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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την επιλογή και αδειοδότηση συστημάτων που παρέχουν κινητές δορυφορικές 
υπηρεσίες (MSS)
(COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0480),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0257/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η 
δημιουργία κοινοτικής διαδικασίας για την 
κοινή επιλογή φορέων εκμετάλλευσης 
κινητών δορυφορικών συστημάτων, καθώς 
επίσης και ο καθορισμός διατάξεων για τη 
συντονισμένη αδειοδότηση, εκ μέρους των 
κρατών μελών, των επιλεγμένων φορέων 
εκμετάλλευσης για χρήση ραδιοφάσματος 
για τη λειτουργία κινητών δορυφορικών 
συστημάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής εσωτερικής 
αγοράς για κινητές δορυφορικές υπηρεσίες 

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η 
δημιουργία κοινοτικής διαδικασίας για την 
κοινή επιλογή φορέων εκμετάλλευσης 
κινητών δορυφορικών συστημάτων, καθώς 
επίσης και ο καθορισμός διατάξεων για τη 
συντονισμένη αδειοδότηση, εκ μέρους των 
κρατών μελών, των επιλεγμένων φορέων 
εκμετάλλευσης για χρήση ραδιοφάσματος 
για τη λειτουργία κινητών δορυφορικών 
συστημάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής εσωτερικής 
αγοράς για κινητές δορυφορικές υπηρεσίες 
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στην Κοινότητα. σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην πανευρωπαϊκή φύση των προτεινόμενων κινητών δορυφορικών 
υπηρεσιών. 

Τροπολογία 2
Άρθρο 3, παράγραφος 3, εδάφιο 1, εισαγωγικό μέρος

3. Η Επιτροπή ορίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 2:

3. Η Επιτροπή ορίζει, σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3α:

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που αποσκοπούν στον καθορισμό των απαιτήσεων ή προϋποθέσεων της διαδικασίας 
συγκριτικής επιλογής είναι σχεδόν νομοθετικά μέτρα. Πρόκειται για μέτρα γενικής εμβέλειας 
που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του βασικού κανονισμού 
συμπληρώνοντάς τον με την προσθήκη νέων, μη ουσιωδών στοιχείων και τα οποία πρέπει να 
λαμβάνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο με περιορισμό των προθεσμιών 
σε ένα μήνα για λόγους αποτελεσματικότητας.

Τροπολογία 3
Άρθρο 3, παράγραφος 3, στοιχείο α)

(α) τις ζώνες συχνοτήτων· (α) τις επιμέρους ζώνες συχνοτήτων εντός 
της ζώνης συχνοτήτων των 2 GHz·

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προληφθεί η δημιουργία δεσπόζουσας θέσης για να μην παρεμποδισθεί ο 
ανταγωνισμός και για να εξασφαλισθούν οφέλη στους καταναλωτές.

Τροπολογία 4
Άρθρο 3, παράγραφος 3, στοιχείο β)

(β) το εύρος του ραδιοφάσματος που 
πρόκειται να εκχωρηθεί τους επιλεγμένους 
υποψήφιους·

(β) το εύρος του ραδιοφάσματος που 
πρόκειται να εκχωρηθεί τους επιλεγμένους 
υποψήφιους, που δεν υπερβαίνει τα 15 
ΜHz για επικοινωνίες γης – διαστήματος 
και τα 15 ΜHz για επικοινωνίες 
διαστήματος – γης που έχουν εκχωρηθεί 
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σε υποψήφιο·

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προληφθεί η δημιουργία δεσπόζουσας θέσης για να μην παρεμποδισθεί ο 
ανταγωνισμός και για να εξασφαλισθούν οφέλη στους καταναλωτές.

Τροπολογία 5
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Εντός 40 εργασίμων ημερών από τη 
δημοσίευση του καταλόγου των 
αποδεκτών αιτήσεων, η Επιτροπή 
αξιολογεί κατά πόσο οι υποψήφιοι 
κατέδειξαν ότι διαθέτουν το απαιτούμενο 
επίπεδο τεχνικής και εμπορικής ανάπτυξης 
των αντίστοιχων κινητών δορυφορικών 
συστημάτων τους. Η εν λόγω αξιολόγηση 
βασίζεται στη συμπλήρωση της σειράς
των ενδιάμεσων στόχων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα της 
παρούσας απόφασης. Οι εν λόγω 
ενδιάμεσοι στόχοι προσδιορίζονται 
περαιτέρω από την Επιτροπή σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 10, παράγραφος 2. Καθόλη την εν 
λόγω φάση επιλογής συνεκτιμώνται η 
αξιοπιστία και η βιωσιμότητα των 
προτεινόμενων κινητών δορυφορικών 
συστημάτων.

