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Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 31
Overweging 4 bis (nieuw)

(4bis) Uit regelgevend oogpunt is de 
vaststelling van MSS-wetgeving vóór de 
herziening van het telecommunicatiepakket 
problematisch en daarom dient deze 
wetgeving uitsluitend als een uitzonderlijke 
regeling te worden vastgesteld.

Or. en

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 32
Overweging 12
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(12) Bovendien is voor een succesvolle 
lancering van dergelijke diensten coördinatie 
van het regelgevend optreden van de 
lidstaten nodig. Verschillen in de nationale 
selectieprocedures zouden toch nog tot een 
versnippering van de interne markt kunnen 
leiden door uiteenlopende toepassing van de 
selectiecriteria, zoals de weging van de 
criteria, of verschillende tijdschema's voor 
de selectieprocedures. Dit zou leiden tot een 
lappendeken van geselecteerde aanvragers, 
hetgeen in tegenspraak is met de pan-
Europese aard van deze mobiele 
satellietdiensten. Wanneer door 
verschillende lidstaten verschillende mobiele 
satellietexploitanten worden geselecteerd, 
kan dit leiden tot complexe situaties met 
schadelijke interferentie of kan dit zelfs 
betekenen dat een geselecteerde exploitant 
geen pan-Europese dienst kan leveren, 
bijvoorbeeld wanneer aan deze exploitant in 
verschillende lidstaten verschillende 
radiofrequenties worden toegewezen. 
Daarom moet de harmonisatie van de 
selectiecriteria worden aangevuld met de 
vaststelling van een gemeenschappelijk 
selectiemechanisme dat voor een 
gecoördineerd selectieresultaat voor alle 
lidstaten zorgt.

(12) Bovendien is voor een succesvolle 
lancering van dergelijke diensten coördinatie 
van het regelgevend optreden van de 
lidstaten nodig. Verschillen in de nationale 
selectieprocedures zouden toch nog tot een 
versnippering van de interne markt kunnen 
leiden door uiteenlopende toepassing van de 
selectiecriteria, zoals de weging van de 
criteria, of verschillende tijdschema's voor 
de selectieprocedures. Dit zou leiden tot een 
lappendeken van geselecteerde aanvragers, 
hetgeen in tegenspraak is met de pan-
Europese aard van deze mobiele 
satellietdiensten. Wanneer door 
verschillende lidstaten verschillende mobiele 
satellietexploitanten worden geselecteerd, 
kan dit leiden tot complexe situaties met 
schadelijke interferentie of kan dit zelfs 
betekenen dat een geselecteerde exploitant 
geen pan-Europese dienst kan leveren, 
bijvoorbeeld wanneer aan deze exploitant in 
verschillende lidstaten verschillende 
radiofrequenties worden toegewezen. 
Daarom moet de harmonisatie van de 
selectiecriteria worden aangevuld met de 
vaststelling van een gemeenschappelijk 
selectiemechanisme dat voor een 
gecoördineerd selectieresultaat voor alle 
lidstaten zorgt. In de wetenschap dat de 
lidstaten bevoegd zijn voor het waarborgen 
en bevorderen van de culturele 
verscheidenheid en het mediapluralisme, 
dient ervoor te worden gezorgd dat het 
gecoördineerde selectiebesluit de 
toepassing van het nationale media- en 
mediaconcentratierecht onberoerd laat.

Or. de

Motivering

In de tekst moet worden verduidelijkt dat het selectiebesluit geen invloed mag hebben op de 
bevoegdheden van de lidstaten ten aanzien van de toepassing van het nationale media- en 
mediaconcentratierecht. 
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Amendement ingediend door Anni Podimata

Amendement 33
Artikel 1, lid 1

1. Deze beschikking heeft tot doel een 
communautaire procedure in te stellen voor 
de gemeenschappelijke selectie van 
exploitanten van mobiele satellietsystemen 
en bepalingen vast te stellen voor de 
gecoördineerde machtiging van de 
geselecteerde exploitanten voor het gebruik 
van radiospectrum voor de exploitatie van 
mobiele satellietsystemen door de lidstaten, 
teneinde de ontwikkeling van een op 
concurrentie gebaseerde interne markt voor 
mobiele satellietdiensten in de Gemeenschap 
te vergemakkelijken.

1. Deze beschikking heeft tot doel een 
communautaire procedure in te stellen voor 
de gemeenschappelijke selectie van 
exploitanten van mobiele satellietsystemen 
en bepalingen vast te stellen voor de 
gecoördineerde machtiging van de 
geselecteerde exploitanten voor het gebruik 
van radiospectrum voor de exploitatie van 
mobiele satellietsystemen door alle lidstaten, 
teneinde de ontwikkeling van een op 
concurrentie gebaseerde interne markt voor 
mobiele satellietdiensten in de hele 
Gemeenschap te vergemakkelijken en 
geografische dekking van alle lidstaten te 
waarborgen.

