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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liikuva kosmoseside 
süsteemide valiku ja nendega seotud lubade andmise kohta
(KOM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0480);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel esitas 
komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0257/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamust (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
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 
liikmesriikides, et soodustada liikuva 
kosmoseside teenuste 
konkurentsivõimelise siseturu arengut 
kogu ühenduses.
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Selgitus

Rõhutada tuleks kavandatud liikuva kosmoseside üleeuroopalist iseloomu.

Muudatusettepanek 2
Artikli 3 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatav osa

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

3. Komisjon määrab artikli 10 lõikes 3 a
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse
kohaselt kindlaks:

Selgitus

Võrdleva valikumenetluse nõuete või tingimuste määratlemisele suunatud meetmed on 
kvaasiseadusandlikud meetmed. Need on üldiseloomuga meetmed, millega tahetakse 
parandada põhiõigusakti vähemolulisi elemente uute vähemoluliste elementide lisamise teel 
ning mis seetõttu tuleks vastu võtta kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt, lühendades 
tähtaegu tõhususe huvides ühe kuuni.

Muudatusettepanek 3
Artikli 3 lõike 3 punkt a

a) sagedusalad, a) 2 GHz sagedusalasse jäävad
sagedusalad;

Selgitus

Konkurentsi ning tarbija huvide täielikuks kaitsmiseks tuleb takistada turul valitseva seisundi 
saavutamist.

Muudatusettepanek 4
Artikli 3 lõike 3 punkt b

b) valitud taotlejatele määratava spektriosa, b) valitud taotlejatele määratava spektriosa, 
mis ühegi taotleja osas ei tohi ületada 15 
MHz suunal maa–kosmos ja 15 MHz 
suunal kosmos–maa,

Selgitus

Konkurentsi ning tarbija huvide täielikuks kaitsmiseks tuleb takistada turul valitseva seisundi 
saavutamist.
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Muudatusettepanek 5
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. Käesolevas valikuetapis 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 lõikes 1 a 
määratletud miinimumnõuete täitmisest 
ning käesoleva otsuse lisas loetletud vahe-
eesmärkide 1–5 saavutamisest. Käesolevas 
valikuetapis võetakse arvesse pakutud 
liikuva kosmoseside süsteemide 
usaldusväärsust ja elujõulisust.

Selgitus

Käesoleva otsuse kesksed eesmärgid on kasulikkus tarbijatele ja konkurentsile, 
üleeuroopaline katvus ning üldhuviteenused. Seepärast tuleb need lülitada esimese etapi 
valikukriteeriumide, hulka, tagamaks nende täitmist ka juhul, kui teist valikuetappi ei toimu.
Viie esimese valikuetapi jaoks vajaliku vahe-eesmärgi määratlemine loob suurema selguse ja 
kindluse. Uuendustegevuse soodustamiseks on kolmanda vahe-eesmärgi täitmise tähtaeg veidi 
pikem.

Muudatusettepanek 6
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 audio- ja madalkiirusega 
interaktiivsed andmesideteenused, 
kahesuunalised (interaktiivsed) 
kiirandmeside- ja multimeediateenused;
b) üleeuroopaline geograafiline katvus: 
kavandatav süsteem hõlmab teenuste 
osutamise algetapil vähemalt 70% 
liikmesriikide summaarsest 
maismaapinnast Euroopas;
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c) riikliku poliitika eesmärgid:
kavandatav süsteem hõlmab kas ühe või 
mitme sellise elutähtsa üldhuviteenuse 
(näiteks kodanikukaitse, katastroofiabi) 
osutamist, mis aitab kaitsta liidu kodanike 
tervist, ohutust või julgeolekut.

Selgitus

Käesoleva otsuse kesksed eesmärgid on kasulikkus tarbijatele ja konkurentsile, 
üleeuroopaline katvus ning üldhuviteenused. Seepärast tuleb need võtta esimese etapi 
valikukriteeriumide hulka, tagamaks nende täitmist ka juhul, kui teist valikuetappi ei toimu.