1. Εντός 40 εργασίμων ημερών από τη 
δημοσίευση του καταλόγου των 
αποδεκτών αιτήσεων, η Επιτροπή 
αξιολογεί κατά πόσο οι υποψήφιοι 
κατέδειξαν ότι διαθέτουν το απαιτούμενο 
επίπεδο τεχνικής και εμπορικής ανάπτυξης 
των αντίστοιχων κινητών δορυφορικών 
συστημάτων τους. Η εν λόγω αξιολόγηση 
καθορίζεται σύμφωνα με την εκπλήρωση 
των ελάχιστων απαιτήσεων που ορίζονται 
στην παράγραφο 1α και την ολοκλήρωση 
των ενδιάμεσων στόχων ένα έως πέντε 
που παρατίθενται στο παράρτημα της 
παρούσας απόφασης. Καθόλη την εν λόγω 
φάση επιλογής συνεκτιμώνται η αξιοπιστία 
και η βιωσιμότητα των προτεινόμενων
κινητών δορυφορικών συστημάτων.

Αιτιολόγηση

Τα οφέλη για τους καταναλωτές και τον ανταγωνισμό, η πανευρωπαϊκή κάλυψη και οι 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος αποτελούν βασικά στοιχεία της απόφασης. Πρέπει επομένως να 
περιληφθούν ως κριτήρια επιλογής σε πρώτη φάση για να εξασφαλισθεί ότι πληρούνται ακόμη 
και ελλείψει οιασδήποτε δεύτερης φάσης επιλογής.   Ο προσδιορισμός των πέντε απαραίτητων 
ενδιάμεσων στόχων για την επιλογή πρώτης φάσης ενισχύει τη σαφήνεια και την βεβαιότητα.  
Μια ελαφρώς μεγαλύτερη περίοδος για τον ενδιάμεσο στόχο τρία είναι προς το συμφέρον της 
καινοτομίας.

Τροπολογία 6
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Οι υποψήφιοι πληρούν τις ακόλουθες 
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ελάχιστες απαιτήσεις:
(α) οφέλη για τους καταναλωτές και τον 
ανταγωνισμό:
Το προτεινόμενο σύστημα παρέχει 
τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα: 
υπηρεσίες πολυμέσων και δεδομένων 
μιας κατεύθυνσης· βασικές υπηρεσίες 
διαλογικών φωνητικών δεδομένων 
χαμηλής ταχύτητας· υπηρεσίες 
δεδομένων διπλής κατεύθυνσης 
(διαλογικά) υψηλής ταχύτητας και 
πολυμέσων·
(β) πανευρωπαϊκή γεωγραφική κάλυψη: 
Το προτεινόμενο σύστημα παρέχει 
κάλυψη σε τουλάχιστον 70% της 
συνολικής έκτασης των κρατών μελών 
που κείνται εντός της Ευρώπης κατά την 
έναρξη παροχής της υπηρεσίας·
(γ) στόχοι δημόσιας πολιτικής:
Το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνει 
την παροχή μιας ή περισσοτέρων 
ζωτικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος 
(όπως πολιτική προστασία και παροχή 
βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών 
καταστροφών) που συμβάλλουν στην 
προστασία της υγείας, στην προστασία ή 
την ασφάλεια των πολιτών της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Τα οφέλη για τους καταναλωτές και τον ανταγωνισμό, η πανευρωπαϊκή κάλυψη και οι 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος αποτελούν βασικά στοιχεία της απόφασης. Πρέπει επομένως να 
περιληφθούν ως κριτήρια επιλογής πρώτης φάσης για να εξασφαλισθεί ότι πληρούνται ακόμη 
και ελλείψει οιασδήποτε δεύτερης φάσης επιλογής. 

