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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges
Ändringsförslag 31

Skäl 4a (nytt)

(4a) Ur lagstiftningssynvinkel är det 
problematiskt att anta lagstiftning om 
mobila satellittjänster innan 
telekommunikationspaketet har setts över, 
varför lagstiftningen bör antas endast i 
undantagsfall.

Or. en

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 32
Skäl 12

(12) Dessutom kräver en framgångsrik 
lansering av sådana tjänster att 

(12) Dessutom kräver en framgångsrik 
lansering av sådana tjänster att 
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medlemsstaternas regleringsåtgärder 
samordnas. Skillnader i de nationella 
urvalsförfarandena skulle likväl kunna 
orsaka fragmentering av den inre marknaden 
på grund av en skiljaktig tillämpning av 
urvalskriterierna, inbegripet kriteriernas 
viktning, eller olika tidsramar i 
urvalsförfarandena. Detta skulle leda till ett 
lappverk av framgångsrika sökande som 
valts ut i strid med dessa mobila 
satellittjänsters alleuropeiska natur. Om 
olika operatörer av mobilsatellitsystem 
valdes ut av olika medlemsstater skulle det 
kunna medföra komplexa situationer med 
skadlig störning eller till och med betyda att 
en utvald operatör hindrades att 
tillhandahålla en alleuropeisk tjänst, till 
exempel då operatören tilldelas olika 
radiofrekvenser i olika medlemsstater. En 
harmonisering av urvalskriterierna bör 
därför kompletteras med att en gemensam 
urvalsmekanism inrättas som ger ett 
samordnat urvalsresultat för alla 
medlemsstater.

medlemsstaternas regleringsåtgärder 
samordnas. Skillnader i de nationella 
urvalsförfarandena skulle likväl kunna 
orsaka fragmentering av den inre marknaden 
på grund av en skiljaktig tillämpning av 
urvalskriterierna, inbegripet kriteriernas 
viktning, eller olika tidsramar i 
urvalsförfarandena. Detta skulle leda till ett 
lappverk av framgångsrika sökande som 
valts ut i strid med dessa mobila 
satellittjänsters alleuropeiska natur. Om 
olika operatörer av mobilsatellitsystem 
valdes ut av olika medlemsstater skulle det 
kunna medföra komplexa situationer med 
skadlig störning eller till och med betyda att 
en utvald operatör hindrades att 
tillhandahålla en alleuropeisk tjänst, till 
exempel då operatören tilldelas olika 
radiofrekvenser i olika medlemsstater. En 
harmonisering av urvalskriterierna bör 
därför kompletteras med att en gemensam 
urvalsmekanism inrättas som ger ett 
samordnat urvalsresultat för alla 
medlemsstater. Med tanke på 
medlemsstaternas behörighet att garantera 
och främja kulturell mångfald och 
mediepluralism inom rundradion bör man 
garantera att tillämpningen av den 
nationella medielagstiftningen och 
lagstiftningen om koncentration av 
medierna inte påverkas av beslutet om 
samordnat urval.

Or. de

Motivering

Det bör framgå klart av lagstiftningstexten att medlemsstaternas behörighet när det gäller 
tillämpning av nationell medielagstiftning och lagstiftning om koncentration av medierna inte 
påverkas av urvalsbeslutet.

Ändringsförslag från Anni Podimata

Ändringsförslag 33
Artikel 1, punkt 1
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1. Syftet med detta beslut är att inrätta ett 
gemenskapsförfarande för gemensamt urval 
av operatörer av mobilsatellitsystem och att 
ange bestämmelser för samordnad 
tillståndsgivning av medlemsstaterna till de 
utvalda operatörerna för användning av 
radiospektrum för drift av 
mobilsatellitsystem, i syfte att underlätta 
utvecklingen av en konkurrenspräglad inre 
marknad för mobila satellittjänster i 
gemenskapen.

1. Syftet med detta beslut är att inrätta ett 
gemenskapsförfarande för gemensamt urval 
av operatörer av mobilsatellitsystem och att 
ange bestämmelser för samordnad 
tillståndsgivning av samtliga medlemsstater
till de utvalda operatörerna för användning 
av radiospektrum för drift av 
mobilsatellitsystem, i syfte att underlätta 
utvecklingen av en konkurrenspräglad inre 
marknad för mobila satellittjänster i hela
gemenskapen för att garantera geografisk 
täckning i samtliga medlemsstater.

