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Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges

Изменение 31
Съображение 4 а (ново)

(4а) От регулаторна гледна точка 
прието преди преразглеждането на 
телекомуникационния пакет 
законодателство в областта на 
мобилните спътникови услуги (МСУ)
би създало проблеми и следователно 
следва да бъде прието по абсолютно 
изключение.

Or. en

Изменение, внесено от Angelika Niebler

Изменение 32
Съображение12
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(12) Освен това, успешното пускане на 
такива услуги изисква съгласуване на 
регулаторните действия от държавите-
членки. Различията в националните 
процедури за подбор биха могли да 
доведат до раздробяване на вътрешния 
пазар поради различното прилагане на 
критериите за подбор, както и поради 
различното претегляне на критериите, 
или различните срокове при процедурите 
за подбор. Това би довело до разнородно 
множество от успешни кандидати, 
избрани в противоречие с 
паневропейското естество на тези 
мобилни спътникови услуги. Избирането 
на различни оператори на системи за 
мобилни спътникови услуги от 
различните държави-членки може да 
доведе до сложни ситуации на вредни 
смущения или дори да означава, че 
избран оператор е възпрепятстван да 
предоставя общоевропейска услуга, 
например когато в различните държави-
членки на оператора са предоставени 
различни радиочестоти. Следователно 
хармонизирането на критериите за 
подбор следва да бъде допълнено от 
установяването на общ механизъм за 
подбор, който да осигури съгласувани 
резултати от подбора за всички държави-
членки.

(12) Освен това, успешното пускане на 
такива услуги изисква съгласуване на 
регулаторните действия от държавите-
членки. Различията в националните 
процедури за подбор биха могли да 
доведат до раздробяване на вътрешния 
пазар поради различното прилагане на 
критериите за подбор, както и поради 
различното претегляне на критериите, 
или различните срокове при процедурите 
за подбор. Това би довело до разнородно 
множество от успешни кандидати, 
избрани в противоречие с 
паневропейското естество на тези 
мобилни спътникови услуги. Избирането 
на различни оператори на системи за 
мобилни спътникови услуги от 
различните държави-членки може да 
доведе до сложни ситуации на вредни 
смущения или дори да означава, че 
избран оператор е възпрепятстван да 
предоставя общоевропейска услуга, 
например когато в различните държави-
членки на оператора са предоставени 
различни радиочестоти. Следователно 
хармонизирането на критериите за 
подбор следва да бъде допълнено от 
установяването на общ механизъм за 
подбор, който да осигури съгласувани 
резултати от подбора за всички държави-
членки. Предвид на компетентността 
на държавите-членки да гарантират и 
насърчават културното многообразие
и медийния плурализъм в 
радиоразпръскването, следва да се 
гарантира, че координираното решение 
за подбор не накърнява прилагането на 
националното право в областта на 
медиите и концентрацията на медии.

Or. de

Обосновка

Es sollte im Rechtstext klar gestellt werden, dass die Kompetenzen der Mitgliedstaaten 
hinsichtlich der Anwendung des nationalen Medien- und Medienkonzentrationsrechts durch 
die Auswahlentscheidung nicht berührt werden. 



AM\708042BG.doc 3/25 PE400.683v02-00

BG

Изменение, внесено от Anni Podimata

Изменение 33
Член 1, параграф 1

1. Целта на настоящото решение е да 
създаде процедура на Общността за общ 
подбор на оператори на мобилни 
спътникови системи, както и да установи 
разпоредби за съгласувано издаване на 
разрешителни на избраните оператори от 
страна на държавите-членки, с цел да 
използват радиочестотен спектър за 
експлоатацията на мобилни спътникови 
системи, за да се улесни развитието на 
конкурентен вътрешен пазар на мобилни 
спътникови услуги в Общността.

1. Целта на настоящото решение е да 
създаде процедура на Общността за общ 
подбор на оператори на мобилни 
спътникови системи, както и да установи 
разпоредби за съгласувано издаване на 
разрешителни на избраните оператори от 
страна на всички държави-членки, с цел 
да използват радиочестотен спектър за 
експлоатацията на мобилни спътникови 
системи, за да се улесни развитието на 
конкурентен вътрешен пазар на мобилни 
спътникови услуги в цялата Общност и 
за да се осигури географското покритие 
на всички държави-членки.

Or. fr

Обосновка

Il convient de souligner le caractère paneuropéen des services mobiles par satellite proposés.