Τροπολογία 7
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Εάν η συνδυασμένη ζήτηση 
ραδιοφάσματος εκ μέρους επιλέξιμων 
υποψηφίων που έχουν προσδιοριστεί στην 
πρώτη φάση επιλογής υπερβαίνει το εύρος 
του διαθέσιμου ραδιοφάσματος, όπως έχει 
προσδιοριστεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

1. Εάν η συνδυασμένη ζήτηση 
ραδιοφάσματος εκ μέρους επιλέξιμων 
υποψηφίων που έχουν προσδιοριστεί στην 
πρώτη φάση επιλογής υπερβαίνει το εύρος 
του διαθέσιμου ραδιοφάσματος, όπως έχει 
προσδιοριστεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
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3 παράγραφος 3, η Επιτροπή προκρίνει 
τους επιλέξιμους υποψηφίους σύμφωνα με 
τα ακόλουθα περαιτέρω κριτήρια:

3 παράγραφος 3, η Επιτροπή προκρίνει 
τους επιλέξιμους υποψηφίους σύμφωνα με 
τα ακόλουθα σταθμισμένα κριτήρια:

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια πρέπει να σταθμίζονται σύμφωνα με τη σχετική σπουδαιότητά τους.

Τροπολογία 8
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α)

(α) οφέλη για τους καταναλωτές και τον 
ανταγωνισμό·

(α) οφέλη για τους καταναλωτές και τον 
ανταγωνισμό (στάθμιση 20%):

Αυτό το κριτήριο αφορά τα οφέλη για
τους καταναλωτές και τον ανταγωνισμό 
που παρέχει το προτεινόμενο σύστημα 
του υποψηφίου. Το κριτήριο 
περιλαμβάνει δύο επιμέρους κριτήρια:
- αριθμός τελικών χρηστών και φάσμα 
παρεχομένων υπηρεσιών·
- ημερομηνία έναρξης των εμπορικών 
υπηρεσιών·

Αιτιολόγηση

Προσδιορισμός του κριτηρίου.

Τροπολογία 9
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β)

(β) αποτελεσματική χρήση του 
ραδιοφάσματος·

(β) αποτελεσματική χρήση του 
ραδιοφάσματος (στάθμιση 20%):

Αυτό το κριτήριο αφορά την 
αποτελεσματική χρήση του 
ραδιοφάσματος του συστήματος που 
προτείνει ο υποψήφιος. Το κριτήριο 
περιλαμβάνει δύο επιμέρους κριτήρια:
- συνολικό εύρος του απαιτούμενου 
ραδιοφάσματος·
- ικανότητα ροής δεδομένων·
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Αιτιολόγηση

Προσδιορισμός του κριτηρίου.

Τροπολογία 10
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) πανευρωπαϊκή γεωγραφική κάλυψη· (γ) πανευρωπαϊκή γεωγραφική κάλυψη 
(στάθμιση 40%):
Αυτό το κριτήριο αφορά τη γεωγραφική 
περιοχή στην οποία παρέχονται οι 
υπηρεσίες από το σύστημα που προτείνει 
ο υποψήφιος. Το κριτήριο περιλαμβάνει 
δύο επιμέρους κριτήρια:
- αριθμός κρατών μελών στα οποία 
τουλάχιστον 50% του πληθυσμού 
κατοικεί εντός της περιοχής στην οποία 
παρέχονται υπηρεσίες·
- βαθμός γεωγραφικής κάλυψης (DGC) 
της συνολικής έκτασης των κρατών 
μελών που κείνται εντός της Ευρώπης 
κατά την έναρξη παροχής των 
υπηρεσιών, το δε κατώτατο όριο ορίζεται 
σε 80% DGC·

Αιτιολόγηση

Προσδιορισμός του κριτηρίου.

Τροπολογία 11
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

(δ) στόχοι δημόσιας πολιτικής. (δ) στόχοι δημόσιας πολιτικής (20%):

Αυτό το κριτήριο αφορά την έκταση στην 
οποία το σύστημα που προτείνει ο 
υποψήφιος συμβάλλει στην επίτευξη 
ορισμένων στόχων δημόσιας πολιτικής 
που δεν καλύπτονται από τα 
καθορισθέντα στα στοιχεία (α) έως (γ) 
κριτήρια. Το κριτήριο περιλαμβάνει δύο 
επιμέρους κριτήρια:
- παροχή ζωτικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος (όπως πολιτική προστασία 
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και παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών) που συμβάλλουν 
στην προστασία της υγείας, στην 
προστασία ή την ασφάλεια των πολιτών 
της Ένωσης·
- ακεραιότητα και ασφάλεια του 
συστήματος.

Αιτιολόγηση

Προσδιορισμός του κριτηρίου.

