuunnitelmakatsaus ei 
voi alkaa, ennen kuin satelliittivälitteistä matkaviestintäpalvelua koskevasta päätöksestä on 
sovittu. Normaalisti kriittinen rakennesuunnitelmakatsaus kestää kuusi kuukautta 
järjestelmän operaattorin ja satelliittien valmistajan välisen sopimuksen tekemisestä.
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