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 34
Член 1, параграф 1

1. Целта на настоящото решение е да
създаде процедура на Общността за общ 
подбор на оператори на мобилни 
спътникови системи, както и да установи 
разпоредби за съгласувано издаване на 
разрешителни на избраните оператори от 
страна на държавите-членки, с цел да 
използват радиочестотен спектър за 
експлоатацията на мобилни спътникови 
системи, за да се улесни развитието на 
конкурентен вътрешен пазар на мобилни 
спътникови услуги в Общността.

1.Целта на настоящото решение е да 
създаде процедура на Общността за общ 
подбор на оператори на мобилни 
спътникови системи, както и да установи 
разпоредби за съгласувано издаване на 
разрешителни на избраните оператори от 
страна на всички държави-членки, с цел 
да използват радиочестотен спектър за 
експлоатацията на мобилни спътникови 
системи, за да се улесни развитието на 
конкурентен вътрешен пазар на мобилни 
спътникови услуги в цялата Общност.
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Or. en

Обосновка

Since eventually all Member States will grant a licence.

Изменение, внесено от Atanas Paparizov

Изменение 35
Член 1, параграф 1

1. Целта на настоящото решение е да 
създаде процедура на Общността за общ 
подбор на оператори на мобилни 
спътникови системи, както и да установи 
разпоредби за съгласувано издаване на 
разрешителни на избраните оператори от 
страна на държавите-членки, с цел да 
използват радиочестотен спектър за 
експлоатацията на мобилни спътникови 
системи, за да се улесни развитието на 
конкурентен вътрешен пазар на мобилни 
спътникови услуги в Общността.

1. Целта на настоящото решение е да 
създаде процедура на Общността за общ 
подбор на оператори на мобилни 
спътникови системи, както и да установи 
разпоредби за съгласувано издаване на 
разрешителни на избраните оператори от 
страна на държавите-членки, с цел да 
използват радиочестотен спектър за 
експлоатацията на мобилни спътникови 
системи, за да се улесни развитието на 
конкурентен вътрешен пазар на мобилни 
спътникови услуги във всички държави-
членки.

Or. en

Обосновка

The pan-European nature of the proposed mobile satellite services should be emphasised in 
such a way to be clear that all Member States would be covered.

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 36
Член 1, параграф 3

3. Избраните оператори на мобилни 
спътникови системи получават 
разрешителни от държавите-членки в 
съответствие с разпоредбите, посочени в 
дял III.

3. Избраните оператори на мобилни 
спътникови системи получават 
разрешителни от всички държави-
членки в съответствие с разпоредбите, 
посочени в дял III.
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Or. en

Обосновка

Since eventually all Member States will grant a licence.

Изменение, внесено от Anni Podimata

Изменение 37
Член 1, параграф 3

3. Избраните оператори на мобилни 
спътникови системи получават 
разрешителни от държавите-членки в 
съответствие с разпоредбите, посочени в 
дял III.

3. Избраните оператори на мобилни 
спътникови системи получават 
разрешителни от всички държави-
членки в съответствие с разпоредбите, 
посочени в дял III.

Or. fr

Обосновка

Il convient de souligner le caractère paneuropéen des services mobiles par satellite proposés.

Изменение, внесено от Anni Podimata

Изменение 38
Член 3, параграф 1

1. За подбора на оператори на системи за 
мобилни спътникови услуги Комисията 
организира сравнителна процедура за 
подбор. Комисията се подпомага от 
(Комитета за регулиране на съобщенията 
в съответствие с член 10.

1. За подбора на оператори на системи за 
мобилни спътникови услуги Комисията 
организира сравнителна процедура за 
подбор с оглед на предоставяне на 
услуги за географско покритие на 
всички държави-членки на Европейския 
съюз. Комисията се подпомага от 
Комитета за регулиране на съобщенията в 
съответствие с член 10.

Or. fr
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Обосновка

Il convient de souligner le caractère paneuropéen des services mobiles par satellite proposés.

Изменение, внесено от Anni Podimata

Изменение 39
Член 3, параграф 2

2. Процедурата има за цел да се пусне в 
експлоатация честотният обхват 2 GHz 
без ненужно закъснение, като в същото 
време позволява на кандидатите да 
участват в сравнителната процедура за 
подбор по справедлив и 
недискриминационен начин.

2. Процедурата има за цел да се пусне в 
експлоатация честотният обхват 2 GHz 
без ненужно закъснение, като в същото 
време позволява на кандидатите да 
участват в сравнителната процедура за 
подбор по справедлив и 
недискриминационен начин. Освен това 
тази процедура трябва да протича при 
зачитане на приципите за прозрачност 
и независимост по отношение на 
кандидатите.

