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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Ziel des Vorschlages der EU-Kommission für eine Entscheidung des Rates und des 
Parlamentes "über die Auswahl und Genehmigung von Systemen, die 
Satellitenmobilfunkdienste (MSS) erbringen" ist es, möglichst schnell einen gemeinsamen 
EU-weiten Binnenmarkt für diese Dienste zu schaffen. Satellitenmobilfunkdienste sollen 
einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele von Lissabon leisten, Innovation und Flexibilität 
fördern, und auf  diese Weise den EU-weiten Breitbandzugang und die Auswahl der Dienste 
für die Verbraucher verbessern.

Die Berichterstatterin unterstützt grundsätzlich das Ziel des Vorschlages der Kommission, 
hält aber den Zeitpunkt des Verfahrens für problematisch, denn mit den 
Satellitenfunkdiensten wird eine Spezialregelung vorab getroffen, bevor die Revision des 
Telekompaketes und der Frequenzpolitik erfolgt ist.  

Die Entscheidung zu Satellitenmobilfunkdiensten sollte deshalb als strikte Ausnahmeregelung 
getroffen werden und keinen Präzedenzfall schaffen. Diese Ausnahme kann nur gerechtfertigt 
werden, wenn sie auf das von der Kommission geleitete Verfahren für Betreiber von 
Satellitenmobilfunksystemen mit dem Ziel der EU-weiten Breitbandversorgung beschränkt 
wird. Die Entscheidung für die Frequenzzuweisung für die einzelnen Dienste verbleibt nach 
einheitlichen Rahmenbedingungen einschließlich der Richtlinie für audiovisuelle 
Mediendienste bei den bisherigen Regelungen in der Kompetenz der Mitgliedsstaaten. Die 
Berichterstatterin verweist bei der Frequenzzuweisung zusätzlich auf die Bedeutung 
unterschiedlicher Lizenzierungsmodelle für die unterschiedlichen Arten von mobilen 
Diensten und ihre Bedeutung für kulturelle Vielfalt und Medienpluralismus. Sie fordert die 
Übereinstimmung mit dem nationalen Medienrecht für die Frequenzzuweisung bei den 
terrestrischen Komponenten und eine Berichterstattung über die weitere Entwicklung von 
MSS.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură �i educa�ie recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare �i 
energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului 

Amendamentul 1
Considerentul 2

(2) În Rezolu�ia 2006/2212 a Parlamentului 
European din 14 februarie 2007, intitulată 
„Către o politică europeană privind spectrul 

(2) În Rezolu�ia 2006/2212 a Parlamentului 
European din 14 februarie 2007, intitulată 
„Către o politică europeană privind spectrul 
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de frecven�e radio”, se subliniază 
importan�a comunica�iilor pentru regiunile 
rurale �i mai pu�in dezvoltate pentru care 
răspândirea serviciilor în bandă largă, a 
comunica�iilor mobile de joasă frecven�ă 
�i a noilor tehnologii de comunica�ii fără 
fir ar putea oferi solu�ii eficiente de 
realizare a acoperirii complete a Uniunii 
Europene formate din 27 de state membre, în 
vederea dezvoltării durabile a tuturor 
regiunilor. Parlamentul European a 
constatat, de asemenea, că diferen�ele 
dintre regimurile statelor membre de 
alocare �i exploatare a spectrului de 
frecven�e sunt semnificative �i că 
reprezintă obstacole majore pentru 
asigurarea bunei func�ionări a unei pie�e 
unice.

de frecven�e radio”, se subliniază 
importan�a comunica�iilor pentru regiunile 
rurale �i mai pu�in dezvoltate pentru care 
răspândirea serviciilor în bandă largă, a 
comunica�iilor mobile de joasă frecven�ă 
�i a noilor tehnologii de comunica�ii fără 
fir ar putea oferi solu�ii eficiente de 
realizare a acoperirii complete a Uniunii 
Europene formate din 27 de state membre, în 
vederea dezvoltării durabile a tuturor 
regiunilor. Parlamentul European respinge 
însă un model de piaţă unilateral privind 
alocarea spectrului de frecvenţe şi solicită 
crearea unui sistem care să permită 
folosirea unor modele de autorizare variate. 

