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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi satelliittivälitteisiä 
matkaviestintäpalveluja tarjoavien järjestelmien valitsemisesta ja valtuuttamisesta
(KOM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0480),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0257/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan lausunnon (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
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 

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 
jäsenvaltioiden toimesta käyttämään 
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radiotaajuuksia satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmien toiminnassa.

radiotaajuuksia satelliittivälitteisten 
matkaviestintäjärjestelmien toiminnassa.

Perustelu

Tulisi korostaa ehdotettujen satelliittivälitteisten matkaviestintäpalveluiden 
yleiseurooppalaista luonnetta.

Tarkistus 2
3 artiklan 3 kohdan 1 alakohdan johdantokappale

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

3. Komissio määrittelee 10 artiklan 
3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen:

Perustelu

Toimet, joilla pyritään määrittelemään vertaavan valintamenettelyä koskevat vaatimukset ja 
ehdot, vastaavat luonteeltaan lähes lainsäädäntöä. Ne ovat yleisesti sovellettavia toimia, 
joilla pyritään muuttamaan perussäädöksen ei-keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla ei-
keskeisillä osilla. Sen vuoksi ne tulisi hyväksyä valvonnan käsittävällä sääntelymenettelyllä ja 
määräajat tulisi rajata yhteen kuukauteen tehokkuussyistä.

Tarkistus 3
3 artiklan 3 kohdan a alakohta

a) taajuusalueet, a) 2 GHz:n taajuusalueen osakaistat,

Perustelu

Kilpailuun liittyvien ja kuluttajien saamien täysien etujen takaaminen edellyttää määräävän 
markkina-aseman estämistä.

Tarkistus 4
3 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) valittaville hakijoille myönnettävien 
taajuuksien määrän,

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



PR\704255FI.doc 7/20 PE398.276v02-00

FI

Perustelu

Kilpailuun liittyvien ja kuluttajien saamien täysien etujen takaaminen edellyttää määräävän 
markkina-aseman estämistä.

Tarkistus 5
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. 
Arvio määrittyy sen mukaan, täyttyvätkö 
1 a kohdassa esitetyt 
vähimmäisvaatimukset ja onko tämän 
päätöksen liitteessä luetellut osavaiheet 1–
5 toteutettu. Koko tämän valintavaiheen 
ajan otetaan huomioon ehdotetun 
satelliittivälitteisen 
matkaviestintäjärjestelmän uskottavuus ja 
elinkelpoisuus.

Perustelu

Kuluttajien saama etu, kilpailuetu, Euroopan laajuinen kattavuus sekä yleishyödylliset 
palvelut ovat kaikki tämän päätöksen keskeisiä tavoitteita. Siksi ne on otettava huomioon 
ensimmäisen vaiheen valintaperusteina niiden täyttymisen takaamiseksi myös silloin, kun 
toista valintavaihetta ei ole.  Ensimmäisen valintavaiheen edellyttämien viiden osavaiheen 
määrittäminen parantaa selkeyttä ja varmuutta. Kolmannen osavaiheen hieman pitempi aika 
tukee innovointia.

Tarkistus 6
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Hakijoiden on täytettävä seuraavat 
vähimmäisvaatimukset:
a) edut kuluttajien ja kilpailun 
näkökulmasta.
Ehdotettu järjestelmä takaa vähintään 
kaksi seuraavista: yksisuuntaiset 
multimedia- ja datapalvelut; perustavat 
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puheensiirtopalvelut ja hitaat 
interaktiiviset palvelut; kaksisuuntaiset 
(interaktiiviset) nopeat data- ja 
multimediapalvelut;
b) Euroopan laajuinen maantieteellinen 
kattavuus;
Ehdotettu järjestelmä kattaa vähintään 
70 % Euroopassa sijaitsevien 
jäsenvaltioiden kokonaismaa-alasta 
palvelun alkamishetkellä;
c) julkiseen politiikkaan liittyvät tavoitteet.
Ehdotettu järjestelmä käsittää yhden tai 
useamman keskeisen yleiseen etuun 
liittyvän palvelun (kuten pelastuspalvelu 
ja katastrofiapu), joka edistää unionin 
kansalaisten terveyden tai turvallisuuden 
suojelua.