Or. fr

Обосновка

Outre les conditions équitables et non discriminatoires à la participation de la procédure de 
sélection comparative des candidats, il est important de souligner que la procédure doit se 
dérouler en respectant également  les principes de transparence et d'indépendance vis-à-vis 
des candidats .

Изменение, внесено от Jean-Pierre Audy

Изменение 40
Член 3, параграф 3

3. Съгласно процедурата, посочена в член 
10, параграф 2, Комисията определя:

3. Съгласно процедурата, посочена в член 
10, параграф 2, Комисията определя:

а) честотните ленти;
б) ширината на честотния спектър, който 
се присвоява на избраните кандидати;

а) ширината на честотния спектър, който 
се присвоява на избраните кандидати,
която не е повече от 15 MHz за земя-
космос и 15 MHz за космос-земя за всеки 
кандидат;
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в) подробни изисквания за сравнителната 
процедура за подбор;

б) подробни изисквания за сравнителната 
процедура за подбор;

г) подробните сведения и документите, 
които трябва да бъдат включени в 
кандидатурите;

в) подробните сведения и документите, 
които трябва да бъдат включени в 
кандидатурите;

д) условията, при които може да се 
разкрива информация за кандидатурите.

г) условията, при които може да се 
разкрива информация за кандидатурите.

Поканата за представяне на кандидатури 
и всички подробни изисквания, 
определени съгласно този параграф, се 
публикуват в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Поканата за представяне на кандидатури 
и всички подробни изисквания, 
определени съгласно този параграф, се 
публикуват в Официален вестник на 
Европейския съюз

Or. en

Обосновка

The frequency bands are already defined at article 1.5. This point a) is therefore useless.

Изменение, внесено от Atanas Paparizov

Изменение 41
Член 4, параграф 1, буква б)

б) в кандидатурите се посочва ширината 
на заявения радиочестотен спектър и се 
включват 

б) в кандидатурите се посочва ширината 
на заявения радиочестотен спектър и се
включват:

декларации и свидетелства във връзка с 
изискваните „крайъгълни камъни“ и 
критериите за подбор

(i) декларации и свидетелства във връзка 
с изискваните „крайъгълни камъни“ и 
критериите за подбор

(ii) задължение за кандидата да 
предоставяМСУ най-малко на част от 
територията на всяка държава-членка 
от началото на предоставяне на 
услугата;
(iii) задължение за кандидата да 
предоставя МСУ на най-малко 80% от 
общата земна площ на държавите-
членки от началото на предоставяне 
на услугата;
(iv) график за предоставяне на МСУ на 
цялата територия на всички държави-
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членки и на най-малко 50% от 
населението на всяка държава-членка;

както и всякакви други подробни 
сведения и документи.

(v) всякакви други подробни сведения и 
документи.

Or. en

Обосновка

As the consumer and competitive benefits, the pan-European coverage and the public interest 
services are the key objectives of the Decision there should be some minimum requirements 
about the content of the applications to be submitted, clearly stating that the afore-mentioned 
objectives are met. The requirement about 80% of partial coverage of the Member States’ 
territories and 50 % coverage of the population of each particular Member State is 
introduced in order to have sufficient guarantee that no Member State would be left behind.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges

Изменение 42
Член 4, параграф 1, буква б а) (нова)

ба) в кандидатурите се включва и 
подробен анализ на предлаганата 
система и, за всяка държава-членка, на 
въпросите за съгласуване с
Международния съюз по 
далекосъобщения (ITU) във връзка с 
кандидатурите на трети страни за 
сателитни мрежи , които са 
представени на Mеждународния съюз 
по далекосъобщения преди датата на 
публикуване на поканата за 
представяне на кандидатури.

Or. en

Обосновка

Candidates might offer to cover large parts of the EU territory, but if they are not relying on 
a high priority filing, they may be unable to coordinate with third country satellite systems in 
all or part of the declared coverage zone. It is therefore important to take into account only 
those coverage zones where candidates have a serious chance to really deploy their service in 
accordance with ITU Radio Regulations. A detailed analysis is needed in order to take into 
account only those territories where there is a high probability that services will really be 



AM\708042BG.doc 9/25 PE400.683v02-00

BG

offered.

Изменение, внесено от Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch и Robert 

Goebbels

Изменение 43
Член 4, параграф 1, буква б а) (нова)

ба) в кандидатурите се включва освен 
това задължение за кандидата да 
гарантира, че предлаганата система 
ще предостави услуга на най-малко 60 
% от общата земна площ на 
държавите-членки на територията на 
Европа.

