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LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus „liikuva 
kosmoseside süsteemide valiku ja nendega seotud lubade andmise kohta” kannab eesmärki 
luua nende teenuste jaoks võimalikult kiiresti ühine kogu ELi hõlmav siseturg. Liikuva 
kosmoseside teenused peavad aitama kaasa Lissaboni eesmärkide elluviimisele, edendama 
uuendusi ja paindlikkust ning parandama sel viisil kogu ELi hõlmavat lairibaühendust ja 
tarbijatele pakutavate teenuste valikut. 

Arvamuse koostaja toetab põhimõtteliselt komisjoni ettepaneku eesmärki, peab aga menetluse 
ajahetke problemaatiliseks, kuna satelliitsideteenuste suhtes sätestatakse eelnevalt erieeskirjad 
enne, kui on toimunud telekommunikatsiooni käsitleva paketi ja raadiospektripoliitika 
läbivaatamine. 

Otsus liikuva kosmoseside teenuste suhtes peaks seetõttu tehtama range erandina ja sellega ei 
tohiks luua pretsedenti. Seda erandit saab õigustada üksnes siis, kui see piirdub komisjoni 
poolt juhitava menetlusega liikuva kosmoseside süsteemide operaatorite valikuks, mille 
eesmärk on kogu ELi hõlmav katvus lairibasagedustega. Otsus üksikutele teenustele spektri 
määramise kohta jääb ühtse raamistiku, kaasa arvatud audiovisuaalsete meediateenuste 
direktiivi kohaselt vastavalt praegustele eeskirjadele liikmesriikide pädevusse. Arvamuse 
koostaja juhib spektri määramise juures lisaks tähelepanu erinevate litsentsimismudelite 
olulisusele liikuvate teenuste erinevate liikide jaoks ning nende olulisusele kultuurilise 
mitmekesisuse ja meediakanalite paljususe jaoks. Ta nõuab kooskõla siseriiklike 
meediaseadustega spektri määramiseks maa peal paiknevate komponentide puhul ning raporti 
koostamist liikuva kosmoseside teenuste edasise arengu kohta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 2

(2) Euroopa Parlament on oma 14. veebruari 
2007. aasta resolutsioonis 2006/2212 „Teel 
Euroopa raadiospektripoliitika poole” 
rõhutanud side tähtsust maa- ja vähem 
arenenud piirkondade jaoks, mille puhul 
lairiba, madalama sagedusega mobiilside ja 
uute traadita tehnoloogiate levitamine võib 
pakkuda tõhusaid lahendusi 27 ELi 

(2) Euroopa Parlament on oma 14. veebruari 
2007. aasta resolutsioonis 2006/2212 „Teel 
Euroopa raadiospektripoliitika poole” 
rõhutanud side tähtsust maa- ja vähem 
arenenud piirkondade jaoks, mille puhul 
lairiba, madalama sagedusega mobiilside ja 
uute traadita tehnoloogiate levitamine võib 
pakkuda tõhusaid lahendusi 27 ELi 



PE398.695v01-00 4/9 PA\701168ET.doc

ET

liikmesriigi täieliku kaetuse saavutamiseks, 
pidades silmas kõikide piirkondade 
jätkusuutlikku arengut. Euroopa Parlament 
märkis ka seda, et spektri eraldamise ja 
kasutamise kord liikmesriikides on väga 
erinev ning et need erinevused on tõsiseks 
takistuseks hästi toimiva ühtse turu 
saavutamisel.

liikmesriigi täieliku kaetuse saavutamiseks, 
pidades silmas kõikide piirkondade 
jätkusuutlikku arengut. Euroopa Parlament 
lükkab aga spektri eraldamise ühekülgse 
turumudeli tagasi ja nõuab süsteemi, mis 
võimaldab erinevaid litsentsimismudeleid. 

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Regulatiivsest seisukohast on liikuva 
kosmoseside teenuste õigusaktidega 
kindlaksmääramine enne 
telekommunikatsiooni käsitleva paketi 
läbivaatamist problemaatiline ja seetõttu 
tuleks seda teha üksnes erandina. 

Selgitus

Siin reguleeritakse erijuhtumit enne kui üldine raamistik on telekommunikatsiooni käsitleva 
paketi läbivaatamisega kindlaks määratud. Nimetatud järjekord erijuhtumilt üldisele on 
regulatiivselt problemaatiline. 

