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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie voor een beschikking van de Raad en het Europees Parlement 
"inzake de selectie en machtiging van systemen die mobiele satellietdiensten (MSS) leveren" 
heeft tot doel zo spoedig mogelijk een gemeenschappelijke pan-Europese interne markt voor 
deze diensten te creëren. Mobiele satellietdiensten moeten bijdragen tot de verwezenlijking van 
de doelstellingen van Lissabon, innovatie en flexibiliteit bevorderen en aldus de pan-Europese 
toegang tot breedband en de selectie van de diensten voor de consument verbeteren.  

De rapporteur voor advies onderschrijft in beginsel de doelstelling van het Commissievoorstel, 
maar vindt het tijdstip van de procedure problematisch, aangezien voor de satellietdiensten een 
speciale regeling wordt getroffen voordat de herziening van het telecommunicatiepakket en het 
radiospectrumbeleid gestalte heeft gekregen.  

De regeling voor de mobiele satellietdiensten moet derhalve als een strikte uitzondering worden 
beschouwd en mag geen precedent scheppen. Deze uitzondering kan alleen worden 
gerechtvaardigd indien deze wordt beperkt tot de door de Commissie geleide procedure voor 
exploitanten van mobiele satellietsystemen met als doel de pan-Europese toegang tot breedband. 
Het besluit over de toewijzing van frequenties voor de afzonderlijke diensten blijft 
overeenkomstig uniforme randvoorwaarden, met inbegrip van de richtlijn voor audiovisuele 
mediadiensten, bij de tot nu toe geldende regelingen onder de bevoegdheid van de lidstaten 
vallen. De rapporteur voor advies wijst bij de toewijzing van frequenties bovendien op het 
belang van uiteenlopende licentiemodellen voor de verschillende soorten mobiele diensten en de 
betekenis ervan voor culturele verscheidenheid en pluriformiteit van de media. Zij pleit in 
verband met de toewijzing van frequenties bij de terrestrische componenten voor 
overeenstemming met het nationale mediarecht alsook voor rapportage over de verdere 
ontwikkeling van MSS.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 2

(2) Het Europees Parlement heeft in 
Resolutie 2006/2212 van 14 februari 2007 
("Naar een Europees radiospectrumbeleid") 
het belang van communicatie onderstreept 
voor plattelandsgebieden en minder 
ontwikkelde regio’s, die op doeltreffende 
wijze zouden kunnen worden geholpen door 
de verspreiding van de breedbandtechniek, 
mobiele communicatie bij lagere frequentie 
en nieuwe draadloze technologieën om tot 
een universele dekking van de EU van 

(2) Het Europees Parlement heeft in 
Resolutie 2006/2212 van 14 februari 2007 
("Naar een Europees radiospectrumbeleid") 
het belang van communicatie onderstreept 
voor plattelandsgebieden en minder 
ontwikkelde regio’s, die op doeltreffende 
wijze zouden kunnen worden geholpen door 
de verspreiding van de breedbandtechniek, 
mobiele communicatie bij lagere frequentie 
en nieuwe draadloze technologieën om tot 
een universele dekking van de EU van 
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27 lidstaten te komen met het oog op een 
duurzame ontwikkeling van alle gebieden.
Het Europees Parlement heeft tevens 
opgemerkt dat de regelingen van de 
lidstaten voor de toewijzing en benutting 
van spectrum sterk verschillen en dat deze 
verschillen ernstige belemmeringen vormen 
voor de verwezenlijking van een goed 
functionerende interne markt.

27 lidstaten te komen met het oog op een 
duurzame ontwikkeling van alle gebieden. 
Het Europees Parlement wijst echter een 
eenzijdig marktmodel voor de verdeling van 
de frequenties af en verlangt een systeem 
dat verschillende licentiemodellen mogelijk 
maakt. 

Amendement 2
Overweging 3 bis (nieuw)

(3bis) Uit regelgevend oogpunt is de 
wettelijke vaststelling van MSS vóór de 
herziening van het telecommunicatiepakket 
problematisch en daarom dient een en 
ander als een uitzonderlijke regeling te 
worden beschouwd. 

Motivering

Hier wordt een speciaal geval geregeld voordat de algemene randvoorwaarden bij de herziening 
van het telecommunicatiepakket zijn vastgesteld. Deze volgorde - van speciaal naar algemeen -
is uit regelgevend oogpunt bedenkelijk. 