Or. en

Изменение, внесено от Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch и Robert 

Goebbels

Изменение 44
Член 5, параграф 1

1.До 40 работни дни след публикуването 
на списъка на приемливи кандидати 
Комисията оценява дали кандидатите са 
демонстрирали необходимото ниво на 
техническо и търговско развитие на 
съответните им мобилни спътникови 
системи. Тази оценка се основава на 
изпълнението на определен брой от 
изброените в приложението към 
настоящото решение основни 
изисквания. Тези основни изисквания 
ще бъдат определени допълнително от 
Комисията в съответствие с 
процедурата, посочена в член 10, 
параграф 2. По време на този етап на 
подбор се вземат предвид надеждността и 
жизнеспособността на предлаганите 
мобилни спътникови системи.

1. До 40 работни дни след публикуването 
на списъка на приемливи кандидати 
Комисията оценява дали кандидатите са 
демонстрирали необходимото ниво на 
техническо и търговско развитие на 
съответните им мобилни спътникови 
системи. Тази оценка се основава на 
задоволително изпълнение на основни 
изисквания от 1 до 5, установени в 
приложението към настоящото решение. 
По време на този етап на подбор се 
вземат предвид надеждността на 
кандидатите и жизнеспособността на 
предлаганите мобилни спътникови 
системи.
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Or. en

Обосновка

Candidates providing objective requirements shall be allowed to participate in the first 
selection phase on a fair and non-discriminatory basis. 

Milestones one to five are the initial steps of a satellite investment, therefore enabling public 
authorities to assess the real commitment of applicants with credible projects.

Initial service area coverage of the proposed mobile satellite systems should be set at a 
sufficient level, therefore leveraging the coverage capacity of such systems, while ensuring 
that the initial step does not risk discouraging needed investments by candidate operators.

Изменение, внесено от Atanas Paparizov

Изменение 45
Член 5, параграф 1 а (нов)

1а. Кандидатите отговарят на 
следните минимални изисквания:
а) паневропейско географско покритие:
Предлаганата система предоставя 
покритие в най-малко 80% от общата 
земна площ на държавите-членки на 
територията на Европа в началото на 
предоставяне на услугата;
б) обществена политическа цел: 
Предлаганата система включва :

 предоставянето на една или повече 
услуги от значим обществен интерес 
(например гражданска защита и 
помощ при бедствия), които 
допринасят за опазването на здравето, 
безопасността и сигурността на 
гражданите на Съюза,

 предоставянето на двупосочни 
(интерактивни) високоскоростни 
услуги за пренос на данни в държавите-
членки с разпространение на 
широколентовите услуги под средната 
стойност за ЕС, изчислена въз основа 
на наличните данни не по-късно от 



AM\708042BG.doc 11/25 PE400.683v02-00

BG

шест месеца преди представянето на 
кандидатурата.

Or. en

Обосновка

Consumer and competitive benefits, pan-European coverage and public interest services are 
the key objectives of the Decision. They therefore need to be included as first phase selection 
criteria to ensure that they are fulfilled even in the absence of any second phase of selection.

As mentioned in recitals 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular improve 
coverage of rural areas in the Community, thus bridging the digital divide in terms of 
geography, contributing to the competitiveness of European information and communication 
technology industries in line with the objectives of the Lisbon strategy. Therefore, there 
should be a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In 
this respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States 
with a broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later 
than 6 months before the submission of the application, is proposed.

Изменение, внесено от Anni Podimata

Изменение 46
Член 5, параграф 1 а (нов)

1a. Кандидатите отговарят на 
следните минимални изисквания:
а) предимства за потребителите и 
конкуренцията:
Предлаганата система предоставя 
най-малко две от следните услуги: 
еднопосочни мултимедийни услуги и 
услуги за пренос на данни; основни 
гласови и нискоскоростни 
интерактивни услуги за пренос на 
данни; двупосочни (интерактивни) 
високоскоростни услуги за пренос на 
данни и мултимедийни услуги;
б) паневропейско географско покритие:
Целта на предлаганата система е да 
гарантира предоставянето на мобилни 
спътникови услуги с географско
покритие на всички държави-членки на 
Европейския съюз. Въпреки това, при 
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настоящите обстоятелства, 
предлаганата система трябва да 
предоставя мобилни спътникови услуги 
с географско покритие на най-малко 
70% от общата земна площ на 
държавите-членки на Европейския 
съюз от началото на предоставяне на 
услугата и трябва да се задължи от 
началото на предоставяне на услугата 
да предостави географско покритие за 
всички държави-членки на Европейския 
съюз в максимален срок от 7 години.
в) обществени политически цели:
Предлаганата система включва 
предоставянето на една или повече 
услуги от значим обществен интерес 
(например гражданска защита и 
помощ при бедствия), които 
допринасят за опазването на здравето, 
безопасността и сигурността на 
гражданите на Съюза.