Τροπολογία 12
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Οι λεπτομερείς απαιτήσεις κάθε 
κριτηρίου επιλογής ορίζονται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2. 
Καθόλη την εν λόγω φάση επιλογής 
συνεκτιμώνται η αξιοπιστία και η 
βιωσιμότητα των προτεινόμενων κινητών 
δορυφορικών συστημάτων.

2. Οι περαιτέρω λεπτομέρειες κάθε 
κριτηρίου επιλογής που εμφαίνονται στην 
παράγραφο 1 ορίζονται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 10, 
παράγραφος 3. Καθόλη την εν λόγω φάση 
επιλογής συνεκτιμώνται η αξιοπιστία και η 
βιωσιμότητα των προτεινόμενων κινητών 
δορυφορικών συστημάτων.

Αιτιολόγηση

Επιτροπολογία όπως για την τροπολογία επί του άρθρου 3, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία 13
Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο β)

(β) οι υποψήφιοι καλύπτουν τους 
ενδιάμεσους στόχους που προσδιορίζονται
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης 
σύμφωνα με τις καταληκτικές 
ημερομηνίες που ορίζει η Επιτροπή 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2·

(β) οι υποψήφιοι καλύπτουν τους 
ενδιάμεσους στόχους έξι έως εννέα που 
παρατίθενται στο παράρτημα της 
παρούσας απόφασης εντός 22 μηνών από 
την απόφαση για την επιλογή των 
υποψηφίων·

Αιτιολόγηση
Ο προσδιορισμός προθεσμίας για την ολοκλήρωση και των εννέα ενδιάμεσων στόχων ενισχύει 
τη σαφήνεια και τη βεβαιότητα.
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Τροπολογία 14
Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

(γ) οι υποψήφιοι που επιλέγονται σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 2 καλύπτουν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τα 
οφέλη για τους καταναλωτές και τον 
ανταγωνισμό, την αποτελεσματική χρήση 
του ραδιοφάσματος, την πανευρωπαϊκή 
κάλυψη και τους στόχους δημόσιας 
πολιτικής, όπως ορίζεται περαιτέρω από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 10 παράγραφος 2·

(γ) οι υποψήφιοι που επιλέγονται σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 2 καλύπτουν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1α.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 15
Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο γα) (νέο)

(γα) οι υποψήφιοι τηρούν οιαδήποτε 
δέσμευση παρέχεται στις αιτήσεις τους ή 
κατά τη διαδικασία συγκριτικής επιλογής 
ανεξαρτήτως του εάν η συνδυασμένη 
ζήτηση ραδιοφάσματος υπερβαίνει το 
διαθέσιμο εύρος.

Αιτιολόγηση

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην πρώτη φάση επιλογής πρέπει να δεσμεύονται από τις 
υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν στη φάση αυτή.

Τροπολογία 16
Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο ε)

(ε) οι υποψήφιοι καλύπτουν κάθε 
δέσμευση που έχει αναληφθεί κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας συγκριτικής 
επιλογής·

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται από την τροπολογία επί του άρθρου 7, παράγραφος 2, στοιχείο γα) (νέο).

Τροπολογία 17
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Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο (στ)

(στ) δικαιώματα χρήσης και άδειες 
χορηγούνται για χρονική διάρκεια που 
καθορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 10 
παράγραφος 2.

(στ) δικαιώματα χρήσης και άδειες 
χορηγούνται για περίοδο δεκαπέντε ετών.

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός της διάρκειας της άδειας ενισχύει τη σαφήνεια και τη βεβαιότητα.

Τροπολογία 18
Άρθρο 7, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Τα κράτη μέλη τα οποία, την 1η 
Ιανουαρίου 2015, παραμένουν εκτός της 
περιοχής δορυφορικής υπηρεσίας 
επιλεγμένου υποψηφίου δύνανται να 
χορηγήσουν την ειδική επιμέρους ζώνη 
συχνοτήτων που παραχωρήθηκε σε αυτόν 
τον υποψήφιο σε άλλον πάροχο κινητών 
δορυφορικών υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένος εντός της Ένωσης ή 
εκτός, ή σε φορέα εκμετάλλευσης άλλων 
συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό το κράτος 
μέλος δεν προκαλεί παρεμβολή με 
εγκεκριμένα συστήματα κινητών 
δορυφορικών υπηρεσιών και ο 
αναπληρωτής φορέας δεν απαιτεί 
προστασία από παρεμβολές που 
προκαλούνται από τα συστήματα αυτά.