Or. fr

Motivering

De föreslagna mobila satellittjänsternas alleuropeiska egenskaper bör betonas.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 34
Artikel 1, punkt 1

1. Syftet med detta beslut är att inrätta ett 
gemenskapsförfarande för gemensamt urval 
av operatörer av mobilsatellitsystem och att 
ange bestämmelser för samordnad 
tillståndsgivning av medlemsstaterna till de 
utvalda operatörerna för användning av 
radiospektrum för drift av 
mobilsatellitsystem, i syfte att underlätta 
utvecklingen av en konkurrenspräglad inre 
marknad för mobila satellittjänster i 
gemenskapen.

1. Syftet med detta beslut är att inrätta ett 
gemenskapsförfarande för gemensamt urval 
av operatörer av mobilsatellitsystem och att 
ange bestämmelser för samordnad 
tillståndsgivning av samtliga medlemsstater
till de utvalda operatörerna för användning 
av radiospektrum för drift av 
mobilsatellitsystem, i syfte att underlätta 
utvecklingen av en konkurrenspräglad inre 
marknad för mobila satellittjänster i hela
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Eftersom samtliga medlemsstater till slut kommer att bevilja en licens.
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Ändringsförslag från Atanas Paparizov

Ändringsförslag 35
Artikel 1, punkt 1

1. Syftet med detta beslut är att inrätta ett 
gemenskapsförfarande för gemensamt urval 
av operatörer av mobilsatellitsystem och att 
ange bestämmelser för samordnad 
tillståndsgivning av medlemsstaterna till de 
utvalda operatörerna för användning av 
radiospektrum för drift av 
mobilsatellitsystem, i syfte att underlätta 
utvecklingen av en konkurrenspräglad inre 
marknad för mobila satellittjänster i 
gemenskapen.

1. Syftet med detta beslut är att inrätta ett 
gemenskapsförfarande för gemensamt urval 
av operatörer av mobilsatellitsystem och att 
ange bestämmelser för samordnad 
tillståndsgivning av medlemsstaterna till de 
utvalda operatörerna för användning av 
radiospektrum för drift av 
mobilsatellitsystem, i syfte att underlätta 
utvecklingen av en konkurrenspräglad inre 
marknad för mobila satellittjänster i 
samtliga medlemsstater.

Or. en

Motivering

De föreslagna mobila satellittjänsternas alleuropeiska egenskaper bör betonas på ett sådant 
sätt att det står klart att samtliga medlemsstater kommer att omfattas.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 36
Artikel 1, punkt 3

3. De utvalda operatörerna av 
mobilsatellitsystem skall ges tillstånd av 
medlemsstaterna i enlighet med 
bestämmelserna i avdelning III.

3. De utvalda operatörerna av 
mobilsatellitsystem skall ges tillstånd av 
samtliga medlemsstater i enlighet med 
bestämmelserna i avdelning III.

Or. en

Motivering

Eftersom samtliga medlemsstater till slut kommer att bevilja en licens.
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Ändringsförslag från Anni Podimata

Ändringsförslag 37
Artikel 1, punkt 3

3. De utvalda operatörerna av 
mobilsatellitsystem skall ges tillstånd av 
medlemsstaterna i enlighet med 
bestämmelserna i avdelning III.

3. De utvalda operatörerna av 
mobilsatellitsystem skall ges tillstånd av 
samtliga medlemsstater i enlighet med 
bestämmelserna i avdelning III.

Or. fr

Motivering

De föreslagna mobila satellittjänsternas alleuropeiska egenskaper bör betonas.

Ändringsförslag från Anni Podimata

Ändringsförslag 38
Artikel 3, punkt 1

1. Ett komparativt urvalsförfarande skall 
anordnas av kommissionen för urval av 
operatörer av mobilsatellitsystem. 
Kommissionen skall biträdas av 
kommunikationskommittén i enlighet med 
artikel 10.

1. Ett komparativt urvalsförfarande skall 
anordnas av kommissionen för urval av 
operatörer av mobilsatellitsystem i syfte att 
tillhandahålla tjänster som garanterar 
geografisk täckning i samtliga 
medlemsstater i Europeiska unionen. 
Kommissionen skall biträdas av 
kommunikationskommittén i enlighet med 
artikel 10.

Or. fr

Motivering

De föreslagna mobila satellittjänsternas alleuropeiska egenskaper bör betonas.

Ändringsförslag från Anni Podimata

Ändringsförslag 39
Artikel 3, punkt 2

2. Förfarandet skall syfta till att 2. Förfarandet skall syfta till att 
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frekvensbandet 2 GHz tas i bruk utan 
onödigt dröjsmål, samtidigt som sökande 
bereds en rättvis och icke-diskriminerande 
möjlighet att delta i det komparativa 
urvalsförfarandet.

frekvensbandet 2 GHz tas i bruk utan 
onödigt dröjsmål, samtidigt som sökande 
bereds en rättvis och icke-diskriminerande 
möjlighet att delta i det komparativa 
urvalsförfarandet. På samma sätt ska detta 
förfarande äga rum med respekt för 
principerna om öppenhet och oberoende i 
förhållande till sökandena.