Or. fr

Обосновка

Les critères de sélection minimum doivent  être  inclus au titre de critères de sélection 
pendant la première étape,afin de faire en sorte qu'ils soient atteints même en l'absence d'une 
deuxième étape de sélection, car ils constituent tous des objectifs clés de la décision.Il s'agit 
de la prise en considération des services d'intérêt public,des avantages concurrentiels, des 
intérêts des consommateurs européens ainsi que du respect du droit  pour tous les citoyens de 
l'UE de bénéficier des services mobiles par satellite,sans aucune exception,ni discrimination, 
indépendamment du lieu de leur situation géographique au sein de tous les Etats membres de 
l'UE.C'est pourquoi, il est primordial d'assurer la couverture géographique 
paneuropéenne(100%) dans un délai maximum de 7 ans dès la mise en place du service,tout 
en prenant en considération également la particularité des zones rurales et moins 
developpées ainsi que celle des îles ce qui contribuera ainsi  à leur développement 
économique .

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges

Изменение 47
Член 6, параграф 1, уводна част

1. Ако общо необходимият радиочестотен 1. Ако общо необходимият радиочестотен 
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спектър, заявен от отговарящите на 
условията кандидати, определени на 
първия етап на подбор, надвишава 
ширината на разполагаемия 
радиочестотен спектър, установен 
съгласно член 3, параграф 3, Комисията 
избира отговарящи на условията 
кандидати по следните допълнителни 
критерии:

спектър, заявен от отговарящите на 
условията кандидати, определени на 
първия етап на подбор, надвишава 
ширината на разполагаемия 
радиочестотен спектър, установен 
съгласно член 3, параграф 3, Комисията 
избира отговарящи на условията 
кандидати по следните допълнителни 
критерии като взема под внимание, 
наред с другото, предоставената от 
кандидата първоначална информация в 
съответствие с член 4, параграф 1, 
буква ба):

Or. en

Обосновка

Candidates might offer to cover large parts of the EU territory, but if they are not relying on 
a high priority filing, they may be unable to coordinate with third country satellite systems in 
all or part of the declared coverage zone. It is therefore important to take into account only 
those coverage zones where candidates have a serious chance to really deploy their service in 
accordance with ITU Radio Regulations. A detailed analysis is needed in order to take into 
account only those territories where there is a high probability that services will really be 
offered.

Изменение, внесено от Angelika Niebler

Изменение 48
Член 6, параграф 1 буква а)

а) предимства за потребителите и 
конкуренцията;

а) предимства за потребителите и 
конкуренцията, като например за 
инфраструктурната конкуренция и 
равнопоставения и открит достъп до 
платформи;

Or. de

Обосновка

Bei der Auswahlentscheidung müssen auch Kriterien wie der Schutz und die Förderung von 
kultureller Vielfalt sowie des Medienpluralismus Berücksichtigung finden. 



PE400.683v02-00 14/25 AM\708042BG.doc

BG

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 49
Член 6, параграф 1, буква б)

б) ефективно използване на
радиочестотния спектър;

б) ефективно използване на 
радиочестотния спектър(корекционен 
коефициент от 20 %):

Критерият се отнася до ефективното 
използване на радиочестотния спектър 
на предлаганата от кандидата 
система. Критерият се състои от два 
подкритерия:

 обща ширина на честотния спектър, 
изисквана за постигане на равнището
на услугата, която ще се предоставя, 
по отношение на брой потребители и 
обслужвана територия , както и 
важността на услугата, която ще се 
предоставя по отношение на 
обществената безопасност, 
качеството, надежността и цената 
на услугата;

 капацитет на потока от данни;

Or. en

Обосновка

The above-mentioned critical factors have to be taken into account in order to ensure an 
efficient and balanced use of spectrum for different kind of services (multimedia, public safety 
services etc).

Изменение, внесено от Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy, 
Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig и Dominique Vlasto

Изменение 50
Член 6, параграф 1, буква б)

б) ефективно използване на 
радиочестотния спектър;

б) ефективно използване на 
радиочестотния спектър(корекционен 
коефициент от 20 %):
Критерият се отнася до 
ефективността на предлаганата от 
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кандидата система. Критерият се 
състои от два подкритерия:

 необходима обща ширина на 
честотния спектър;

 капацитет на потока от данни;

Or. en

Обосновка

In order to achieve spectrum efficiency, it is important to calculate the ratio between 
spectrum required for a given system and the expected result. The number of subscribers or 
potential users, is objectively quantifiable and the most neutral parameter to measure the 
expected result for spectrum efficiency.

