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Betragtning 4 a (ny)

(4a) Fra et forvaltningsmæssigt synspunkt 
er vedtagelsen af lovgivning om mobile 
satellittjenester (MSS) inden revideringen 
af telekommunikationspakken 
problematisk, og bør derfor kun være en 
ren undtagelse, at denne lovgivning 
vedtages.

Or. en
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Betragtning 12

(12) En vellykket lancering af disse tjenester (12) En vellykket lancering af disse tjenester 
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kræver desuden, at medlemsstaterne 
samordner deres administrative initiativer. 
Forskelle i de nationale 
udvælgelsesprocedurer kan stadig skabe et 
opsplittet indre marked på grund af den 
forskellige måde at anvende 
udvælgelseskriterier på, herunder 
vægtningen af kriterierne eller de forskellige 
tidsplaner for udvælgelsesprocedurerne. 
Dette ville medføre en broget skare af 
ansøgere, som udvælges i strid med disse 
mobile satellittjenesters paneuropæiske 
natur. Hvis forskellige medlemsstater 
udvælger forskellige operatører af mobile 
satellitter, kan det skabe komplekse, 
skadelige interferenssituationer eller endog 
betyde, at en udvalgt operatør hindres i at 
levere en paneuropæisk tjeneste, f.eks. hvis 
operatøren tildeles forskellige 
radiofrekvenser i forskellige medlemsstater. 
Harmoniseringen af udvælgelseskriterierne 
skal derfor suppleres med en fælles 
udvælgelsesmekanisme, således at der kan 
opnås et samordnet resultat af udvælgelserne 
for alle medlemsstater.

kræver desuden, at medlemsstaterne 
samordner deres administrative initiativer. 
Forskelle i de nationale 
udvælgelsesprocedurer kan stadig skabe et 
opsplittet indre marked på grund af den 
forskellige måde at anvende 
udvælgelseskriterier på, herunder 
vægtningen af kriterierne eller de forskellige 
tidsplaner for udvælgelsesprocedurerne. 
Dette ville medføre en broget skare af 
ansøgere, som udvælges i strid med disse 
mobile satellittjenesters paneuropæiske 
natur. Hvis forskellige medlemsstater 
udvælger forskellige operatører af mobile 
satellitter, kan det skabe komplekse, 
skadelige interferenssituationer eller endog 
betyde, at en udvalgt operatør hindres i at 
levere en paneuropæisk tjeneste, f.eks. hvis 
operatøren tildeles forskellige 
radiofrekvenser i forskellige medlemsstater. 
Harmoniseringen af udvælgelseskriterierne 
skal derfor suppleres med en fælles 
udvælgelsesmekanisme, således at der kan 
opnås et samordnet resultat af udvælgelserne 
for alle medlemsstater. Hvad 
medlemsstaternes beføjelser vedrørende 
sikring og fremme af kulturel 
mangfoldighed og mediepluralisme inden 
for tv-radiospredning angår, bør det sikres, 
at anvendelsen af national lovgivning om 
medier og mediekoncentration forbliver 
upåvirket af den samordnede 
udvælgelsesbeslutning.

Or. de

Begrundelse

Det bør i lovgivningsteksten gøres klart, at medlemsstaternes beføjelser vedrørende 
anvendelsen af national lovgivning om medier og mediekoncentration ikke påvirkes af 
udvælgelsesbeslutningen. 
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Ændringsforslag af Anni Podimata

Ændringsforslag 33
Artikel 1, stk. 1

1. Formålet med denne beslutning er at 
indføre en fællesskabsprocedure for fælles 
udvælgelse af operatører af mobile 
satellitsystemer samt fastlægge 
bestemmelserne for medlemsstaternes 
samordnede udstedelse af tilladelser til 
udvalgte operatører til at anvende 
radiofrekvenser til drift af mobile 
satellitsystemer for at lette udviklingen af et 
konkurrencedygtigt indre marked for mobile 
satellittjenester i Fællesskabet.

1. Formålet med denne beslutning er at 
indføre en fællesskabsprocedure for fælles 
udvælgelse af operatører af mobile 
satellitsystemer samt fastlægge 
bestemmelserne for alle medlemsstaternes 
samordnede udstedelse af tilladelser til 
udvalgte operatører til at anvende 
radiofrekvenser til drift af mobile 
satellitsystemer for at lette udviklingen af et 
konkurrencedygtigt indre marked for mobile 
satellittjenester i hele Fællesskabet og sikre 
geografisk dækning af alle medlemsstater.