Or. fr

Motivering

De pan-Europese aard van de voorgestelde mobiele satellietdiensten moet worden benadrukt.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 34
Artikel 1, lid 1

1. Deze beschikking heeft tot doel een 
communautaire procedure in te stellen voor 
de gemeenschappelijke selectie van 
exploitanten van mobiele satellietsystemen 
en bepalingen vast te stellen voor de 
gecoördineerde machtiging van de 
geselecteerde exploitanten voor het gebruik 
van radiospectrum voor de exploitatie van 
mobiele satellietsystemen door de lidstaten, 
teneinde de ontwikkeling van een op 
concurrentie gebaseerde interne markt voor 
mobiele satellietdiensten in de Gemeenschap 
te vergemakkelijken.

1. Deze beschikking heeft tot doel een 
communautaire procedure in te stellen voor 
de gemeenschappelijke selectie van 
exploitanten van mobiele satellietsystemen 
en bepalingen vast te stellen voor de 
gecoördineerde machtiging van de 
geselecteerde exploitanten voor het gebruik 
van radiospectrum voor de exploitatie van 
mobiele satellietsystemen door alle lidstaten, 
teneinde de ontwikkeling van een op 
concurrentie gebaseerde interne markt voor 
mobiele satellietdiensten in de hele
Gemeenschap te vergemakkelijken.
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Or. en

Motivering

Omdat uiteindelijk alle lidstaten een vergunning zullen verlenen.

Amendement ingediend door Atanas Paparizov

Amendement 35
Artikel 1, lid 1

1. Deze beschikking heeft tot doel een 
communautaire procedure in te stellen voor 
de gemeenschappelijke selectie van 
exploitanten van mobiele satellietsystemen 
en bepalingen vast te stellen voor de 
gecoördineerde machtiging van de 
geselecteerde exploitanten voor het gebruik 
van radiospectrum voor de exploitatie van 
mobiele satellietsystemen door de lidstaten, 
teneinde de ontwikkeling van een op 
concurrentie gebaseerde interne markt voor 
mobiele satellietdiensten in de 
Gemeenschap te vergemakkelijken.

1. Deze beschikking heeft tot doel een 
communautaire procedure in te stellen voor 
de gemeenschappelijke selectie van 
exploitanten van mobiele satellietsystemen 
en bepalingen vast te stellen voor de 
gecoördineerde machtiging van de 
geselecteerde exploitanten voor het gebruik 
van radiospectrum voor de exploitatie van 
mobiele satellietsystemen door de lidstaten, 
teneinde de ontwikkeling van een op 
concurrentie gebaseerde interne markt voor 
mobiele satellietdiensten in alle lidstaten te 
vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

Het pan-Europese karakter van de voorgestelde mobiele satellietdiensten moet worden 
beklemtoond. 

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 36
Artikel 1, lid 3

3. De geselecteerde exploitanten van 
mobiele satellietsystemen worden door de
lidstaten overeenkomstig de bepalingen van 
titel III gemachtigd.

3. De geselecteerde exploitanten van 
mobiele satellietsystemen worden door alle
lidstaten overeenkomstig de bepalingen van 
titel III gemachtigd.

Or. en
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Motivering

Omdat uiteindelijk alle lidstaten een vergunning zullen verlenen.

Amendement ingediend door Anni Podimata

Amendement 37
Artikel 1, lid 3

3. De geselecteerde exploitanten van 
mobiele satellietsystemen worden door de
lidstaten overeenkomstig de bepalingen van 
titel III gemachtigd.

3. De geselecteerde exploitanten van 
mobiele satellietsystemen worden door alle
lidstaten overeenkomstig de bepalingen van 
titel III gemachtigd.

Or. fr

Motivering

De pan-Europese aard van de voorgestelde mobiele satellietdiensten moet worden benadrukt.

Amendement ingediend door Anni Podimata

Amendement 38
Artikel 3, lid 1

1. Door de Commissie wordt een 
vergelijkende selectieprocedure 
georganiseerd voor de selectie van 
exploitanten van mobiele satellietsystemen. 
De Commissie wordt overeenkomstig 
artikel 10 bijgestaan door het Comité voor 
communicatie.

1. Door de Commissie wordt een 
vergelijkende selectieprocedure 
georganiseerd voor de selectie van 
exploitanten van mobiele satellietsystemen 
met het oog op de levering van diensten op 
de geografische dekking van alle lidstaten 
van de Europese Unie. De Commissie 
wordt overeenkomstig artikel 10 bijgestaan 
door het Comité voor communicatie.

Or. fr

Motivering

De pan-Europese aard van de voorgestelde mobiele satellietdiensten moet worden benadrukt.
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Amendement ingediend door Anni Podimata

Amendement 39
Artikel 3, lid 2

2. Met de procedure wordt getracht de 
2 GHz-frequentieband onverwijld in gebruik 
te nemen, terwijl de kandidaten een eerlijke 
en niet-discriminerende mogelijkheid 
krijgen aan de vergelijkende 
selectieprocedure deel te nemen.