Muudatusettepanek 7
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 kaalutud kriteeriumide 
alusel:

Selgitus

Kriteeriume tuleks kaaluda vastavalt nende suhtelisele tähtsusele.

Muudatusettepanek 8
Artikli 6 lõike 1 punkt a

a) kasu tarbijatele ja konkurentsile, a) kasu tarbijatele ja konkurentsile (kaal 
20%):
kriteerium puudutab taotleja kavandatud 
süsteemi kasulikkust tarbijatele ja 
konkurentsile ja koosneb kahest 
allkriteeriumist:
– osutatava teenuse ulatus ja lõpptarbijate 
arv;
– kommertsteenuste alguskuupäev;
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Selgitus

Kriteeriumi täpsustamine.

Muudatusettepanek 9
Artikli 6 lõike 1 punkt b

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

kriteerium puudutab taotleja kavandatud 
süsteemi spektri tõhusust ja koosneb 
kahest allkriteeriumist:
– vajaliku spektri kogumaht;
– andmevoo võimsus;

Selgitus

Kriteeriumi täpsustamine.

Muudatusettepanek 10
Artikli 6 lõike 1 punkt c

c) üleeuroopaline geograafiline katvus, b) üleeuroopaline geograafiline katvus 
(kaal 40%):
kriteerium puudutab taotleja kavandatud 
süsteemiga teenindatavat geograafilist 
piirkonda ja koosneb kahest 
allkriteeriumist:
– nende liikmesriikide arv, kus 
teenindataval alal elab vähemalt pool 
rahvastikust;
– kogu liikmesriikide Euroopas asuva 
maismaapindala geograafilise katvuse 
määr teenuse käivitamise ajal (mitte alla 
80%);

Selgitus

Kriteeriumi täpsustamine.

Muudatusettepanek 11
Artikli 6 lõike 1 punkt d
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d) üldised poliitilised eesmärgid. d) üldised poliitilised eesmärgid (kaal 
20%):
kriteerium näitab, mil määral taotleja 
kavandatud süsteem aitab saavutada 
teatavaid avaliku poliitika eesmärke, mida 
punktidega a–c kehtestatud kriteeriumid 
ei puuduta ja see koosneb kahest 
allkriteeriumist:
– selliste elutähtsate üldhuviteenuste 
(näiteks kodanikukaitse, katastroofiabi) 
osutamine, mis aitab kaitsta liidu 
kodanike tervist, ohutust või julgeolekut;
– süsteemi terviklikkus ja turvalisus.

Selgitus

Kriteeriumi täpsustamine.

Muudatusettepanek 12
Artikli 6 lõige 2

2. Komisjon määratleb vastavalt artikli 10 
lõikes 2 osutatud menetlusele 
üksikasjalikud nõuded iga 
valikukriteeriumi kohta. Käesolevas 
valikuetapis võetakse arvesse pakutud 
liikuva kosmoseside süsteemide 
usaldusväärsust ja elujõulisust.

2. Komisjon määratleb vastavalt artikli 10 
lõikes 3 a osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele iga lõikes 1 
osundatud valikukriteeriumi täpsemad 
üksikasjad. Käesolevas valikuetapis 
võetakse arvesse pakutud liikuva 
kosmoseside süsteemide usaldusväärsust ja 
elujõulisust.

Selgitus

Komiteemenetlus tulenevalt artikli 3 lõike 3 esimese lõigu muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 13
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 kehtestatud vahe-eesmärgid 6–9 
hiljemalt 22 kuud pärast taotlejate seast 
valiku tegemise otsuse langetamist;
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Selgitus

Kõigi üheksa vahe-eesmärgi saavutamise tähtaegade kindlaksmääramine loob suurema 
selguse ja kindluse.