Or. fr

Begrundelse

Det bør understreges, at de foreslåede mobile satellittjenester skal dække hele Fællesskabet.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 34
Artikel 1, stk. 1

1. Formålet med denne beslutning er at 
indføre en fællesskabsprocedure for fælles 
udvælgelse af operatører af mobile 
satellitsystemer samt fastlægge 
bestemmelserne for medlemsstaternes 
samordnede udstedelse af tilladelser til 
udvalgte operatører til at anvende 
radiofrekvenser til drift af mobile 
satellitsystemer for at lette udviklingen af et 
konkurrencedygtigt indre marked for mobile 
satellittjenester i Fællesskabet.

1. Formålet med denne beslutning er at 
indføre en fællesskabsprocedure for fælles 
udvælgelse af operatører af mobile 
satellitsystemer samt fastlægge 
bestemmelserne for alle medlemsstaternes 
samordnede udstedelse af tilladelser til 
udvalgte operatører til at anvende 
radiofrekvenser til drift af mobile 
satellitsystemer for at lette udviklingen af et 
konkurrencedygtigt indre marked for mobile 
satellittjenester over hele Fællesskabet.

Or. en
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Begrundelse

Ændringerne indføjes, eftersom alle medlemsstaterne udsteder en tilladelse.

Ændringsforslag af Atanas Paparizov

Ændringsforslag 35
Artikel 1, stk. 1

1. Formålet med denne beslutning er at 
indføre en fællesskabsprocedure for fælles 
udvælgelse af operatører af mobile 
satellitsystemer samt fastlægge 
bestemmelserne for medlemsstaternes 
samordnede udstedelse af tilladelser til 
udvalgte operatører til at anvende 
radiofrekvenser til drift af mobile 
satellitsystemer for at lette udviklingen af et 
konkurrencedygtigt indre marked for mobile 
satellittjenester i Fællesskabet.

1. Formålet med denne beslutning er at 
indføre en fællesskabsprocedure for fælles 
udvælgelse af operatører af mobile 
satellitsystemer samt fastlægge 
bestemmelserne for medlemsstaternes 
samordnede udstedelse af tilladelser til 
udvalgte operatører til at anvende 
radiofrekvenser til drift af mobile 
satellitsystemer for at lette udviklingen af et 
konkurrencedygtigt indre marked for mobile 
satellittjenester i alle medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede mobile satellittjenesters paneuropæiske natur bør understreges på en sådan 
måde, at det er tydeligt, at alle medlemsstater vil blive dækket.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 36
Artikel 1, stk. 3

3. Medlemsstaterne godkender de udvalgte 
operatører af mobile satellitsystemer i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
afsnit III.

3. Alle medlemsstaterne godkender de 
udvalgte operatører af mobile 
satellitsystemer i overensstemmelse med 
bestemmelserne i afsnit III.

Or. en

Begrundelse

Ændringen indføjes, eftersom alle medlemsstater skal udstede en tilladelse.



AM\708042DA.doc 5/23 PE400.683v02-00

DA

Ændringsforslag af Anni Podimata

Ændringsforslag 37
Artikel 1, stk. 3

3. Medlemsstaterne godkender de udvalgte 
operatører af mobile satellitsystemer i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
afsnit III.

3. Alle medlemsstaterne godkender de 
udvalgte operatører af mobile 
satellitsystemer i overensstemmelse med 
bestemmelserne i afsnit III.

Or. fr

Begrundelse

Det bør understreges, at de foreslåede mobile satellittjenester skal dække hele Fællesskabet.

Ændringsforslag af Anni Podimata

Ændringsforslag 38
Artikel 3, stk. 1

1. Kommissionen gennemfører en 
sammenlignende udvælgelsesprocedure med 
henblik på at udvælge operatører af mobile 
satellitsystemer. Kommissionen bistås af et 
kommunikationsudvalg i overensstemmelse 
med artikel 10.

1. Kommissionen gennemfører med henblik 
på levering af tjenester, der geografisk 
dækker alle EU's medlemsstater, en 
sammenlignende udvælgelsesprocedure med 
henblik på at udvælge operatører af mobile 
satellitsystemer. Kommissionen bistås af et 
kommunikationsudvalg i overensstemmelse 
med artikel 10.

Or. fr

Begrundelse

Det bør understreges, at de foreslåede mobile satellittjenester skal dække hele Fællesskabet.

Ændringsforslag af Anni Podimata

Ændringsforslag 39
Artikel 3, stk. 2
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2. Proceduren sigter mod at tage 2 GHz-
båndet i brug så hurtigt som muligt, samtidig 
med at ansøgerne får en rimelig mulighed 
for uden forskelsbehandling at deltage i den 
sammenlignende udvælgelsesprocedure.