Or. fr

Motivering

Förutom att de sökande ska beredas rättvisa och icke-diskriminerande förhållanden vid 
deltagandet i det komparativa urvalsförfarandet är det viktigt att understryka att förfarandet 
också ska äga rum med respekt för principerna om öppenhet och oberoende i förhållande till 
sökandena.

Ändringsförslag från Jean-Pierre Audy

Ändringsförslag 40
Artikel 3, punkt 3

3. I enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 10.2 skall kommissionen bestämma

3. I enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 10.2 skall kommissionen bestämma

a) frekvensbanden,
b) den mängd spektrum som skall tilldelas 
de utvalda sökandena,

a) den mängd spektrum som skall tilldelas 
de utvalda sökandena, vilken ska vara högst 
15 MHz för jord-till-rymd och 15 MHz för 
rymd-till-jord för varje enskild sökande,

c) detaljkrav avseende det komparativa 
urvalsförfarandet,

b) detaljkrav avseende det komparativa 
urvalsförfarandet,

d) de upplysningar och handlingar som 
ansökningar skall inbegripa,

c) de upplysningar och handlingar som 
ansökningar skall inbegripa,

e) de villkor på vilka information om 
ansökningar kan utges.

d) de villkor på vilka information om 
ansökningar kan utges.

Inbjudan att inkomma med ansökningar 
samt eventuella detaljkrav som bestäms 
enligt denna punkt skall offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Inbjudan att inkomma med ansökningar 
samt eventuella detaljkrav som bestäms 
enligt denna punkt skall offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en
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Motivering

Frekvensbanden har redan definierats i artikel 1.5. Led a är därför onödigt här.

Ändringsförslag från Atanas Paparizov

Ändringsförslag 41
Artikel 4, punkt 1, led b

b) Av ansökningar skall framgå vilken 
mängd radiospektrum som begärs, och de 
skall inbegripa redogörelser och bevis 
rörande de erforderliga milstolparna och 
urvalskriterierna samt eventuella andra 
upplysningar och handlingar.

b) Av ansökningar skall framgå vilken 
mängd radiospektrum som begärs, och de 
skall inbegripa:

i) redogörelser och bevis rörande de 
erforderliga milstolparna och 
urvalskriterierna,
ii) ett åtagande från sökandens sida att 
tillhandahålla mobila satellittjänster i 
åtminstone en del av varje medlemsstats 
territorium från det att tjänsten inleds,
iii) ett åtagande från sökandens sida att 
tillhandahålla mobila satellittjänster i 
åtminstone 80 procent av medlemsstaternas 
samlade landyta från det att tjänsten inleds,
iv) ett tidsschema för att tillhandahålla 
mobila satellittjänster i samtliga 
medlemsstater och till åtminstone 
50 procent av befolkningen i varje 
medlemsstat,
v) eventuella andra upplysningar och 
handlingar.

Or. en

Motivering

Eftersom konsument- och konkurrensfördelar, täckning i hela Europa och tjänster av allmänt 
intresse är centrala mål för direktivet borde det finnas några slags minimikrav på innehållet i 
de ansökningar som ska lämnas in, som tydligt anger att de ovan nämnda kraven uppfylls. 
Kravet på 80 procent delvis täckning av medlemsstaternas territorium och 50 procent 
täckning av befolkningen i varje enskild medlemsstat införs för att man ska få tillräckliga 
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garantier för att ingen medlemsstat lämnas på efterkälken.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 42
Artikel 4, punkt 1, led ba (nytt)

ba) Ansökningarna ska också omfatta en 
ingående analys av det föreslagna systemet, 
och för varje medlemsstat, av de 
ITU-samordningsfrågor med avseende på 
handlingar för satellitnätverk som lämnats 
in till ITU från tredjeländer fram till 
datumet för offentliggörandet för inbjudan 
att inkomma med ansökningar.

Or. en

Motivering

Sökandena kan erbjuda sig att täcka stora delar av EU:s territorium, men om de inte litar på 
att deras ärende behandlas med prioritet kan de vara ur stånd att samordna med tredjelands 
satellitsystem i hela eller delar av den zon som förklarats vara täckt. Det är därför viktigt att 
beakta täckning endast i de zoner där sökandena har en reell chans att verkligen sprida sina 
tjänster i enlighet med ITU:s radioreglemente. Det behövs en ingående analys för att beakta 
endast de territorier där det finns en hög sannolikhet för att tjänsterna verkligen kommer att 
erbjudas.

