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Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 31
Considerentul 4a (nou)

(4a) Din punct de vedere al reglementării, 
legislaţia referitoare la serviciile mobile 
prin satelit (SMS), adoptată înainte de 
revizuirea documentelor legislative privind 
telecomunicaţiile, ar putea da naştere unor 
dificultăţi şi, prin urmare, ar trebui 
adoptată numai cu titlu strict excepţional.

Or. en

Amendament depus de Angelika Niebler

Amendamentul 32
Considerentul 12

În plus, lansarea cu succes a acestor servicii În plus, lansarea cu succes a acestor servicii 
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necesită acţiuni de reglementare şi 
coordonare din partea statelor membre. 
Diferenţele dintre procedurile naţionale de 
selecţie ar risca să fragmenteze piaţa internă 
din cauza aplicării diferite a criteriilor de 
selecţie, inclusiv a ponderii criteriilor, sau a 
calendarelor sau procedurilor de selecţie 
diferite. Drept urmare, ar putea exista 
candidaţi selectaţi în contradicţie cu 
caracterul paneuropean al acestor servicii 
mobile prin satelit. Selecţia, de către state 
membre diferite, a unor operatori de sisteme 
mobile de comunicaţii prin satelit diferiţi, ar 
putea avea drept consecinţă situaţii 
complexe în materie de interferenţe 
perturbatoare sau ar putea implica chiar 
împiedicarea unui operator selectat de a 
furniza un serviciu paneuropean, de exemplu 
în cazul în care operatorului îi sunt alocate 
frecvenţe radio diferite în state membre 
diferite. Prin urmare, armonizarea criteriilor 
de selecţie ar trebui să fie completată prin 
stabilirea unui mecanism de selecţie comun, 
care să asigure un rezultat coordonat al 
selecţiei pentru toate statele membre.

necesită acţiuni de reglementare şi 
coordonare din partea statelor membre. 
Diferenţele dintre procedurile naţionale de 
selecţie ar risca să fragmenteze piaţa internă 
din cauza aplicării diferite a criteriilor de 
selecţie, inclusiv a ponderii criteriilor, sau a 
calendarelor sau procedurilor de selecţie 
diferite. Drept urmare, ar putea exista 
candidaţi selectaţi în contradicţie cu 
caracterul paneuropean al acestor servicii 
mobile prin satelit. Selecţia, de către state 
membre diferite, a unor operatori de sisteme 
mobile de comunicaţii prin satelit diferiţi, ar 
putea avea drept consecinţă situaţii 
complexe în materie de interferenţe 
perturbatoare sau ar putea implica chiar 
împiedicarea unui operator selectat de a 
furniza un serviciu paneuropean, de exemplu 
în cazul în care operatorului îi sunt alocate 
frecvenţe radio diferite în state membre 
diferite. Prin urmare, armonizarea criteriilor 
de selecţie ar trebui să fie completată prin 
stabilirea unui mecanism de selecţie comun, 
care să asigure un rezultat coordonat al 
selecţiei pentru toate statele membre. Având 
în vedere competenţa statelor membre în 
materie de garantare şi promovare a 
diversităţii culturale şi a pluralismului 
mijloacelor de informare în domeniul 
radiodifuziunii, ar trebui să se asigure că 
aplicarea legislaţiei naţionale în materie de 
mijloace de informare şi concentrare a 
acestora nu este afectată de decizia de 
selecţie coordonată. 

Or. de

Justificare

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. 
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Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 33
Articolul 1 alineatul (1)

(1) Scopul prezentei decizii este crearea unei 
proceduri comunitare de selecţie a 
operatorilor de sisteme mobile de 
comunicaţii prin satelit, precum şi stabilirea 
unor dispoziţii privind autorizarea 
coordonată, de către statele membre, a 
operatorilor selectaţi, de a utiliza spectrul 
radio pentru operarea sistemelor mobile prin 
satelit, în vederea dezvoltării unei pieţe 
interne competitive pentru serviciile mobile 
prin satelit în Comunitate.

