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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja 
tarjoavien järjestelmien valitsemisesta ja valtuuttamisesta koskevan komission ehdotuksen 
tavoitteena on luoda mahdollisimman nopeasti Euroopan unionin laajuiset sisämarkkinat 
näille palveluille. Satelliittivälitteisillä matkaviestintäpalveluilla on tarkoitus tukea Lissabonin 
tavoitteiden toteuttamista, edistää innovointia ja joustavuutta ja täten parantaa laajakaistan 
saatavuutta kaikkialla unionissa ja kuluttajan valinnanmahdollisuutta palvelujen suhteen.

Esittelijä tukee periaatteessa komission ehdotuksen tavoitetta mutta pitää menettelyn 
ajankohtaa ongelmallisena, sillä satelliittivälitteisille matkaviestinpalveluille luodaan nyt 
alakohtaista säätelyä ennen kuin televiestintäpaketin ja laajuuspolitiikan tarkistaminen 
saadaan valmiiksi.

Päätöstä satelliittivälitteisistä matkaviestinpalveluista tulisi näin ollen pitää tiukasti 
poikkeusjärjestelynä eikä siitä tulisi tehdä ennakkotapausta. Tätä poikkeusta voidaan pitää 
oikeutettuna vain silloin, jos se rajoitetaan komission käynnistämään menettelyyn koskien 
satelliittivälitteisten matkaviestinpalvelujen tarjoajia tavoitteena koko unionin kattavat 
laajakaistayhteydet. Päätös taajuuksien myöntämisestä yksittäisille palveluille kuuluu 
nykyisten säädösten mukaan edelleenkin jäsenvaltioiden toimivaltaan yhtenäisten puitteiden 
mukaisesti, mukaan lukien audiovisuaalisista mediapalveluista annettu direktiivi. Esittelijä 
viittaa taajuuksien myöntämisen yhteydessä myös erilaisten lisensointimallien merkitykseen, 
mitä tulee erilaisiin matkaviestinpalveluihin ja niiden merkitykseen kulttuuriselle 
moninaisuudelle ja tiedotusvälineiden moniarvoisuudelle. Esittelijä vaatii kansallisen 
medialainsäädännön noudattamista myönnettäessä taajuuksia maanpäällisille komponenteille 
ja mietinnön laatimista satelliittivälitteisten matkaviestinpalvelujen jatkokehityksestä.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Euroopan parlamentti korostaa 
14. helmikuuta 2007 antamassaan 
päätöslauselmassa 2006/2212 viestinnän 

(2) Euroopan parlamentti korostaa 
14. helmikuuta 2007 antamassaan 
päätöslauselmassa 2006/2212 viestinnän 
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merkitystä maaseutualueilla ja muita 
heikommin kehittyneillä alueilla, joilla 
laajakaistayhteyksien, matalia taajuuksia 
käyttävän matkaviestinnän ja uusien 
langattomien teknologioiden käytön 
leviäminen voisi johtaa tehokkaisiin 
ratkaisuihin yleiskattavuuden 
aikaansaamiseksi 27 jäsenvaltion unionissa, 
tavoitteena kaikkien alueiden kestävä 
kehitys. Euroopan parlamentti toteaa myös, 
että radiotaajuuksien jakamista ja niiden 
käyttöä koskevissa säännöissä on suuria 
eroja jäsenvaltioiden välillä ja että nämä 
erot aiheuttavat vakavia esteitä toimivien 
sisämarkkinoiden saavuttamiselle.

merkitystä maaseutualueilla ja muita 
heikommin kehittyneillä alueilla, joilla 
laajakaistayhteyksien, matalia taajuuksia 
käyttävän matkaviestinnän ja uusien 
langattomien teknologioiden käytön 
leviäminen voisi johtaa tehokkaisiin 
ratkaisuihin yleiskattavuuden 
aikaansaamiseksi 27 jäsenvaltion unionissa, 
tavoitteena kaikkien alueiden kestävä 
kehitys. Euroopan parlamentti ei kuitenkaan 
hyväksy yksipuolista markkinamallia 
taajuuksien jakamiseen ja vaatii 
järjestelmää, joka mahdollistaa erilaiset 
lisensointimallit.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Sääntelynäkökulmasta katsottuna 
satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja 
koskevasta lainsäädännöstä päättäminen 
ennen televiestintäpaketin tarkistamista on 
ongelmallista, ja sitä tulisi näin ollen pitää 
poikkeusjärjestelynä.