2. Proceduren sigter mod at tage 2 GHz-
båndet i brug så hurtigt som muligt, samtidig 
med at ansøgerne får en rimelig mulighed 
for uden forskelsbehandling at deltage i den 
sammenlignende udvælgelsesprocedure, og 
proceduren finder desuden sted under 
overholdelse af principperne om 
gennemsigtighed og uafhængighed i 
forhold til ansøgerne.

Or. fr

Begrundelse

Ud over at ansøgerne får rimelig mulighed for uden forskelsbehandling at deltage i den 
sammenlignende udvælgelsesprocedure, er det vigtigt at understrege, at proceduren samtidig 
skal finde sted under overholdelse af principperne om gennemsigtighed og uafhængighed i 
forhold til ansøgerne.

Ændringsforslag af Jean-Pierre Audy

Ændringsforslag 40
Artikel 3, stk. 3

3. Kommissionen fastlægger i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
10, stk. 2:

3. Kommissionen fastlægger i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
10, stk. 2:

a) frekvensbåndene
b) frekvensressourcer, som tildeles de 
udvalgte ansøgere

a) frekvensressourcer, som tildeles de 
udvalgte ansøgere, og som ikke er over 15 
MHz fra jord-til-rum og 15 MHz fra rum-
til-jord til en enkelt ansøger

c) den sammenlignende 
udvælgelsesprocedures detaljerede krav

b) den sammenlignende 
udvælgelsesprocedures detaljerede krav

d) oplysninger og dokumenter, som skal 
vedlægges ansøgningerne

c) oplysninger og dokumenter, som skal 
vedlægges ansøgningerne

e) omstændigheder, der kan berettige 
formidling af oplysninger om ansøgninger.

d) omstændigheder, der kan berettige 
formidling af oplysninger om ansøgninger.

Indkaldelsen af ansøgninger og detaljerede 
krav fastlagt i medfør af dette stykke 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Indkaldelsen af ansøgninger og detaljerede 
krav fastlagt i medfør af dette stykke 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.
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Or. en

Begrundelse

Frekvensbåndene bliver allerede defineret i artikel 1, stk. 5. Der er derfor ikke behov for litra 
a).

Ændringsforslag af Atanas Paparizov

Ændringsforslag 41
Artikel 4, stk. 1, litra b

b) ansøgerne skal i ansøgningen angive de 
ønskede frekvensressourcer, vedlægge 

b) ansøgerne skal i ansøgningen angive de 
ønskede frekvensressourcer, vedlægge:

udtalelser og dokumentation vedrørende de 
påkrævede milepæle og udvælgelseskriterier 

i) udtalelser og dokumentation vedrørende 
de påkrævede milepæle og 
udvælgelseskriterier 

ii) et bindende tilsagn om at levere MSS til 
mindst en del af hver medlemsstats område 
fra begyndelsestidspunktet for tjenesten
ii) et bindende tilsagn om at levere MSS til 
mindst 80 % af medlemsstaternes samlede 
areal fra tidspunktet for tjenestens start
iv) en plan for levering af MSS til alle 
medlemsstaternes samlede territorium og til 
mindst 50 % af befolkningen i hver 
medlemsstat

samt alle andre oplysninger og dokumenter. v) alle andre oplysninger og dokumenter.

Or. en

Begrundelse

Eftersom fordele for forbrugerne og konkurrencemæssige fordele, den paneuropæiske 
dækning samt forsyningspligtydelser er nøglemålsætninger for denne beslutning, bør der 
stilles visse mindstekrav til indholdet af ansøgningerne, af hvilke det tydeligt skal fremgå, at 
de førnævnte målsætninger opfyldes. Kravet til 80 % delvis dækning af medlemsstaternes 
områder og 50 % dækning af befolkningen i hver enkelt medlemsstat indføres, så der er 
tilstrækkelig garanti for, at ingen medlemsstat overses.
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Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 42
Artikel 4, stk. 1, litra b a (nyt)

(ba) ansøgningerne skal også indeholde en 
detaljeret analyse af det foreslåede system 
samt for hver medlemsstat af de ITU-
relaterede samordningsproblematikker for 
så vidt angår ansøgninger om 
satellitnetværk indsendt til ITU af 
tredjelande inden datoen for 
offentliggørelse af indkaldelsen af 
ansøgninger.

Or. en

Begrundelse

Ansøgere kan muligvis tilbyde at dække store områder af EU, men hvis de ikke kan henvise til 
en højt prioriteret ansøgning, kan de muligvis være ude at stand til at samordne deres 
systemer med satellitsystemer fra tredjelande i hele eller dele af det område, de har tilbudt at 
dække. Det er derfor vigtigt kun at inddrage de dækningsområder, hvor ansøgerne har en reel 
mulighed for virkelig at gennemføre deres tjenester i overensstemmelse med ITU's 
radioregulativer. Det er nødvendigt med en nøje undersøgelse, så kun områder, hvor der er 
høj sandsynlighed for, at der reelt udbydes tjenester, bliver taget i betragtning.