(1) Scopul prezentei decizii este crearea unei 
proceduri comunitare de selecţie a 
operatorilor de sisteme mobile de 
comunicaţii prin satelit, precum şi stabilirea 
unor dispoziţii privind autorizarea 
coordonată, de către toate statele membre, a 
operatorilor selectaţi, de a utiliza spectrul 
radio pentru operarea sistemelor mobile prin 
satelit, în vederea dezvoltării unei pieţe 
interne competitive pentru serviciile mobile 
prin satelit în ansamblul Comunităţii şi 
pentru a asigura acoperirea geografică a 
tuturor statelor membre.

Or. fr

Justificare

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

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 34
Articolul 1 alineatul (1)

(1) Scopul prezentei decizii este crearea unei 
proceduri comunitare de selecţie a 
operatorilor de sisteme mobile de 
comunicaţii prin satelit, precum şi stabilirea 
unor dispoziţii privind autorizarea 
coordonată, de către statele membre, a 
operatorilor selectaţi, de a utiliza spectrul 
radio pentru operarea sistemelor mobile prin 
satelit, în vederea dezvoltării unei pieţe 
interne competitive pentru serviciile mobile 
prin satelit.

(1) Scopul prezentei decizii este crearea unei 
proceduri comunitare de selecţie a 
operatorilor de sisteme mobile de 
comunicaţii prin satelit, precum şi stabilirea 
unor dispoziţii privind autorizarea 
coordonată, de către toate statele membre, a 
operatorilor selectaţi, de a utiliza spectrul 
radio pentru operarea sistemelor mobile prin 
satelit, în vederea dezvoltării unei pieţe 
interne competitive pentru serviciile mobile 
prin satelit pe întreg teritoriul comunitar.

Or. en



PE400.683v01-00 4/23 AM\708042RO.doc

RO

Justificare

Since eventually all Member States will grant a licence.

Amendament depus de Atanas Paparizov

Amendamentul 35
Articolul 1 alineatul (1)

(1) Scopul prezentei decizii este crearea unei 
proceduri comunitare de selecţie a 
operatorilor de sisteme mobile de 
comunicaţii prin satelit, precum şi stabilirea 
unor dispoziţii privind autorizarea 
coordonată, de către statele membre, a 
operatorilor selectaţi, de a utiliza spectrul 
radio pentru operarea sistemelor mobile prin 
satelit, în vederea dezvoltării unei pieţe 
interne competitive pentru serviciile mobile 
prin satelit în Comunitate.

(1) Scopul prezentei decizii este crearea unei 
proceduri comunitare de selecţie a 
operatorilor de sisteme mobile de 
comunicaţii prin satelit, precum şi stabilirea 
unor dispoziţii privind autorizarea 
coordonată, de către statele membre, a 
operatorilor selectaţi, de a utiliza spectrul 
radio pentru operarea sistemelor mobile prin 
satelit, în vederea dezvoltării unei pieţe 
interne competitive pentru serviciile mobile 
prin satelit în toate statele membre.

Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 36
Articolul 1 alineatul (3)

(3) Operatorii de sisteme mobile de 
comunicaţii prin satelit selectaţi sunt 
autorizaţi de statele membre, în conformitate 
cu dispoziţiile titlului III.

(3) Operatorii de sisteme mobile de 
comunicaţii prin satelit selectaţi sunt 
autorizaţi de toate statele membre, în 
conformitate cu dispoziţiile titlului III.

Or. en

Justificare

Since eventually all Member States will grant a licence.



AM\708042RO.doc 5/23 PE400.683v01-00

RO

Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 37
Articolul 1 alineatul (3)

(3) Operatorii de sisteme mobile de 
comunicaţii prin satelit selectaţi sunt 
autorizaţi de statele membre, în conformitate 
cu dispoziţiile titlului III.

(3) Operatorii de sisteme mobile de 
comunicaţii prin satelit selectaţi sunt 
autorizaţi de toate statele membre, în 
conformitate cu dispoziţiile titlului III.

Or. fr

Justificare

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

Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 38
Articolul 3 alineatul (1)

(1) Comisia organizează o procedură de 
selecţie comparativă pentru selecţia 
operatorilor de sisteme mobile de 
comunicaţii prin satelit. Comisia este asistată 
de comitetul pentru comunicaţii în 
conformitate cu articolul 10.

(1) Comisia organizează o procedură de 
selecţie comparativă pentru selecţia 
operatorilor de sisteme mobile de 
comunicaţii prin satelit în vederea furnizării 
de servicii care să asigure acoperirea 
geografică a tuturor statelor membre ale 
UE. Comisia este asistată de comitetul 
pentru comunicaţii în conformitate cu 
articolul 10.