Muudatusettepanek 14
Artikli 7 lõike 2 punkt c

c) artikli 5 lõike 2 kohaselt valitud taotlejad 
peavad vastama tarbija- ja 
konkurentsikasu, spektri tõhususe, 
üleeuroopalise kaetuse ja üldiste 
poliitiliste eesmärkidega seotud
miinimumnõuetele, mille komisjon 
määratleb täpsemalt vastavalt artikli 10 
lõikes 2 osutatud menetlusele;

c) artikli 5 lõike 2 kohaselt valitud taotlejad 
peavad vastama artikli 5 lõikes 1 a 
kehtestatud miinimumnõuetele;

Selgitus

Muudatusettepanek 15
Artikli 7 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) taotlejad täidavad kõik taotluses või 
võrdleva valikumenetluse raames võetud 
kohustused sõltumata sellest, kas 
kogunõudlus raadiospektrile ületab 
olemasolevat spektrimahtu;

Selgitus

Esimese valikuetapi edukalt läbinud taotlejad peavad täitma selles etapis võetud kohustusi.

Muudatusettepanek 16
Artikli 7 lõike 2 punkt e

e) taotlejad täidavad kõik võrdleva 
valikumenetluse raames võetud 
kohustused;

välja jäetud

Selgitus

Punkti sisu on kaetud artikli 7 lõike 2 punktiga c a (uus).
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Muudatusettepanek 17
Artikli 7 lõike 2 punkt f

f) kasutusõigused ja load antakse 
ajavahemikuks, mille komisjon on 
kindlaks määranud vastavalt artikli 10 
lõikele 2.

f) kasutusõigused ja load antakse 15 aasta 
pikkuseks ajavahemikuks.

Selgitus

Lubade kehtivusaja kindlaksmääramine suurendab selgust ja kindlust.

Muudatusettepanek 18
Artikli 7 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid, keda 1. jaanuaril 2015. 
aastal ei hõlma valitud taotleja satelliidi 
teeninduspiirkond, võivad anda nimetatud 
taotlejale eraldatud sagedusriba kas 
teisele, liidus või väljaspool liitu asutatud 
liikuva kosmoseside teenuste pakkujale 
või muude süsteemide operaatorile. 
Seejuures ei tohi kõnealune liikmesriik 
häirida tegevusloa saanud liikuva 
kosmoseside süsteeme ning taotlejat 
asendav operaator ei saa nõuda neilt 
süsteemidelt häirekatset.

Selgitus

Raadiospekter on defitsiitne ressurss, mida seetõttu tuleb jaotada „kasuta või loobu” 
põhimõttel.

Muudatusettepanek 19
Artikli 8 lõike 3 punkt d

d) kasutusõigused ja load antakse 
ajavahemikuks, mille komisjon on 
kindlaks määranud vastavalt artikli 10 
lõikele 2.

d) kasutusõigused ja load antakse 
ajavahemikuks, mis ei ületa nendega 
seotud liikuva kosmoseside süsteemi 
lubade kehtivusaega.

Selgitus

Lubade kehtivusaja kindlaksmääramine loob suurema selguse ja kindluse. 
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Muudatusettepanek 20
Artikli 9 lõige 3

3. Komisjon määrab vastavalt artikli 10 
lõikes 2 osutatud menetlusele kindlaks 
vajalikud meetodid kooskõlastatud 
järelevalve- ja/või täitemenetluste 
rakendamiseks, sealhulgas lubade 
kooskõlastatud peatamine või tühistamine, 
eriti kui on tegemist artikli 7 lõikes 2 
sätestatud ühistingimuste rikkumisega.

3. Komisjon määrab vastavalt artikli 10 
lõikes 3 a osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele kindlaks vajalikud 
meetodid kooskõlastatud järelevalve- ja/või 
täitemenetluste rakendamiseks, sealhulgas 
lubade kooskõlastatud peatamine või 
tühistamine, eriti kui on tegemist artikli 7 
lõikes 2 sätestatud ühistingimuste 
rikkumisega.