Αιτιολόγηση

Το ραδιοφάσμα είναι σπάνιος πόρος και επομένως πρέπει να παραχωρείται με βάση τον 
κανόνα "το χρησιμοποιείς ή το χάνεις".

Τροπολογία 19
Άρθρο 8, παράγραφος 3, στοιχείο δ)

(δ) δικαιώματα χρήσης και άδειες 
χορηγούνται για χρονική διάρκεια που 
καθορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 10 
παράγραφος 2.

(δ) δικαιώματα χρήσης και άδειες 
χορηγούνται για χρονικό διάστημα που
λήγει το αργότερο κατά την λήξη της 
άδειας των συναφών κινητών 
δορυφορικών συστημάτων.
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Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός της διάρκειας της άδειας ενισχύει τη σαφήνεια και τη βεβαιότητα. 

Τροπολογία 20
Άρθρο 9, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή καθορίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2, 
τους ενδεδειγμένους τρόπους υλοποίησης 
για συντονισμένες διαδικασίες 
παρακολούθησης ή/και επιβολής, 
συμπεριλαμβανομένης της συντονισμένης 
αναστολής ή της ανάκλησης αδειών, ιδίως 
για παραβιάσεις των κοινών όρων που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή καθορίζει, σύμφωνα με την
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 10, παράγραφος 3α, τους 
ενδεδειγμένους τρόπους υλοποίησης για
συντονισμένες διαδικασίες 
παρακολούθησης ή/και επιβολής, 
συμπεριλαμβανομένης της συντονισμένης 
αναστολής ή της ανάκλησης αδειών, ιδίως 
για παραβιάσεις των κοινών όρων που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Επιτροπολογία όπως για την τροπολογία 2.

Τροπολογία 21
Άρθρο 10, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Οσάκις γίνεται αναφορά στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και 
παράγραφος 5 στοιχείο β), και το άρθρο 7 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων 
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η περίοδος που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α, παράγραφος 3, στοιχείο γ), 
παράγραφος 4, στοιχείο β), και 
παράγραφος 4, στοιχείο ε), της 
απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται σε ένα 
μήνα.

Αιτιολόγηση

Η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο πρέπει να ακολουθείται για την έγκριση μέτρων γενικής 
εμβέλειας που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του βασικού κανονισμού 
συμπληρώνοντάς τον με την προσθήκη νέων, μη ουσιωδών στοιχείων.  Ο έλεγχος πρέπει να 
περιορίζεται σε ένα μήνα για λόγους αποτελεσματικότητας.
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Τροπολογία 22
Παράρτημα, σημείο 1

1. Υποβολή αιτήματος για συντονισμό στη 
διεθνή ένωση τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ/ITU)

1. Υποβολή αιτήματος για συντονισμό στη 
διεθνή ένωση τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ/ITU)

Ο υποψήφιος παρέχει σαφή αποδεικτικά 
στοιχεία ότι η αρμόδια διοίκηση για 
σύστημα κινητών δορυφορικών 
υπηρεσιών έχει υποβάλει τις σχετικές 
πληροφορίες που εμφαίνονται στο 
προσάρτημα 4 του Κανονισμού 
Ραδιοεπικοινωνιών (RR) της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

Αιτιολόγηση

Προσδιορισμός του ενδιάμεσου στόχου.

Τροπολογία 23
Παράρτημα, σημείο 2

2. Κατασκευή του δορυφόρου 2. Κατασκευή του δορυφόρου

Ο υποψήφιος παρέχει σαφή αποδεικτικά 
στοιχεία περί δεσμευτικής συμφωνίας για 
την κατασκευή των δορυφόρων του. Το 
έγγραφο προσδιορίζει τους ενδιάμεσους 
στόχους κατασκευής που οδηγούν στην 
ολοκλήρωση της κατασκευής των 
δορυφόρων που απαιτούνται για την 
παροχή εμπορικών υπηρεσιών. Το 
έγγραφο υπογράφεται από τον υποψήφιο 
και την κατασκευάστρια εταιρεία του 
δορυφόρου.

Αιτιολόγηση

Προσδιορισμός του ενδιάμεσου στόχου.