Or. fr

Justificare

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

Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 39
Articolul 3 alineatul (2)



PE400.683v01-00 6/23 AM\708042RO.doc

RO

(2) Procedura urmăreşte să introducă în uz, 
fără întârziere, banda de frecvenţă de 2 GHz 
şi în acelaşi timp, să ofere candidaţilor o 
ocazie echitabilă şi nediscriminatorie de a 
participa la procedura de selecţie 
comparativă.

(2) Procedura urmăreşte să introducă în uz, 
fără întârziere, banda de frecvenţă de 2 GHz 
şi în acelaşi timp, să ofere candidaţilor o 
ocazie echitabilă şi nediscriminatorie de a 
participa la procedura de selecţie 
comparativă, cu respectarea, în acelaşi 
timp, a principiilor de transparenţă şi 
independenţă în raport cu candidaţii.

Or. fr

Justificare

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.

Amendament depus de Jean-Pierre Audy

Amendamentul 40
Articolul 3 alineatul (3)

(3) Comisia defineşte, în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 10 
alineatul (2):

(3) Comisia defineşte, în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 10 
alineatul (2):

(a) benzile de frecvenţă;
(b) numărul de frecvenţe radio care trebuie 
alocate candidaţilor selectaţi;

(a) numărul de frecvenţe radio care trebuie 
alocate candidaţilor selectaţi, fiecare 
candidat primind nu mai mult de 15 MHz 
pentru comunicaţiile Pământ-spaţiu şi 15 
MHz pentru comunicaţiile spaţiu-Pământ;

(c) condiţiile detaliate de participare la 
procedura de selecţie comparativă;

(b) condiţiile detaliate de participare la 
procedura de selecţie comparativă;

(d) informaţiile şi documentaţia care trebuie 
incluse în dosarul de candidatură;

(c) informaţiile şi documentaţia care trebuie 
incluse în dosarul de candidatură;

(e) condiţiile în care informaţiile privind 
cererile pot fi divulgate.

(d) condiţiile în care informaţiile privind 
cererile pot fi divulgate.

Cererea de candidaturi şi orice alte condiţii 
detaliate definite în temeiul prezentului 
alineat se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Cererea de candidaturi şi orice alte condiţii 
detaliate definite în temeiul prezentului 
alineat se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.
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Or. en

Justificare

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

Amendament depus de Atanas Paparizov

Amendamentul 41
Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

(b) candidaturile precizează numărul de 
frecvenţe radio solicitate şi includ 

(b) candidaturile precizează numărul de 
frecvenţe radio solicitate şi includ:

declaraţii şi documente justificative privind 
etapele necesare şi criteriile de selecţie 

(i) declaraţii şi documente justificative 
privind etapele necesare şi criteriile de 
selecţie;

(ii) un angajament din partea candidatului 
de a furniza servicii SMS pe cel puţin o 
parte din teritoriul fiecărui stat membru din 
momentul lansării serviciului;
(iii) un angajament din partea candidatului 
de a furniza servicii SMS pe cel puţin 80% 
din suprafaţa terestră totală a statelor 
membre din momentul lansării serviciului;
(iv) un calendar de furnizare a serviciilor 
SMS pe întregul teritoriu al tuturor statelor 
membre şi către cel puţin 50% din 
populaţia fiecărui stat membru;

precum şi orice alte informaţii şi documente 
solicitate.

(v) orice alte informaţii şi documente 
solicitate.

Or. en

Justificare

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.
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Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 42
Articolul 4 alineatul (1) litera (ba) (nouă)

(ba) candidaturile conţin, de asemenea, o 
analiză detaliată a sistemului propus şi, 
pentru fiecare stat membru, a aspectelor de 
coordonare cu UIT cu privire la cererile 
pentru reţele de satelit depuse la UIT de 
ţări terţe până la data publicării cererii de 
candidaturi.

Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert 

Goebbels

Amendamentul 43
Articolul 4 alineatul (1) litera (ba) (nouă)

(ba) de asemenea, candidaturile conţin un 
angajament din partea candidatului de a 
garanta furnizarea de servicii de către 
sistemul propus pe cel puţin 60% din 
suprafaţa terestră totală a statelor membre 
situate în Europa.