Amendement 3
Overweging 5

(5) De introductie van nieuwe systemen die 
mobiele satellietdiensten (MSS) leveren zal 
bijdragen tot de ontwikkeling van de interne 
markt en de concurrentie bevorderen door de 
beschikbaarheid van pan-Europese diensten 
en eind-tot-eind connectiviteit op te voeren 
alsmede efficiënte investeringen te 
stimuleren. MSS vormen een innovatief 
alternatief platform voor verschillende 
soorten pan-Europese telecommunicatie- en 
omroep/multicastingdiensten, ongeacht de 
locatie van eindgebruikers, zoals zeer snelle 
toegang tot internet/intranet, mobiele 
multimedia en civiele bescherming en 
rampenbestrijding. Deze diensten zouden 
met name de dekking van landelijke 
gebieden in de Gemeenschap kunnen 
verbeteren, waarmee de digitale kloof in 
geografisch opzicht wordt overbrugd, terwijl 
tegelijkertijd overeenkomstig de 
doelstellingen van de vernieuwde Lissabon-

(5) De introductie van nieuwe systemen die 
mobiele satellietdiensten (MSS) leveren zal 
bijdragen tot de ontwikkeling van de interne 
markt en de concurrentie bevorderen door de 
beschikbaarheid van pan-Europese diensten 
en eind-tot-eind connectiviteit op te voeren 
alsmede efficiënte investeringen te 
stimuleren. MSS vormen een innovatief 
alternatief platform voor verschillende 
soorten pan-Europese telecommunicatie- en 
omroep/multicastingdiensten, ongeacht de 
locatie van eindgebruikers, zoals zeer snelle 
toegang tot internet/intranet, mobiele 
multimedia en mobiele audiovisuele 
mediadiensten, civiele bescherming en 
rampenbestrijding. Deze diensten zouden 
met name de dekking van landelijke 
gebieden in de Gemeenschap kunnen 
verbeteren, waarmee de digitale kloof in 
geografisch opzicht wordt overbrugd, en de 
culturele verscheidenheid en de 
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strategie wordt bijgedragen tot het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie voor informatie- en 
communicatietechnologie.

pluriformiteit van de media als belangrijke 
doelstellingen van de EU kunnen 
versterken, terwijl tegelijkertijd 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
vernieuwde Lissabon-strategie wordt 
bijgedragen tot het concurrentievermogen 
van de Europese industrie voor informatie-
en communicatietechnologie.

Motivering

Mobiele televisiediensten en de bevordering van de culturele verscheidenheid en de 
pluriformiteit van de media kunnen in belangrijke mate bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van Lissabon. Daarvoor is het echter van belang de juiste randvoorwaarden te 
creëren, waartoe ook de bevordering ervan in het kader van MSS behoort. 

Amendement 4
Overweging 5 ter (nieuw)

(5ter) Het succes van mobiele 
satellietdiensten, en daarmee hun bijdrage 
tot de verwezenlijking van de doelstellingen 
van Lissabon, hangt echter in sterke mate 
af van de beschikbaarheid van een voor het 
grote publiek aantrekkelijk en gevarieerd 
aanbod van programma-inhoud. 

Amendement 5
Overweging 8

(8) Onder het technisch beheer van 
radiospectrum, zoals georganiseerd door 
Beschikking nr. 676/2002/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
7 maart 2002 inzake een regelgevingskader 
voor het radiospectrumbeleid in de Europese 
Gemeenschap (Radiospectrumbeschikking) 
in het algemeen en Beschikking 2007/98/EG 
van de Commissie in het bijzonder, vallen 
niet de procedures voor de toewijzing van 
spectrum en de verlening van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties.

(8) Om overeenstemming met het EU-recht 
te waarborgen, is het absoluut noodzakelijk 
dat de frequenties voor MSS in 
overeenstemming met de algemene 
beginselen van het frequentiebeheer 
overeenkomstig richtlijn 2002/21/EG en de 
nationale wetgeving worden toegewezen, 
ook wanneer onder het technisch beheer van 
radiospectrum, zoals georganiseerd door 
Beschikking nr. 676/2002/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van  
7 maart 2002 inzake een regelgevingskader 
voor het radiospectrumbeleid in de Europese 
Gemeenschap (Radiospectrumbeschikking) 
in het algemeen en Beschikking 2007/98/EG 
van de Commissie in het bijzonder, niet 
vallen de procedures voor de toewijzing van 
spectrum en de verlening van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties.
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Amendement 6
Overweging 11

(11) Om te voorkomen dat de lidstaten 
beslissingen nemen die tot een versnippering 
van de interne markt zouden kunnen leiden 
en de in artikel 8 van de kaderrichtlijn 
genoemde doelstellingen zouden kunnen 
ondermijnen, moeten de selectiecriteria voor 
mobiele satellietsystemen worden
geharmoniseerd zodat de selectieprocedure 
ertoe leidt dat in heel Europa hetzelfde 
pakket mobiele satellietdiensten beschikbaar 
is. Vanwege de hoge aanloopinvesteringen 
die voor de ontwikkeling van mobiele 
satellietdiensten nodig zijn en de grote 
technologische en financiële risico's die 
daarmee gepaard gaan, is een schaalvoordeel 
voor dergelijke systemen in de vorm van een 
brede pan-Europese geografische dekking 
nodig, zodat ze economisch levensvatbaar 
blijven.