Τροπολογία 24
Παράρτημα, σημείο 3

3. Ολοκλήρωση της κριτικής αναθεώρησης 
της μελέτης

5. Ολοκλήρωση της κριτικής αναθεώρησης 
της μελέτης

Η κριτική αναθεώρηση της μελέτης είναι 



PE398.276v02-00 16/21 PR\704255EL.doc

EL

το στάδιο της διεργασίας εκτέλεσης του 
διαστημικού οχήματος στο οποίο 
τελειώνει η φάση σχεδιασμού και 
ανάπτυξης και αρχίζει η φάση 
κατασκευής. 
Ο υποψήφιος παρέχει σαφή αποδεικτικά 
στοιχεία για την ολοκλήρωση της 
κριτικής αναθεώρησης της μελέτης το 
αργότερο τρεις μήνες μετά την υποβολή 
της αίτησης σύμφωνα με τους 
ενδιάμεσους στόχους που εμφαίνονται 
στη συμφωνία κατασκευής του 
δορυφόρου. Το σχετικό έγγραφο 
υπογράφεται από την κατασκευάστρια 
εταιρεία του δορυφόρου και αναφέρει την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της κριτικής 
αναθεώρησης της μελέτης.

Αιτιολόγηση

Προσδιορισμός του ενδιάμεσου στόχου.

Τροπολογία 25
Παράρτημα, σημείο 4

4. Συμφωνία για την εκτόξευση του 
δορυφόρου

3. Συμφωνία για την εκτόξευση του 
δορυφόρου

Ο υποψήφιος παρέχει σαφή αποδεικτικά 
στοιχεία περί δεσμευτικής συμφωνίας για 
την εκτόξευση του ελάχιστου αριθμού 
δορυφόρων που απαιτούνται για την 
παροχή συνεχούς υπηρεσίας εντός των 
επικρατειών των κρατών μελών της ΕΕ. 
Το έγγραφο προσδιορίζει τις ημερομηνίες 
εκτόξευσης και τις υπηρεσίες εκτόξευσης 
καθώς και τις συμβατικές ρήτρες και 
προϋποθέσεις όσον αφορά την 
αποζημίωση. Το έγγραφο υπογράφεται 
από τον υποψήφιο και την εταιρεία 
εκτόξευσης του δορυφόρου.

Αιτιολόγηση

Προσδιορισμός του ενδιάμεσου στόχου.
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Τροπολογία 26
Παράρτημα, σημείο 5

5. Επίγειοι σταθμοί πύλης 4. Επίγειοι σταθμοί πύλης

Ο υποψήφιος παρέχει σαφή αποδεικτικά 
στοιχεία περί δεσμευτικής συμφωνίας για 
την κατασκευή και εγκατάσταση επίγειων 
σταθμών πύλης που θα χρησιμοποιούνται 
για την παροχή κινητών δορυφορικών 
υπηρεσιών εντός των επικρατειών των 
κρατών μελών της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Προσδιορισμός του ενδιάμεσου στόχου.

Τροπολογία 27
Παράρτημα, σημείο 6

6. Σύζευξη των δορυφόρων 6. Σύζευξη των δορυφόρων

Η σύζευξη είναι το στάδιο στη διεργασία 
εκτέλεσης του διαστημικού οχήματος στο 
οποίο το τμήμα επικοινωνίας (CM) 
ενσωματώνεται στο τμήμα υπηρεσίας 
(SM).
Ο υποψήφιος παρέχει σαφή αποδεικτικά 
στοιχεία ότι η επιθεώρηση ετοιμότητας 
δοκιμής για τη σύζευξη SM/CM 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους 
ενδιάμεσους στόχους κατασκευής που 
εμφαίνονται στη συμφωνία κατασκευής 
του δορυφόρου. Το σχετικό έγγραφο 
υπογράφεται από την κατασκευάστρια 
εταιρεία του δορυφόρου και αναφέρει την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύζευξης 
των δορυφόρων.

Αιτιολόγηση

Προσδιορισμός του ενδιάμεσου στόχου.

Τροπολογία 28
Παράρτημα, σημείο 7
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7. Εκτόξευση των δορυφόρων 7. Εκτόξευση των δορυφόρων

Ο υποψήφιος παρέχει σαφή αποδεικτικά 
στοιχεία για την επιτυχή εκτόξευση και 
θέση σε τροχιά του αριθμού των 
δορυφόρων που απαιτούνται για την 
παροχή υπηρεσίας εντός των επικρατειών 
των κρατών μελών της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Προσδιορισμός του ενδιάμεσου στόχου.

