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KORT BEGRUNDELSE

Målet med Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om 
udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester 
(mobile satellite services, MSS), er at skabe et fælles indre marked for disse tjenester så 
hurtigt som muligt. Mobile satellittjenester skal bidrage til gennemførelsen af Lissabon-
målene samt fremme innovation og fleksibilitet og dermed forbedre adgangen til bredbånd i 
EU og forbrugernes udvalg af tjenester. 

Ordføreren støtter grundlæggende målet med Kommissionens forslag, men mener, at 
tidspunktet for proceduren er problematisk, fordi der med satellittjenesterne forlods træffes 
beslutning om en særordning, inden der er foretaget en revision af telekompakken og 
frekvenspolitikken.

Beslutningen om mobile satellittjenester bør derfor træffes som en ren undtagelsesordning og 
bør ikke danne præcedens. Denne undtagelse kan kun retfærdiggøres, hvis den begrænses til 
den procedure for operatører af mobile satellitsystemer, som Kommissionen er ansvarlig for 
med henblik på bredbåndsdækning i hele EU. Beslutningen om allokering af frekvenser til de 
enkelte tjenester forbliver ifølge de harmoniserede rammebestemmelser, herunder direktivet 
om audiovisuelle medietjenester, medlemsstaternes kompetence. Ordføreren henviser i 
forbindelse med allokeringen af frekvenser desuden til betydningen af forskelligartede 
modeller for tildeling af licenser i forbindelse med de forskellige former for mobile tjenester 
og disses betydning for den kulturelle mangfoldighed og mediepluralismen. Der stilles krav 
om overensstemmelse med den nationale medielovgivning i forbindelse med allokering af 
frekvenser for jordbaserede komponenter samt om aflæggelse af rapport om den videre 
udvikling af MSS.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer det korresponderende udvalg, Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

(2) Europa-Parlamentet understregede i sin 
beslutning 2006/2212 af 14. februar 2007 
om en europæisk frekvenspolitik 
kommunikationens betydning for 
landdistrikter og mindre udviklede regioner, 

(2) Europa-Parlamentet understregede i sin 
beslutning 2006/2212 af 14. februar 2007 
om en europæisk frekvenspolitik 
kommunikationens betydning for 
landdistrikter og mindre udviklede regioner, 
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for hvilke spredningen af bredbånd, 
mobilkommunikationstjenester med lavere 
frekvens og nye trådløse teknologier kunne 
være effektive løsninger med henblik på at 
opnå en universel dækning i de 27 EU-
medlemsstater for at sikre en bæredygtig 
udvikling af de forskellige områder.
Europa-Parlamentet bemærkede også, at 
medlemsstaternes ordninger for allokering 
og udnyttelse af frekvenser er meget 
forskellige, og at disse forskelle udgør 
alvorlige hindringer for at opnå et 
velfungerende indre marked.

for hvilke spredningen af bredbånd, 
mobilkommunikationstjenester med lavere 
frekvens og nye trådløse teknologier kunne 
være effektive løsninger med henblik på at 
opnå en universel dækning i de 27 EU-
medlemsstater for at sikre en bæredygtig 
udvikling af de forskellige områder. 
Europa-Parlamentet afviser dog en ensidig 
markedsmodel for frekvensallokering og 
stiller krav om et system, der giver 
mulighed for forskellige modeller for 
licenstildeling.

Ændringsforslag 2
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Fra et forvaltningsmæssigt synspunkt 
er den lovgivningsmæssige fastlæggelse af 
MSS inden revideringen af 
telekommunikationspakken problematisk 
og bør derfor kun iværksættes som en 
undtagelsesordning. 

Begrundelse

Her bliver der fastsat regler for et særtilfælde, inden de generelle rammebestemmelser er 
blevet fastlagt gennem revideringen af telekommunikationspakken. Denne fremgangsmåde fra 
det specifikke til det generelle er i forvaltningsmæssig forstand betænkelig. 

Ændringsforslag 3
Betragtning 5

(5) Indførelsen af nye systemer, som leverer 
mobile satellittjenester (MSS), vil bidrage til 
at udvikle det indre marked og styrke 
konkurrencen ved at øge adgangen til 
paneuropæiske tjenester og end-to-end-
forbindelse og tilskynde til effektive 
investeringer. MSS er en innovativ, 
alternativ platform for forskellige former for 
paneuropæisk telekommunikation og 
radio/tv/multidistributionstjenester, uanset 
hvor slutbrugerne befinder sig, f.eks. inden 
for højhastighedsadgang til internet/intranet, 