2. Met de procedure wordt getracht de 
2 GHz-frequentieband onverwijld in gebruik 
te nemen, terwijl de kandidaten een eerlijke 
en niet-discriminerende mogelijkheid 
krijgen aan de vergelijkende 
selectieprocedure deel te nemen, en de 
procedure ten opzichte van de kandidaten 
moet verlopen met inachtneming van de 
beginselen van transparantie en 
onafhankelijkheid.

Or. fr

Motivering

Behalve dat moet worden benadrukt dat de kandidaten op een eerlijke en niet-
discriminerende manier aan de vergelijkende selectieprocedure moeten kunnen deelnemen, zij 
er ook op gewezen dat de procedure moet verlopen met inachtneming van de beginselen van 
transparantie en onafhankelijkheid ten opzichte van de kandidaten

Amendement ingediend door Jean-Pierre Audy

Amendement 40
Artikel 3, lid 3

3. De Commissie stelt volgens de procedure 
van artikel 10, lid 2, vast:

3. De Commissie stelt volgens de procedure 
van artikel 10, lid 2, vast:

(a) de frequentiebanden;
(b) de hoeveelheid spectrum die aan de 
geselecteerde aanvragers wordt toegewezen;

(a) de hoeveelheid spectrum die aan de 
geselecteerde aanvragers wordt toegewezen, 
waarbij voor elke afzonderlijke aanvrager 
een maximum geldt van 15 MHz voor 
aarderuimtecommunicatie en 15 MHz voor 
ruimte-aardecommunicatie;

(c) de gedetailleerde voorschriften van de 
vergelijkende selectieprocedure;

(b) de gedetailleerde voorschriften van de 
vergelijkende selectieprocedure;

(d) de bij de aanvraag te verstrekken 
gegevens en documenten;

(c) de bij de aanvraag te verstrekken 
gegevens en documenten;

(e) de voorwaarden waaronder informatie (d) de voorwaarden waaronder informatie 
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over de aanvragen kan worden verstrekt. over de aanvragen kan worden verstrekt.
De oproep voor aanvragers en alle 
gedetailleerde voorschriften die krachtens dit 
lid worden vastgesteld, worden in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakt.

De oproep voor aanvragers en alle 
gedetailleerde voorschriften die krachtens dit 
lid worden vastgesteld, worden in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

De frequentiebanden worden reeds gedetailleerd vermeld in artikel 1, lid 5. Dit punt a) is dus 
overbodig.

Amendement ingediend door Atanas Paparizov

Amendement 41
Artikel 4, lid 1, letter b)

b) in de aanvraag moet de gevraagde 
hoeveelheid radiospectrum worden vermeld 
en moeten

b) in de aanvraag moet de gevraagde 
hoeveelheid radiospectrum worden vermeld 
en:

verklaringen en bewijsmateriaal worden 
verstrekt over de vereiste mijlpalen en de 
selectiecriteria, 

(i) verklaringen en bewijsmateriaal over de 
vereiste mijlpalen en de selectiecriteria, 

(ii) een toezegging van de aanvrager om 
vanaf het begin van de dienst in ieder geval 
op een deel van het grondgebied van elke 
lidstaat mobiele satellietdiensten aan te 
bieden;
(iii) een toezegging van de aanvrager om 
vanaf het begin van de dienst op ten minste 
80% van het geaggregeerde grondgebied 
van de lidstaten mobiele satellietdiensten 
aan te bieden;
(iv) een plan voor het op het hele 
grondgebied van alle lidstaten en aan ten 
minste 50% van de bevolking van elke 
lidstaat aanbieden van mobiele 
satellietdiensten.

alsmede eventuele andere gegevens en (v) eventuele andere gegevens en 
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documenten. documenten.

Or. en

Motivering

Aangezien de voordelen voor de consument en de concurrentie, de pan-Europese dekking en 
de diensten van algemeen belang de belangrijkste doelstellingen van de beschikking zijn, 
moeten er minimumvereisten worden opgenomen inzake de inhoud van de in te dienen 
aanvragen, met toezeggingen betreffende het 'halen' van deze doelstellingen. Het vereiste van 
80% gedeeltelijke dekking van het grondgebied van de lidstaten en 50% dekking van de 
bevolking van elke afzonderlijke lidstaat is opgenomen om te waarborgen dat geen enkele 
lidstaat buiten de boot valt.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 42
Artikel 4, lid 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) in de aanvraag moet ook een 
gedetailleerde analyse zijn opgenomen van 
het voorgestelde systeem en, voor elke 
lidstaat, van de ITU-coördinatiekwesties 
met betrekking tot aanvragen voor 
satellietnetwerken die tot de datum van 
bekendmaking van de oproep tot het 
indienen van aanvragen door derde landen 
bij de ITU zijn ingediend. 