Τροπολογία 29
Παράρτημα, σημείο 8

8. Συντονισμός συχνοτήτων 8. Συντονισμός συχνοτήτων

Ο υποψήφιος παρέχει σαφή και 
τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία 
σχετικά με τον επιτυχή συντονισμό 
συχνοτήτων του συστήματος σε σχέση με 
άλλα συστήματα κινητών δορυφορικών 
υπηρεσιών (MSS) σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις των Κανονισμών 
Ραδιοεπικοινωνιών. Ωστόσο ένα σύστημα 
που αποδεικνύει συμμόρφωση προς τους 
ενδιάμεσους στόχους 1 έως και 7 δεν 
είναι υποχρεωμένο να αποδεικνύει στο 
στάδιο αυτό ολοκλήρωση του επιτυχούς 
συντονισμού συχνοτήτων με εκείνα τα 
συστήματα κινητών δορυφορικών 
υπηρεσιών που δεν συμμορφώθηκαν 
δεόντως και ευλόγως με τους 
ενδιάμεσους στόχους 1 έως και 7.

Αιτιολόγηση

Προσδιορισμός του ενδιάμεσου στόχου.

Τροπολογία 30
Παράρτημα, σημείο 9

9. Παροχή δορυφορικής υπηρεσίας στην 
επικράτεια των κρατών μελών της ΕΕ

9. Παροχή δορυφορικής υπηρεσίας στην 
επικράτεια των κρατών μελών της ΕΕ
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Ο υποψήφιος παρέχει σαφή αποδεικτικά 
στοιχεία ότι όντως παρέχει εμπορικές 
κινητές δορυφορικές υπηρεσίες εντός των 
επικρατειών των κρατών μελών της ΕΕ 
χρησιμοποιώντας τον αριθμό δορυφόρων 
που είχε προσδιορίσει προηγουμένως υπό 
τον ενδιάμεσο στόχο 3.

Αιτιολόγηση

Προσδιορισμός του ενδιάμεσου στόχου.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες παρέχουν τηλεπικοινωνίες μεταξύ διαστημικών σταθμών 
(δορυφόρων) και κινητών επίγειων σταθμών είτε άμεσα είτε μέσω σταθερών 
συμπληρωματικών επίγειων σκελών (CGC). Τα συστήματα MSS υπάρχουν από το 1970 για 
επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης, κατάστασης κινδύνου και ασφάλειας, ειδικά για πλοία και 
αεροσκάφη δεδομένου ότι είναι εύκολο να ορισθεί η αναγκαία "ευθεία οπτικής επαφής" στη 
θάλασσα και στον αέρα. Οι πρώτες προσφορές MSS περιορίζονταν σε φωνητικές υπηρεσίες 
χαμηλής ταχύτητας, φαξ και δεδομένα αλλά κατά τα περασμένα δέκα έτη οι ικανότητες και 
το δυναμικό των συστημάτων μεγάλωσαν και περιλαμβάνουν πολυμέσα διπλής κατεύθυνσης, 
σύστημα συγκέντρωσης ειδήσεων μέσω δορυφόρου και πρόσβαση σε διαδίκτυο ευρέος 
φάσματος. Στις πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνεται η χρήση συστημάτων MSS για την 
παροχή υποδομής σύνδεσης αεροσκάφους εδάφους προς στήριξη των κινητών επικοινωνιών 
επί του αεροσκάφους (MCA).

Στο έδαφος πολλές περιοχές πάσχουν από διατάραξη των επικοινωνιών MSS λόγω της 
παρουσίας δένδρων και κτιρίων, ιδίως σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη όπου ο δορυφόρος 
μπορεί να φαίνεται κάπως χαμηλά στον ουρανό και ως εκ τούτου να είναι πιο ευάλωτος στην 
εμπλοκή. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί με την εγκατάσταση δικτύου 
CGC που επαναλαμβάνει τα σήματα τα οποία διαβιβάζονται με δορυφόρο. Ένα τέτοιο 
σύστημα CGC που θα μπορούσε να εγκατασταθεί τροποποιώντας απλώς τον υπάρχοντα 
εξοπλισμό 2G/3G θα πρόσφερε τη δυνατότητα ευρύτερου φάσματος MSS περιλαμβανομένης 
της κινητής τηλεόρασης.