Perustelu

Kuluttajien saama etu, kilpailuetu, Euroopan laajuinen kattavuus sekä yleishyödylliset 
palvelut ovat kaikki tämän päätöksen keskeisiä tavoitteita. Siksi ne on otettava huomioon 
ensimmäisen vaiheen valintaperusteina niiden täyttymisen takaamiseksi myös silloin, kun 
toista valintavaihetta ei ole.

Tarkistus 7
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 painotetuin lisäperustein:

Perustelu

Perusteita tulisi painottaa niiden suhteellisen tärkeyden mukaisesti.
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Tarkistus 8
6 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) edut kuluttajien ja kilpailun 
näkökulmasta,

a) edut kuluttajien ja kilpailun 
näkökulmasta (20 % painotus):

tämä peruste koskee kuluttajien saamia ja 
kilpailuun liittyviä etuja, joita hakijan 
ehdotettu järjestelmä tarjoaa; 
perusteeseen sisältyy kaksi muuta 
perustetta:
– loppukäyttäjien määrä ja tarjottavien 
palveluiden laajuus,
– kaupallisten palveluiden 
alkamispäivämäärä,

Perustelu

Perusteiden määrittäminen.

Tarkistus 9
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:
– vaadittava kokonaistaajuusalue,
– tietovirtakapasiteetti,

Perustelu

Perusteiden määrittäminen.

Tarkistus 10
6 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) EU:n laajuinen maantieteellinen 
kattavuus,

c) Euroopan laajuinen maantieteellinen 
kattavuus.

Tämä peruste koskee maantieteellistä 
aluetta, jolla palveluita tarjotaan hakijan 
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ehdottamalla järjestelmällä. Perusteeseen 
sisältyy kaksi muuta perustetta:
– sellaisten jäsenvaltioiden määrä, joissa 
vähintään 50 % väestöstä asuu palvelun 
tarjoamisen kattamalla alueella,
– maantieteellisen peiton osuus 
Euroopassa sijaitsevien jäsenvaltioiden 
kokonaismaa-alasta palvelun 
alkamishetkellä niin, että maantieteellisen 
peiton kynnysarvona on 80 %,

Perustelu

Perusteiden määrittäminen.

Tarkistus 11
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 kaksi muuta 
perustetta:
– keskeisen yleiseen etuun liittyvän 
palvelun (kuten pelastuspalvelu ja 
katastrofiapu), joka edistää unionin 
kansalaisten terveyden tai turvallisuuden 
suojelua, tarjoaminen,
– järjestelmän kestävyys ja turvallisuus.

Perustelu

Perusteiden määrittäminen.

Tarkistus 12
6 artiklan 2 kohta

2. Komissio määrittelee kutakin 
valintaperustetta koskevat tarkemmat 

2. Komissio määrittelee kutakin 
valintaperustetta koskevat tarkemmat 
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vaatimukset 10 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Koko 
tämän valintavaiheen ajan otetaan 
huomioon ehdotetun satelliittivälitteisen 
matkaviestintäjärjestelmän uskottavuus ja 
elinkelpoisuus.

yksityiskohdat 10 artiklan 3 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetun valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.  
Koko tämän valintavaiheen ajan otetaan 
huomioon ehdotetun satelliittivälitteisen 
matkaviestintäjärjestelmän uskottavuus ja 
elinkelpoisuus.

Perustelu

Sovelletaan komitologiaa samalla tavoin kuin 3 artiklan 3 kohdan 1 alakohdassa.

Tarkistus 13
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,

Perustelu
Kaikkien yhdeksän osavaiheen loppuunsaattamisen määräajan asettaminen parantaa 
selkeyttä ja varmuutta.

Tarkistus 14
7 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti valittujen hakijoiden on 
täytettävä kuluttaja- ja kilpailuhyötyihin, 
taajuuksien käytön tehokkuuteen, EU:n 
laajuiseen kattavuuteen ja yleisiin 
poliittisiin tavoitteisiin liittyvät, komission 
10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen tarkentamat
vähimmäisvaatimukset,

c) edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti valittujen hakijoiden on 
täytettävä 5 artiklan 1 a kohdassa 
määritetyt vähimmäisvaatimukset,

Perustelu

Tarkistus 15
7 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) hakijan on täytettävä kaikki 
hakemuksessaan tai vertailevan 



PE398.276v02-00 12/20 PR\704255FI.doc

FI

valintamenettelyn aikana antamansa 
sitoumukset riippumatta siitä, ylittääkö 
radiotaajuuksia koskeva kokonaiskysyntä 
käytettävissä olevan määrän,

Perustelu

Ensimmäisessä valintavaiheessa onnistuvien hakijoiden on noudatettava tässä vaiheessa 
annettuja sitoumuksiaan.