Ændringsforslag af Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Ændringsforslag 43
Artikel 4, stk. 1, litra b a (nyt)

(ba) Ydermere skal ansøgninger indeholde 
et bindende tilsagn fra ansøgeren om at 
sikre, at det foreslåede system vil levere 
tjenester til mindst 60 % af 
medlemsstaternes samlede areal i Europa.
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Or. en

Ændringsforslag af Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Ændringsforslag 44
Artikel 5, stk. 1

1. Kommissionen vurderer inden 40 
hverdage efter offentliggørelse af listen over 
godkendte ansøgere, om ansøgerne har 
godtgjort, at deres mobile satellitsystemer 
har gennemgået den påkrævede tekniske og 
kommercielle udvikling. Denne vurdering 
baseres på, om den række af milepæle, som 
er opført i bilaget til denne beslutning, er 
gennemført. Milepælenes indhold 
fastlægges i detaljer af Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
10, stk. 2. Der skal i hele udvælgelsesfasen 
tages hensyn til de foreslåede mobile 
satellitsystemers pålidelighed og 
levedygtighed.

1. Kommissionen vurderer inden 40 
hverdage efter offentliggørelse af listen over 
godkendte ansøgere, om ansøgerne har 
godtgjort, at deres mobile satellitsystemer 
har gennemgået den påkrævede tekniske og 
kommercielle udvikling. Denne vurdering 
baseres på, om milepæl 1-5 i bilaget til 
denne beslutning er tilfredsstillende
gennemført. Der skal i hele 
udvælgelsesfasen tages hensyn til 
ansøgernes samt de foreslåede mobile 
satellitsystemers pålidelighed og 
levedygtighed.

Or. en

Begrundelse

Ansøgere, der opfylder de objektive krav, får adgang til deltagelse i første udvælgelsesfase på 
rimelige vilkår og uden forskelsbehandling 

Milepæl et til fem er de første skridt inden for investeringer i satellitter, og derfor kan de gøre 
de relevante myndigheder i stand til at bedømme det reelle engagement hos ansøgere med 
troværdige projekter.

De foreslåede mobile satellitsystemers indledningsvise områdedækning bør være på et 
tilstrækkeligt niveau, hvorfor dækningskapaciteten for sådanne systemer sættes højt, men det 
skal sikres, at det første skridt ikke risikerer at få ansøgere til at afstå fra nødvendige 
investeringer.

Ændringsforslag af Atanas Paparizov

Ændringsforslag 45
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)
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1a. Ansøgerne skal opfylde følgende 
mindstekrav:
a) dækning af hele EU’s geografiske 
område:
Det foreslåede system giver på tidspunktet 
for tjenestens start dækning i mindst 80 % 
af medlemsstaternes samlede landområde i 
Europa.
b) målsætninger for public service: 
Det foreslåede system omfatter:

 levering af en eller flere vitale 
forsyningspligtydelser (f.eks. 
civilbeskyttelse og katastrofehjælp), som 
bidrager til beskyttelse af EU-borgernes 
sundhed og sikkerhed

 levering af interaktive 
tovejshøjhastighedsdatatjenester i de 
medlemsstater, der har en 
bredbåndsudbredelse under EU-
gennemsnittet beregnet på grundlag af 
oplysninger, der er tilgængelige senest seks 
måneder inden fremsendelse af 
ansøgningen.

Or. en

Justification

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.
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Ændringsforslag af Anni Podimata

Ændringsforslag 46
Artikel 5, stk. 1, litra a (nyt)

1a. Ansøgerne skal opfylde følgende 
mindstekrav:
a) fordele for forbrugerne og 
konkurrencemæssige fordele:
Det foreslåede system omfatter mindst to af 
følgende: envejs multimedie- og 
datatjenester, grundlæggende interaktive 
tale- og lavhastighedstjenester og 
interaktive tovejshøjhastighedsdata- og 
multimedietjenester.
b) dækning af hele EU’s geografiske 
område:
Formålet med det foreslåede system er 
sikring af levering af mobile 
satellittjenester, der geografisk dækker alle 
EU's medlemsstater. Alt efter de aktuelle 
forhold skal det foreslåede system levere 
mobile satellittjenester, der sikrer en 
dækning på mindst 70 % af EU's 
medlemsstaters område på tidspunktet for 
tjenestens start, og så snart tjenesten er 
etableret skal der gives tilsagn om at sikre 
dækning af alle EU's medlemsstater efter 
senest syv år.«
c) målsætninger for public service:
Det foreslåede system omfatter mindst en 
eller flere vitale forsyningspligtydelser 
(f.eks. civilbeskyttelse og katastrofehjælp), 
som bidrager til beskyttelse af EU-
borgernes sundhed og sikkerhed.