Βάσει μιας απόφασης της διεθνούς ένωσης τηλεπικοινωνιών (ITU) για τον καθορισμό των
ζωνών ραδιοσυχνοτήτων στα 2 GHz (1980-2010 ΜHz και 2170-2200 ΜHz) για χρήση από 
συστήματα που παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (MSS) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εξέδωσε απόφαση τον Φεβρουάριο 2007 σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαθέτουν αυτές τις ζώνες συχνοτήτων σε εναρμονισμένη βάση στα συστήματα MSS. Τα 
κράτη μέλη συμφώνησαν να παραιτηθούν από τα εθνικά δικαιώματά τους για τη διάθεση 
ραδιοφάσματος επειδή τα συστήματα MSS έχουν μεγάλο δορυφορικό ίχνος πράγμα που 
δυσκολεύει την αποφυγή παρεμβολών απ' άκρου εις άκρον των εθνικών συνόρων. Πέραν 
τούτου με την εναρμονισμένη προσέγγιση των MSS αποφεύγεται ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς και δημιουργείται η δυνατότητα να καταστεί η ευρωπαϊκή τεχνολογία 
σφαιρικά ανταγωνιστική σύμφωνα με το πνεύμα της ατζέντας της Λισσαβώνας. Η απόφαση 
της Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2007 αναγνώρισε πάντως ότι τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν 
το δικαίωμα να χορηγούν άδεια για τη λειτουργία CGC εντός των επικρατειών τους.

Η απόφαση της Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2007 όρισε ότι πρέπει να υπάρχει 
εναρμονισμένη προσέγγιση των MSS αλλά δεν όρισε πώς πρέπει να επιλέγονται και να 
αδειοδοτούνται οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών δορυφορικών συστημάτων της ΕΕ. Καθώς 
δεν υπάρχει μέχρι σήμερα μηχανισμός για τη διεξαγωγή αυτής της διεργασίας επιλογής και 
αδειοδότησης, χρειάζεται απόφαση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου βάσει του άρθρου 
95 της Συνθήκης. Η απόφαση για τα MSS είναι ειδική και sui generis. Είναι σωστό η επιλογή 
και αδειοδότηση των συστημάτων MSS να εξετάζεται εντελώς χωριστά από τη δέσμη μέτρων 
για τις τηλεπικοινωνίες που θα επιχειρήσει ευρεία και γενικευμένη αναμόρφωση της 
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διαχείρισης του ραδιοφάσματος βάσει των αρχών της ουδετερότητας υπηρεσιών και 
τεχνολογιών. Αντιθέτως, η τρέχουσα απόφαση αφορά τα εκτελεστικά στάδια επιλογής και 
αδειοδότησης των συστημάτων μετά την εναρμονισμένη απόφαση όσον αφορά τη χρήση των 
ζωνών συχνοτήτων 2 GHz για τους στόχους των MMS. 

Η εισηγήτρια επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής και συμφωνεί με αυτήν σε μεγάλο 
βαθμό. Οι τροπολογίες που προτείνει οφείλονται στο γεγονός ότι μερικά στοιχεία της 
επιλογής και αδειοδότησης είναι μάλλον πολιτικής φύσεως και όχι καθαρά τεχνικής και δεν 
πρέπει επομένως να εγκριθούν με απλή διαδικασία επιτροπολογίας. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 "Σχετικά με τη 
διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής για το ραδιοφάσμα" κατέστησε σαφή την προσήλωσή του 
στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και υπογράμμισε τη σημασία της διάδοση ευρυζωνικών 
κινητών επικοινωνιών για τις αγροτικές και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές.  Η εισηγήτρια 
επιδίωξε συνεπώς να προβάλει στο κείμενο της απόφασης την έμφαση και το βάρος που 
πρέπει να δοθεί για παράδειγμα στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και στην πανευρωπαϊκή 
γεωγραφική κάλυψη. Πέραν αυτού, η εισηγήτρια προτείνει στα σημεία στα οποία προτείνεται 
η επιτροπολογία για τη συμπλήρωση των διατάξεων αυτής της απόφασης να ακολουθείται 
διαδικασία κανονιστική διαδικασία με έλεγχο με περιορισμό των προθεσμιών σε ένα μήνα 
για λόγους αποτελεσματικότητας. 

Αυτή η απόφαση προσφέρει μοναδική ευκαιρία στους Ευρωπαίους παρόχους MSS να λάβουν 
τα ηνία μιας όλο και πιο ανταγωνιστικής παγκόσμιας αγοράς, αλλά αυτή η ευκαιρία 
κινδυνεύει να χαθεί εάν δεν εγκριθεί αμέσως η διεργασία επιλογής και αδειοδότητσης των 
συστημάτων MSS.  Προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών και της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, η εισηγήτρια ελπίζει ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα 
συνεργασθούν στενά για να επιτύχουν συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. 
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