Tarkistus 16
7 artiklan 2 kohdan e alakohta

e) hakijan on täytettävä kaikki vertailevan 
valintamenettelyn aikana tekemänsä 
sitoumukset,

Poistetaan.

Perustelu

Tämän kattaa tarkistus 7 artiklan 2 kohdan c a alakohtaan (uusi).

Tarkistus 17
7 artiklan 2 kohdan f alakohta

f) käyttöoikeudet ja valtuutukset on 
myönnettävä määräajaksi, jonka keston 
määrittelee komissio noudattaen 
10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä.

f) käyttöoikeudet ja valtuutukset 
myönnetään 15 vuodeksi.

Perustelu

Luvan keston määrittäminen lisää selvyyttä ja varmuutta.

Tarkistus 18
7 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltiot, jotka ovat 1 päivänä 
tammikuuta 2015 valitun hakijan 
satelliittipalvelualueen ulkopuolella, 
voivat myöntää kyseiselle hakijalle 
myönnetyn nimenomaisen osakaistan 
jollekin toiselle unioniin tai sen 
ulkopuolelle asettautuneelle 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalveluiden tarjoajalle tai 
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muiden järjestelmien ylläpitäjälle. Tällöin 
asianomainen jäsenvaltio ei saa aiheuttaa 
häiriöitä luvan saaneisiin 
satelliittivälitteisiin 
matkaviestintäpalveluihin, ja korvaava 
järjestelmän ylläpitäjä ei voi vaatia 
häiriösuojaa niiltä.

Perustelu

Taajuudet ovat niukka resurssi, ja siksi niitä on jaettava "käytä tai menetä" -periaatteella.

Tarkistus 19
8 artiklan 3 kohdan d alakohta

d) käyttöoikeudet ja valtuutukset on 
myönnettävä määräajaksi, jonka keston 
määrittelee komissio noudattaen 
10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä.

d) käyttöoikeudet ja valtuutukset on 
myönnettävä määräajaksi, joka päättyy 
aikaisintaan samalla, kun niihin liittyvän 
satelliittivälitteisen 
matkaviestintäpalvelun lupa päättyy.

Perustelu

Luvan keston määrittäminen lisää selvyyttä ja varmuutta.

Tarkistus 20
9 artiklan 3 kohta

3. Komissio määrittelee 10 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen tarvittavat menettelyt 
koordinoitua valvontaa ja/tai 
täytäntöönpanoa varten, mukaan luettuina 
valtuutusten koordinoitu jäädyttäminen tai 
peruuttaminen, erityisesti tapauksissa, 
joissa ei ole noudatettu 7 artiklan 
2 kohdassa säädettyjä yhteisiä ehtoja.

3. Komissio määrittelee 10 artiklan 
3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen tarvittavat menettelyt 
koordinoitua valvontaa ja/tai 
täytäntöönpanoa varten, mukaan luettuina 
valtuutusten koordinoitu jäädyttäminen tai 
peruuttaminen, erityisesti tapauksissa, 
joissa ei ole noudatettu 7 artiklan 
2 kohdassa säädettyjä yhteisiä ehtoja.

Perustelu

Noudatetaan komitologiaa kuten tarkistuksessa 2.
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Tarkistus 21
10 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 1– 4 kohtaa ja 5 kohdan 
b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
3 kohdan c alakohdassa, 4 kohdan 
b alakohdassa ja 4 kohdan c alakohdassa 
säädetty määräaika on yksi kuukausi.

Perustelu

Valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä tulisi käyttää hyväksyttäessä yleiseen 
soveltamisalaan liittyviä toimia, joilla tarkistetaan perussäädöksen ei-keskeisiä osia 
lisäämällä uusia ei-keskeisiä osia.  Valvonta rajoitetaan yhteen kuukauteen tehokkuussyistä.