Изменение, внесено от Angelika Niebler

Изменение 51
Член 6, параграф 1, буква г)

г) обществени политически цели. г) обществени политически цели, в това 
число насърчаването на цели от 
обществен итерес, като например 
опазването и насърчаването на 
културното многообразие, както и на 
медийния плурализъм.

Or. de

Обосновка

Bei der Auswahlentscheidung müssen auch Kriterien wie der Schutz und die Förderung von 
kultureller Vielfalt sowie des Medienpluralismus Berücksichtigung finden. 

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 52
Член 6, параграф 1, буква в)

в) европейско географско покритие; в) паневропейско географско 
покритие(корекционен коефициент от 
40%):
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Този критерий се отнася до 
географския регион, в който се 
предоставят услугите от 
предлаганата от кандидата система. 
Критерият се състои от три 
подкритерия:

покритие на всички държави-членки;

 предоставянето на услугата във 
всяка държава-членка на най-малко 
50% от населението и на най-малко 
60% от земната площ;

 степен на географско покритие 
(DGC) на общата земна площ на
държавите-членки на територията на 
Европа в началото на предоставяне на 
услугите, като праговата стойност за 
DGC е 80%;

Or. en

Обосновка

All Member States should be covered by MSS, since MSS could play an important role in 
bridging the digital gap in terms of geography (including rural and remote areas) across the 
EU and an effective pan-european coverage is technically feasible according to the 
operators. Strengthening the internal market and contributing towards territorial cohesion is 
vital. The proposed coverage area of the services to be provided by an applicant is thus an 
important characteristic which should be taken into account in an appropriate manner during 
the selection procedure.

Изменение, внесено от Atanas Paparizov

Изменение 53
Член 6, параграф 1, буква в)

в) европейско географско покритие; в) паневропейско географско покритие
(корекционен коефициент от 40%):
Този критерий се отнася до 
географския регион, в който се 
предоставят услугите от 
предлаганата от кандидата система,
т.е. степента на географско покритие 
(DGC) на общата земна площ на 
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държавите-членки на територията на 
Европа в началото на преодставяне на 
услугите, като праговата стойност за 
DGC е 90%;

Or. en

Обосновка

The second selection phase procedure is organised if the request for developing MSS exceed 
the spectrum available. In this respect higher requirements to the prospective MSS operators 
should be introduced in order to guarantee in a maximum degree the interest of the EU 
citizens.

Изменение, внесено от Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch и Robert 

Goebbels

Изменение 54
Член 6, параграф 1, буква в)

в) европейско географско покритие; в) паневропейско географско покритие
(корекционен коефициент от 40%):
Този критерий се отнася до 
географския регион, в който се 
предоставят услугите от 
предлаганата от кандидата система. 
Критерият се състои от два 
подкритерия:

 брой на държавите-членки, в които 
най-малко 50% от населението се 
намира в региона, в който се 
предоставят услугите;

 степен на географско покритие 
(DGC) на общата земна площ на 
държавите-членки на територията на 
Европа в началото на предоставяне на 
услугите, като целта е своевременно 
предоставяне на паневропейско 
покритие;

Or. en
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Обосновка

Coverage is one of the key advantages of hybrid satellite terrestrial systems versus pure 
terrestrial systems. In order to ensure that a maximum number of European citizens benefit 
from mobile satellite services, it is important to give the coverage criteria significant 
weighting [40%].

The selection procedure will be based on the proposed criteria including pan-EU geographic 
coverage, thus ensuring that candidates put forward the best coverage possible.

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 55
Член 6, параграф 1, буква г)

г) обществени политически цели. г) обществени политически цели (20%):

Този критерий се отнася до степента, 
в която предлаганата от кандидата 
система допринася за постигането на 
определени обществени политически 
цели, които не са разгледани от 
критериите, посочени в букви от а) до 
в). Критерият се състои от три 
подкритерия:

 предоставяне на услуги от значим 
обществен интерес (например 
гражданска защита и помощ при 
бедствия), които допринасят за 
опазването на здравето, 
безопасността или сигурността на 
гражданите на Съюза;

 цялост и сигурност на системата;

 способност на предлаганата система 
да премахне цифровото разделение 
между регионите.

