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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa satelliitnavigatsiooni programmide vahekokkuvõtte kohta: hinnang 
rakendamise kohta, eesseisvad probleemid ja finantsperspektiivid
(2009/2226(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 20. juuni 2007. aasta resolutsiooni1 Euroopa 
satelliitraadionavigatsiooni programmi (Galileo) rahastamise kohta 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe ja mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 alusel;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008 Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programmide (EGNOS ja Galileo) rakendamise jätkamise kohta2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse 
Euroopa GNSSi Agentuur3;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) 
rakendusi käsitlev tegevuskava” (SEK(2010)0717); 

– võttes arvesse Euroopa GNSSi Agentuuri turujärelevalve aruannet (oktoober 2010);

– võttes arvesse komisjoni teatist „ELi eelarve läbivaatamine” (KOM(2010)0700);

– võttes arvesse komisjoni aruannet „Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide 
vahearuanne” (KOM(2011)0005), ;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
väliskomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A6–0000/2011),

A. arvestades, et Euroopa Parlament on järjekindlalt igati toetanud Euroopa globaalset 
satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS), mida rakendatakse programmide Galileo ja 
EGNOS kaudu ning mille eesmärk on parandada Euroopa kodanike igapäevaelu, tagada 
Euroopa autonoomia ja sõltumatus ning omandada märkimisväärne osakaal 
satelliitnavigatsioonist sõltuval ülemaailmsel kõrgtehnoloogia turul; 

B. arvestades, et EL sõltub praegu suurel määral USA globaalsest positsioneerimissüsteemist 
(GPS) ning sellest sõltuvad tegevused moodustavad ligikaudu 7% SKPst;

C. arvestades, et Galileol on GPSiga võrreldes selged eelised, nt suurem täpsus, ülemaailmne 
integreeritus, autentimine ja teenuste tagatus; samuti kindlustab see liidu strateegilise 
sõltumatuse;;

                                               
1 ELT C 146E, 12.6.2008, lk 226.
2 ELT L 196, 24.7.2008, lk 1.
3 ELT L 176, 20.10.2010, lk 11.
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D. arvestades, et globaalne GNSSi turg kasvab märkimisväärselt, ulatudes 2020. aastal 
hinnangute kohaselt 150 miljardi euroni, millest vähem kui 20 % luuakse ELis;

E. arvestades, EGNOSt kasutavad juba p r a e g u  igapäevaselt 80 000 Euroopa 
põllumajandustootjat ning varsti kaasatakse see ka tsiviillennunduse ja meretranspordi 
valdkonda; 

F. arvestades, et Galileo eesmärk on saada  tehnoloogilisest kõige arenenumaks, 
kõrgetasemelisemaks GNSSiks maailmas, mis suudab kehtestada ülemaailmse 
tulevikustandardi ning mis hõlmab teaduse, kõrgtehnoloogia ja kvalifitseeritud 
inimressursi suurt osakaalu ning aitab kaa sa  ELi tööstuse innovatsiooni ja 
konkurentsivõime arengule;

G. arvestades, et EGNOS ja Galileo loovad Euroopa majandusele ja ühiskonnale 60 miljardi 
euro suuruses kaudset tulu suurema liiklusohutuse ja lennundusjulgestuse, väiksema 
õhusaaste ja pestitsiidide kasutamise, uute töökohtade ja avaliku turvalisuse näol ning 
loovad seega muude samaväärsete investeeringutega võrreldes raha abil väga olulisi 
väärtusi; 

H. arvestades, et olukorras, kus eri rahvusvahelised osalised töötavad välja neli globaalset ja 
kaks piirkondlikku satelliitnavigatsioonisüsteemi, on kiirus Galileo programmi puhul 
ülitähtis element, saavutamaks tunnustatus teise olulise GNSSina; 

I. arvestades, et programmi suuremad kulud võimaldavad praegusest eelarvest rahastada 
üksnes 18 satelliiti hõlmava esialgse tegevusvõime rakendamist, 

Vahekokkuvõte: hinnang rakendamise kohta

1. tunneb heameelt komisjoni aruande üle, milles esitatakse kõnealuse olulise juhtalgatuse 
praegune olukord ja eesseisvad probleemid;