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

Goebbels

Ändringsförslag 43
Artikel 4, punkt 1, led ba (nytt)

ba) Ansökningarna ska dessutom innehålla 
ett åtagande från sökandens sida om att det 
föreslagna systemet ska tillhandahålla 
tjänster i åtminstone 60 procent av den 
samlade landytan i de medlemsstater som 
ligger i Europa.
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Or. en

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

Goebbels

Ändringsförslag 44
Artikel 5, punkt 1

1. Inom 40 arbetsdagar efter 
offentliggörandet av förteckningen över 
sökande vars ansökningar uppfyller 
formkraven skall kommissionen bedöma
huruvida sökandenas respektive 
mobilsatellitsystem uppvisar erforderlig grad 
av teknisk och kommersiell utveckling. En 
sådan bedömning skall vara beroende av att 
ett antal av de ”milstolpar” som förtecknas i 
bilagan till detta beslut har nåtts. Dessa 
milstolpar kommer att bestämmas närmare 
av kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 10.2. De 
föreslagna mobilsatellitsystemens 
trovärdighet och genomförbarhet skall 
beaktas i hela denna urvalsfas.

1. Inom 40 arbetsdagar efter 
offentliggörandet av förteckningen över 
sökande vars ansökningar uppfyller 
formkraven skall kommissionen bedöma 
huruvida sökandenas respektive 
mobilsatellitsystem uppvisar erforderlig grad 
av teknisk och kommersiell utveckling. En 
sådan bedömning skall vara beroende av att 
”milstolparna” 1–5 som förtecknas i bilagan 
till detta beslut har nåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Sökandenas 
trovärdighet och de föreslagna 
mobilsatellitsystemens genomförbarhet skall 
beaktas i hela denna urvalsfas.

Or. en

Motivering

Sökande som tillhandahåller objektiva krav ska tillåtas delta i den första urvalsfasen på 
rättvisa och icke-diskriminerande grunder.

Milstolparna 1–5 är de inledande stegen för att investera i en satellit, och möjliggör för de 
offentliga myndigheterna att bedöma sökandens verkliga åtaganden med trovärdiga projekt.

Det område som ska täckas av det föreslagna mobila satellittjänstsystemet då tjänsterna 
inleds bör fastställas på en tillräckligt hög nivå, och därför ge en hävstångseffekt för 
kapaciteten för sådana system, samtidigt som det garanterar att det initiala steget inte 
riskerar att avskräcka från de investeringar som behövs från ansökande operatörer.
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Ändringsförslag från Atanas Paparizov

Ändringsförslag 45
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. Sökanden ska uppfylla följande 
minimikrav:
Geografisk täckning av hela Europa:
Det föreslagna systemet ska vid den 
tidpunkt då tjänsterna inleds tillhandahålla 
täckning i åtminstone 80 procent av den 
samlade landytan i de medlemsstater som 
ligger i Europa.
b) Allmänpolitiska mål:
Det föreslagna systemet omfattar:

 Tillhandahållande av vitala tjänster av 
allmänt intresse (såsom räddningstjänst, 
katastrofinsatser) som bidrar till att skydda 
unionsmedborgarnas hälsa, säkerhet och 
trygghet.

 Tillhandahållande av (interaktiva) 
tvåvägsdatatjänster med hög hastighet i de 
medlemsstater där bredbandspenetrationen 
ligger under EU-genomsnittet beräknat på 
grundval av uppgifter som funnits 
tillgängliga senast sex månader från det att 
ansökan lämnats in.

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.

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.



AM\708042SV.doc 11/23 PE400.683v02-00

SV

Ändringsförslag från Anni Podimata

Ändringsförslag 46
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. Sökanden ska uppfylla följande 
minimikrav:
a) Konsument- och konkurrensfördelar:
Det föreslagna systemet ska tillhandahålla 
åtminstone två av följande: 
envägsmultimedia- och envägsdatatjänster, 
grundläggande rösttjänster och 
datatjänster med låg hastighet, (interaktiva) 
tvåvägsdatatjänster med hög hastighet och 
multimediatjänster.
b) Geografisk täckning av hela Europa:
Syftet med det föreslagna systemet är att 
tillhandahålla mobila satellittjänster som 
garanterar geografisk täckning i samtliga 
medlemsstater i Europeiska unionen. 
Under de nuvarande omständigheterna ska 
det föreslagna systemet emellertid 
tillhandahålla mobila satellittjänster som 
garanterar geografisk täckning i minst 
70 procent av Europeiska unionens 
medlemsstaters territorium där tjänsten är 
etablerad, och det ska åta sig, så snart som 
tjänsten är etablerad, att garantera 
geografisk täckning i samtliga 
Europeiska unionens medlemsstater inom 
högst sju år.
c) Allmänpolitiska mål:
Det föreslagna systemet omfattar 
tillhandahållande av en eller flera vitala 
tjänster av allmänt intresse (som 
räddningstjänst, katastrofinsatser) som 
bidrar till att skydda unionsmedborgarnas 
hälsa, säkerhet eller trygghet.