Or. en

Обосновка

MSS could play an important role in bridging the digital gap in terms of geography 
(including rural and remote areas), strengthening the internal market and contributing 
towards territorial cohesion.
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Изменение, внесено от Atanas Paparizov

Изменение 56
Член 6, параграф 1, буква г)

г) обществени политически цели. г) обществени политически цели (20%):
Този критерий се отнася до степента, 
в която предлаганата от кандидата 
система допринася за постигането на 
определени обществени политически 
цели, които не са разгледани от 
критериите, посочени в букви от а) до 
в). Критерият се състои от три
подкритерия:

 предоставяне на услуги от значим
обществен интерес (например 
гражданска защита и помощ при 
бедствия), които допринасят за 
опазването на здравето, 
безопасността или сигурността на 
гражданите на Съюза;

 предоставянето на двупосочни 
(интерактивни) високоскоростни 
услуги за пренос на данни в държавите-
членки с разпространение на 
широколентовите услуги под средната 
стойност за ЕС, изчислена въз основа 
на наличните данни не по-късно от 
шест месеца преди представянето на 
кандидатурата;

 цялост и сигурност на системата.

Or. en

Обосновка

Consumer and competitive benefits, pan-European coverage and public interest services are 
the key objectives of the Decision. They therefore need to be included as first phase selection 
criteria to ensure that they are fulfilled even in the absence of any second phase of selection. 

As mentioned in recitals 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular improve 
coverage of rural areas in the Community, thus bridging the digital divide in terms of 
geography, contributing to the competitiveness of European information and communication 
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technology industries in line with the objectives of the Lisbon strategy. Therefore, there 
should be a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In 
this respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States 
with a broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later 
than 6 months before the submission of the application, is proposed.

Изменение, внесено от Atanas Paparizov

Изменение 57
Член 7, параграф 1

1. Държавите-членки, които трябва да 
бъдат покрити от системата на 
избрания кандидат, гарантират, че 
техните компетентни органи ще 
предоставят на такъв кандидат всички 
права за използване на конкретния 
радиочестотен спектър, посочен в 
решението на Комисията, прието 
съгласно член 5, параграф 2 или член 6, 
параграф 3, както и всички 
разрешителни, необходими за 
експлоатацията на мобилна спътникова 
система. Решението на Комисията 
определя крайния срок, в който се 
предоставят правата и 
разрешителните.

1. Държавите-членки гарантират, че 
техните компетентни органи ще 
предоставят на избрания кандидат 
всички права за използване на 
конкретния радиочестотен спектър, 
посочен в решението на Комисията, 
прието съгласно член 5, параграф 2 или 
член 6, параграф 3, както и всички 
изисквани от тяхното национално 
право разрешителни, които са 
необходими за експлоатацията на 
мобилна спътникова система.

Or. en

Обосновка

If the national law of some of the Member States do not require issuing authorisations for the 
operation of a mobile satellite system, they should not be requested to do so, as this would 
cause additional administrative burden.

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 58
Член 7, параграф 1

1. Държавите-членки, които трябва да 
бъдат покрити от системата на 
избрания кандидат, гарантират, че 

1. Всички държави-членки гарантират, 
че техните компетентни органи ще 
предоставят на всички избрани 
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техните компетентни органи ще 
предоставят на такъв кандидат всички 
права за използване на конкретния 
радиочестотен спектър, посочен в 
решението на Комисията, прието 
съгласно член 5, параграф 2 или член 6, 
параграф 3, както и всички 
разрешителни, необходими за 
експлоатацията на мобилна спътникова 
система. Решението на Комисията 
определя крайния срок, в който се 
предоставят правата и разрешителните.

кандидати всички права за използване 
на конкретния радиочестотен спектър, 
посочен в решението на Комисията, 
прието съгласно член 5, параграф 2 или 
член 6, параграф 3, както и всички 
разрешителни, необходими за 
експлоатацията на мобилна спътникова 
система. Решението на Комисията 
определя крайния срок, в който се 
предоставят правата и разрешителните.

Or. en

Обосновка

Since eventually all Member States will grant a licence.

Изменение, внесено от Mary Honeyball

Изменение 59
Член 7, параграф 2, буква б)

б) кандидатите да отговорят на 
„крайъгълните камъни“, посочени в 
приложението към настоящото решение в 
съответствие със сроковете, 
определени от Комисията, съгласно
процедурата, определена в член 10, 
параграф 2;

б) кандидатите да отговорят на основни 
изисквания от 6 до 9, установени в 
приложението към настоящото решение в 
рамките на 22 месеца от решението за 
подбор на кандидатите; неспазването 
на тези основни изисквания в 
посочения срок дава право на Комисията 
да отнеме разрешителното и да избере 
друг кандидат в съответствие с 
процедурата, определена в дял II.