2. avaldab siiski kahetsust vahekokkuvõtte avaldamisega viivitamise üle, mis on liiga kaua 
põhjustanud ebakindlust projekti üldiste edusammude ja finantsolukorra suhtes, mis 
avaldab kahjulikku mõju GNSSi rakenduste turuletulekule ja avalikule toetusele; 

3. palub komisjonil läbipaistvuse parandamiseks praegust olukorda silmas pidades 
ajakohastada GNSSi strateegilist raamistikku (C/2008)8378), sealhulgas põhitegevust, 
hinnangulist eelarvet ja eesmärkide täitmiseks vajalikku ajakava;

4. palub komisjonil panna lisakulude ärahoidmiseks paika ranged poliitilised meetmed 
kulude ohjamiseks ja riski vähendamiseks, sealhulgas käivitamisega seotud kulude 
kontrolli all hoidmiseks ette nähtud meetmed; soovitab komisjonil kasutada edusammude 
ülevaatamisel ja parandamisel ning programmi juhtimisel sõltumatuid eksperte; 

Finantsolukord

5. usub, et esialgne tegevusvõime, mis suudab pakkuda 18 satelliidil põhinevaid esimesi 
teenuseid, tuleks viia lõpule hiljemalt 2014. aastaks, tagamaks, et Galileost saab 
kiibitootjate jaoks teine GNSSi tugisüsteem; sellega seoses nõuab tungivalt, et komisjon 
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käivitaks võimalikult kiiresti neli orbiidil kontrollimise satelliiti, et panna paika selge 
tegevuskava ülejäänud 14 satelliidi käivitamiseks ning viia ellu viimased tööpaketid; 

6. on veendunud, et, 27 satelliidil ja piisaval arvul varusatelliitidel ning asjakohasel 
maapealsel infrastruktuuril põhinev täielik tegevusvõime on eeltingimus selleks, et jõuda 
autentimise, suure täpsuse ja katkestusteta teenustega seotud Galileo lisaväärtuseni ning 
lõigata seega majanduslikku ja sotsiaalset kasu; usub, et kasutajate ja investorite 
veenmiseks ELi pikaajalises pühendumises on vaja kõikide Euroopa institutsioonide 
selget ja üheselt mõistetavat toetust täieliku tegevusvõime saavutamisele; 

7. on pettunud, et tehtud ei ole ettepanekut anda kõnealusele programmile lisarahastust 
praeguse mitmeaastase finantsraamistiku kohandamise kaudu; see toob kaasa edasised 
viivitused, lisakulud ja võimaliku soodsa võimaluse kaotamise; seda silmas pidades usub, 
et täielik tegevusvõime tuleks saavutada hiljemalt 2018. aastaks, mis nõuaks 1,9 miljardi 
euro surust lisarahastust ning iga-aastast rahastust, et katta alates 2014. aastast 800 miljoni 
euro suurused käitamiskulud; 

8. on arvamusel, et edaspidi tuleks näha ette piisav rahastus GNSSiga seotud teadus- ja 
arendustegevusele ning muudele meetmetele, et hõlbustada GNSSil põhinevate toodete ja 
teenuste arendamist; rõhutab, et nende tegevusvaldkondade praegune ELi rahastus on 
piiratud ainult 15 miljonile eurole aastas; 

Üldine teadlikkus

9. on sügavalt veendunud, et lisarahastuse GNSSile võib tagada üksnes see, kui otsustajate ja 
laiema üldsuse seas suurendatakse märkimisväärselt teadlikkust kasu kohta, mida GNSS 
pakub ELi majandusele ja ühiskonnale; kiidab heaks konkreetsete algatuste, nt Galileo 
lastevõistlus ja GNSSi innovatsiooni auhind, sisseseadmise; nõuab tungivalt, et komisjon 
ja ELi GNSSi Agentuur teeksid märksa suuremaid jõupingutusi GNSSi alase teadlikkuse 
suurendamiseks võimalike kasutajate ja investorite hulgas; 