Amendamentul 2
Considerentul 3a (nou)

(3a) În ceea ce priveşte procesul de 
reglementare, stabilirea legală a SMS 
anterior revizuirii pachetului de 
telecomunicaţii ridică probleme şi ar trebui 
să se efectueze doar în situaţii excepţionale. 

Begründung

Hier wird Spezialfall reguliert, bevor die allgemeinen Rahmenbedingungen mit der Revision 
des Telekommunikationspaketes festgelegt wurden. Diese Reihenfolge vom Speziellen zum 
Allgemeinen ist regulatorisch bedenklich.

Amendamentul 3
Considerentul 5

(5) Introducerea unor sisteme noi care 
furnizează servicii mobile prin satelit (SMS) 
ar contribui la dezvoltarea pie�ei interne �i 
ar spori competitivitatea prin cre�terea 
disponibilită�ii serviciilor paneuropene �i a 
conectivită�ii între utilizatori finali, precum 
�i prin încurajarea unor investi�ii eficiente.
SMS reprezintă o bază alternativă inovatoare 

(5) Introducerea unor sisteme noi care 
furnizează servicii mobile prin satelit (SMS) 
ar contribui la dezvoltarea pie�ei interne �i 
ar spori competitivitatea prin cre�terea 
disponibilită�ii serviciilor paneuropene �i a 
conectivită�ii între utilizatori finali, precum 
�i prin încurajarea unor investi�ii eficiente. 
SMS reprezintă o bază alternativă inovatoare 
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pentru diferite tipuri de servicii paneuropene 
de telecomunica�ii �i 
radiodifuziune/multidifuziune, indiferent de 
pozi�ia utilizatorilor finali, precum acces 
internet/intranet de mare viteză, servicii 
multimedia mobile, protec�ie civilă �i 
ajutor în caz de catastrofe. Aceste servicii ar 
putea îmbunătă�i în special acoperirea 
zonelor rurale din Comunitate, reducând 
diferen�ele de natură digitală în plan 
geografic, contribuind în acela�i timp la 
competitivitatea industriilor tehnologiilor 
informa�iei �i comunica�iilor din Europa, 
în conformitate cu Strategia de la Lisabona 
revizuită.

pentru diferite tipuri de servicii paneuropene 
de telecomunica�ii �i 
radiodifuziune/multidifuziune, indiferent de 
pozi�ia utilizatorilor finali, precum acces 
internet/intranet de mare viteză, servicii 
multimedia mobile şi servicii media 
audiovizuale mobile, protec�ie civilă �i 
ajutor în caz de catastrofe. Aceste servicii ar 
putea îmbunătă�i în special acoperirea 
zonelor rurale din Comunitate, reducând 
diferen�ele de natură digitală în plan 
geografic, consolida diversitatea culturală 
şi pluralismul media ca obiective 
importante ale UE, contribuind în acela�i 
timp la competitivitatea industriilor 
tehnologiilor informa�iei �i 
comunica�iilor din Europa, în conformitate 
cu Strategia de la Lisabona revizuită.

Begründung

Mobile Fernsehdienste und die Förderung der kulturellen Vielfalt und des Medienpluralismus 
können einen wichtigen Anteil zur Erreichung der Ziele von Lissabon beitragen. Dafür ist es 
jedoch wichtig die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, zu der auch ihre Förderung im 
Rahmen von MSS gehört.

Amendamentul 4
Considerentul 5b (nou)

(5b) Succesul serviciilor mobile prin satelit, 
şi astfel şi contribuţia acestora la realizarea 
obiectivelor de la Lisabona, este 
condiţionat, în mare măsură, de 
atractivitatea pentru public şi de 
diversitatea ofertelor privind conţinutul 
transmis. 