Tarkistus 22
Liite, 1 kohta

1. Koordinointipyyntö toimitettu 
Kansainväliselle teleliitolle ITU:lle

1. Koordinointipyyntö toimitettu 
Kansainväliselle teleliitolle ITU:lle

Hakijan on annettava selvät todisteet siitä, 
että satelliittivälitteisestä 
matkaviestintäpalvelusta vastaava hallinto 
on esittänyt asianmukaiset 
Kansainvälisen teleliiton radiomääräysten 
liitteen 4 mukaiset tiedot.

Perustelu

Osavaiheen määrittäminen.

Tarkistus 23
Liite, 2 kohta

2. Sopimus satelliittien valmistamisesta 
tehty

2. Sopimus satelliittien valmistamisesta 
tehty

Hakijan on esitettävä selvät todisteet 
sitovasta sopimuksesta, joka koskee sen 
satelliittien valmistamista. Asiakirjassa 
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esitetään rakentamisen osavaiheet, jotka 
johtavat kaupallisen palvelun tarjoamisen 
edellyttämien satelliittien rakentamisen 
loppuunsaattamiseen. Asiakirjassa on 
oltava hakijan sekä satelliitteja 
valmistavan yrityksen allekirjoitus.

Perustelu

Osavaiheen määrittäminen.

Tarkistus 24
Liite, 3 kohta

3. Kriittinen rakennesuunnitelmakatselmus 
tehty

5. Kriittinen rakennesuunnitelmakatselmus 
tehty

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

Perustelu

Osavaiheen määrittäminen.

Tarkistus 25
Liite, 4 kohta

4. Sopimus satelliittien laukaisemisesta 
tehty

3. Sopimus satelliittien laukaisemisesta 
tehty
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Hakijan on esitettävä selvät todisteet 
sellaisen satelliittien minimimäärän 
laukaisua koskevasta sitovasta 
sopimuksesta, jota jatkuvan palvelun 
tarjoaminen EU:n jäsenvaltioiden 
alueella edellyttää. Asiakirjassa 
mainitaan laukaisupäivämäärät ja 
laukaisupalvelut, sopimusehdot sekä 
korvauksia koskevat ehdot. Asiakirjassa 
on oltava hakijan sekä satelliitteja 
laukaisevan yrityksen allekirjoitus.

Perustelu

Osavaiheen määrittäminen.

Tarkistus 26
Liite, 5 kohta

5. Sopimus maanpäällisten 
satelliittiyhteysasemien (Gateway Earth 
Station) rakentamisesta ja asentamisesta 
tehty

4. Sopimus maanpäällisten 
satelliittiyhteysasemien (Gateway Earth 
Station) rakentamisesta ja asentamisesta 
tehty

Hakijan on esitettävä selvät todisteet 
sitovasta sopimuksesta, joka koskee 
sellaisten maanpäällisten 
satelliittiyhteysasemien rakentamista ja 
asentamista, joita käytetään 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalveluiden tarjoamiseen 
EU:n jäsenvaltioiden alueella.

Perustelu

Osavaiheen määrittäminen.

Tarkistus 27
Liite, 6 kohta

6. Viestintämoduulin yhdistäminen 
palvelumoduuliin (Satellite mating) tehty

6. Viestintämoduulin yhdistäminen 
palvelumoduuliin (Satellite mating) tehty

Tässä avaruusaluksen toteutuksen 
vaiheessa viestintämoduuli yhdistetään 
palvelumoduuliin.
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Hakijan on esitettävä selvät todisteet siitä, 
että palvelumoduulin ja viestintämoduulin 
yhdistämisen testivalmiustarkastelu on 
tehty satelliitin valmistussopimuksen 
mukaisia rakentamisen osavaiheita 
noudattaen. Satelliitteja valmistava yritys 
allekirjoittaa asiaa koskevan asiakirjan, 
josta ilmenee viestintämoduulin 
palvelumoduuliin yhdistämisen 
loppuunsaattamisen päivämäärä.

Perustelu

Osavaiheen määrittäminen.

Tarkistus 28
Liite, 7 kohta

7. Satelliitit laukaistu 7. Satelliitit laukaistu

Hakijan on esitettävä selvät todisteet 
sellaisen satelliittien minimimäärän 
onnistuneesta laukaisusta radalle, jota 
palvelun tarjoaminen EU:n 
jäsenvaltioiden alueella edellyttää.

Perustelu

Osavaiheen määrittäminen.