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 5

(5) Liikuva kosmoseside teenuseid (mobile 
satellite services – MSS) pakkuvate uute 
süsteemide kasutuselevõtt soodustab siseturu 
arengut ja tugevdab konkurentsi, 
suurendades üleeuroopaliste teenuste 
kättesaadavust ja läbivühenduvust ning 
soodustades tõhusat investeerimist. Liikuva 
kosmoseside teenused moodustavad 
uuendusliku alternatiivse platvormi eri liiki 
üleeuroopalistele telekommunikatsiooni- ja 
ringhäälingu/multiedastusteenustele, mis ei 
sõltu lõppkasutajate asukohast, nagu kiired 
Interneti- ja sisevõrguühendused, mobiilsed 
multimeediateenused, kodanikukaitse ja 
katastroofiabi. Need teenused peaksid 
parandama eelkõige teenuste pakkumise 
taset ühenduse maapiirkondades, kaotades 

(5) Liikuva kosmoseside teenuseid (mobile 
satellite services – MSS) pakkuvate uute 
süsteemide kasutuselevõtt soodustab siseturu 
arengut ja tugevdab konkurentsi, 
suurendades üleeuroopaliste teenuste 
kättesaadavust ja läbivühenduvust ning 
soodustades tõhusat investeerimist. Liikuva 
kosmoseside teenused moodustavad 
uuendusliku alternatiivse platvormi eri liiki 
üleeuroopalistele telekommunikatsiooni- ja 
ringhäälingu/multiedastusteenustele, mis ei 
sõltu lõppkasutajate asukohast, nagu kiired 
Interneti- ja sisevõrguühendused, mobiilsed 
multimeediateenused ja mobiilsed 
audiovisuaalsed meediateenused, 
kodanikukaitse ja katastroofiabi. Need 
teenused peaksid parandama eelkõige 
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sellega geograafilistest erinevustest tingitud 
digitaalse lõhe ning toetades samaaegselt 
Euroopa info- ja sidetehnoloogiatööstuse 
konkurentsivõimet kooskõlas uuendatud 
Lissaboni strateegia eesmärkidega.

teenuste pakkumise taset ühenduse 
maapiirkondades, kaotades sellega 
geograafilistest erinevustest tingitud 
digitaalse lõhe, tugevdades kultuurilist 
mitmekesisust ja meediakanalite paljusust 
kui ELi olulisi eesmärke ning toetades 
samaaegselt Euroopa info- ja 
sidetehnoloogiatööstuse konkurentsivõimet 
kooskõlas uuendatud Lissaboni strateegia 
eesmärkidega.

Selgitus

Mobiilsed televisiooniteenused ning kultuurilise mitmekesisuse ja meediakanalite paljususe 
edendamine võivad anda olulise panuse Lissaboni eesmärkide saavutamisse. Selleks on aga 
oluline luua õige raamistik, mille juurde kuulub ka nende edendamine liikuva kosmoseside 
teenuste raames.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 5 b (uus)

(5 b) Liikuva kosmoseside teenuste edu ja 
seega nende panus Lissaboni eesmärkide 
saavutamisse sõltub siiski suurel määral 
sellest, kas ülekandmiseks on pakkuda 
suurt hulka rahvast huvitavat ja 
mitmekülgset sisu. 

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 8

(8) Raadiospektri tehniline haldamine, mille 
korraldamisel lähtutakse üldiselt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta 
otsusest 676/2002/EÜ (Euroopa Ühenduse 
raadiospektripoliitika reguleeriva raamistiku 
kohta (raadiospektrit käsitlev otsus)) ja 
konkreetselt komisjoni otsusest 2007/98/EÜ, 
ei hõlma spektri eraldamise ja 
raadiosageduste kasutamise õiguse andmise 
korda.

(8) Et tagada kooskõla ELi õigusega, on 
eelkõige hädavajalik, et spektri määramine 
kosmoseside valdkonnas toimub kooskõlas 
spektri haldamise üldiste põhimõtetega 
vastavalt direktiivile 2002/21/EÜ ja 
siseriiklikele õigusaktidele, isegi kui 
raadiospektri tehniline haldamine, mille 
korraldamisel lähtutakse üldiselt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta 
otsusest 676/2002/EÜ (Euroopa Ühenduse 
raadiospektripoliitika reguleeriva raamistiku 
kohta (raadiospektrit käsitlev otsus)) ja 
konkreetselt komisjoni otsusest 2007/98/EÜ, 
ei hõlma spektri eraldamise ja 
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raadiosageduste kasutamise õiguse andmise 
korda.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 11

(11) Et takistada liikmesriike tegemast 
otsuseid, mis võiksid killustada siseturgu ja 
kahjustada raamdirektiivi artiklis 8 
määratletud eesmärke, tuleks ühtlustada 
liikuva kosmoseside süsteemide 
valikukriteeriume selliselt, et 
valikumenetluse tulemusena muutuks kogu 
Euroopas kättesaadavaks üks liikuva 
kosmoseside teenuste pakett. Suure 
ettemaksega investeeringud liikuva 
kosmoseside süsteemide arendamisse, 
millega on seotud suured tehnoloogilised ja 
finantsriskid, vajavad oma elujõulisuse 
säilitamiseks majandust, mis pakuks 
sellistele süsteemidele laialdast 
üleeuroopalist geograafilist katvust.