Or. fr
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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.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 47
Artikel 6, punkt 1, inledningen

1. Om den samlade efterfrågan på 
radiospektrum som begärs av kvalificerade 
sökande som urskilts i den första urvalsfasen 
överstiger den tillgängliga mängden 
radiospektrum, som fastställs enligt 
artikel 3.3, skall kommissionen välja ut 
kvalificerade sökande enligt följande 
ytterligare kriterier:

1. Om den samlade efterfrågan på 
radiospektrum som begärs av kvalificerade 
sökande som urskilts i den första urvalsfasen 
överstiger den tillgängliga mängden 
radiospektrum, som fastställs enligt 
artikel 3.3, skall kommissionen välja ut 
kvalificerade sökande enligt följande 
ytterligare kriterier, med beaktande av bland 
annat den initiala information som 
sökanden tillhandahöll enligt artikel 4.1 ba:

Or. en

Motivering

Sökandena kan erbjuda sig att täcka stora delar av EU:s territorium, men om de inte litar på 
att deras ärende behandlas med prioritet kan de vara ur stånd att samordna sig med 
tredjelands satellitsystem i hela eller delar av den zon som förklarats vara täckt. Det är 
därför viktigt att beakta täckning endast i de zoner där sökandena har en reell chans att 
verkligen sprida sina tjänster i enlighet med ITU:s radioreglemente. Det behövs en ingående 
analys för att beakta endast de territorier där det finns en hög sannolikhet för att tjänsterna 
verkligen kommer att erbjudas.
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Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 48
Artikel 6, punkt 1, led a

a) Konsument- och konkurrensfördelar. a) Konsument- och konkurrensfördelar, 
exempelvis för konkurrensen mellan 
infrastrukturer och jämlikt och öppet 
tillträde till plattformar.

Or. de

Motivering

Vid beslut om urval måste också kriterier som skydd och främjande av kulturell mångfald 
samt mediepluralism beaktas. 

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 49
Artikel 6, punkt 1, led b

b) Spektrumeffektivitet. b) Spektrumeffektivitet (20 procents 
viktning).
Detta kriterium avser 
spektrumeffektiviteten hos det av sökanden 
föreslagna systemet. Kriteriet består av 
två delkriterier:

 Den totala mängd spektrum som behövs 
för att uppnå den servicenivå som ska 
tillhandahållas, med avseende på det antal 
användare och den yta som ska betjänas, 
liksom hur avgörande den tjänst som ska 
tillhandahållas är för allmänhetens 
säkerhet, samt den tillhandahållna 
tjänstens kvalitet, tillförlitlighet och 
kostnad.

 Dataflödeskapaciteten.

Or. en
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Motivering

De ovan nämnda kritiska faktorerna måste beaktas för att spektrumet ska kunna användas på 
ett effektivt och väl avvägt sätt för olika slags tjänster (multimedia, tjänster för allmänhetens 
säkerhet).

Ändringsförslag från Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Dominique Vlasto

Ändringsförslag 50
Artikel 6, punkt 1, led b

b) Spektrumeffektivitet. b) Spektrumeffektivitet (20 procents 
viktning).
Detta kriterium avser effektiviteten hos det 
av sökanden föreslagna systemet. Kriteriet 
består av två delkriterier:

 Den totala mängd spektrum som behövs 
och antalet potentiella användare.

 Dataflödeskapaciteten.

Or. en

Motivering

För att uppnå spektrumeffektivitet är det viktigt att beräkna kvoten mellan det spektrum som 
behövs för ett givet system och det förväntade resultatet. Antalet abonnenter eller potentiella 
användare går att kvantifiera objektivt och är den mest neutrala parametern för att mäta det 
förväntade resultatet på spektrumeffektivitet.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 51
Artikel 6, punkt 1, led d

d) Allmänpolitiska mål. d) Allmänpolitiska mål, inbegripet att 
främja mål av allmänt intresse som att 
skydda och främja kulturell mångfald samt 
mediepluralism.

Or. de



AM\708042SV.doc 15/23 PE400.683v02-00

SV

Motivering

Vid beslut om urval måste också kriterier som skydd och främjande av kulturell mångfald 
samt mediepluralism beaktas. 

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 52
Artikel 6, punkt 1, led c

c) Geografisk täckning av hela EU. c) Geografisk täckning av hela Europa 
(40 procents viktning).
Detta kriterium avser det geografiska 
område som tillhandahålls tjänster av det 
system som föreslås av sökanden. Kriteriet 
består av tre delkriterier:

 Täckning av samtliga medlemsstater.