Or. fr

Justification

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 
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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 .

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 47
Artikel 6, stk. 1, indledning

1. Hvis den samlede efterspørgsel fra de 
ansøgere, der godkendes under første 
udvælgelsesfase, overstiger de tilgængelige 
frekvensressourcer som fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, 
udvælger Kommissionen godkendte 
ansøgere efter følgende supplerende 
kriterier:

1. Hvis den samlede efterspørgsel fra de 
ansøgere, der godkendes under første 
udvælgelsesfase, overstiger de tilgængelige 
frekvensressourcer som fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, 
udvælger Kommissionen godkendte 
ansøgere efter følgende supplerende kriterier 
og med følgende prioriteter, der bl.a. tager 
højde for de oprindelige oplysninger, 
ansøgeren har forelagt i overensstemmelse 
med artikel 4, stk. 1, litra ba):

Or. en

Begrundelse

Ansøgere kan muligvis tilbyde at dække store områder af EU, men hvis det ikke hviler på en 
højt prioriteret ansøgning, kan de muligvis være ude at stand til at samordne med 
satellitsystemer fra tredjelande i hele eller dele af det område, de har tilbudt at dække. Det er 
derfor vigtigt, kun at inddrage de dækningsområder, hvor ansøgerne, har en reel mulighed 
for virkelig at gennemføre deres tjenester i overensstemmelse med ITU's radioregulativer. Det 
er nødvendigt med en nøje undersøgelse, så kun områder, hvor der er høj sandsynlighed for, 
at der reelt udbydes tjenester, bliver taget i betragtning.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 48
Artikel 6, stk. 1, litra a

a) fordele for forbrugerne og a) fordele for forbrugerne og 
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konkurrencemæssige fordele konkurrencemæssige fordele, f.eks. i 
forbindelse med infrastrukturkonkurrence 
samt lige og åben tilgang til platforme

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med udvælgelsesbeslutningen bør der også tages hensyn til andre kriterier 
såsom beskyttelse og fremme af kulturel mangfoldighed samt mediepluralisme. 

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 49
Artikel 6, stk. 1, litra b

b) frekvensanvendelsens effektivitet frekvensanvendelsens effektivitet (20% 
vægtning):
Kriteriet omhandler 
frekvensanvendelseseffektiviteten i det af 
ansøgeren foreslåede system. Kriteriet 
indeholder to delkriterier:

 den samlede mængde frekvensressourcer, 
der er nødvendige for at opnå det 
tjenesteydelsesniveau, der skal leveres for 
så vidt angår antal brugere og 
områdedækning, samt nødvendigheden af 
den service, der skal leveres i forbindelse 
med den offentlige sikkerhed samt 
kvaliteten, pålideligheden og 
omkostningerne af den tjeneste, der skal 
leveres

 datastrømskapaciteten

Or. en

Begrundelse

Der skal tages højde for ovennævnte kritiske faktorer, så der kan sikres en effektiv og 
passende brug af frekvensressourcer til forskellige former for tjenester (multimedie, offentlig 
sikkerhed osv.).
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Ændringsforslag af Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Dominique Vlasto

Ændringsforslag 50
Artikel 6, stk. 1, litra b

b) frekvensanvendelsens effektivitet b) frekvensanvendelsens effektivitet (20 % 
vægtning):
Kriteriet omhandler effektiviteten i det af 
ansøgeren foreslåede system.«Kriteriet 
indeholder to delkriterier:

 det samlede antal nødvendige frekvenser 
og antallet af potentielle brugere

 datastrømskapaciteten

Or. en

Begrundelse

For at opnå frekvensanvendelseseffektivitet er det vigtigt at udregne forholdet mellem de 
nødvendige frekvensressourcer til et givent system og det forventede resultat. Antallet af 
abonnenter eller potentielle brugere kan beregnes objektivt og er det mest neutrale parameter 
til måling af det forventede resultat af frekvensanvendelseseffektiviteten.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 51
Artikel 6, stk. 1, litra d

d) målsætninger for public service. d) målsætninger for public service, herunder 
fremme af målsætninger, der er i 
offentlighedens interesse, såsom kulturel 
mangfoldighed og mediepluralisme.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med udvælgelsesbeslutningen skal der også tages hensyn til andre kriterier, 
såsom beskyttelse og fremme af kulturel mangfoldighed samt mediepluralisme. 
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 52
Artikel 6, stk. 1, litra c

c) dækning af hele EU’s område c) dækning af hele EU’s område (40 % 
vægtning):
Kriteriet omhandler det geografiske 
område, hvortil tjenesterne leveres af det af 
ansøgeren foreslåede system. Kriteriet 
indeholder tre delkriterier:

 dækning af alle medlemsstater

 levering af tjenesten i hver medlemsstat 
til mindst 50 % af befolkningen og til 
mindst 60 % af medlemsstaternes område

 graden af geografisk dækning (med en 
tærskel på 80 %) af medlemsstaternes 
samlede landområde i Europa på 
tidspunktet for tjenestens start.