Tarkistus 29
Liite, 8 kohta

8. Taajuuksien koordinointi suoritettu 8. Taajuuksien koordinointi suoritettu

Hakijan on esitettävä selvät ja 
asiakirjoihin pohjautuvat todisteet 
järjestelmän taajuuksien onnistuneesta 
koordinoinnista muiden 
satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalveluiden kanssa 
radioasetusten asianomaisten säännösten 
mukaisesti. Jos järjestelmän kuitenkin 
osoitetaan vastaavan osavaiheita 1–7, 
tässä vaiheessa ei ole velvoitetta osoittaa 
onnistunutta taajuuksien koordinointia 
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sellaisten satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalveluiden kanssa, jotka 
eivät vastaa riittävällä ja kohtuullisella 
tavalla osavaiheita 1–7.

Perustelu

Osavaiheen määrittäminen.

Tarkistus 30
Liite, 9 kohta

9. Satelliittipalvelun tarjonta mahdollistettu 
EU:n jäsenvaltioiden alueella

9. Satelliittipalvelun tarjonta mahdollistettu 
EU:n jäsenvaltioiden alueella

Hakijan on todistettava selvästi 
tarjoavansa kaupallisia satelliittivälitteisiä 
matkaviestintäpalveluita EU:n 
jäsenvaltioiden alueella käyttäen aiemmin 
osavaiheessa 3 ilmoittamaansa 
satelliittien määrää.

Perustelu

Osavaiheen määrittäminen.
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PERUSTELUT

Satelliittivälitteiset matkaviestintäpalvelut perustuvat televiestintään avaruudessa sijaitsevien 
asemien (satelliittien) ja liikkuvien maa-asemien välillä joko suoraan tai kiinteiden 
maanpäällisten tukiasemien kautta.  Satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja on ollut 
olemassa 70-luvulta lähtien, jolloin niitä käytettiin viestintään hätä- ja poikkeustilanteissa 
sekä turvallisuuteen liittyvään viestintään etenkin laivoissa ja lentokoneissa, koska tarvittava 
suora yhteys on helppo saada aikaan merellä ja ilmassa. Alkuvaiheen satelliittivälitteiset 
matkaviestintäpalvelut rajoittuivat hitaaseen äänen, telefaksien ja tiedon välittämisen, mutta 
kuluneiden kymmenen vuoden aikana järjestelmien mahdollisuudet ja kapasiteetti ovat 
kasvaneet mahdollistaen kaksisuuntaisen multimedian, uutisten keruun satelliittien avulla sekä 
laajakaistaiset internet-yhteydet. Viimeaikaisen kehityksen tuloksena satelliittivälitteisiä 
matkaviestintäpalveluita on käytetty muun muassa lentokoneiden maahan suuntautuviin 
runkoyhteyksiin lentokoneen mobiiliviestinnän tukena.

Maalla monet alueet kärsivät puiden ja rakennusten aiheuttamista satelliittivälitteisten
matkaviestintäpalveluiden häiriöistä etenkin kaukana päiväntasaajasta, missä satelliitti voi 
näyttää olevan melko alhaalla taivaalla, mikä tekee siitä häiriöalttiimman. Ongelma voidaan 
voittaa perustamalla sellaisten maanpäällisten tukiasemien verkko, jotka toistavat satelliitin 
välittämät signaalit. Tällainen maanpäällisten tukiasemien järjestelmä, joka voitaisiin perustaa 
yksinkertaisesti muuntamalla olemassa olevia 2G/3G-laitteita, avaisi mahdollisuudet nykyistä 
laajemmille matkaviestintäpalveluille ja mobiilitelevisiolle.