Amendamentul 5
Considerentul 8

(8) Gestionarea tehnică a spectrului de 
frecven�e radio, astfel cum este 
reglementată de Decizia 676/2002/CE a 
Parlamentului European �i a Consiliului din 
7 martie 2002 privind cadrul de 

(8) În vederea garantării respectării 
legislaţiei UE, trebuie neapărat ca alocarea 
spectrului de frecvenţe în ceea ce priveşte 
sateliţii să se efectueze în conformitate cu 
principiile generale de gestionare a 



PE398.695v01-00 6/10 PA\701168RO.doc

RO

reglementare pentru politica de gestionare a 
spectrului de frecven�e radio în 
Comunitatea Europeană (decizia privind 
spectrul de frecven�e radio), în general, �i 
Decizia 2007/98/CE a Comisiei, în special, 
nu se referă la procedurile de alocare a 
spectrului radio �i la acordarea drepturilor 
de utilizare a frecven�elor radio.

frecvenţelor radio menţionate în Directiva 
2002/21/CE şi cu legislaţia naţională, chiar 
dacă gestionarea tehnică a spectrului de 
frecven�e radio, astfel cum este 
reglementată de Decizia 676/2002/CE a 
Parlamentului European �i a Consiliului din 
7 martie 2002 privind cadrul de 
reglementare pentru politica de gestionare a 
spectrului de frecven�e radio în 
Comunitatea Europeană (decizia privind 
spectrul de frecven�e radio), în general, �i 
Decizia 2007/98/CE a Comisiei, în special, 
nu se referă la procedurile de alocare a 
spectrului radio �i la acordarea drepturilor 
de utilizare a frecven�elor radio.

Amendamentul 6
Considerentul 11

(11) Pentru a împiedica decizii ale statelor 
membre care ar putea duce la fragmentarea 
pie�ei interne �i la subminarea obiectivelor 
identificate la articolul 8 din directiva-cadru, 
este necesar să se armonizeze criteriile de 
selec�ie pentru sistemele mobile de 
comunica�ii prin satelit astfel încât, în urma 
procesului de selec�ie, serviciile mobile 
prin satelit puse la dispozi�ie să fie 
acelea�i în toată Europa. Investi�iile 
ini�iale importante necesare pentru 
dezvoltarea sistemelor mobile de 
comunica�ii prin satelit �i riscurile tehnice 
�i financiare ridicate, asociate acestora 
implică realizarea unor economii de scară 
sub forma unei largi acoperiri geografice 
paneuropene, astfel încât aceste sisteme să 
rămână rentabile din punct de vedere 
economic.

(11) Pentru a împiedica decizii ale statelor 
membre care ar putea duce la fragmentarea 
pie�ei interne a SMS �i la subminarea 
obiectivelor identificate la articolul 8 din 
directiva-cadru, Consiliul şi Parlamentul 
fac o excepţie deosebită şi acceptă să se 
armonizeze criteriile de selec�ie pentru 
sistemele mobile de comunica�ii prin satelit 
astfel încât, în urma procesului de selec�ie, 
serviciile mobile prin satelit puse la 
dispozi�ie să fie acelea�i în toată Europa. 
Investi�iile ini�iale importante necesare 
pentru dezvoltarea sistemelor mobile de 
comunica�ii prin satelit �i riscurile tehnice 
�i financiare ridicate, asociate acestora 
implică realizarea unor economii de scară 
sub forma unei largi acoperiri geografice 
paneuropene, astfel încât aceste sisteme să 
rămână rentabile din punct de vedere 
economic.