Or. en

Begrundelse

Alle medlemsstater bør have dækning med MSS, eftersom MSS kan spille en vigtig rolle i 
mindskelsen af den digitale kløft, som skyldes geografisk beliggenhed (herunder landdistrikter 
og fjerntliggende områder), i hele EU. En effektiv paneuropæisk dækning er teknisk mulig 
ifølge operatørerne. Styrkelse af det indre marked og bidrag til den territoriale samhørighed 
er af central betydning. Det foreslåede dækningsområde for de tjenester, der skal leveres af 
en ansøger, er derfor et vigtigt element, der skal tages højde for på passende vis i løbet af 
udvælgelsesproceduren.

Ændringsforslag af Atanas Paparizov

Ændringsforslag 53
Artikel 6, stk. 1, litra c

c) dækning af hele EU’s område c) dækning af hele EU’s område (40 % 
vægtning):
Kriteriet omhandler det geografiske 
område, hvortil tjenesterne leveres af det af 
ansøgeren foreslåede system, dvs. graden af 
geografisk dækning af medlemsstaternes 
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samlede landområde i Europa på 
tidspunktet for tjenestens start (med en 
tærskel på 90 % .

Or. en

Begrundelse

Udvælgelsesprocedurens anden fase organiseres, hvis efterspørgslen vedrørende udvikling af 
MSS overstiger de tilgængelige frekvensressourcer. I den forbindelse bør der indføres højere 
krav til de mulige MSS-operatører, så EU-borgernes interesserer sikres i videst mulig 
udstrækning.

Ændringsforslag af Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Ændringsforslag 54
Artikel 6, stk. 1, litra c

c) dækning af hele EU’s område c) dækning af hele EU’s område (40 % 
vægtning):
Kriteriet omhandler det geografiske 
område, hvortil tjenesterne leveres af det af 
ansøgeren foreslåede system. Kriteriet 
indeholder to delkriterier:

 antallet af medlemsstater, hvor mindst 50 
% af befolkningen bor inden for det 
område, hvortil tjenesterne leveres

 graden af geografisk dækning på 
tidspunktet for tjenestens start af 
medlemsstaternes samlede landområde i 
Europa med henblik på senere levering af 
paneuropæisk dækning.

Or. en

Begrundelse

Dækning er en af hovedfordelene i forbindelse med blandede satellit- og jordbaserede 
systemer i forhold til rent jordbaserede systemer. For at sikre at det højest mulige antal EU-
borgere kan drage nytte af mobile satellittjenester, er det vigtigt at tillægge 
dækningskriterierne stor betydning (40 %).
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Udvælgelsesproceduren baseres på de foreslåede kriterier, herunder dækning af hele EU’s 
område, hvilket sikrer, at ansøgerne tilbyder den bedst mulige dækning.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 55
Artikel 6, stk. 1, litra d

(d) målsætninger for public service. d) målsætninger for public service (20 %):
Kriteriet drejer sig om, i hvilket omfang det 
af ansøgeren foreslåede system bidrager til 
at opfylde bestemte public service-
målsætninger, som ikke er omfattet af 
kriterierne i litra a) til c). Kriteriet 
indeholder tre delkriterier:

 levering af vitale forsyningspligtydelser 
(f.eks. civilbeskyttelse og katastrofehjælp), 
som bidrager til beskyttelse af EU-
borgernes sundhed og sikkerhed

 systemets integritet og sikkerhed

 det foreslåede systems evne til at mindske 
den digitale kløft mellem regionerne.

Or. en

Begrundelse

MSS kan spille en vigtig rolle for så vidt angår mindskelse af den digitale kløft, som skyldes 
geografisk beliggenhed (herunder landdistrikter og fjerntliggende områder), styrkelse af det 
indre marked og bidrag til den territoriale samhørighed.