(5) Indførelsen af nye systemer, som leverer 
mobile satellittjenester (MSS), vil bidrage til 
at udvikle det indre marked og styrke 
konkurrencen ved at øge adgangen til 
paneuropæiske tjenester og end-to-end-
forbindelse og tilskynde til effektive 
investeringer. MSS er en innovativ, 
alternativ platform for forskellige former for 
paneuropæisk telekommunikation og 
radio/tv/multidistributionstjenester, uanset 
hvor slutbrugerne befinder sig, f.eks. inden 
for højhastighedsadgang til internet/intranet, 
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mobile multimedier samt civilbeskyttelse og 
katastrofehjælp. Disse tjenester kunne bl.a. 
forbedre dækningen i Fællesskabets 
landdistrikter og bidrage til at mindske den 
del af den digitale kløft, som skyldes 
geografisk beliggenhed, og samtidig bidrage 
til at fremme europæiske informations- og 
kommunikationsteknologiindustriers 
konkurrenceevne i overensstemmelse med 
målsætningerne i den fornyede Lissabon-
strategi.

mobile multimedier, mobile audiovisuelle 
medietjenester samt civilbeskyttelse og 
katastrofehjælp. Disse tjenester kunne bl.a. 
forbedre dækningen i Fællesskabets 
landdistrikter og bidrage til at mindske den 
del af den digitale kløft, som skyldes 
geografisk beliggenhed, samt til at styrke 
den kulturelle mangfoldighed og 
mediepluralisme som vigtige målsætninger 
for EU og samtidig bidrage til at fremme 
europæiske informations- og 
kommunikationsteknologiindustriers 
konkurrenceevne i overensstemmelse med 
målsætningerne i den fornyede Lissabon-
strategi.

Begrundelse

Mobile tv-tjenester samt fremme af kulturel mangfoldighed og mediepluralisme kan yde et 
vigtigt bidrag til opnåelse af Lissabon-målene. For at det kan opnås, er det imidlertid vigtigt 
at skaffe de rette rammebetingelser, hvortil også hører, at disse tjenester fremmes i 
forbindelse med MSS.

Ændringsforslag 4
Betragtning 5 b (ny)

(5b) Mobile satellittjenesters succes og 
dermed også deres bidrag til opnåelse af 
Lissabon-målene er imidlertid i høj grad 
afhængig af, at der står indhold til 
rådighed, der både er attraktivt for et stort 
publikum og alsidigt. 

Ændringsforslag 5
Betragtning 8

(8) Den tekniske forvaltning af 
radiofrekvenser, der er fastlagt i Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning 
676/2002/EF af 7. marts 2002 om et 
frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske 
Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) 
generelt og navnlig Kommissionens 
beslutning 2007/98/EF dækker ikke
procedurer for tildeling af frekvensområder 

(8) For at sikre overensstemmelse med EU-
retten er det i særlig grad nødvendigt, at 
udpegelsen af frekvenser på satellitområdet 
sker ifølge de generelle principper for 
frekvensforvaltning i henhold til direktiv 
2002/21/EF og national lovgivning, også 
selv om den tekniske forvaltning af 
radiofrekvenser, der er fastlagt i Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning 
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og rettigheder til anvendelse af 
radiofrekvenser.

676/2002/EF af 7. marts 2002 om et 
frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske 
Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) 
generelt og navnlig Kommissionens 
beslutning 2007/98/EF ikke dækker 
procedurer for tildeling af frekvensområder 
og rettigheder til anvendelse af 
radiofrekvenser.

Ændringsforslag 6
Betragtning 11

(11) For at hindre medlemsstaterne i at 
træffe beslutninger, som kan føre til en 
opsplitning af det indre marked og 
underminere målsætningerne i 
rammedirektivets artikel 8, bør
udvælgelseskriterierne for mobile 
satellitsystemer harmoniseres, så 
udvælgelsesprocessen munder ud i adgang 
til samme sæt af mobile satellittjenester i 
hele Europa. De høje startinvesteringer, der 
er nødvendige for at udvikle mobile 
satellitsystemer, og de dermed forbundne 
høje teknologiske og finansielle risici 
forudsætter en stordriftsøkonomi for sådanne 
systemer i form af en bred europæisk 
dækning, hvis de fortsat skal være 
økonomisk levedygtige.

(11) For at hindre medlemsstaterne i at 
træffe beslutninger, som kan føre til en 
opsplitning af det indre marked for MSS og 
underminere målsætningerne i 
rammedirektivets artikel 8, tillader Rådet og 
Europa-Parlamentet rent undtagelsesvis, at
udvælgelseskriterierne for mobile 
satellitsystemer harmoniseres, så 
udvælgelsesprocessen munder ud i adgang 
til samme sæt af mobile satellittjenester i 
hele Europa. De høje startinvesteringer, der 
er nødvendige for at udvikle mobile 
satellitsystemer, og de dermed forbundne 
høje teknologiske og finansielle risici 
forudsætter en stordriftsøkonomi for sådanne 
systemer i form af en bred europæisk 
dækning, hvis de fortsat skal være 
økonomisk levedygtige.