Or. en

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

Amendamentul 44
Articolul 5 alineatul (1)

(1) În termen de 40 de zile lucrătoare de la 
publicarea listei participanţilor consideraţi 
admisibili, Comisia evaluează dacă 
sistemele mobile de comunicaţii prin satelit 
ale candidaţilor au atins nivelul de 
dezvoltare tehnică şi comercială necesar. 
Această evaluare se bazează pe finalizarea 
etapelor enumerate în anexa la prezenta 
decizie. Comisia va defini mai precis aceste 
etape în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 10 alineatul (2). În 
această etapă de selecţie se ţine seama de 
credibilitatea şi viabilitatea sistemelor 
mobile de comunicaţii prin satelit propuse.

(1) În termen de 40 de zile lucrătoare de la 
publicarea listei participanţilor consideraţi 
admisibili, Comisia evaluează dacă 
sistemele mobile de comunicaţii prin satelit 
ale candidaţilor au atins nivelul de 
dezvoltare tehnică şi comercială necesar. 
Această evaluare se bazează pe finalizarea 
satisfăcătoare a etapelor 1-5, astfel cum 
sunt stabilite în anexa la prezenta decizie. În 
această etapă de selecţie se ţine seama de 
credibilitatea candidaţilor şi de viabilitatea 
sistemelor mobile de comunicaţii prin satelit 
propuse.

Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Atanas Paparizov

Amendamentul 45
Articolul 5 alineatul (1a) (nou)

(1a) Candidaţii îndeplinesc următoarele 
cerinţe minime:
(a) acoperire geografică paneuropeană:
Sistemul propus oferă acoperire pe cel 
puţin 80% din suprafaţa terestră totală a 



PE400.683v01-00 10/23 AM\708042RO.doc

RO

statelor membre situate în Europa în 
momentul lansării serviciului;
(b) obiective de interes public: 
Sistemul propus conţine:

 furnizarea unuia sau mai multor servicii 
de interes public vitale (cum ar fi protecţia 
civilă, ajutorul în caz de catastrofe), care 
contribuie la protecţia sănătăţii, la 
siguranţa sau la securitatea cetăţenilor 
Uniunii;

 furnizarea de servicii de transmitere 
bidirecţională (interactive) de mare viteză a 
datelor în statele membre în care 
răspândirea serviciilor de bandă largă se 
află sub media UE, valoare calculată pe 
baza datelor disponibile cu cel târziu 6 luni 
înainte de depunerea candidaturii.

Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 46
Articolul 5 alineatul (1a) (nou)

(1a) Candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele cerinţe minime:
(a) beneficii pentru consumatori şi pentru 
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concurenţă:
Sistemul propus oferă cel puţin două dintre 
următoarele elemente: servicii multimedia 
şi servicii de date unidirecţionale; servicii 
interactive de bază de date vocale şi  de 
viteză redusă;  servicii de transmitere 
bidirecţională (interactive) de mare viteză a
datelor şi servicii multimedia;
(b) acoperire geografică paneuropeană:
Scopul sistemului propus este garantarea 
furnizării de servicii mobile prin satelit cu o  
acoperire geografică care cuprinde toate 
statele membre ale Uniunii Europene. 
Totuşi, în circumstanţele actuale, sistemul 
propus trebuie să furnizeze servicii mobile 
prin satelit cu o acoperire geografică care 
să reprezinte cel puţin 70% din teritoriul 
statelor membre ale Uniunii Europene în 
momentul lansării serviciului şi trebuie să 
se angajeze să acopere geografic toate 
statele membre în termen de 7 ani de la 
lansarea serviciului; 
(c) obiective de interes public:
Sistemul propus include furnizarea unuia 
sau mai multor servicii de interes public 
vitale (cum ar fi protecţia civilă, ajutorul în 
caz de catastrofe), care să contribuie la 
protecţia sănătăţii, la siguranţa sau la 
securitatea cetăţenilor Uniunii;

Or. fr

Justificare

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 
développées ainsi que celle des îles ce qui contribuera ainsi  à leur développement 
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économique.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 47
Articolul 6 alineatul 1 partea introductivă