Ændringsforslag af Atanas Paparizov

Ændringsforslag 56
Artikel 6, stk. 1, litra d

(d) målsætninger for public service. d) målsætninger for public service (20 %):

Kriteriet drejer sig om, i hvilket omfang det 
af ansøgeren foreslåede system bidrager til 
at opfylde bestemte public service-
målsætninger, som ikke er omfattet af 
kriterierne i litra a) til c). Kriteriet 
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indeholder tre delkriterier:

 levering af vitale forsyningspligtydelser 
(f.eks. civilbeskyttelse og katastrofehjælp), 
som bidrager til beskyttelse af EU-
borgernes sundhed og sikkerhed

 levering af interaktive 
tovejshøjhastighedsdatatjenester i de
medlemsstater, der har en 
bredbåndsudbredelse under EU-
gennemsnittet beregnet på grundlag af 
oplysninger, der er tilgængelige senest seks 
måneder inden fremsendelse af 
ansøgningen 

 systemets integritet og sikkerhed.

Or. en

Justification

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.

Ændringsforslag af Atanas Paparizov

Ændringsforslag 57
Artikel 7, stk. 1

1. Medlemsstater, som skal dækkes af den 
udvalgte ansøgers system, sikrer, at deres 
kompetente myndigheder tildeler en sådan
ansøger enhver ret til at anvende den 
specifikke radiofrekvens, som 
Kommissionen har fastlagt i sin beslutning i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, eller 

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres 
kompetente myndigheder tildeler den 
udvalgte ansøger enhver ret til at anvende 
den specifikke radiofrekvens, som 
Kommissionen har fastlagt i sin beslutning i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, eller 
artikel 6, stk. 3, samt enhver anden 
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artikel 6, stk. 3, samt enhver anden 
tilladelse, der måtte være nødvendig for at 
drive et mobilt satellitsystem.
Kommissionen fastsætter en frist for 
tildelingen af tilladelserne i sin beslutning.

tilladelse, der i henhold til national 
lovgivning måtte være nødvendig for at 
drive et mobilt satellitsystem.

Or. en

Begrundelse

Hvis den nationale lovgivning i en medlemsstat ikke kræver udstedelse af tilladelser til drift af 
mobile satellitsystemer, bør det ikke kræves, at de gør det, da det vil skabe yderligere 
administrative byrder.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 58
Artikel 7, stk. 1

1. Medlemsstater, som skal dækkes af den 
udvalgte ansøgers system, sikrer, at deres 
kompetente myndigheder tildeler en sådan
ansøger enhver ret til at anvende den 
specifikke radiofrekvens, som 
Kommissionen har fastlagt i sin beslutning i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, eller 
artikel 6, stk. 3, samt enhver anden 
tilladelse, der måtte være nødvendig for at 
drive et mobilt satellitsystem. 
Kommissionen fastsætter en frist for 
tildelingen af tilladelserne i sin beslutning.

1. Alle medlemsstater sikrer, at deres 
kompetente myndigheder tildeler enhver af 
de udvalgte ansøgere enhver ret til at 
anvende den specifikke radiofrekvens, som 
Kommissionen har fastlagt i sin beslutning i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, eller 
artikel 6, stk. 3, samt enhver nødvendig 
tilladelse, der i henhold til national 
lovgivning måtte være nødvendig for at 
drive et mobilt satellitsystem. 
Kommissionen fastsætter en frist for 
tildelingen af tilladelserne i sin beslutning.

Or. en

Begrundelse

Ændringen indføjes, eftersom alle medlemsstater skal udstede en tilladelse.

Ændringsforslag af Mary Honeyball

Ændringsforslag 59
Artikel 7, stk. 2, litra b
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b) ansøgerne skal gennemføre de i bilaget til 
denne beslutning fastlagte milepæle i 
overensstemmelse med de frister, som 
Kommissionen fastlægger i 
overensstemmelse med den i artikel 10, stk. 
2, nævnte procedure

b) ansøgerne skal gennemføre de i bilaget til 
denne beslutning fastlagte milepæle 6 til 9 
senest 22 måneder efter afgørelsen 
vedrørende udvælgelsen af ansøgere. 
Gennemføres disse milepæle ikke inden for 
denne tidsramme, kan Kommissionen 
trække tilladelsen tilbage og vælge en 
anden ansøger i overensstemmelse med den 
i afsnit II nævnte procedure

Or. en

Begrundelse

Frekvensressourcerne er knappe og skal hurtigt tildeles en anden ansøger, hvis den første 
ansøger ikke er i stand til at anvende dem. Hvis en ansøger bliver insolvent eller ude af stand 
til at opsende en satellit og levere kommercielle serviceydelser, er det yderst vigtigt, at 
frekvenser hurtigt kan tildeles en anden udbyder, så der sikres maksimal udnyttelse af 
frekvenserne.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 60
Artikel 7, stk. 2, litra d

d) ansøgerne skal tilstille de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne en 
årsrapport, hvor de gør status over 
udviklingen af et mobilt satellitsystem

d) ansøgerne skal tilstille de kompetente 
myndigheder i alle medlemsstater en 
årsrapport, hvor de gør status over 
udviklingen af et mobilt satellitsystem

Or. en

Begrundelse

Ændringen indføjes, eftersom alle medlemsstater udsteder en tilladelse.