Or. en

Motivering

Kandidaten kunnen aanbieden om grote delen van het EU-grondgebied af te dekken, maar als 
zij niet op een 'high priority filing' stoelen, kunnen ze mogelijkerwijs niet coördineren met 
satellietsystemen van derde landen in de hele (of een deel van de) aangemelde dekkingszone.   
Het is dan ook belangrijk alleen rekening te houden met die dekkingszones waar kandidaten 
echt een kans hebben hun diensten aan te bieden in overeenstemming met de ITU-
radioregelgeving. Er is een gedetailleerde analyse nodig om alleen rekening te houden met 
die gebieden waar de kans groot is dat er daadwerkelijk diensten zullen worden 
aangeboeden.

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

Amendement 43
Artikel 4, lid 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) de aanvragen bevatten verder een 
toezegging van de indiener dat het 
voorgestelde systeem op ten minste 60% 
van het geaggregeerde grondgebied van de 
lidstaten binnen Europa diensten zal 
aanbieden.

Or. en

Amendement ingediend door Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Amendement 44
Artikel 5, lid 1

1. Binnen 40 werkdagen na de publicatie van 
de lijst van aanvaardbare aanvragers 
beoordeelt de Commissie of de aanvragers 
het vereiste technische en commerciële 
ontwikkelingsniveau van hun respectieve 
mobiele satellietsystemen hebben 
aangetoond. Bij deze beoordeling wordt 
uitgegaan van de voltooiing van een aantal
mijlpalen die in de bijlage van deze 
beschikking worden vermeld. Deze 
mijlpalen worden door de Commissie 
volgens de procedure van artikel 10, lid 2, 
nader gedefinieerd. Gedurende deze hele 
selectiefase wordt rekening gehouden met de 
geloofwaardigheid en levensvatbaarheid van 
de voorgestelde mobiele satellietsystemen.

1. Binnen 40 werkdagen na de publicatie van 
de lijst van aanvaardbare aanvragers 
beoordeelt de Commissie of de aanvragers 
het vereiste technische en commerciële 
ontwikkelingsniveau van hun respectieve 
mobiele satellietsystemen hebben 
aangetoond. Bij deze beoordeling wordt 
uitgegaan van de succesvolle voltooiing van 
mijlpalen één t/m vijf die in de bijlage van 
deze beschikking worden vermeld.  .
Gedurende deze hele selectiefase wordt 
rekening gehouden met de 
geloofwaardigheid van de aanvragers en de 
levensvatbaarheid van de voorgestelde 
mobiele satellietsystemen.

Or. en

Motivering

Kandidaten die aan objectieve vereisten voldoen, mogen op een billijke en niet-
discriminatoire wijze aan de eerste selectiefase deelnemen. 
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Mijlpalen één t/m vijf zijn de eerste stappen van een satellietinvestering, die overheden in 
staat stellen de geloofwaardigheid van de aanvragers en hun projecten te beoordelen.

Het oorspronkelijke dekkingsgebied van de voorgestelde mobiele satellietsystemen moet 
voldoende groot zijn, maar niet zo groot dat kandidaatexploitanten terugschrikken voor de 
eerste noodzakelijke investeringen.

Amendement ingediend door Atanas Paparizov

Amendement 45
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Aanvragers voldoen aan de volgende 
minimumvoorschriften:
a) pan-Europese geografische dekking:
Het voorgestelde systeem voorziet in 
dekking op ten minste 80% van het 
geaggregeerde landoppervlak van de 
lidstaat binnen Europa op het moment dat 
de dienst begint;
b) overheidsbeleid-doelstellingen: 
Het voorgestelde systeem behelst:

 de levering van één of meerdere 
essentiële 
openbaredienstverleningsdiensten (zoals 
civiele bescherming, hulp bij rampen) die 
bijdragen tot de bescherming van de 
gezondheid, de veiligheid of de zekerheid 
van de burgers van de Unie,

 de levering van tweewegs (interactieve) 
hogesnelheidsgegevensdiensten in de 
lidstaten met een breedbandpenetratie die 
lager ligt dat het EU-gemiddelde, berekend 
aan de hand van de uiterlijk zes maanden 
voor de indiening van de aanvraag 
beschikbare gegevens.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Amendement ingediend door Anni Podimata

Amendement 46
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1bis. Aanvrager voldoen aan de volgende 
minimumvoorschriften:
(a) voordelen voor de consument en de 
concurrentie;
Het voorgestelde systeem voorziet in ten 
minste twee van de onderstaande diensten: 
one-way multimedia- en gegevensdiensten; 
basis stem- en lagesnelheids interactieve 
diensten; two-way (interactieve) 
hogesnelheids gegevens- en 
multimediadiensten;
(b) pan-Europese geografische dekking:
Het doel van het voorgestelde systeem is 
waarborgen dat op het gebied van de 
geografische dekking van alle lidstaten van 
de Europese Unie mobiele satellietdiensten 
worden geleverd. In de huidige 
omstandigheden moet het voorgestelde 
systeem overigens mobiele satellietdiensten 
leveren op ten minste 70% van het 
grondgebied van de lidstaten van de 
Europese Unie op het moment dat de dienst 
begint en moet het op het moment dat de 
dienst begint toezeggen uiterlijk na een 
periode van zeven jaar alle lidstaten van de 
Europese Unie geografisch af te dekken;
(c) overheidsbeleid-doelstellingen:
Het voorgestelde systeem voorziet onder 
andere in de levering van één of meerdere 
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essentiële 
openbaredienstverleningsdiensten (zoals 
civiele bescherming, hulp bij rampen) die 
bijdragen tot de bescherming van de 
gezondheid, de veiligheid of de zekerheid 
van de burgers van de Unie.