Perustelu

Tässä päätetään erikoistapauksesta ennen kuin yleisistä puitteista on päätetty 
televiestintäpaketin tarkistamisen muodossa. Tällainen järjestys, jossa alakohtainen tulee 
ennen yleisiä puitteita, on lainsäädännöllisesti arveluttavaa.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Satelliittivälitteisiä 
matkaviestintäpalveluja (eli 
satelliittivälitteisiä mobiilipalveluja, Mobile 
Satellite Service, MSS) tarjoavien uusien 
järjestelmien käyttöönotto edesauttaisi 
sisämarkkinoiden kehitystä, tehostaisi 
kilpailua parantamalla yleiseurooppalaisten 
palvelujen saatavuutta ja laajaa liitettävyyttä 
sekä kannustaisi tehokkaisiin 
investointeihin. Satelliittivälitteiset 

(5) Satelliittivälitteisiä 
matkaviestintäpalveluja (eli 
satelliittivälitteisiä mobiilipalveluja, Mobile 
Satellite Service, MSS) tarjoavien uusien 
järjestelmien käyttöönotto edesauttaisi 
sisämarkkinoiden kehitystä, tehostaisi 
kilpailua parantamalla yleiseurooppalaisten 
palvelujen saatavuutta ja laajaa liitettävyyttä 
sekä kannustaisi tehokkaisiin 
investointeihin. Satelliittivälitteiset 



PA\701168FI.doc 5/10 PE398.695v01-00

FI

matkaviestintäpalvelut tarjoavat 
loppukäyttäjän sijainnista riippumatta 
innovatiivisen jakeluvaihtoehdon 
erityyppisiä yleiseurooppalaisia 
televiestintä- ja yleislähetys-
/monilähetyspalveluja, kuten nopeita 
Internet-/intranet-yhteyksiä, matkaviestinnän 
multimediasovelluksia ja väestönsuojelua ja 
pelastuspalveluja varten. Tällaisilla 
palveluilla voitaisiin erityisesti parantaa 
kattavuutta yhteisön harvaan asutuilla 
alueilla ja kaventaa näin maantieteellisistä 
tekijöistä johtuvaa digitaalista kahtiajakoa, 
mutta tukea myös samalla eurooppalaisen 
tieto- ja viestintäteknologiateollisuuden 
kilpailukykyä uudistetun Lissabonin 
strategian mukaisesti.

matkaviestintäpalvelut tarjoavat 
loppukäyttäjän sijainnista riippumatta 
innovatiivisen jakeluvaihtoehdon 
erityyppisiä yleiseurooppalaisia 
televiestintä- ja yleislähetys-
/monilähetyspalveluja, kuten nopeita 
Internet-/intranet-yhteyksiä, matkaviestinnän 
multimediasovelluksia ja audiovisuaalisia
mediapalveluja sekä väestönsuojelua ja 
pelastuspalveluja varten. Tällaisilla 
palveluilla voitaisiin erityisesti parantaa 
kattavuutta yhteisön harvaan asutuilla 
alueilla ja kaventaa näin maantieteellisistä 
tekijöistä johtuvaa digitaalista kahtiajakoa, 
sekä vahvistaa kulttuurista 
monipuolisuutta ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta Euroopan unionin 
tärkeinä tavoitteina, mutta tukea myös 
samalla eurooppalaisen tieto- ja 
viestintäteknologiateollisuuden 
kilpailukykyä uudistetun Lissabonin 
strategian mukaisesti.