Rahvusvaheline mõõde

10. palub komisjonil kaasata aktiivselt need maailma piirkonnad, kus Euroopa GNSSi 
tehnoloogia ja rakenduste vastuvõtmine võib aidata kaasa turuarengule, nt Ladina-
Ameerika, Kagu-Aasia või Aafrika;

11. toetab komisjoni jõupingutustes tagada Galileo ühilduvus ja koostalitlusvõime teiste 
satelliitnavigatsioonisüsteemidega ning püüelda ülemaailmse standardiseerimise poole; 
nõuab sellega seoses tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid rakendaksid kõiki 
olemasolevaid vahendeid, et lahendada kiiresti praegused ühilduvusprobleemid Hiinaga; 

Eesseisvad probleemid: finantseerimine ja haldamine

12. palub komisjonil integreerida satelliitnavigatsioon põhielemendina kõikide muude oluliste 
ühenduse poliitikavaldkondade väljatöötamisse;

13. juhib tähelepanu sellele, et oluline on pikaajaline stabiilsus, et minimeerida lisaviivitusi, 
kulukat ümberkujundamist ja kasutajate baasi destabiliseerimist; palub sellega seoses, et 
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komisjon esitaks kiiresti õigusakti ettepanekud teenuste edaspidise taseme, GNSSi 
programmide rahastamise ja haldamise kohta; 

14. usub, et GNSSi pikaajaline haldus- ja juhtimisstruktuur peaks käsitlema ülesannete ja 
kohustuste jaotust komisjoni, GNSSi Agentuuri ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahel, 
samuti muid olulisi probleeme, nt tulude jagamise mehhanism, vastutuse kord, 
hinnapoliitika ning erasektori võimalik kaasatus ja panus GNSSi programmides; 

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ja 
Euroopa Kosmoseagentuurile.
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SELETUSKIRI

I Sissejuhatus

Määruses nr 683/2008 sätestatud poliitilise otsusega seada sisse autonoomsed ELi omanduses 
olevad ja ELi juhitavad Euroopa navigatsioonisatelliitide süsteemid (GNSS) (Galileo ja 
EGNOS) astus EL olulise sammu. Käesolev teatis on kõnealuse juhtalgatuse vahekokkuvõte, 
millega hinnatakse algatuse protsessi ja senist rakendamist ning käivitatakse arutelu selle 
edasise haldamise, kasutamise ja rahastamise üle.

Galileo – lühiülevaade

Galileo ja EGNOS (Euroopa Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem – tugisüsteem, mis 
muudab USA globaalse positisioneerimissüsteemi (GPS) teabe täpsemaks ja 
usaldusväärsemaks) on ELi väljatöötatud GNSS. Lõplikult valminuna koosneb see 27 
satelliidist ja piisavast arvust varusatelliitidest ligikaudu 23 000 km maapinnast kõrgemal 
asuval orbiidil ning ülemaailmsest võrgust, mille moodustavad ligikaudu 40 maapealset 
jaama.

Otsusele luua omaenda globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem on ELi viinud kaks 
peapõhjust: Euroopa sõltumatus muudest globaalsetest navigatsioonisüsteemidest ja 
autonoomia ning teiseks soov saada osa tohutult kasvavast ülemaailmsest kõrgtehnoloogia 
turust, kus praegu domineerib suurel määral USA. 

Teise põlvkonna satelliitnavigatsioonisüsteemina pakub Galileo mitmeid signaaliga seotud 
täiustusi, mis toovad kaasa suurema täpsuse, parema mitmesuunaliste peegelduste ja häirete 
vastase takistuse ning eristub peamiselt globaalse integreerituse ja autentimise põhimõtte 
poolest GPSist ja Venemaa Globalnaja Navigatsionnaja Sputnikovaja Sistemast (GLONASS).
Lisaks on Galileo erinevalt GPSist ja GLONASSist kavandatud kui tsiviilkontrolli all olev 
tsiviilsüsteem, st et teenuse järjepidevus on tagatud. Kui pidada silmas seda, et praegu sõltub 
enam kui 7% ELi SKPst (sh finantssektor, transport, telekommunikatsioon, elektrivõrgud ja 
väärtpaberitega kauplemise süsteemid) GPSi kättesaadavusest, on viimane märkus väga 
oluline. Muude sõltumatute GNSSi süsteemide puudumise korral on GPSi signaalide 
(ajutisel) piiramisel või halvenemisel seetõttu tohutu mõju meie majandusele ja ühiskonnale.