(1) În cazul în care ansamblul frecvenţelor 
radio solicitate de candidaţii eligibili 
identificaţi în prima etapă de selecţie 
depăşeşte numărul de frecvenţe radio 
disponibile, identificate în temeiul 
articolului 3 alineatul (3), Comisia 
selecţionează candidaţi eligibili pe baza 
următoarelor criterii suplimentare:

(1) În cazul în care ansamblul frecvenţelor 
radio solicitate de candidaţii eligibili 
identificaţi în prima etapă de selecţie 
depăşeşte numărul de frecvenţe radio 
disponibile, identificate în temeiul 
articolului 3 alineatul (3), Comisia 
selecţionează candidaţi eligibili pe baza 
următoarelor criterii suplimentare, luând în 
considerare, printre altele, informaţiile 
iniţiale prezentate de candidat în temeiul 
articolului 4 alineatul (1) litera (ba):

Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Angelika Niebler

Amendamentul 48
Articolul 6 alineatul (1) litera (a)

(a) beneficii pentru consumatori şi pentru 
competitivitate:

(a) beneficii pentru consumatori şi pentru 
concurenţă, de exemplu pentru concurenţa 
în domeniul infrastructurilor şi pentru 
accesul echitabil şi deschis la platforme;

Or. de
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Justificare

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

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 49
Articolul 6 alineatul (1) litera (b)

(b) eficienţa spectrului; (b) eficienţa spectrului (pondere 20%):

Acest criteriu se referă la eficienţa 
spectrală a sistemului propus de candidat. 
Criteriul în cauză se compune din două 
subcriterii:

 numărul total de frecvenţe necesare 
pentru atingerea nivelului preconizat în 
ceea ce priveşte numărul de utilizatori şi 
aria deservită, la care urmează să fie 
furnizat serviciul, importanţa serviciului 
pentru siguranţa publică, precum şi 
calitatea, fiabilitatea şi costul serviciului în 
cauză;

 capacitatea fluxului de date;

Or. en

Justificare

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).

Amendament depus de Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Dominique Vlasto

Amendamentul 50
Articolul 6 alineatul (1) litera (b)

(b) eficienţa spectrului; (b) eficienţa spectrului (pondere 20%):
Acest criteriu se referă la eficienţa 
sistemului propus de candidat.  Criteriul în 
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cauză se compune din două subcriterii:

 numărul total de frecvenţe necesare şi 
numărul de utilizatori potenţiali;

 capacitatea fluxului de date;

Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Angelika Niebler

Amendamentul 51
Articolul 6 alineatul (1) litera (d)

d) obiective de interes public. d) obiective de interes public, inclusiv 
promovarea obiectivelor de interes comun, 
cum ar fi protecţia şi încurajarea 
diversităţii culturale, precum şi a 
pluralismului mijloacelor de informare.

Or. de

Justificare

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

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 52
Articolul 6 alineatul (1) litera (c)

(c) acoperire geografică paneuropeană; (c) acoperire geografică paneuropeană 
(pondere 40%):
Acest criteriu se referă la zona geografică 
în care sistemul propus de candidat oferă 
servicii. Criteriul în cauză se compune din 
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trei subcriterii:

 acoperirea tuturor statelor membre;

 furnizarea serviciului în cauză în fiecare 
stat membru către cel puţin 50% din 
populaţie şi pe cel puţin 60% din teritoriul 
terestru;

 gradul de acoperire geografică (GAG) a 
suprafeţei terestre totale a statelor membre 
situate în Europa în momentul lansării 
serviciilor, pragul de acoperire geografică 
fiind stabilit la 80%;

Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Atanas Paparizov

Amendamentul 53
Articolul 6 alineatul (1) litera (c)

(c) acoperire geografică paneuropeană; (c) acoperire geografică paneuropeană 
(pondere 40%):
Acest criteriu se referă la zona geografică 
în care sistemul propus de candidat oferă 
servicii, mai exact gradul de acoperire 
geografică (GAG) a suprafeţei terestre 
totale a statelor membre situate în Europa 
în momentul lansării serviciilor, pragul de 
acoperire geografică fiind stabilit la 90%;

Or. en
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Justificare

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.