Amendamentul 7
Considerentul 12 

(12) În plus, lansarea cu succes a acestor 
servicii necesită ac�iuni de reglementare �i 

(12) În plus, lansarea cu succes a acestor 
servicii necesită ac�iuni de reglementare �i 
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coordonare din partea statelor membre. 
Diferen�ele dintre procedurile na�ionale de 
selec�ie ar risca să fragmenteze pia�a 
internă din cauza aplicării diferite a 
criteriilor de selec�ie, inclusiv a ponderii 
criteriilor, sau a calendarelor sau 
procedurilor de selec�ie diferite. Drept 
urmare, ar putea exista candida�i selecta�i 
în contradic�ie cu caracterul paneuropean al 
acestor servicii mobile prin satelit. Selec�ia, 
de către state membre diferite, a unor 
operatori de sisteme mobile de comunica�ii 
prin satelit diferi�i, ar putea avea drept 
consecin�ă situa�ii complexe în materie de 
interferen�e 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 frecven�e radio 
diferite în state membre diferite. Prin 
urmare, armonizarea criteriilor de selec�ie 
ar trebui să fie completată prin stabilirea 
unui mecanism de selec�ie comun, care să 
asigure un rezultat coordonat al selec�iei 
pentru toate statele membre.

coordonare din partea statelor membre. 
Diferen�ele dintre procedurile na�ionale de 
selec�ie ar risca să fragmenteze pia�a 
internă din cauza aplicării diferite a 
criteriilor de selec�ie, inclusiv a ponderii 
criteriilor, sau a calendarelor sau 
procedurilor de selec�ie diferite. Drept 
urmare, ar putea exista candida�i selecta�i 
în contradic�ie cu caracterul paneuropean al 
acestor servicii mobile prin satelit. Selec�ia, 
de către state membre diferite, a unor 
operatori de sisteme mobile de comunica�ii 
prin satelit diferi�i, ar putea avea drept 
consecin�ă situa�ii complexe în materie de 
interferen�e 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 frecven�e radio 
diferite în state membre diferite. Prin 
urmare, armonizarea criteriilor de selec�ie 
ar trebui să fie completată prin stabilirea 
unui mecanism de selec�ie comun, care să 
asigure un rezultat coordonat al selec�iei 
pentru toate statele membre, fără ca aceste 
mecanisme să se refere la alocarea 
spectrului de frecvenţe radio �i la 
acordarea drepturilor de utilizare a 
frecven�elor radio.

Begründung

Es wird deutlich, dass eine gesetzliche Festlegung vom speziellen zum allgemeinen, aus 
regulatorischer Sicht problematisch.

Amendamentul 8
Articolul 1 alineatul (1)

(1) Scopul prezentei decizii este crearea unei 
proceduri comunitare de selec�ie a 
operatorilor de sisteme mobile de 
comunica�ii prin satelit, precum �i 
stabilirea unor dispozi�ii privind autorizarea 
coordonată, de către statele membre, a 
operatorilor selecta�i, de a utiliza spectrul 
radio pentru operarea sistemelor mobile prin 

(1) Scopul prezentei decizii este crearea unei 
proceduri comunitare doar pentru selec�ia
comună a operatorilor de sisteme mobile de 
comunica�ii prin satelit, precum �i 
stabilirea unor dispozi�ii privind autorizarea 
coordonată, de către statele membre, a 
operatorilor selecta�i, de a utiliza spectrul 
de frecvenţe radio pentru operarea sistemelor 
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satelit, în vederea dezvoltării unei pie�e 
interne competitive pentru serviciile mobile 
prin satelit.

mobile prin satelit, în vederea dezvoltării 
unei pie�e interne competitive pentru 
serviciile mobile prin satelit.

Begründung

Es ist von hoher Bedeutung zu sagen, dass es sich hier um eine Ausnahmeregulierung 
handelt, die keinen Präzedenzfall schafft.

Amendamentul 9
Articolul 1 alineatul (5)

(5) Prezenta decizie se aplică benzii de 
frecven�ă de 2 GHz, care include benzile de 
frecven�ă 1980-2010 MHz pentru 
comunica�iile Pământ-spa�iu �i 2170-
2200 MHz pentru comunica�iile spa�iu-
Pământ, în conformitate cu Decizia 
2007/98/CE.

(5) Prezenta decizie se aplică benzii de 
frecven�ă de 2 GHz, care include benzile de 
frecven�ă 1980-2010 MHz pentru 
comunica�iile Pământ-spa�iu �i 2170-
2200 MHz pentru comunica�iile spa�iu-
Pământ, în conformitate cu Decizia 
2007/98/CE, în conformitate cu dispoziţiile 
privind alocarea spectrului de frecvenţe 
radio menţionate în Directiva 2002/21/CE 
şi, în special, cu articolul 9 din prezenta 
directivă.