Or. fr

Motivering

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 .

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 47
Artikel 6, lid 1, inleidende formule

1. Indien de totale vraag naar radiospectrum, 
aangevraagd door in aanmerking komende 
aanvragers die niet in de eerste selectiefase 
zijn afgewezen, groter is dan de beschikbare 
hoeveelheid radiospectrum, die krachtens 
artikel 3, lid 3, is vastgesteld, selecteert de 
Commissie de in aanmerking komende 
aanvragers aan de hand van de volgende 
nadere criteria:

1. Indien de totale vraag naar radiospectrum, 
aangevraagd door in aanmerking komende 
aanvragers die niet in de eerste selectiefase 
zijn afgewezen, groter is dan de beschikbare 
hoeveelheid radiospectrum, die krachtens 
artikel 3, lid 3, is vastgesteld, selecteert de 
Commissie de in aanmerking komende 
aanvragers aan de hand van de volgende 
nadere criteria met de volgende prioriteiten, 
met inachtneming van, onder andere, de in 
eerste instantie door de aanvrager 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, b bis), 
ingediende informatie:

Or. en
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Motivering

Kandidaten kunnen aanbieden om grote delen van het EU-grondgebied af te dekken, maar als 
zij niet op een 'high priority filing' stoelen, kunnen ze mogelijkerwijs niet coördineren met 
satellietsystemen van derde landen in de hele (of een deel van de) aangemelde dekkingszone.   
Het is dan ook belangrijk alleen rekening te houden met die dekkingszones waar kandidaten 
echt een kans hebben hun diensten aan te bieden in overeenstemming met de ITU-
radioregelgeving. Er is een gedetailleerde analyse nodig om alleen rekening te houden met 
die gebieden waar de kans groot is dat er daadwerkelijk diensten zullen worden 
aangeboeden.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 48
Artikel 6, lid 1, letter a)

a) voordelen voor de consument en de 
concurrentie;

a) voordelen voor de consument en de 
concurrentie, bijvoorbeeld voor de 
infrastructuurconcurrentie en de gelijke en 
open toegang tot platformen;

Or. de

Motivering

Bij het selectiebesluit moet ook rekening worden gehouden met criteria als de bescherming en 
bevordering van de culturele verscheidenheid, en het mediapluralisme. 

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 49
Artikel 6, lid 1, letter b)

(b) spectrumefficiëntie; b) spectrumefficiëntie (weging 20%):

Dit criterium betreft de spectrumefficiëntie 
van het door de aanvrager voorgestelde 
systeem. Het criterium omvat twee 
subcriteria:

 de totale hoeveelheid spectrum die nodig 
is om het te leveren dienstniveau, in termen 
van het aantal gebruikers en het 
dekkingsgebied, te halen, alsmede de 
criticaliteit van de te leveren dienst voor de 
openbare veiligheid, de kwaliteit, de 
betrouwbaarheid en de kosten van de te 
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leveren dienst;

 de datastroomcapaciteit;

Or. en

Motivering

De hierboven genoemde kritische factoren moeten in overweging worden genomen, teneinde 
een efficiënt en evenwichtig spectrumgebruik voor verschillende soorten diensten 
(multimedia, openbareveiligheidsdiensten, enz.) te garanderen.

Amendement ingediend door Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy, 
Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Dominique Vlasto

Amendement 50
Artikel 6, lid 1, letter b)

(b) spectrumefficiëntie; b) spectrumefficiëntie (weging 20%):

Dit criterium betreft de efficiëntie van het 
door de aanvrager voorgestelde systeem.  
Het criterium omvat twee subcriteria:

 de totale hoeveelheid benodigd spectrum 
en het aantal potentiële gebruikers;

 de datastroomcapaciteit;

Or. en

Motivering

Teneinde spectrumefficiëntie te bereiken, moet worden uitgerekend wat de verhouding is 
tussen het benodigde spectrum voor een bepaald systeem en het verwachte resultaat. Het 
aantal abonnees of potentiële gebruikers is objectief kwantificeerbaar en de meest neutrale 
paramtere voor het bepalen van het verwachte resultaat voor spectrumefficiëntie.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 51
Artikel 6, lid 1, letter d)

d) overheidsbeleid-doelstellingen. d) overheidsbeleid-doelstellingen, inclusief 
de verwezenlijking van doelstellingen van 
algemeen belang, zoals de bescherming en 
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bevordering van de culturele 
verscheidenheid, en het mediapluralisme.

Or. de

Motivering

Bij het selectiebesluit moet ook rekening worden gehouden met criteria als de bescherming en 
bevordering van de culturele verscheidenheid, en het mediapluralisme. 