Galileo projekt viiakse ellu nelja etapis:
1. Määratlusetapp lõppes 2001. aastal ning selle tulemusena projekteeriti süsteem ja 

ülesehitus ning määratleti teenused.
2. Arendus- ja valideerimisetapp algas 2002. aastal ning see pidi esialgselt kestma kuni 

aastani 2005. Käivitati kaks eksperimentaalset satelliiti (GIOVE A ja GIOVE B), mis 
täitsid esmase ülesande kindlustada sagedusesitused. Orbiidil kontrollimise etapp, kus 
kasutatakse nelja täielikult väljatöötatud satelliiti, käivitatakse eeldatavasti 2011. aasta 
keskpaiku ja 2012. aasta alguses.

3. Kasutuselevõtu etapi moodustab Galileo täieliku süsteemi väljatöötamine, mis 
hõlmab 30 satelliidist koosneva täieliku süsteemi, sh varusatelliitide käivitamist, ning 
maapealse struktuuri väljatöötamist. 

4. Kasutusetapp algab pärast täieliku tegevusvõime elluviimist.
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Galileo süsteemi kasutuselevõtmine viiakse läbi kooskõlas ELi avaliku hanke eeskirjadega, 
mille eesmärk on avatud ligipääs ja aus konkurents, et luua võimalikele pakkujatele võrdsed 
tingimused. Hange on jagatud kuueks peamiseks tööpaketiks, seejuures on peatöövõtjate ja 
muude üksuste ning VKEdega sõlmitud lepingute osas ette nähtud üksikasjalised eeskirjad. 

Galileo pidi välja töötatama avaliku ja erasektori partnerluse raames. Need 
partnerlusläbirääkimised nurjusid 2007. aasta kevadel ning see on toonud kaasa Galileo 
süsteemi kirjelduse muutmise. Euroopa GNSSi programmi rahastatakse nüüd täielikult 
Euroopa Liidu eelarvest ning eelarve suurus kuni 2014. aastani on 3,4 miljardit eurot.

Programmi kaudne tulu hinnatakse ligikaudu 60 miljardi euroni aastas (sealhulgas eel- ja 
järelturg ning avalikud hüved). GNSSi peetakse murranguliseks tehnoloogiaks (nagu 
informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiat), mis pakub suuri võimalusi 
innovatsiooniks, kõrgtehnoloogilise teadmistebaasi ülesehitamiseks ja tootlikkuse kasvuks 
paljudes valdkondades. GNSSiga seotud toodete ja teenuste turu aastane kasv on hinnangute 
kohaselt üle 10%. 

Galileo on ELi omand. Selle avaliku haldamise ja juhtimise võib kokku võtta järgmiselt:
 Poliitilise järelevalve tagab Euroopa Parlament ja nõukogu. Selleks on loodud 

Galileo institutsioonidevaheline toimkond.
 Komisjon toimib nn programmijuhina.
 Euroopa GNSSi agentuur aitab komisjoni, toimib akrediteerimisasutusena ning 

vastutab turu ettevalmistamise ja sertifitseerimise korraldamise eest.
 Euroopa Kosmoseagentuur on projekti ülevaataja ehk hankija ja projekteerija.

II Hinnang rakendamise kohta

Senised tulemused

Teatises rõhutatakse seni saavutatud tulemusi: 
 EGNOSe avatud teenus kuulutati käivitatuks 2009. aasta oktoobris. EGNOSt 

kasutavad nüüd igapäevaselt 80 000 Euroopa põllumajandustootjat 
täppispõllumajanduses; peagi hakatakse seda kasutama ka tsiviillennunduses ja 
meretranspordis. 

 Sõlmitud on esimesed neli lepingut süsteemi tehniliseks projekteerimiseks, 
käitamiseks ning 14 Galileo lisasatelliidi ehituseks ja käivitamiseks lisaks Euroopa 
Kosmoseagentuuri esialgu tellitud neljale satelliidile (ülejäänud kahe tööpaketi osas 
sõlmitakse lepingud 2011. aasta esimesel poolel).