Perustelu

Matkaviestinnän televisiopalvelut ja kulttuurisen monipuolisuuden ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden edistäminen voivat osaltaan auttaa huomattavasti Lissabonin tavoitteiden 
saavuttamista. Tätä varten on kuitenkin tärkeää luoda oikeat edellytykset, joihin kuuluu myös 
niiden edistäminen satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen puitteissa.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) Satelliittivälitteisten
matkaviestintäpalvelujen menestys ja 
samalla niiden osuus Lissabonin 
tavoitteiden saavuttamisessa riippuu 
kuitenkin suuressa määrin siitä, että 
jakelua varten on käytettävissä suurta 
yleisöä kiinnostavaa ja monipuolista 
sisältötarjontaa.
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Tarkistus 5
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Radiotaajuuksien tekninen hallinnointi, 
sellaisena kuin siitä säädetään yleisellä 
tasolla Euroopan yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 
7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyssä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o 676/2002/EY 
(radiotaajuuspäätös) ja erityisesti komission 
päätöksessä 2007/98/EY, ei kata 
menettelyjä, joilla taajuudet osoitetaan 
tietyille käyttäjille ja myönnetään 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksia.

(8) Jotta voidaan taata Euroopan unionin 
lainsäädännön noudattaminen, on 
satelliittitaajuuksien osoittaminen 
ehdottomasti tehtävä direktiivin 
2002/21/EY yleisten periaatteiden ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
vaikkakaan radiotaajuuksien tekninen
hallinnointi, sellaisena kuin siitä säädetään 
yleisellä tasolla Euroopan yhteisön 
radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 
7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyssä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o 676/2002/EY 
(radiotaajuuspäätös) ja erityisesti komission 
päätöksessä 2007/98/EY, ei kata 
menettelyjä, joilla taajuudet osoitetaan 
tietyille käyttäjille ja myönnetään 
radiotaajuuksien käyttöoikeuksia.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Jotta jäsenvaltiot eivät tekisi 
sisämarkkinoita mahdollisesti pirstaloittavia 
päätöksiä ja haittaisi näin puitedirektiivin 
8 artiklan tavoitteiden saavuttamista, 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmien valintaperusteet 
olisi yhdenmukaistettava niin, että 
valintaprosessi johtaisi samojen 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen saatavuuteen 
kaikkialla Euroopassa. Satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmien kehittämisen 
vaatimien suurten alkuinvestointien ja niihin 
liittyvien suurten teknologisten ja 
taloudellisten riskien vuoksi niiden 
taloudellinen elinkelpoisuus edellyttää 
mittakaavaetuja, joita voidaan saada laajan 
yleiseurooppalaisen maantieteellisen 
kattavuuden kautta.

(11) Jotta jäsenvaltiot eivät tekisi 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen sisämarkkinoita 
mahdollisesti pirstaloittavia päätöksiä ja 
haittaisi näin puitedirektiivin 8 artiklan 
tavoitteiden saavuttamista, Euroopan 
parlamentti ja neuvosto hyväksyvät täysin 
poikkeuksellisesti, että satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmien valintaperusteet 
yhdenmukaistetaan niin, että valintaprosessi 
johtaa samojen satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen saatavuuteen 
kaikkialla Euroopassa. Satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmien kehittämisen 
vaatimien suurten alkuinvestointien ja niihin 
liittyvien suurten teknologisten ja 
taloudellisten riskien vuoksi niiden 
taloudellinen elinkelpoisuus edellyttää 
mittakaavaetuja, joita voidaan saada laajan 
yleiseurooppalaisen maantieteellisen 
kattavuuden kautta.
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Tarkistus 7
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Lisäksi tällaisten palvelujen onnistunut 
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.

(12) Lisäksi tällaisten palvelujen onnistunut 
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. Tämä mekanismi ei saisi 
kuitenkaan kattaa taajuuksien osoittamista 
käyttäjille ja radiotaajuuksien 
käyttöoikeuksien myöntämistä.

Perustelu

On selvää, että lainsäädännöllisestä näkökulmasta katsottuna on ongelmallista, että 
alakohtaisesta lainsäädännöstä päätetään ennen yleistä lainsäädäntöä.