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 52
Artikel 6, lid 1, letter c)

(c) pan-EU geografische dekking; c) pan-Europese geografische dekking 
(weging 40%):
Dit criterium betreft het geografische 
gebied waar het door de aanvrager 
voorgestelde systeem diensten verricht. Het 
criterium omvat drie subcriteria:

 dekking van alle lidstaten;

 de levering van de dienst binnen elke 
lidstaat aan ten minste 50% van de 
bevolking en op ten minste 60% van het 
grondgebied;

 de mate van geografische dekking van 
het geaggregeerde landoppervlak van de 
lidstaten binnen Europa op het moment dat 
de diensten beginnen, met een drempel van 
80%;

Or. en

Motivering

In alle lidstaten moeten mobiele satellietdiensten worden aangeboden aangezien deze een 
belangrijke rol spelen bij het dichten van de digitale kloof tussen gebieden in de EU (met 
inbegrip van plattelands- en perifere gebieden). Bovendien is een daadwerkelijke pan-
Europese dekking volgens exploitanten technisch gezien mogelijk. Het versterken van de 
interne markt en het leveren van een bijdrage aan de territoriale cohesie zijn van essentieel 
belang. De door de aanvrager aangeboden dekking is derhalve een belangrijk criterium, 
waarmee bij de selectie op passende wijze rekening moet worden gehouden.
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Amendement ingediend door Atanas Paparizov

Amendement 53
Artikel 6, lid 1, letter c)

(c) pan-EU geografische dekking; c) pan-Europese geografische dekking 
(weging 40%):
Dit criterium betreft het geografisch gebied 
waar diensten worden verricht door het 
door de aanvrager voorgestelde systeem, 
dat wil zeggen de mate van geografische 
dekking van het geaggregeerde 
landoppervlak van de lidstaten binnen 
Europa op het moment dat de diensten 
beginnen, met een drempel van 90%.

Or. en

Motivering

De procedure van de tweede selectiefase wordt georganiseerd wanneer het verzoek 
betreffende het ontwikkelen van mobiele satellietdiensten het beschikbare spectrum 
overschrijdt. In dit verband moeten voor potentiële exploitanten van mobiele satellietdiensten 
strengere vereisten worden vastgesteld, teneinde de belangen van de burgers van de EU 
maximaal te beschermen.

Amendement ingediend door Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Amendement 54
Artikel 6, lid 1, letter c)

(c) pan-EU geografische dekking; c) pan-EU geografische dekking (weging 
40%):
Dit criterium betreft het geografische 
gebied waar het door de aanvrager 
voorgestelde systeem diensten verricht. Het 
criterium omvat twee subcriteria:

 het aantal lidstaten waar ten minste 50% 
van de bevolking zich in het gebied bevindt 
waar de diensten worden verricht;
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 de mate van geografische dekking van 
het geaggregeerde landoppervlak van de 
lidstaten binnen Europa op het moment dat 
de diensten beginnen, met als doel t.z.t. 
pan-Europese dekking aan te bieden;

Or. en

Motivering

Dekking is één van de belangrijkste voordelen van hybride terrestrische satellietsystemen in 
vergelijking met zuiver terrestrische systemen. Om ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijk 
aantal Europese burgers mobiele satellietdiensten kan gebruiken, is het belangrijk het 
dekkingscriterium voldoende zwaar te laten wegen (40%).

De selectieprocedure zal stoelen op de voorgestelde criteria, met inbegrip van pan-EU 
geografische dekking. Zo wordt bewerkstelligd dat aanvragers de best denkbare dekking 
aanbieden.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 55
Artikel 6, lid 1, letter d)

(d) overheidsbeleid-doelstellingen. d) overheidsbeleid-doelstellingen (20%):
Dit criterium betreft de mate waarin het 
door de aanvrager voorgestelde systeem 
bijdraagt tot het bereiken van bepaalde 
overheidsbeleid-doelstellingen, andere dan 
die welke worden genoemd in de letters a) 
t/m c). Het criterium omvat drie 
subcriteria:

 de levering van essentiële 
openbaredienstverleningsdiensten (zoals 
civiele bescherming, hulp bij rampen) die 
bijdragen tot de bescherming van de 
gezondheid, de veiligheid of de zekerheid 
van de burgers van de Unie;

 de integriteit en veiligheid van het 
systeem;

 het vermogen van het voorgestelde 
systeem om de digitale kloof tussen de 
regio's te overbruggen.
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Or. en

Motivering

Mobiele satellietdiensten kunnen een belangrijke rol spelen bij het overbruggen van de 
digitale kloof tussen regio's (met inbegrip van plattelands- en perifere regio's), het versterken 
van de interne markt en het vergroten van de territoriale cohesie.