Ændringsforslag 7
Betragtning 12 

(12) En vellykket lancering af disse tjenester 
kræver desuden, at medlemsstaterne 
samordner deres administrative initiativer. 
Forskelle i de nationale 
udvælgelsesprocedurer kan stadig skabe et 
opsplittet indre marked på grund af den 
forskellige måde at anvende 
udvælgelseskriterier på, herunder 
vægtningen af kriterierne eller de forskellige 
tidsplaner for udvælgelsesprocedurerne. 
Dette ville medføre en broget skare af 

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

ansøgere, som udvælges i strid med disse 
mobile satellittjenesters paneuropæiske 
natur. Hvis forskellige medlemsstater 
udvælger forskellige operatører af mobile 
satellitter, kan det skabe komplekse, 
skadelige interferenssituationer eller endog 
betyde, at en udvalgt operatør hindres i at 
levere en paneuropæisk tjeneste, f.eks. hvis 
operatøren tildeles forskellige 
radiofrekvenser i forskellige medlemsstater. 
Harmoniseringen af udvælgelseskriterierne 
skal derfor suppleres med en fælles 
udvælgelsesmekanisme, således at der kan 
opnås et samordnet resultat af udvælgelserne 
for alle medlemsstater, uden at denne 
mekanisme omfatter tildelingen af 
frekvensområder og rettigheder til 
anvendelse af radiofrekvenser.

Begrundelse

Det bliver her tydeligt, at en lovgivningsmæssig fastlæggelse fra det specifikke til det 
overordnede er problematisk fra et forvaltningsmæssigt synspunkt.

Ændringsforslag 8
Artikel 1, stk. 1

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

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

Begrundelse

Det er af stor betydning at understrege, at det her drejer sig om en undtagelsesordning, der 
ikke skaber præcedens. 

Ændringsforslag 9
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Artikel 1, stk. 5

5. Denne beslutning finder anvendelse på 2 
GHz-båndet, som omfatter frekvenserne fra 
1980 til 2010 MHz for jord-til-rum-
kommunikation og fra 2170 til 2200 MHz 
for rum-til-jord-kommunikation i 
overensstemmelse med beslutning 
2007/98/EF.

5. Denne beslutning finder anvendelse på 2 
GHz-båndet, som omfatter frekvenserne fra 
1980 til 2010 MHz for jord-til-rum-
kommunikation og fra 2170 til 2200 MHz 
for rum-til-jord-kommunikation i 
overensstemmelse med beslutning 
2007/98/EF under overholdelse af de 
bestemmelser om tildeling af 
frekvensområder, der omhandles i direktiv 
2002/21/EF, særlig artikel 9.

Begrundelse

De nye mekanismer for tildeling af frekvensområder på satellitområdet må først etableres, 
når de politiske beslutninger om den grundlæggende ramme for reguleringen af de enkelte 
kategorier af elektroniske kommunikationstjenester foreligger. De skal under alle 
omstændigheder være i overensstemmelse med de nye bestemmelser. 

Ændringsforslag 10
Artikel 2, stk. 1 

1. Til denne beslutnings formål gælder 
definitionerne i direktiv 2002/21/EF og
direktiv 2002/20/EF.

1. Til denne beslutnings formål gælder 
definitionerne i direktiv 2002/21/EF,
direktiv 2002/20/EF og direktiv 2007/65/EF
(direktiv om audiovisuelle medietjenester).

Begrundelse

Indholdstjenester reguleres af direktivet om audiovisuelle medietjenester og kommer til at 
udgøre en vigtig del af de tjenester, der transmitteres via MSS. 

Ændringsforslag 11
Artikel 3, stk. 2

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

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

Ændringsforslag 12
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Artikel 6, stk. 1

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

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

a) fordele for forbrugerne og 
konkurrencemæssige fordele

a) fordele for forbrugerne og 
konkurrencemæssige fordele ved dækning 
af hele EU's område

b) frekvensanvendelsens effektivitet
c) dækning af hele EU’s område
d) målsætninger for public service.

aa) politiske målsætninger
ab) effektiv frekvensanvendelse.

Ændringsforslag 13
Artikel 8, stk. -1 (nyt)

-1. For at sikre overensstemmelse med EU-
lovgivningen skal tildelingen af 
frekvensressourcer til jordbaserede 
komponenter ske i samråd med de 
nationale institutioner, der er ansvarlige 
for medielovgivning. 

Begrundelse

Kompetencen vedrørende tildeling af frekvensressourcer ligger grundlæggende hos 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 14
Artikel 9, stk. 3 a (nyt)

3a. Senest et år efter beslutningens 
ikrafttræden og herefter hvert tredje år 
forelægger Kommissionen en rapport om 
de tilbud om MSS, der rent faktisk er 
afgivet i medlemsstaterne, for Europa-
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Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg. 
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