Selgitus

Komiteemenetlus tulenevalt artikli 2 muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 21
Artikli 10 lõige 3 a (uus)

3 a. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4, artikli 5 lõiget b ja artiklit 
7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 
sätteid.
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 3 
punkti c, lõike 4 punkti b ja lõike 4 punkti 
e kohaseks tähtajaks kehtestatakse üks 
kuu.

Selgitus

Kontrolliga regulatiivmenetlust tuleks järgida selliste üldiseloomuga meetmete vastuvõtmisel, 
mille eesmärk on parandada põhiõigusakti vähemolulisi elemente uute vähemoluliste 
elementide lisamise teel. Tõhususe huvides peaks kontrollimistähtaeg piirduma ühe kuuga.

Muudatusettepanek 22
Lisa punkt 1

1. Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooniliidu (ITU) 
kooskõlastustaotluse esitamine.

1. Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooniliidu (ITU) 
kooskõlastustaotluse esitamine.

Taotleja esitab selged tõendid selle kohta, 
et liikuva kosmoseside süsteemi haldajad 
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on esitanud asjaomase ITU 
raadiomääruste 4. liites märgitud teabe.

Selgitus

Vahe-eesmärgi täpsustamine.

Muudatusettepanek 23
Lisa punkt 2

2. Satelliidi valmistamine. 2. Satelliidi valmistamine.

Taotleja esitab selged tõendid, mis 
näitavad siduva lepingu olemasolu tema 
satelliitide valmistamiseks. Dokumendis 
esitatakse ehitamise vahe-eesmärgid, mis 
viivad lõpuks kommertsteenuste 
osutamiseks vajalike satelliitide 
valmimiseni. Dokumendil peavad olema 
taotleja ja satelliite valmistava ettevõtja 
allkirjad.

Selgitus

Vahe-eesmärgi täpsustamine.

Muudatusettepanek 24
Lisa 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 satelliidi 
tootjafirma esindaja allkiri ning selles 
esitatakse detailprojekti läbivaatamise 
lõpptähtaeg.
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Selgitus

Vahe-eesmärgi täpsustamine.

Muudatusettepanek 25
Lisa punkt 4

4. Satelliidi orbiidile viimise leping. 4. Satelliidi orbiidile viimise leping.

Taotleja esitab selged tõendid, et on 
sõlmitud siduv leping ELi liikmesriikide 
territooriumidel katkematu teenuse 
osutamiseks minimaalselt vajaliku arvu 
satelliitide orbiidile viimiseks. 
Dokumendis tuuakse ära orbiidile viimise 
kuupäevad, vastavad teenused ning 
lepingulised kahjude hüvitamise 
tingimused. Dokumendil on taotleja ja 
satelliite orbiidile viiva ettevõtja allkirjad.

Selgitus

Vahe-eesmärgi täpsustamine.

Muudatusettepanek 26
Lisa punkt 5

5. Maa sidejaamad. 5. Maa sidejaamad.

Taotleja esitab selged tõendid, et on 
sõlmitud siduv leping maapealsete 
sidejaamade ehitamiseks ja 
paigaldamiseks, mida kasutatakse liikuva 
kosmoseside teenuse osutamiseks ELi 
liikmesriikide territooriumidel.

Selgitus

Vahe-eesmärgi täpsustamine.

Muudatusettepanek 27
Lisa punkt 6

6. Satelliidi sidemooduli ühendamine 
teenindusmooduliga.

6. Satelliidi sidemooduli ühendamine 
teenindusmooduliga.
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Nimetatud ühendamine on satelliidi 
rakendamisprotsessi etapp, kus side-
moodul ühendatakse teenindusmooduliga.
Taotleja esitab selged tõendid selle kohta, 
et moodulite ühendamiseks on läbi viidud 
katsevalmiduse kontroll vastavalt satelliidi 
tootmislepingus näidatud vahe-
eesmärkidele. Asjaomasel dokumendil on 
satelliidi tootjafirma esindaja allkiri ning 
selles esitatakse moodulite ühendamise 
lõpptähtaeg.