Ændringsforslag af Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Ændringsforslag 61
Artikel 7, stk. 2 a (nyt)

2a.  Medlemsstaterne kan i 
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overensstemmelse med beslutning 
2007/98/EF frit tildele brugsret til de 
pågældende frekvensdelbånd for det 
tidsrum og i den grad, de ikke ligger inden 
for de udvalgte ansøgeres 
dækningsområde.

Or. en

Begrundelse

Så længe nogle frekvenser ikke anvendes af de udvalgte ansøgere i en given medlemsstat, skal 
denne kunne optimere frekvensanvendelsen ved at udstede tilladelser til andre ansøgere.

Ændringsforslag af Mary Honeyball

Ændringsforslag 62
Artikel 9, stk. 3 a (nyt)

3a. Bliver en ansøger insolvent eller på 
anden måde ude af stand til at opfylde de 
fælles betingelser i artikel 7, stk. 2, samt 
ude af stand til at præsentere en 
gennemførlig plan for opfyldelse af disse 
krav inden 30 dage, kan Kommissionen i 
overensstemmelse med afsnit II trække 
tilladelsen tilbage og tildele en anden 
ansøger den.

Or. en

Begrundelse

Procedurerne vedrørende en MSS-operatørs manglende opfyldelse af de fælles betingelser må 
forbedres. Skulle en ansøger undlade at iværksætte sine tjenester, bør procedurerne for 
gentildeling af frekvenser være klare. Frekvensressourcerne er knappe og bør tildeles en 
anden ansøger, hvis den første ansøger ikke er i stand til at anvende dem.

Ændringsforslag af Mary Honeyball

Ændringsforslag 63
Artikel 9, stk. 3 b (nyt)
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3b. Kommissionen vurderer enhver 
ansøgers planlagte sammenlægning eller 
overtagelse af en anden ansøger, hvor dette 
resulterer i, at der sammenlagt tildeles 
mere end 15 MHz fra jord-til-rum og 15 
MHz fra rum-til-jord. Kommissionen 
begrænser tilladelsen til en enkelt 
(sammenlagt) operatør til 15 MHz fra jord-
til-rum og 15 MHz fra rum-til-jord, hvor 
tildeling af en mere omfattende tilladelse 
ville begrænse konkurrencen væsentligt.

Or. en

Begrundelse

Der bør udvælges og opretholdes flere uafhængige operatører for at fremme konkurrencen.
Kommissionen bør undersøge alle sammenlægninger eller overtagelser mellem ansøgere efter 
udstedelse af tilladelserne. Om nødvendigt bør Kommissionen have beføjelser til at trække en 
tilladelse tilbage, hvis en sammenlægning eller overtagelse ville blive 

konkurrencebegrænsende.«Dette kan forhindre, at en ansøger bliver den eneste operatør 
inden for MSS. Denne ændring er i overensstemmelse med ordførerens ændringsforslag 4.

Ændringsforslag af Mary Honeyball

Ændringsforslag 64
Bilag, Milepæle, punkt 3

3. Færdiggørelse af den såkaldte Critical 
Design Review

3. Færdiggørelse af den såkaldte Critical 
Design Review

Critical Design Review er den fase i 
rumfartøjsimplementeringsprocessen, hvor 
design- og udviklingsfasen slutter, og 
fremstillingsfasen begynder.
Ansøgeren skal senest 90 hverdage efter 
fremsendelsen af ansøgningen klart 
dokumentere, at Critical Design Review er 
afsluttet i overensstemmelse med de 
konstruktionsmilepæle, der er angivet i 
aftalen om fremstilling af satellitterne. Det 
relevante dokument skal underskrives af 
det selskab, der fremstiller satellitterne, og 
skal angive datoen for afslutningen af 
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Critical Design Review.

Or. en

Begrundelse

Den såkaldte Critical Design Review (CDR) kræver et stort stykke arbejde. Nye ansøgere, der 
ikke har indgået aftaler om fremstilling af satellitter, er nødt til at investere betragtelige beløb 
for at tilendebringe denne proces. Realistisk set kan CDR-processen ikke begynde, før der er 
indgået en aftale om en MSS-beslutning. Det vil normalt tage seks måneder at gennemføre en 
CDR-proces fra indgåelsen af kontrakten mellem systemoperatøren og satellitleverandøren.
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