Tarkistus 8
1 artiklan 1 kohta

1. Tämän päätöksen tavoitteena on helpottaa 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen kilpailuun 
perustuvien sisämarkkinoiden kehitystä 

1. Tämän päätöksen tavoitteena on helpottaa 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen kilpailuun 
perustuvien sisämarkkinoiden kehitystä 
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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.

yhteisössä ja luoda tätä varten yhteisön 
menettely ainoastaan satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen operaattorien 
yhteistä valintaa varten sekä vahvistaa 
säännökset, jotka koskevat valittujen 
operaattorien valtuuttamista jäsenvaltioiden 
toimesta käyttämään radiotaajuuksia 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmien toiminnassa.

Perustelu

On erittäin tärkeää tuoda esiin, että kyseessä on poikkeussäädös eikä tällä luoda 
ennakkotapausta.

Tarkistus 9
1 artiklan 5 kohta

5. Tätä päätöstä sovelletaan 2 GHz:n 
taajuusalueisiin, joilla tarkoitetaan päätöksen 
2007/98/EY mukaisesti taajuusaluetta 1980–
2010 MHz viestinnässä maasta satelliittiin ja 
taajuusaluetta 2170–2200 MHz viestinnässä 
satelliitista maahan.

5. Tätä päätöstä sovelletaan 2 GHz:n 
taajuusalueisiin, joilla tarkoitetaan päätöksen 
2007/98/EY mukaisesti taajuusaluetta 1980–
2010 MHz viestinnässä maasta satelliittiin ja 
taajuusaluetta 2170–2200 MHz viestinnässä 
satelliitista maahan, direktiivin 2002/21/EY 
ja erityisesti sen 9 artiklan taajuuksien 
osoittamista koskevia säännöksiä 
noudattaen.

Perustelu

Uusista mekanismeista satelliittiviestinnän taajuuksien osoittamiseksi on päätettävä vasta sen 
jälkeen, kun on tehty poliittiset päätökset lainsäädännöllisistä peruspuitteista sähköisten 
viestintäpalvelujen yksittäisille kategorioille. Niiden on joka tapauksessa oltava uusien 
määräysten mukaisia.

Tarkistus 10
2 artiklan 1 kohta

1. Tässä päätöksessä sovelletaan 
direktiivissä 2002/21/EY ja direktiivissä 
2002/20/EY säädettyjä määritelmiä.

1. Tässä päätöksessä sovelletaan 
direktiivissä 2002/21/EY ja direktiivissä 
2002/20/EY sekä direktiivissä 2007/65/EY 
(audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva 
direktiivi) säädettyjä määritelmiä.
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Perustelu

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi kattaa sisältöpalvelut, jotka ovat tärkeä 
osa satelliittivälitteisillä matkaviestintäpalveluilla siirrettävistä palveluista.

Tarkistus 11
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 ainoastaan 
saamaan 2 GHz:n taajuusalueet 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen käyttöön 
mahdollisimman nopeasti ja antamaan 
hakijoille tasapuolinen ja syrjimätön 
mahdollisuus osallistua vertailevaan 
valintamenettelyyn.

Tarkistus 12
6 artiklan 1 kohta

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 ja seuraavin 
prioriteetein:

a) edut kuluttajien ja kilpailun 
näkökulmasta,

a) edut kuluttajien ja kilpailun näkökulmasta 
EU:n laajuisella maantieteellisellä 
kattavuudella,

b) taajuuksien käytön tehokkuus,
c) EU:n laajuinen maantieteellinen 
kattavuus,
d) vaikutus yleisten poliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseen.

a a) poliittiset tavoitteet,
a b) taajuuksien käytön tehokkuus,
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Tarkistus 13
8 artiklan -1 kohta (uusi)

-1. Jotta taataan Euroopan unionin 
lainsäädännön noudattaminen, 
taajuusvarat on osoitettava maanpäällisille 
komponenteille yhteistyössä 
medialainsäädännöstä vastaavien 
kansallisten elinten kanssa.

Perustelu

Taajuuksien osoittamisesta vastaavat etupäässä jäsenvaltiot.

Tarkistus 14
9 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Komissio toimittaa viimeistään yhden 
vuoden kuluttua päätöksen voimaantulosta 
ja sen jälkeen joka kolmas vuosi Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalvelujen todellisesta 
tarjonnasta jäsenvaltioissa.
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