Amendement ingediend door Atanas Paparizov

Amendement 56
Artikel 6, lid 1, letter d)

(d) overheidsbeleid-doelstellingen. d) overheidsbeleid-doelstellingen (20%):
Dit criterium betreft de mate waarin het 
door de aanvrager voorgestelde systeem 
bijdraagt tot het bereiken van bepaalde 
overheidsbeleid-doelstellingen, andere dan 
die welke worden genoemd in de letters a) 
t/m c). Het criterium omvat drie 
subcriteria:

 de levering van essentiële 
openbaredienstverleningsdiensten (zoals 
civiele bescherming, hulp bij rampen) die 
bijdragen tot de bescherming van de 
gezondheid, de veiligheid of de zekerheid 
van de burgers van de Unie;

 de levering van tweewegs (interactieve) 
hogesnelheidsgegevensdiensten in de 
lidstaten met een breedbandpenetratie die 
lager ligt dat het EU-gemiddelde, berekend 
aan de hand van de uiterlijk zes maanden 
voor de indiening van de aanvraag 
beschikbare gegevens; 

 de integriteit en veiligheid van het 
systeem.

Or. en

Motivering

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.
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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.

Amendement ingediend door Atanas Paparizov

Amendement 57
Artikel 7, lid 1

1. De door het systeem van de geselecteerde 
aanvrager bestreken lidstaten zorgen ervoor 
dat hun bevoegde instanties aan deze
aanvrager elk gebruiksrecht voor de 
specifieke radiofrequentie die is bepaald in 
het krachtens artikel 5, lid 2, of artikel 6, 
lid 3, vastgestelde besluit van de Commissie, 
en elke machtiging die voor de exploitatie 
van een mobiel satellietsysteem nodig is, 
verlenen. In het besluit van de Commissie 
wordt de uiterste datum bepaald waarop de 
rechten en machtigingen moeten worden 
verleend.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
bevoegde instanties aan elke geselecteerde
aanvrager elk gebruiksrecht voor de 
specifieke radiofrequentie die is bepaald in 
het krachtens artikel 5, lid 2, of artikel 6, 
lid 3, vastgestelde besluit van de Commissie, 
en elke door hun nationale wetgeving 
vereiste machtiging die voor de exploitatie 
van een mobiel satellietsysteem nodig is, 
verlenen.

Or. en

Motivering

Indien krachtens de nationale wetgeving van sommige lidstaten de afgifte van een machtiging 
voor de exploitatie van mobiele satellietsystemen niet verplicht is, moet die verplichting hier 
niet worden opgenomen, aangezien dat bijkomende administratieve lasten met zich mee zou 
brengen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 58
Artikel 7, lid 1

1. De door het systeem van de geselecteerde 
aanvrager bestreken lidstaten zorgen ervoor 

1. Alle lidstaten zorgen ervoor dat hun 
bevoegde instanties aan elke geselecteerde
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dat hun bevoegde instanties aan deze
aanvrager elk gebruiksrecht voor de 
specifieke radiofrequentie die is bepaald in 
het krachtens artikel 5, lid 2, of artikel 6, 
lid 3, vastgestelde besluit van de Commissie, 
en elke machtiging die voor de exploitatie 
van een mobiel satellietsysteem nodig is, 
verlenen. In het besluit van de Commissie 
wordt de uiterste datum bepaald waarop de 
rechten en machtigingen moeten worden 
verleend.

aanvrager elk gebruiksrecht voor de 
specifieke radiofrequentie die is bepaald in 
het krachtens artikel 5, lid 2, of artikel 6, 
lid 3, vastgestelde besluit van de Commissie, 
en elke machtiging die voor de exploitatie 
van een mobiel satellietsysteem nodig is, 
verlenen. In het besluit van de Commissie 
wordt de uiterste datum bepaald waarop de 
rechten en machtigingen moeten worden 
verleend.

Or. en

Motivering

Omdat uiteindelijk alle lidstaten een vergunning zullen verlenen.

Amendement ingediend door Mary Honeyball

Amendement 59
Artikel 7, lid 2, letter b)

(b) de aanvragers voldoen aan de in de 
bijlage van deze beschikking vermelde 
mijlpalen binnen de termijnen die de 
Commissie volgens de procedure van 
artikel 10, lid 2, vaststelt;

b) de aanvragers voldoen binnen 22 
maanden na het besluit betreffende de 
selectie van aanvragers aan de in de bijlage 
van deze beschikking vermelde mijlpalen 
zes t/m negen ; doen zij dit niet dan kan de 
Commissie de machtiging intrekken en een 
andere aanvrager selecteren volgens de 
procedure van Titel II.

Or. en

Motivering

Spectrum is een schaars goed en moet snel aan een andere aanvrager worden toegewezen 
indien de oorpsronkelijke aanvrager het niet kan gebruiken. Indien een aanvrager insolvent 
wordt of er niet in slaagt een satelliet te lanceren en een commerciële dienst aan te bieden, 
moet het spectrum snel aan een andere exploitant kunnen worden toegewezen, teneinde het 
optimaal te gbruiken.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 60
Artikel 7, lid 2, letter d)

(d) de aanvragers dienen een jaarlijks 
verslag in bij de bevoegde instanties van de
lidstaten waarin een gedetailleerd overzicht 
wordt gegeven van de stand van zaken bij de 
ontwikkeling van een mobiel 
satellietsysteem;

(d) de aanvragers dienen een jaarlijks 
verslag in bij de bevoegde instanties van alle
lidstaten waarin een gedetailleerd overzicht 
wordt gegeven van de stand van zaken bij de 
ontwikkeling van een mobiel 
satellietsysteem;

Or. en

Motivering

Omdat uiteindelijk alle lidstaten een vergunning zullen verlenen.