 Tillhandahållande av tjänster inom varje 
medlemsstat till åtminstone 50 procent av 
befolkningen och över åtminstone 
60 procent av landytan.

 Den geografiska täckningsgraden (DGC) 
av den samlade landytan i de medlemsstater 
som ligger i Europa vid den tidpunkt då 
tjänsterna inleds; tröskeln ska vara 
80 procent DGC.

Or. en

Motivering

Samtliga medlemsstater bör täckas av mobila satellittjänster, eftersom mobila satellittjänster 
skulle kunna spela en viktig roll för att överbrygga den digitala klyftan som skapats till följd 
av skillnader i geografiska förutsättningar (även på landsbygden och i avlägsna områden) 
inom hela EU, och effektiv täckning i hela Europa är tekniskt genomförbar enligt 
operatörerna. Att stärka den inre marknaden och bidra till territoriell sammanhållning är 
avgörande. Den föreslagna landyta som ska täckas av de tjänster som ska tillhandahållas av 
sökanden är sålunda en viktig parameter som bör beaktas på ett lämpligt sätt under 
urvalsförfarandet.
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Ändringsförslag från Atanas Paparizov

Ändringsförslag 53
Artikel 6, punkt 1, led c

c) Geografisk täckning av hela EU. c) Geografisk täckning av hela Europa 
(40 procents viktning).
Detta kriterium avser det geografiska 
område som tillhandahålls tjänster av det 
system som föreslås av sökanden, det vill 
säga, den geografiska täckningsgraden 
(DGC) av den samlade landytan i de 
medlemsstater som ligger i Europa vid den 
tidpunkt då tjänsterna inleds; tröskeln ska 
vara 90 procent DGC.

Or. en

Motivering

Förfarandet för den andra urvalsfasen organiseras om behovet av att utveckla mobila 
satellittjänster överstiger det tillgängliga spektrumet. Mot denna bakgrund bör högre krav 
införas för de kommande operatörerna för mobila satellittjänster för att garantera att 
EU-medborgarnas intressen tas tillvara på ett optimalt sätt.

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

Goebbels

Ändringsförslag 54
Artikel 6, punkt 1, led c

c) Geografisk täckning av hela EU. c) Geografisk täckning av hela Europa 
(40 procents viktning).
Detta kriterium avser det geografiska 
område som tillhandahålls tjänster av det 
system som föreslås av sökanden. Kriteriet 
består av två delkriterier:

 Det antal medlemsstater, i vilka minst 
50 procent av befolkningen befinner sig 
inom det område som tillhandahålls 
tjänsten.

 Den geografiska täckningsgraden (DGC) 
av den samlade landytan i de medlemsstater 
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som ligger i Europa vid den tidpunkt då 
tjänsterna inleds, i syfte att tillhandahålla 
täckning av hela Europa i god tid.

Or. en

Motivering

Bättre täckning är en av de centrala fördelarna med hybrider mellan satellitsystem och 
terrestra system jämfört med enbart terrestra system. För att garantera att ett maximalt antal 
europeiska medborgare drar nytta av de mobila satellittjänsterna är det viktigt att ge kriteriet 
täckning betydande viktning (40 %).

Urvalsförfarandet kommer att grunda sig på de kriterier som föreslås, som inbegriper 
geografisk täckning av hela EU, vilket garanterar att sökandena lägger fram den bästa 
möjliga täckningen.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 55
Artikel 6, punkt 1, led d

d) Allmänpolitiska mål. d) Allmänpolitiska mål (20 procents 
viktning).

Detta kriterium avser omfattningen av hur 
sökandens föreslagna system bidrar till att 
uppnå vissa allmänpolitiska mål som inte 
tas upp under de kriterier som beskrivs i 
leden a till c. Kriteriet består av 
tre delkriterier:

 Tillhandahållande av vitala tjänster av 
allmänt intresse (såsom räddningstjänst, 
katastrofinsatser) som bidrar till att skydda 
unionsmedborgarnas hälsa, säkerhet och 
trygghet.

 Systemets integritet och säkerhet.

 Systemets förmåga att överbrygga den 
digitala klyftan mellan regioner.

Or. en
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Motivering

Mobila satellittjänster skulle kunna spela en viktig roll för att överbrygga den digitala klyftan 
som skapats till följd av skillnader i geografiska förutsättningar (även på landsbygden och i 
avlägsna områden) och bidra till att stärka den inre marknaden och territoriell 
sammanhållning.