Selgitus

Vahe-eesmärgi täpsustamine.

Muudatusettepanek 28
Lisa punkt 7

7. Satelliitide orbiidile viimine. 7. Satelliitide orbiidile viimine.

Taotleja esitab selged tõendid ELi 
liikmesriikide territooriumidel teenuse 
osutamiseks vajaliku arvu satelliitide 
eduka viimise kohta selleks ettenähtud 
orbiidile.

Selgitus

Vahe-eesmärgi täpsustamine.

Muudatusettepanek 29
Lisa punkt 8

8. Sageduse kooskõlastamine. 8. Sageduse kooskõlastamine.

Taotleja esitab selged ja dokumentaalsed 
tõendid süsteemi sageduse edukast 
kooskõlastamisest teiste liikuva 
kosmoseside süsteemidega vastavalt 
raadiomääruste asjaomastele sätetele. 
Seejuures süsteem, mille puhul vahe-
eesmärkide 1–7 (kaasa arvatud) täitmine 
on tõendatud, ei pea selles staadiumis 
demonstreerima sageduste 
kooskõlastamise edukat lõpuleviimist 



PR\704255ET.doc 17/19 PE398.276v02-00

ET

nende liikuva kosmoseside süsteemidega, 
mille puhul ei ole vahe-eesmärgid 1–7 
piisavalt ja mõistlikult täidetud.

Selgitus

Vahe-eesmärgi täpsustamine.

Muudatusettepanek 30
Lisa punkt 9

9. Satelliiditeenuste osutamine ELi 
liikmesriikide territooriumil.

9. Satelliiditeenuste osutamine ELi 
liikmesriikide territooriumil.

Taotleja esitab selged tõendid selle kohta, 
et ta osutab ELi liikmesriikide 
territooriumi piires tulemuslikult liikuva 
kosmoseside kommertsteenuseid, 
kasutades samal arvul satelliite, nagu ta 
varem 3. vahe-eesmärgi all näitas.

Selgitus

Vahe-eesmärgi täpsustamine.
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SELETUSKIRI

Liikuva kosmoseside süsteemid (mobile satellite services – MSS) pakuvad 
telekommunikatsiooni kosmosejaamade (satelliitide) ja liikuvate maapealsete sidejaamade 
vahel, kas siis vahetult või komplementaarsete maakomponentide (complementary ground 
components – CGC) kaudu. MSSi on 1970. aastatest alates kasutatud hädaabi-, pääste- ja 
ohutussides, eelkõige laevadel ja lennukitel, kuna merel ja õhus on vajalikku „vaatekiirt” 
lihtne fikseerida. Esialgu piirdusid MSSi pakutud võimalused madalkiirusega audio-, faksi- ja 
andmesidega, kuid süsteemide võimsuse ja suutlikkuse kasvades on viimasel kümnendil 
lisandunud kahesuunaline multimeedia, uudistekogumine satelliitidelt ja interneti 
lairibaühendus. Ühe hiljutise arenguna on MSSi hakatud kasutama mobiilside täiendusena 
lennukitel, suunal lennuk–maa.

Maa peal häirivad paljudes kohtades MSS-sidet puud ja hooned, eriti kõrgetel laiuskraadidel, 
kus satelliit võib olla taevas üsna madalal ning sidetakistuste võimalus seetõttu suurem. Seda 
probleemi aitaks lahendada CGCde võrgustik, mis kordab satelliidilt edastatud signaale. 
Selline CGCde võrgustik, mida saaks luua lihtsalt praegusi 2G/3G seadmeid modifitseerides, 
avaks MSSile senisest laialdasemad võimalused (näiteks liikuv televisioon).