Amendement ingediend door Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Amendement 61
Artikel 7, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Het staat de lidstaten vrij 
gebruiksrechten voor de betrokken 
frequentiesubbanden toe te kennen voor de 
tijd en in de mate dat zij zich niet binnen 
het dienstgebied van de geselecteerde 
aanvragers bevinden, overeenkomstig 
beschikking 2007/98/EG.

Or. en

Motivering

Wanneer een bepaalde hoeveelheid spectrum door de geselecteerde aanvragers in een 
lidstaat niet wordt gebruikt, moet deze lidstaat het gebruik van spectrum kunnen 
optimaliseren door andere kandidaten toe te laten.
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Amendement ingediend door Mary Honeyball

Amendement 62
Artikel 9, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Indien een aanvrager insolvent wordt 
of anderszins niet in staat is te voldoen aan 
de algemene voorwaarden bedoeld in 
artikel 7, lid 2, en er niet in slaagt een 
serieus plan te presenteren om binnen 30 
dagen alsnog aan deze voorwaarden te 
voldoen, kan de Commissie zijn machtiging 
intrekken en overeenkomstig Titel II aan 
een andere aanvrager toekennen.

Or. en

Motivering

De procedures voor het omgaan met exploitanten van mobiele satellietdiensten die niet aan 
de voorwaarden voldoen, moeten worden verbeterd. Indien een exploitant er niet in slaagt de 
diensten te beginnen, moeten er gedetailleerde procedures voor het opnieuw toewijzen van 
spectrum voorhanden zijn. Spectrum is een schaars goed en moet aan een andere aanvrager 
worden toegewezen indien de oorpsronkelijke aanvrager het niet kan gebruiken.

Amendement ingediend door Mary Honeyball

Amendement 63
Artikel 9, lid 3 ter (nieuw)

3 ter. De Commissie onderzoekt elk voorstel 
voor een fusie of overname van enige 
aanvrager door een andere wanneer dit zou 
resulteren in een toewijzing van meer dan 
15 MHz voor aarderuimtecommunicatie 
('upstream') en 15 MHz voor ruimte-
aardecommunicatie ('downstream') aan de 
gecombineerde exploitant. De Commissie 
ken de toewijzing voor één enkele 
(gefuseerde) exploitant beperken tot 15 
MHz 'upstream' en 15 MHz 'downstream' 
indien de toewijzing van een uitgebreidere 
machtiging de concurrentie in belangrijke 
mate zou beperken.

Or. en
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Motivering

Om de concurrentie te bevorderen, dienen er meerdere onafhankelijke exploitanten te worden 
geselecteerd en actief te zijn. De Commissie dient fusies en/of overnames van aanvragers na 
de toekenning van machtigingen altijd te onderzoeken. Indien nodig moet de Commissie 
machtigingen kunnen intrekken indien een fusie of een overname de concurrentie beperkt.  Dit 
voorkomt dat een aanvrager een monopoliepositie verwerft wat mobiele satellietdiensten 
betreft. Dit AM sluit aan bij AM 4 van de rapporteur.

Amendement ingediend door Mary Honeyball

Amendement 64
Bijlage, Mijlpalen, punt 3

3. Voltooiing van de kritische 
ontwerpevaluatie ("Critical Design Review")

3. Voltooiing van de kritische 
ontwerpevaluatie ("Critical Design Review")

De kritische ontwerpevaluatie is het 
moment in het implementatieproces van het 
ruimteschip waarop de ontwerp- en 
ontwikkelingsfase eindigt en de 
fabricagefase begint.
De aanvrager levert het bewijs van de 
afronding, uiterlijk drie maanden na de 
indiening van de aanvraag, van de kritische 
ontwerpevaluatie, overeenkomstig de 
constructiemijlpalen in de overeenkomst 
voor de satellietfabricage. Het relevante 
document wordt ondertekend door de 
onderneming die de satellieten fabriceert 
en vermeldt de datum van voltooiing van de 
kritische ontwerpevaluatie.

Or. en

Motivering

De kritische ontwerpevaluatie vereist veel werk. Nieuwe aanvrager die nu niet over 
overeenkomsten voor satellietfrabicage beschikken, moeten relatief grote bedragen investeren 
om dit proces af te ronden. Het is niet realistisch te verwachten dat de kritische 
ontwerpevaluatie kan beginnen voordat de beschikking inzake mobiele satellietdiensten is 
goedgekeurd. In de regel duurt een kritische ontwerpevaluatie zes maanden vanaf de 
ondertekening van een contract tussen de exploitant van een systeem en de fabrikant van de
satelliet(en).
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