Ändringsförslag från Atanas Paparizov

Ändringsförslag 56
Artikel 6, punkt 1, led d

d) Allmänpolitiska mål. d) Allmänpolitiska mål (20 procents 
viktning).
Detta kriterium avser omfattningen av hur 
sökandens föreslagna system bidrar till att 
uppnå vissa allmänpolitiska mål som inte 
tas upp under de kriterier som beskrivs i 
leden a till c. Kriteriet består av 
tre delkriterier:

 Tillhandahållande av vitala tjänster av 
allmänt intresse (såsom räddningstjänst 
och katastrofinsatser) som bidrar till att 
skydda unionsmedborgarnas hälsa, 
säkerhet och trygghet.

 Tillhandahållande av (interaktiva) 
tvåvägsdatatjänster med hög hastighet i de 
medlemsstater där bredbandspenetrationen 
ligger under EU-genomsnittet beräknat på 
grundval av uppgifter som funnits 
tillgängliga senast sex månader från det att 
ansökan lämnats in. 

 Systemets integritet och säkerhet.

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. 

As mentioned in recitals 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular improve 
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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.

Ändringsförslag från Atanas Paparizov

Ändringsförslag 57
Artikel 7, punkt 1

1. Alla medlemsstater som kommer att 
omfattas av den utvalda sökandens system
skall se till att deras behöriga myndigheter 
beviljar sådan sökande varje rättighet att 
använda den specifika radiofrekvens som 
fastställs i det kommissionsbeslut som 
antagits enligt artikel 5.2 eller artikel 6.3 och 
varje tillstånd som är nödvändigt för drift av 
ett mobilsatellitsystem. I kommissionens 
beslut skall anges den tidsfrist inom vilken 
rättigheterna och tillstånden skall beviljas.

1. Medlemsstaterna skall se till att deras 
behöriga myndigheter beviljar den utvalde
sökande varje rättighet att använda den 
specifika radiofrekvens som fastställs i det 
kommissionsbeslut som antagits enligt 
artikel 5.2 eller artikel 6.3 och alla tillstånd 
som behövs enligt nationell rätt och som är 
nödvändiga för drift av ett 
mobilsatellitsystem.

Or. en

Motivering

Om den nationella lagstiftningen i vissa medlemsstater inte kräver att tillstånd beviljas för 
drift av mobilsatellitsystem bör de inte tvingas att utfärda sådana, eftersom detta skulle 
orsaka ytterligare administrativa bördor.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 58
Artikel 7, punkt 1

1. Alla medlemsstater som kommer att 
omfattas av den utvalda sökandens system
skall se till att deras behöriga myndigheter 
beviljar sådan sökande varje rättighet att 
använda den specifika radiofrekvens som 
fastställs i det kommissionsbeslut som 

1. Alla medlemsstater skall se till att deras 
behöriga myndigheter beviljar var och en av 
de utvalda sökande varje rättighet att 
använda den specifika radiofrekvens som 
fastställs i det kommissionsbeslut som 
antagits enligt artikel 5.2 eller artikel 6.3 och 
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antagits enligt artikel 5.2 eller artikel 6.3 och 
varje tillstånd som är nödvändigt för drift av 
ett mobilsatellitsystem. I kommissionens 
beslut skall anges den tidsfrist inom vilken 
rättigheterna och tillstånden skall beviljas.

varje tillstånd som är nödvändigt för drift av 
ett mobilsatellitsystem. I kommissionens 
beslut skall anges den tidsfrist inom vilken 
rättigheterna och tillstånden skall beviljas.

Or. en

Motivering

Eftersom samtliga medlemsstater till slut kommer att bevilja en licens.

Ändringsförslag från Mary Honeyball

Ändringsförslag 59
Artikel 7, punkt 2, led b

b) Sökande skall nå de milstolpar som 
fastställs i bilagan till detta beslut enligt de 
tidsgränser som bestäms av kommissionen i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 10.2.

b) Sökande skall nå milstolparna 6–9 som 
fastställs i bilagan till detta beslut senast 
22 månader efter det att beslut fattats om 
urvalet av sökandena. Bristande uppfyllelse 
av milstolparna inom denna tidsfrist ska 
göra det möjligt för kommissionen att 
kunna dra tillbaka tillståndet och välja en 
annan sökande i enlighet med det 
förfarande som avses i avdelning II.

Or. en

Motivering

Det är ont om spektrum och det bör fördelas snabbt till en annan sökande om den 
ursprungliga sökanden inte kan använda det. Om en sökande blir insolvent eller inte klarar 
av att skjuta upp en satellit och tillhandahålla den kommersiella tjänsten, är det avgörande 
att spektrumet snabbt kan omfördelas till en annan leverantör så att spektrumet kan användas 
på ett optimalt sätt.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 60
Artikel 7, punkt 2, led d

d) Sökande skall till medlemsstaternas d) Sökande skall till samtliga 
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behöriga myndigheter inkomma med en 
årlig rapport som redogör för 
mobilsatellitsystemets utvecklingsstatus.

medlemsstaters behöriga myndigheter 
inkomma med en årlig rapport som redogör 
för mobilsatellitsystemets utvecklingsstatus.