 Ettevalmistused on tehtud esimese nelja täielikult väljatöötatud Galileo satelliidi 
käivitamiseks (orbiidil kontrollimise satelliidid) ning eeldatavasti käivitatakse need 
2011. aasta keskpaiku või 2012. aasta alguses. 

 GNSS rakenduste tegevuskava võeti vastu 2010. aastal ning selles esitati 
konkreetsed algatused järelturu tugevdamiseks;

 Astutud on olulised sammud maapealse infrastruktuuri loomiseks, sh mitme 
maapealse jaama ehitamiseks ELi territooriumil ja sellest väljaspool; 
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 Vastuvõtjate tehnoloogia ja rakenduste arendamiseks on teadusuuringute ja
tehnoloogiaarenduse 7. raamprogrammi raames esitatud mitu konkursikutset 
kogusummas ligikaudu 120 miljardit eurot.

Finantsülevaade

Finantsülevaade ei ole nii positiivne. Orbiidil kontrollimise etapi kulud ja käivituskulud on 
oluliselt suurenenud. Praeguse eelarve raames eeldab komisjon, et Galileo süsteem 
koosneks üksnes 18 satelliidist (14+4 orbiidil kontrollimise satelliiti). Selle süsteemi abil 
võiks programm saavutada esialgse tegevusvõime, mis võimaldab pakkuda varajast teenust, st 
pakkuda esialgset avatud teenust, otsingu- ja päästeteenust, avalikku reguleeritud teenust, kuid 
mitte nende täieliku funktsioonivõime ulatuses.

Varajase teenuse pakkumisel on võimalik levitada Galileoga ühilduvaid kasutajaseadmeid 
ning laiendada rakendusi. See hõlbustaks Galileo sisenemist GNSSi turule ning tugevdaks nii 
innovatsioonivõimet kui Euroopa ettevõtete konkurentsiolukorda. Esialgse tegevusvõime 
saavutamine edastab maailmale olulise märguande, et EL on pühendunud kõrgetasemelise 
GNSSi loomisele ning on selleks suuteline.

Siiski tuleb Galileo eeliste täielikuks ärakasutamiseks jõuda täieliku tegevusvõimeni.
Väiksema süsteemi funktsioonivõime on esimene samm turuletuleku suunas, kuid see on 
piiratud ega ole kindlasti Galileo süsteemi eesmärkide saavutamiseks piisav.

Täieliku tegevusvõime saavutamine nõuaks lisainvesteeringuid. Kuna komisjon ei esitanud 
ettepanekut lisarahastuse eraldamiseks praeguse mitmeaastase finantsraamistiku perioodil, on 
alates 2014. aastast vaja varem eeldatust suuremat lisarahastust. Lisakulude tõttu (nt 
tootmisahela häirest põhjustatud kulud) hindab komisjon täieliku tegevusvõime 
saavutamiseks vajaliku kogusumma ligikaudu 1,9 miljardile eurole. Lisaks viibib täieliku 
tegevusvõime saavutamine 2–3 aastat (ligikaudu 2019. aastani), mis toob kaasa kaudse tulu 
olulise kaotuse.

Kulude suurenemine on tõsine probleem, kuid seda tuleks näha õigest vaatenurgast: GPS 
süsteemi arendamine, kasutuselevõtt ja täiustamine maksab kokku ligikaudu 40 miljardit 
dollarit. Galileol on ka palju kõrgem tulumäär kui kõikidel teistel samaväärsetel 
infrastruktuuri tehtavatel investeeringutel (nt üleeuroopaliste võrkude keskmine tulumäär on 
ligikaudu 8%, Galileo tulumäär on hinnangute kohaselt ligikaudu 49%).