Amendament depus de Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert 

Goebbels

Amendamentul 54
Articolul 6 alineatul (1) litera (c)

(c) acoperire geografică paneuropeană; (c) acoperire geografică paneuropeană 
(pondere 40%):
Acest criteriu se referă la zona geografică 
în care sistemul propus de candidat oferă 
servicii. Criteriul în cauză se compune din 
două subcriterii:

 numărul de state membre în care cel 
puţin 50% din populaţie se află în zona 
acoperită de serviciile respective;

 gradul de acoperire geografică (GAG) a 
suprafeţei terestre totale a statelor membre 
situate în Europa în momentul lansării 
serviciilor, obiectivul fiind atingerea unei 
acoperiri paneuropene în timp util;

Or. en

Justificare

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.
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Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 55
Articolul 6 alineatul (1) litera (d)

(d) obiective de interes public. (d) obiective de interes public (20%):

Acest criteriu se referă la măsura în care 
sistemul propus de candidat contribuie la 
realizarea unor anumite obiective de 
interes public neabordate de criteriile 
stabilite la literele (a)-(c). Criteriul în cauză 
se compune din trei subcriterii:

 furnizarea unor servicii de interes public 
vitale (cum ar fi protecţia civilă, ajutorul în 
caz de catastrofe), care contribuie la 
protecţia sănătăţii, la siguranţa sau la 
securitatea cetăţenilor Uniunii;

 integritatea şi securitatea sistemului;

 capacitatea sistemului propus de a 
elimina diferenţele de dezvoltare a 
tehnologiilor digitale dintre regiuni.

Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Atanas Paparizov

Amendamentul 56
Articolul 6 alineatul (1) litera (d)

(d) obiective de interes public. (d) obiective de interes public (20%):
Acest criteriu se referă la măsura în care 
sistemul propus de candidat contribuie la 
realizarea unor anumite obiective de 
interes public neabordate de criteriile 
stabilite la literele (a)-(c). Criteriul în cauză 
se compune din trei subcriterii:
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 furnizarea unor servicii de interes public 
vitale (cum ar fi protecţia civilă şi ajutorul 
în caz de catastrofe), care contribuie la 
protecţia sănătăţii, la siguranţa sau la 
securitatea cetăţenilor Uniunii;

 furnizarea de servicii de transmitere 
bidirecţională (interactive) de mare viteză a 
datelor în statele membre în care 
răspândirea serviciilor de bandă largă se 
află sub media UE, valoare calculată pe 
baza datelor disponibile cu cel târziu 6 luni 
înainte de depunerea candidaturii; 

 integritatea şi securitatea sistemului.

Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Atanas Paparizov

Amendamentul 57
Articolul 7 alineatul (1)

(1) Statele membre în care se va aplica 
sistemul candidatului selectat se asigură că 
propriile autorităţi competente acordă 
acestui candidat toate drepturile de utilizare 
a frecvenţei radio identificate de decizia 
Comisiei adoptată în temeiul articolului 5 
alineatul (2) sau al articolului 6 alineatul (3), 
precum şi orice autorizaţie necesară pentru 

(1) Statele membre se asigură că propriile 
autorităţi competente acordă candidatului 
selectat toate drepturile de utilizare a 
frecvenţei radio identificate de decizia 
Comisiei adoptată în temeiul articolului 5 
alineatul (2) sau al articolului 6 alineatul (3), 
precum şi toate autorizaţiile impuse de 
legislaţiile lor naţionale, necesare pentru 
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operarea unui sistem mobil de comunicaţii 
prin satelit. Decizia Comisiei stabileşte 
termenul de acordare a drepturilor şi a 
autorizaţiilor.

operarea unui sistem mobil de comunicaţii
prin satelit.

Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 58
Articolul 7 alineatul (1)

(1) Statele membre în care se va aplica 
sistemul candidatului selectat se asigură că 
propriile autorităţi competente acordă 
acestui candidat toate drepturile de utilizare 
a frecvenţei radio identificate de decizia 
Comisiei adoptată în temeiul articolului 5 
alineatul (2) sau al articolului 6 alineatul (3), 
precum şi orice autorizaţie necesară pentru 
operarea unui sistem mobil de comunicaţii 
prin satelit. Decizia Comisiei stabileşte 
termenul de acordare a drepturilor şi a 
autorizaţiilor.