(11) Om te voorkomen dat de lidstaten 
beslissingen nemen die tot een versnippering 
van de interne markt voor MSS zouden 
kunnen leiden en de in artikel 8 van de 
kaderrichtlijn genoemde doelstellingen 
zouden kunnen ondermijnen, wordt door de 
Raad en het Parlement bij hoge 
uitzondering toegestaan de selectiecriteria 
voor mobiele satellietsystemen te 
harmoniseren zodat de selectieprocedure 
ertoe leidt dat in heel Europa hetzelfde 
pakket mobiele satellietdiensten beschikbaar 
is. Vanwege de hoge aanloopinvesteringen 
die voor de ontwikkeling van mobiele 
satellietdiensten nodig zijn en de grote 
technologische en financiële risico's die 
daarmee gepaard gaan, is een schaalvoordeel 
voor dergelijke systemen in de vorm van een 
brede pan-Europese geografische dekking 
nodig, zodat ze economisch levensvatbaar 
blijven.

Amendement 7
Overweging 12 

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

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

radiofrequenties worden toegewezen. 
Daarom moet de harmonisatie van de 
selectiecriteria worden aangevuld met de 
vaststelling van een gemeenschappelijk 
selectiemechanisme dat voor een 
gecoördineerd selectieresultaat voor alle 
lidstaten zorgt en dat geen toewijzing van 
spectrum en verlening van gebruiksrechten 
voor radiofrequenties omvat.

Motivering

Het wordt duidelijk dat wettelijke vaststelling - van speciaal naar algemeen - uit regelgevend 
oogpunt problematisch is.

Amendement 8
Artikel 1, lid 1

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

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

Motivering

Het is van groot belang aan te geven dat het hier om een speciale regeling gaat die geen 
precedent schept.  

Amendement 9
Artikel 1, lid 5

5. Deze beschikking is van toepassing op de 
2 GHz-frequentieband, die bestaat uit 
radiospectrum van 1980 tot 2010 MHz voor 
aarde-ruimtecommunicatie en van 2170 tot 
2200 MHz voor ruimte-aardecommunicatie, 
overeenkomstig Beschikking 2007/98/EG.

5. Deze beschikking is van toepassing op de 
2 GHz-frequentieband, die bestaat uit 
radiospectrum van 1980 tot 2010 MHz voor 
aarde-ruimtecommunicatie en van 2170 tot 
2200 MHz voor ruimte-aardecommunicatie, 
overeenkomstig Beschikking 2007/98/EG, 
met inachtneming van de bepalingen 
inzake de toewijzing van frequenties 
overeenkomstig richtlijn 2002/21/EG en 
met name artikel 9 van die richtlijn.
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Motivering

Het is absoluut noodzakelijk dat de nieuwe procedures voor de toewijzing van frequenties voor 
MSS pas worden ingevoerd wanneer de politieke besluiten over de principiële 
regelgevingskaders voor de afzonderlijke categorieën elektronische communicatiediensten zijn 
genomen. Zij moeten in ieder geval in overeenstemming zijn met de nieuwe bepalingen. 

Amendement 10
Artikel 2, lid 1 

1. De definities van Richtlijn 2002/21/EG en
Richtlijn 2002/20/EG zijn ook voor deze 
beschikking van toepassing.

1. De definities van Richtlijn 2002/21/EG,
Richtlijn 2002/20/EG en Richtlijn 
2007/65/EG (richtlijn voor audiovisuele 
mediadiensten) zijn ook voor deze 
beschikking van toepassing.

Motivering

Inhouddiensten worden in de richtlijn voor audiovisuele diensten geregeld en zullen een 
belangrijk aandeel uitmaken van de via MSS overgedragen diensten. 

Amendement 11
Artikel 3, lid 2

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

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

Amendement 12
Artikel 6, lid 1

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

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

a) voordelen voor de consument en de 
concurrentie;

a) voordelen voor de consument en de 
concurrentie door pan-Europese 
geografische dekking;

b) spectrumefficiëntie;
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c) pan-EU geografische dekking;
d)overheidsbeleid-doelstellingen.

a bis) overheidsbeleid-doelstellingen;
a ter) spectrumefficiëntie;

Amendement 13
Artikel 8, lid -1 (nieuw)

-1. Om overeenstemming met het EU-recht 
te waarborgen, moet spectrum voor de 
terrestrische componenten worden 
toegewezen in overleg met de voor het 
mediarecht bevoegde nationale 
instellingen.

Motivering

De bevoegdheid voor de toewijzing van spectrum ligt in beginsel bij de lidstaten. 

Amendement 14
Artikel 9, lid 3 bis (nieuw)

3bis Uiterlijk een jaar na inwerkingtreding 
van deze beschikking en vervolgens om de 
drie jaar dient de Commissie bij het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
een verslag in over de daadwerkelijke 
aanbiedingen voor MSS in de lidstaten. 
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