Lähtuvalt Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu (ITU) otsusest eraldada 2 GHz 
lähedased raadiosagedusribad kasutamiseks liikuva kosmoseside süsteemidele (1980 -2010 
MHz suunal maa–kosmos ja 2170-2200MHz suunal kosmos–maa), võttis komisjon 2007. 
aasta veebruaris vastu otsuse, mille kohaselt liikmesriigid peaksid muutma need sagedusribad 
kättesaadavaks, et kujuneks ühtlustatud lähenemisviis MSSile. Liikmesriigid nõustusid 
loobuma oma riikide õigustest spektri sagedusribasid jaotada, kuna MSSi satelliitide 
ulatusliku mõjuraadiuse tõttu on raske riigipiire ületavaid häireid vältida. Lisaks hoiab 
ühtlustatud lähenemine MSSile ära siseturu killustumise ning, kooskõlas Lissaboni 
eesmärkide vaimuga, võimaldab Euroopa tehnoloogial muutuda ülemaailmselt 
konkurentsivõimeliseks. Siiski tunnistatakse komisjoni 2007. aasta veebruari otsuses 
liikmesriikide jätkuvat õigust anda lubasid CGC käitamiseks oma territooriumil.

Komisjoni 2007. aasta veebruari otsusega kehtestati, et MSSi osas peaks valitsema ühtlustatud 
lähenemine, mitte aga seda, kuidas tuleks MSSi käitajaid ELis valida ja neile lube anda. Kuna 
varasemaid mehhanisme selliseks valiku- ja lubade andmise menetluseks ei ole, vajatakse 
selleks vastavalt asutamislepingu artiklile 95 nõukogu ja Euroopa Parlamendi otsust. MSSi 
käsitlev otsus on spetsiifiline ja omapärane (sui generis). On õige, et MSS-süsteemide valikut 
ja neile lubade andmist käsitletakse täiesti eraldi telekommunikatsiooni paketist, millega 
tahetakse läbi viia üldine ja laialdane spektrihalduse reform tuginevalt teenuste ja tehnoloogia 
neutraalsuse põhimõtetele. Sellest erinevalt käsitleb käesolev otsus süsteemide valiku ja loa 
andmise rakenduslikke meetmeid ning see järgneb ühtlustatud otsusele kasutada 2 GHz 
sagedusriba spetsiaalselt MSSi jaoks. 

Raportöör tunneb komisjoni ettepaneku üle heameelt ja üldjoontes nõustub sellega. Tema 
muudatusettepanekute põhjuseks on mure, et valiku ja lubade andmise menetluse mõningad 
elemendid on pigem poliitilise kui puhttehnilise iseloomuga ja seetõttu ei tohiks nende osas 
otsuseid langetada lihtsalt komiteemenetlusega. 
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14. veebruari 2007. aasta resolutsioonis „Euroopa raadiospektripoliitika suunas” väljendas 
Euroopa Parlament selgelt oma pühendumist avalikele ja üldhuviteenustele ning rõhutas 
lairiba- ja liikuva side kättesaadavuse tähtsust vähemarenenud ja maapiirkondade jaoks.  
Seepärast püüdis raportöör otsuse tekstis selgelt esile tuua, millist rõhku tuleb panna näiteks 
üldhuviteenustele ja kogu Euroopa geograafilisele kaetusele. Lisaks teeb raportöör 
ettepaneku, et kui tahetakse käesoleva otsuse sätteid täiendada komiteemenetlusega, tuleks 
kasutada kontrolliga regulatiivmenetlust ning tõhususe huvides kärpida tähtaegu ühe kuuni. 

Käesolev otsus loob Euroopa MSSi pakkujatele harukordse võimaluse muutuda ülemaailmselt 
liidriteks üha tiheneva konkurentsiga globaalsel turul, kuid see võimalus lastakse käest, kui 
MMS-süsteemide valiku ja lubade andmise menetlust puudutavaid otsuseid ei tehta siin ja
praegu. Euroopa kodanike ja tööstuse huve silmas pidades loodab raportöör Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni tihedale koostööle kiire kokkuleppe saavutamiseks juba 
esimesel lugemisel.