(1) Toate statele membre se asigură că 
propriile autorităţi competente acordă 
tuturor candidaţilor selectaţi toate 
drepturile de utilizare a frecvenţei radio 
identificate de decizia Comisiei adoptată în 
temeiul articolului 5 alineatul (2) sau al 
articolului 6 alineatul (3), precum şi orice 
autorizaţie necesară pentru operarea unui 
sistem mobil de comunicaţii prin satelit. 
Decizia Comisiei stabileşte termenul de 
acordare a drepturilor şi a autorizaţiilor.

Or. en

Justificare

Since eventually all Member States will grant a licence.

Amendament depus de Mary Honeyball

Amendamentul 59
Articolul 7 alineatul (2) litera (b)

(b) candidaţii respectă etapele identificate în (b) candidaţii respectă etapele 6-9 stabilite în 
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anexa la prezenta decizie în conformitate cu 
termenele stabilite de Comisie conform
procedurii menţionate la articolul 10 
alineatul (2);

anexa la prezenta decizie în termen de 22 de 
luni de la data adoptării deciziei privind 
selectarea candidaţilor; nerespectarea 
etapelor în cauză în perioada de timp 
menţionată abilitează Comisia să retragă 
autorizaţia şi să selecteze un alt candidat în 
conformitate cu procedura menţionată la 
titlul II.

Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 60
Articolul 7 alineatul (2) litera (d)

(d) candidaţii furnizează autorităţilor 
competente din statele membre un raport 
anual care prezintă stadiul de dezvoltare al
propriului sistem mobil de comunicaţii prin 
satelit;

(d) candidaţii furnizează autorităţilor 
competente din toate statele membre un 
raport anual care prezintă stadiul de 
dezvoltare a propriului sistem mobil de 
comunicaţii prin satelit;

Or. en

Justificare

Since eventually all Member States will grant a licence.

Amendament depus de Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert 

Goebbels

Amendamentul 61
Articolul 7 alineatul (2a) (nou)

(2a) Statele membre pot acorda drepturi de 
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utilizare a sub-benzilor de frecvenţă în 
cauză pentru perioada şi în măsura în care 
acestea nu se află în zona deservită de 
candidaţii selectaţi, în conformitate cu 
Decizia 2007/98/CE.

Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Mary Honeyball

Amendamentul 62
Articolul 9 alineatul (3a) (nou)

(3a) În cazul în care un candidat devine 
insolvabil sau se află în imposibilitatea de a 
îndeplini, din alte motive, condiţiile 
comune stabilite la articolul 7 alineatul (2) 
şi de a prezenta un plan viabil de 
îndeplinire a condiţiilor respective în 
termen de 30 de zile, Comisia are dreptul 
să-i retragă autorizaţia şi să o acorde unui 
alt candidat, în conformitate cu titlul II.

Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Mary Honeyball

Amendamentul 63
Articolul 9 alineatul (3b) (nou)
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(3b) Comisia examinează orice fuziune sau 
preluare propusă a unui candidat de către 
alt candidat în cazurile în care acest fapt ar 
duce la acordarea operatorului combinat a 
mai mult de 15MHz pentru comunicaţiile 
Pământ-spaţiu (ascendente) şi 15MHz 
pentru comunicaţiile spaţiu-Pământ 
(descendente). Comisia are dreptul să 
limiteze autorizaţia acordată unui singur 
operator (fuzionat) la 15MHz de 
comunicaţii ascendente şi 15MHz de 
comunicaţii descendente, în cazul în care 
acordarea unei autorizaţii mai 
cuprinzătoare ar diminua în mod 
semnificativ concurenţa.

Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Mary Honeyball

Amendamentul 64
Anexă Etape punctul 3

3. Finalizarea analizei critice a proiectului 3. Finalizarea analizei critice a proiectului

Analiza critică a proiectului reprezintă 
etapa din procesul de realizare a unei nave 
spaţiale în care faza de proiectare şi 
dezvoltare se încheie şi începe faza de 
fabricare.
Candidatul furnizează dovezi clare cu 
privire la finalizarea, cel târziu la 90 de zile 
lucrătoare de la depunerea cererii, a 
analizei critice a proiectului, în 
conformitate cu etapele de construcţie 
indicate în acordul de fabricare a 
sateliţilor. Documentul respectiv este 



AM\708042RO.doc 23/23 PE400.683v01-00

RO

semnat de compania care fabrică sateliţii şi 
indică data la care a fost finalizată analiza 
critică a proiectului.

Or. en

Justificare

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 
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.


	708042ro.doc