(11) Et takistada liikmesriike tegemast 
otsuseid, mis võiksid killustada liikuva 
kosmoseside teenuste siseturgu ja 
kahjustada raamdirektiivi artiklis 8 
määratletud eesmärke, teevad nõukogu ja 
Euroopa Parlament range erandi, et 
ühtlustada liikuva kosmoseside süsteemide 
valikukriteeriume selliselt, et 
valikumenetluse tulemusena muutuks kogu 
Euroopas kättesaadavaks üks liikuva 
kosmoseside teenuste pakett. Suure 
ettemaksega investeeringud liikuva 
kosmoseside süsteemide arendamisse, 
millega on seotud suured tehnoloogilised ja 
finantsriskid, vajavad oma elujõulisuse 
säilitamiseks majandust, mis pakuks 
sellistele süsteemidele laialdast 
üleeuroopalist geograafilist katvust.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 12 

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

(12) Lisaks nõuab selliste teenuste edukas 
turuletoomine regulatiivsete meetmete 
kooskõlastamist liikmesriikide vahel. 
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 
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liikmesriikide operaatoritele on eraldatud 
erinevad raadiosagedused. Seetõttu tuleks 
lisaks valikukriteeriumide ühtlustamisele 
luua ühine süsteem, mis tagaks 
kooskõlastatud valikutulemuste saamise 
kõikides liikmesriikides.

liikmesriikide operaatoritele on eraldatud 
erinevad raadiosagedused. Seetõttu tuleks 
lisaks valikukriteeriumide ühtlustamisele 
luua ühine süsteem, mis tagaks 
kooskõlastatud valikutulemuste saamise 
kõikides liikmesriikides, ilma et see kord 
hõlmaks spektri eraldamist ja 
raadiosageduste kasutamise õiguste 
andmist.

Selgitus

On selge, et õigusaktidega kindlaksmääramine erijuhtumilt üldisele on regulatiivsest 
seisukohast problemaatiline.

Muudatusettepanek 8
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 eranditult 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.

Selgitus

On väga tähtis mainida, et siinjuures on tegu erandkorraga, millega ei looda pretsedenti. 

Muudatusettepanek 9
Artikli 1 lõige 5

5. Käesolevat otsust kohaldatakse 2 GHz 
sagedusala suhtes, mis otsuse 2007/98/EÜ 
kohaselt hõlmab raadiospektrit maajaama 
saatesagedustel 1980–2010 MHz ja 
maajaama vastuvõtusagedustel 2170–2200 
MHz.

5. Käesolevat otsust kohaldatakse 2 GHz 
sagedusala suhtes, mis otsuse 2007/98/EÜ 
kohaselt hõlmab raadiospektrit maajaama 
saatesagedustel 1980–2010 MHz ja
maajaama vastuvõtusagedustel 2170–2200 
MHz, järgides sätteid spektri eraldamise 
kohta vastavalt direktiivile 2002/21/EÜ ja 
eelkõige nimetatud direktiivi artiklile 9.
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Selgitus

On hädavajalik, et uued menetlused spektri määramiseks kosmoseside valdkonnas leiaksid 
aset alles siis, kui poliitilised otsused põhimõttelise regulatiivse raamistiku kohta 
elektrooniliste sideteenuste üksikute kategooriate osas on vastu võetud. Igal juhul peavad 
need olema kooskõlas uute sätetega. 

Muudatusettepanek 10
Artikli 2 lõige 1 

1. Käesoleva otsuse kohaldamisel 
kasutatakse direktiivides 2002/21/EÜ ja
2002/20/EÜ määratletud mõisteid.

1. Käesoleva otsuse kohaldamisel 
kasutatakse direktiivides 2002/21/EÜ,
2002/20/EÜ ja 2007/65/EÜ 
(audiovisuaalsete meediateenuste direktiiv)
määratletud mõisteid.

Selgitus

Sisuteenuseid reguleeritakse audiovisuaalsete meediateenuste direktiiviga ja need 
moodustavad olulise osa liikuva kosmoseside teenuste kaudu edastatavatest teenustest. 

Muudatusettepanek 11
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 eranditult 2 GHz 
sagedusala kasutuselevõtmine liikuva 
kosmoseside teenuste jaoks tarbetu 
viivituseta, pakkudes taotlejatele ausat ja 
mittediskrimineerivat võimalust osaleda 
võrdlevas valikumenetluses.

Muudatusettepanek 12
Artikli 6 lõige 1

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 koos järgmiste prioriteetidega:

a) kasu tarbijatele ja konkurentsile, a) kasu tarbijatele ja konkurentsile
üleeuroopalise geograafilise katvuse tõttu,
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b) spektri tõhusus,
c) üleeuroopaline geograafiline katvus,
d) üldised poliitilised eesmärgid.

aa) poliitilised eesmärgid,
ab) spektri tõhus kasutus.

Muudatusettepanek 13
Artikli 8 lõige -1 (uus)

–1. Et tagada kooskõla ELi õigusega, peab 
sagedusspektri määramine maa peal 
paiknevate komponentide jaoks toimuma 
kooskõlastatult meediaseaduste osas 
pädevate riiklike institutsioonidega.

Selgitus

Spektri eraldamine kuulub põhimõtteliselt liikmesriikide pädevusse. 

Muudatusettepanek 14
Artikli 9 lõige 3 a (uus)

3 a. Hiljemalt 1 aasta pärast otsuse 
jõustumist ning seejärel iga kolme aasta 
tagant edastab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 
liikuva kosmoseside teenuste tegelike 
pakkumiste kohta liikmesriikides. 
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