Pohjautuen Kansainvälisen teleliiton (ITU) päätökseen, joka koskee radiotaajuuskaistojen 
määrittämistä 2 GHz:n alueella (1980–2010 MHz maasta satelliittiin ja 2170–2200MHz 
satelliitista maahan) satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluita tarjoavissa järjestelmissä 
käyttöä varten, Euroopan komissio hyväksyi helmikuussa 2007 päätöksen, jonka mukaan 
jäsenvaltioiden olisi annettava nämä taajuuskaistat käytettäviin, jotta saataisiin aikaan 
yhtenäinen suhtautuminen satelliittivälitteisiin matkaviestintäpalveluihin. Jäsenvaltiot 
suostuivat luovuttamaan taajuuksien jakamista koskevat kansalliset oikeutensa, koska 
satelliittivälitteisten matkaviestintäpalveluiden satelliiteilla on suuri peittoalue, minkä vuoksi 
on vaikea välttää kansalliset rajat ylittäviä häiriöitä. Lisäksi yhdenmukainen suhtautuminen 
satelliittivälitteisiin matkaviestintäpalveluihin estää sisämarkkinoiden pirstoutumisen ja avaa 
eurooppalaiselle teknologialle mahdollisuuden saavuttaa maailmanlaajuinen kilpailukyky 
Lissabonin esityslistan hengessä. Komission helmikuussa 2007 tekemällä päätöksellä 
tunnustettiin kuitenkin, että jäsenvaltioilla säilyisi oikeus myöntää lupa maanpäällisten 
tukiasemien toiminnalle alueellaan.

Komission helmikuussa 2007 tekemän päätöksen mukaan satelliittivälitteisiin 
matkaviestintäpalveluihin suhtauduttaisiin yhdenmukaisesti, mutta siinä ei eritelty, miten 
EU:n satelliittivälitteisten matkaviestintäpalveluiden operaattorit pitäisi valita ja miten niille 
myönnettäisiin luvat. Koska valinta- ja lupamenettelyä varten ei ole olemassa valmista 
mekanismia, neuvoston ja parlamentin on tehtävä asiasta päätös perustamissopimuksen 
95 artiklan mukaisesti. Satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja koskeva päätös on 
erityinen ja erityislaatuinen. On oikein, että satelliittivälitteisten matkaviestintäpalveluiden 
valinta- ja lupamenettelyä käsitellään täysin erillään televiestintäpaketista, jolla 
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taajuusalueiden käsittelyä uudistetaan laajasti ja yleisesti noudattaen palveluiden ja tekniikan 
neutraaliuden periaatteita. Sitä vastoin tämä päätös koskee järjestelmien valinta- ja 
lupamenettelyä sen jälkeen, kun on tehty yhdenmukainen päätös 2 GHz:n taajuuskaistan 
käytöstä erityisesti satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja varten.

Esittelijä pitää komission ehdotusta myönteisenä ja on suurelta osin samaa mieltä sen kanssa. 
Esittelijän esittämät tarkistukset perustuvat huoleen siitä, että jotkin valinta- ja lupamenettelyn 
tekijät ovat luonteeltaan poliittisia eivätkä täysin teknisiä, minkä vuoksi niistä ei pidä päättää 
yksinkertaisella komitologiamenettelyllä.

Helmikuun 14. päivänä 2007 antamassaan päätöslauselmassa "Kohti eurooppalaista 
radiotaajuuspolitiikkaa" Euroopan parlamentti selvensi julkisia ja yleishyödyllisiä palveluja 
koskevaa sitoumustaan ja korosti, miten tärkeää laajakaista- ja matkaviestintäpalveluiden 
leviäminen on maaseudun ja vähiten kehittyneiden alueiden kannalta.  Esittelijä on siksi 
yrittänyt saada tämän päätöksen tekstissä näkyviin korostuksen ja painon, jonka saavat 
esimerkiksi yleishyödylliset palvelut ja Euroopan laajuinen maantieteellinen peitto. Lisäksi 
esittelijä ehdottaa, että jos komitologiaa ehdotetaan tämän päätöksen määräysten 
täydentämiseksi, tulisi noudattaa valvonnan käsittävää komitologiamenettelyä niin, että 
määräajat rajoitetaan yhteen kuukauteen tehokkuuden takaamiseksi.

Tämä päätös takaa eurooppalaisille satelliittivälitteisten matkaviestintäpalveluiden tarjoajille 
ainutlaatuisen tilaisuuden saavuttaa johtava asema entistä kovemman kilpailun sävyttämillä 
globaaleilla markkinoilla, mutta tilaisuus menetetään, ellei satelliittivälitteisten 
matkaviestintäpalveluiden valinta- ja lupamenettelystä päätetä heti. Euroopan kansalaisten ja 
Euroopan teollisuuden nimissä esittelijä toivoo, että parlamentti, komissio ja neuvosto tekevät 
tiivistä yhteistyötä, jotta sopimukseen päästään pian ja ensimmäisessä käsittelyssä.
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