Or. en

Motivering

Eftersom samtliga medlemsstater till slut kommer att bevilja en licens.

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

Goebbels

Ändringsförslag 61
Artikel 7, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna är fria att bevilja 
användarrättigheter för de berörda 
frekvensunderbanden för den tid och i den 
omfattning som de befinner sig inom de 
utvalda sökandens tjänsteområde, i 
enlighet med beslut 2007/98/EG.

Or. en

Motivering

Om en viss del av spektrumet inte används av de utvalda sökandena i en viss medlemsstat, bör 
denna medlemsstat vara behörig att optimera användningen av spektrumet genom att tillåta 
andra möjliga tjänster.

Ändringsförslag från Mary Honeyball

Ändringsförslag 62
Artikel 9, punkt 3a (ny)

3a. Om en sökande blir insolvent eller på 
annat sätt inte kan uppfylla de 
gemensamma villkoren som anges i 
artikel 7.2, och inte kan lägga fram en 
genomförbar plan för hur dessa villkor ska 
uppfyllas inom 30 dagar, får kommissionen 
dra tillbaka sitt tillstånd och den ska bevilja 
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det till en annan sökande i enlighet med 
avdelning II.

Or. en

Motivering

Förfarandena för att ta itu med en mobil satellittjänsteoperatör som misslyckas måste 
förbättras. För det fall en sökande inte lyckas leverera tjänster bör förfarandena för att 
omfördela spektrum förenhetligas. Det är ont om spektrum och det bör omfördelas till en 
annan sökande om den ursprungliga sökanden inte kan använda det.

Ändringsförslag från Mary Honeyball

Ändringsförslag 63
Artikel 9, punkt 3b (ny)

3b. Kommissionen ska se över varje 
föreslagen sammanslagning eller varje 
föreslaget övertagande mellan 
två sökanden, om detta skulle resultera i att 
mer än 15 MHz för jord-till-rymd 
(uppströms) och 15 MHz för rymd-till-jord 
(nedströms) tilldelas den kombinerade 
operatören. Kommissionen får begränsa 
tillståndet för en enda (sammanslagen) 
operatör till 15 MHz uppströms och 
15 MHz nedströms om beviljande av ett 
mer omfattande tillstånd skulle innebära 
att konkurrensen skulle minska påtagligt.

Or. en

Motivering

För att främja konkurrensen bör flera oberoende operatörer väljas ut och behållas. 
Kommissionen bör undersöka alla påföljande sammanslagningar eller övertaganden mellan 
sökande efter att tillståndet beviljats. Om det behövs bör kommissionen kunna återkalla ett 
tillstånd, om en sammanslagning eller ett övertagande skulle strida mot den fria 
konkurrensen. Detta skulle förhindra att en sökande blev den enda operatören för mobila 
satellittjänster. Detta ändringsförslag överensstämmer med föredragandens 
ändringsförslag 4.
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Ändringsförslag från Mary Honeyball

Ändringsförslag 64
Bilaga, led 3

3. Slutförd granskning av kritiska 
utvecklingssteg (Critical Design Review, 
CDR).

3. Slutförd granskning av kritiska 
utvecklingssteg (Critical Design Review, 
CDR).

De kritiska granskningsstegen är det skede 
i rymdfarkostens färdigställande då 
utformnings- och utvecklingsfasen slutar 
och tillverkningsfasen börjar.
Sökanden ska, senast 90 arbetsdagar efter 
det att ansökan lämnats in, lägga fram 
klara belägg för slutförandet av de kritiska 
utvecklingsstegen i enlighet med de 
konstruktionsmilstolpar som fastställs i 
avtalet om tillverkning av satelliter. Det 
berörda dokumentet ska undertecknas av 
företaget som tillverkar satelliter och 
datumet för slutförandet av de kritiska 
granskningsstegen ska anges.

Or. en

Motivering

Kritiska utvecklingssteg kräver en hel del arbete. Nya sökande som för närvarande inte har 
något satellittillverkningsavtal måste investera avsevärda summor för att slutföra denna 
process. Realistiskt sett kan processen för de kritiska utvecklingsstegen inte starta utan att 
beslutet om mobila satellittjänster fattats. I typfallet kommer processen för de kritiska 
utvecklingsstegen att ta sex månader att slutföra, från inledningen av ett avtal mellan 
operatören för ett system och tillverkaren av satelliten.
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