Or. en

Обосновка

Spectrum is scarce and should be quickly allocated to another applicant if the original 
applicant is unable to use it. If an applicant becomes insolvent or unable to launch a satellite 
and provide a commercial service, it is vital that the spectrum can quickly be re-allocated to 
another provider in order to gain maximum usage of the spectrum.
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Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 60
Член 7, параграф 2, буква г)

г) кандидатите да представят на 
компетентните органи на държавите-
членки годишен доклад с подробна 
информация за състоянието на 
развитието на мобилната спътникова 
система;

г) кандидатите да представят на 
компетентните органи на всички 
държави-членки годишен доклад с 
подробна информация за състоянието на 
развитието на мобилната спътникова 
система;

Or. en

Обосновка

Since eventually all Member States will grant a licence.

Изменение, внесено от Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch и Robert 

Goebbels

Изменение 61
Член 7, параграф 2 а (нов)

2a. Държавте членки са свободни да 
предоставят права за ползване на 
съответните честотни подленти за
времето и обхвата, които са извън 
зоната на услуги на избраните
кандидати в съответствие с Решение 
2007/98/ЕО.

Or. en

Обосновка

As long as some spectrum is not used by the selected applicants in a given Member State, the 
latter should be in a position to optimize spectrum usage by allowing other candidate 
services.
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Изменение, внесено от Mary Honeyball

Изменение 62
Член 9, параграф 3 а (нов)

3a. Ако даден кандидат стане 
неплатежоспособен или в друго 
отношение е неспособен да изпълни
общите условия, предвидени в член 7, 
параграф 2 и е неспособен да представи 
осъществим на практика план за 
изпълнение на тези условия в срок от 
30 дни, Комисията може да отнеме 
издаденото от нея разрешително и да 
го предостави на друг кандадат в 
съответствие с разпоредбите на дял II.

Or. en

Обосновка

The procedures for dealing with the failure of an MSS operator need to be improved. In the 
event of the failure of an applicant to launch services, procedures for re-allocating spectrum 
should be streamlined. Spectrum is scarce and should be re-allocated to another applicant if 
the original applicant becomes unable to use it.

Изменение, внесено от Mary Honeyball

Изменение 63
Член 9, параграф 3 б (нов)

3б. Комисията преразгежда всяко 
предложение за сливане или поглъщане 
на всеки кандидат от друг друг 
кандидат в случаите, в които това би 
довело до предоставяне на повече от 
15MHz за земя-космос („upstream”) и 
15MHz за космос-земя („downstream”) 
на новия оператор. Комисията може 
да ограничи разрешителното на един 
оператор (след сливане) до 15MHz за 
земя-космос и 15MHz за космос-земя, в 
случаите, в които издаването на 
разрешително с по-широк обхват би 
намалило значително конкуренцията.



PE400.683v02-00 24/25 AM\708042BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

In order to promote competition several independent operators should be selected and 
maintained. The Commission should investigate any subsequent mergers or takeovers 
between applicants after authorisation is granted. If necessary the Commission should be 
able to revoke authorisation where a merger or takeover would be anti-competitive.  This 
would prevent one applicant from becoming the sole operator of MSS.  This amendment is in 
line with the Rapporteur's Amendment 4.

Изменение, внесено от Mary Honeyball

Изменение 64
Приложение, Крайъгълни камъни, точка 3

3. Приключване на експертизата на 
проекта

3. Приключване на експертизата на 
проекта

Експертизата на проекта е стадий в 
процеса на изграждане на космически 
апарати, през който приключва 
етапът на проектиране и 
разработване и започва етапът на 
производство.
Не по-късно от 90 работни дни след 
подаване на заявлението кандидатът 
предоставя ясни доказателства за 
приключване на експертизата на 
проекта в съответствие с основните 
изисквания на изграждането, посочени 
в споразумението за производство на 
спътници. Съответният документ се 
подписва от дружеството за 
производство на спътници и в него се 
посочва датата на приключване на 
експертизата на проекта.

Or. en

Обосновка

The Critical Design Review requires a substantial amount of work. New applicants that do 
not currently have satellite manufacturing agreements in place have to invest considerable 
sums to complete this process. Realistically the CDR process cannot start until the MSS 
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Decision is agreed. Typically a CDR process will take six months to complete from the start
of a contract between the operator of a system and the satellite manufacturer.
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