Begründung

Es ist unverzichtbar, dass die neuen Verfahren zur Frequenzzuweisung im Satellitenbereich
erst erfolgen, wenn die politischen Entscheidungen über die grundsätzlichen 
Regulierungsrahmen für die einzelnen Kategorien der elektronischen Kommunikationsdienste 
erfolgt sind. Sie müssen auf jeden Fall in Einklang mit den neuen Bestimmungen stehen.

Amendamentul 10
Articolul 2 alineatul (1) 

(1) Defini�iile stabilite de 
Directiva2002/21/CE �i Directiva 
2002/20/CE se aplică în scopul prezentei 
decizii.

(1) Defini�iile stabilite de Directiva 
2002/21/CE, de Directiva 2002/20/CE şi de
Directiva 2007/65/CE (directiva referitoare 
la serviciile media audiovizuale) se aplică în 
scopul prezentei decizii.

Begründung

Inhaltedienste werden von der Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste reguliert und 
werden  einen wichtigen Anteil an die über MSS übertragenen Dienste ausmachen.
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Amendamentul 11
Articolul 3 alineatul (2)

(2) Procedura urmăre�te să introducă în uz, 
fără întârziere, banda de frecven�ă de 2 
GHz �i în acela�i timp, să ofere 
candida�ilor o ocazie echitabilă �i 
nediscriminatorie de a participa la procedura 
de selec�ie comparativă.

(2) Procedura urmăre�te în mod exclusiv să 
introducă în uz pentru SMS, fără întârziere, 
banda de frecven�ă de 2 GHz �i în acela�i 
timp, să ofere candida�ilor o ocazie 
echitabilă �i nediscriminatorie de a 
participa la procedura de selec�ie 
comparativă.

Amendamentul 12
Articolul 6 alineatul (1)

(1) În cazul în care ansamblul frecven�elor 
radio solicitate de candida�ii eligibili 
identifica�i în prima etapă de selec�ie 
depă�e�te numărul de frecven�e radio 
disponibile, identificate în temeiul 
articolului 3 alineatul (3), Comisia 
selec�ionează candida�i eligibili pe baza 
următoarelor criterii suplimentare:

(1) În cazul în care ansamblul frecven�elor 
radio solicitate de candida�ii eligibili 
identifica�i în prima etapă de selec�ie 
depă�e�te numărul de frecven�e radio 
disponibile, identificate în temeiul 
articolului 3 alineatul (3), Comisia 
selec�ionează candida�i eligibili pe baza 
următoarelor criterii suplimentare cu 
următoarele priorităţi:

a) beneficii pentru consumator �i 
competitivitate;

a) beneficii pentru consumator �i 
competitivitate prin acoperire geografică 
paneuropeană;

b) eficien�a spectrului;
c) acoperire geografică paneuropeană;
d) obiective de interes public.

aa) obiective de interes public;
ab) eficien�a spectrului;

Amendamentul 13
Articolul 8 alineatul (-1) (nou)

(-1) În vederea garantării respectării 
legislaţiei UE, alocarea spectrului de 
frecvenţe pentru componentele terestre 
trebuie să se efectueze de comun acord cu 
instituţiile naţionale competente privind 
legislaţia în domeniul mijloacelor de 
comunicare în masă.
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Begründung

Die Kompetenz für die Frequenzvergabe liegt grundsätzlich bei den Mitgliedsstaaten.

Amendamentul 14
Articolul 9 alineatul (3a) (nou)

(3a) În termen de cel mult un an de la 
intrarea în vigoare a deciziei şi ulterior din 
trei în trei ani, Comisia transmite 
Parlamentului European, Consiliului şi 
Comitetului Economic �i Social European 
un raport privind ofertele reale de SMS 
existente în statele membre. 


	701168ro.doc