Rahvusvaheline tegevus 

2007. aastal toimunud Hiina esimese COMPASSi satelliidi käivitamist silmas pidades võime 
peagi oodata orbiidile uut satelliitnavigatsioonisüsteemi (pärast GPSi, GLONASSi ja Galileod 
on see neljas globaalne süsteem). India ehitab üles oma piirkondlikku süsteemi (IRNSS –
India piirkondlik satelliitnavigatsioonisüsteem) ja Jaapan oma Quasi-Zenith süsteemi (QZSS).
Meie konkurendid on muutunud tugevamaks ning eelduste kohaselt arenevad nad 
dünaamiliselt. Et Galileost saaks kiibitootjate jaoks teine oluline üleilmne GNSS, on 
ülioluline teha võimalikult kiiresti kättesaadavaks varajased teenused ning võtta pikaajalised 
kohustused Galileo edasise rahastamise osas.
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Peamised GNSSi programmide rahvusvahelise tegevusega seotud proovikivid 2009. aastal on 
tagada Galileoga ühilduvus ja koostalitlusvõime, saavutada juurdepääs globaalsetele 
GNSSiga seotud vahenditele ning kehtestada ülemaailmsed standardid, tagada 
kosmosesegmendi ja maapealsete jaamade võrgu julgeolek ning samas rangem kontroll 
Euroopa rahaliste vahenditega väljatöötatud tundlike GNSSi tehnoloogiate üle ning panustada 
uuenduslike rakenduste ja piirkonnaülest huvi pakkuvate erirakenduste väljatöötamisel 
tehtavatesse rahvusvahelistesse jõupingutustesse. Oluline eesmärk on turuvõimaluste loomine 
Euroopa GNSS tehnoloogiale ja rakendustega seotud tööstusharudele. 

III Eesseisvad probleemid:

Vahearuanne algatab ka arutelu GNSSi programmide edaspidise haldamise, kasutamise ja 
rahastamise üle. See on väga oluline arutelu, mis peaks selgitama ELi kavatsusi ja pikaajalisi 
kohustusi kõnealuses valdkonnas.

Käitamine ja kasutamine pärast 2013. aastat

Poliitilisel tasandil peaks toimuma ulatuslik ja laiahaardeline arutelu soovitud 
ambitsioonikuse taseme (mille tulemuseks on pakutavate teenuste tase) ning kättesaadavate 
finantsvahendite üle (mille kohaselt tuleks teha poliitiline valik üksnes ELi rahastatud 
programmi ning riiklikke ja eratoetusi võimaldava programmi vahel). Arutelu tulemus 
mõjutab GNSSi süsteemide edaspidise haldamise ja juhtimisega seotud poliitilisi valikuid. 

Arutelu olulised osad on järgmised:
 EGNOSe ja Galileo käitamiskulud on hinnangute kohaselt ligikaudu 800 miljonit 

eurot aastas. Et tagada EGNOSe ja Galileo pikaajaline stabiilsus ja 
maksimeerida kasu, mida kasutajad saavad pakutavatest teenustest, on vaja võtta 
pikaajalised kohustused nende kulude katmiseks.

 Tulu (peamiselt ülitäpse kaubandusteenuse tasud) on eeldatavasti lähitulevikus 
piiratud ning see kasvab 2030. aastaks aeglaselt ligikaudu 80 miljoni euroni aastas, 
mis tähendab, et süsteemi majanduslikku isetoimivust ei ole lähiajal oodata. 

 Et vähendada ohutuse seisukohalt oluliste rakendustega seotud teenuste vastutusriske, 
tuleks kiirendada satelliitnavigatsiooni vastutuse korra selgitamist, pöörates erilist 
tähelepanu EGNOSele. 

 Omandusest tulenevalt on ka intellektuaalomandiõigus või riskijuhtimine vältimatu 
osa.

 Järelrakenduste väljatöötamiseks on vaja teadus- ja arendustegevuse suuremat 
rahastatust.

Eelkirjeldatud arutelu tulemuse põhjal peaks komisjon algatama laiahaardelise analüüsi, et 
saada täpsemaid tõendeid võimalike stsenaariumide kohta ning pärast 2013. aastat toimuva 
käitamise ja kasutamise vahendite kohta. See hõlmab nii kasutamise kõiki kaubanduslikke 
aspekte kui ka eri kasutusmudelite õiguslikke, lepingulisi ja rahastamisstruktuure, mis tagavad 
stabiilse haldusmudeli sisseseadmise.


