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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om urval och 
tillståndsgivning avseende system som tillhandahåller mobila satellittjänster är att så snabbt 
som möjligt skapa en gemensam EU-omfattande inre marknad för dessa tjänster. Mobila 
satellittjänster bör bidra till att Lissabonmålen uppnås, främja innovation och flexibilitet samt
på detta sätt förbättra den EU-omfattande bredbandstillgången och utbudet av tjänster för 
konsumenterna.

Föredraganden ställer sig i princip bakom kommissionsförslagets syfte, men anser att 
tidpunkten för förfarandet är problematisk eftersom man genom ett dylikt beslut om mobila 
satellittjänster skulle skapa en särskild bestämmelse innan översynen av telekompaketet och 
spektrumpolitiken har genomförts.

Beslutet om mobila satellittjänster bör därför antas som en strikt undantagsbestämmelse och 
inte utgöra något prejudikat. Detta undantag kan motiveras endast om det begränsas till att 
omfatta det av kommissionen inledda förfarandet för operatörer av mobilsatellitsystem som 
har som mål att säkra bredbandstillgången i hela EU. I enlighet med en enhetlig rättslig ram, 
inbegripet direktivet för audiovisuella medietjänster, kommer beslut om spektrumtilldelning
för de enskilda tjänsterna också fortsättningsvis att fattas av medlemsstaterna. Föredraganden
betonar i samband med spektrumtilldelning även att det är viktigt att införa olika 
licensieringsmodeller för de olika typerna av mobila tjänster, och lyfter fram deras betydelse 
för kulturell mångfald och mediepluralism. Hon anser att spektrumtilldelningen för 
markkomponenter måste vara förenlig med nationell medierätt, och begär rapportering om 
den vidare utvecklingen av mobila satellittjänster.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 2

(2) I sin resolution 2006/2212 ”Mot en 
europeisk radiospektrumpolitik” av 
den 14 februari 2007 underströk 
Europaparlamentet kommunikationernas 
betydelse för landsbygdsregioner och mindre 
utvecklade regioner, för vilka spridningen av 
bredband, av mobila kommunikationer i 
lägre frekvensband och av nya trådlösa 

(2) I sin resolution 2006/2212 ”Mot en 
europeisk radiospektrumpolitik” av 
den 14 februari 2007 underströk 
Europaparlamentet kommunikationernas 
betydelse för landsbygdsregioner och mindre 
utvecklade regioner, för vilka spridningen av 
bredband, av mobila kommunikationer i 
lägre frekvensband och av nya trådlösa 
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tekniker kan erbjuda effektiva lösningar för 
att man skall nå fullständig täckning i alla 
EU:s 27 medlemsstater, av omsorg om 
hållbar utveckling av alla områden. 
Europaparlamentet konstaterade även att 
det råder stora skillnader mellan 
medlemsstaternas olika system för 
spektrumallokering och 
spektrumanvändning och att dessa 
olikheter allvarligt hindrar strävan efter en 
välfungerande inre marknad.

tekniker kan erbjuda effektiva lösningar för 
att man skall nå fullständig täckning i alla 
EU:s 27 medlemsstater, av omsorg om 
hållbar utveckling av alla områden. 
Europaparlamentet avvisar dock en ensidig 
marknadsmodell för spektrumtilldelning
och begär att man tillämpar ett system som 
tillåter olika licensieringsmodeller.

Ändringsförslag 2
Skäl 3a (nytt)

(3a) Ur lagstiftningssynvinkel är det 
problematiskt att rättsligt fastställa mobila 
satellittjänster innan 
telekommunikationspaketet har setts över, 
varför ett sådant beslut bör antas endast i 
undantagsfall.

Motivering

Här regleras ett specialfall innan den allmänna rättsliga ramen har fastställts genom en 
översyn av telekommunikationspaketet. Att gå denna väg, från det särskilda till det allmänna, 
är ur lagstiftningssynvinkel betänkligt.

Ändringsförslag 3
Skäl 5

(5) Införandet av nya system som 
tillhandahåller mobila satellittjänster (mobile 
satellite services, MSS) skulle bidra till
utvecklingen av den inre marknaden och 
stärka konkurrensen genom att öka 
tillgängligheten när det gäller 
Europatäckande tjänster och möjligheter för 
slutanvändare att koppla upp sig direkt mot 
olika innehållstjänster, samt genom att 
främja effektiva investeringar. MSS utgör en 
innovativ alternativ plattform för olika typer 
av Europatäckande 
telekommunikationstjänster samt tjänster 
inom rundradio (broadcasting) och 

(5) Införandet av nya system som 
tillhandahåller mobila satellittjänster (mobile 
satellite services, MSS) skulle bidra till 
utvecklingen av den inre marknaden och 
stärka konkurrensen genom att öka 
tillgängligheten när det gäller 
Europatäckande tjänster och möjligheter för 
slutanvändare att koppla upp sig direkt mot 
olika innehållstjänster, samt genom att 
främja effektiva investeringar. MSS utgör en 
innovativ alternativ plattform för olika typer 
av Europatäckande 
telekommunikationstjänster samt tjänster 
inom rundradio (broadcasting) och 
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flersändning (multicasting) oberoende av var 
slutanvändarna befinner sig, t.ex. snabba 
Internet- och intranätanslutningar, mobila 
multimedietjänster, räddningstjänst och 
katastrofinsatser. Dessa tjänster skulle 
särskilt kunna förbättra täckningen i 
gemenskapens landsbygdsområden och på så 
sätt överbrygga den digitala klyfta som 
skapas till följd av skillnader i geografiska 
förutsättningar, och samtidigt bidra till den 
europeiska industrins konkurrenskraft inom 
informations- och kommunikationsteknik i 
linje med målen för den förnyade 
Lissabonstrategin.

flersändning (multicasting) oberoende av var 
slutanvändarna befinner sig, t.ex. snabba 
Internet- och intranätanslutningar, mobila 
multimedietjänster och mobila 
audiovisuella medietjänster samt
räddningstjänst och katastrofinsatser. Dessa 
tjänster skulle särskilt kunna förbättra 
täckningen i gemenskapens 
landsbygdsområden och på så sätt 
överbrygga den digitala klyfta som skapas 
till följd av skillnader i geografiska 
förutsättningar, stärka den kulturella 
mångfalden och mediepluralismen som 
viktiga mål i EU och samtidigt bidra till den 
europeiska industrins konkurrenskraft inom 
informations- och kommunikationsteknik i 
linje med målen för den förnyade 
Lissabonstrategin.

Motivering

Mobila tv-tjänster och främjande av kulturell mångfald och mediepluralism kan avsevärt 
bidra till att Lissabonmålen uppfylls. Det är dock viktigt att man skapar de rätta 
förutsättningarna för detta, till vilket även hör att främja ovannämnda faktorer i samband 
med mobila satellittjänster.

Ändringsförslag 4
Skäl 5a (nytt)

(5a) Vilken framgång mobila 
satellittjänster kommer att ha och vilket 
bidrag de sålunda kan ge till att 
Lissabonmålen uppnås är dock i hög grad 
beroende av att ett innehållsutbud som är 
attraktivt för allmänheten och mångsidigt
står till förfogande för sändning.

Ändringsförslag 5
Skäl 8

(8) Teknisk förvaltning av radiospektrum 
enligt Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett 
regelverk för radiospektrumpolitiken i 
Europeiska gemenskapen 

(8) För att garantera överensstämmelse 
med EU:s lagstiftning är det särskilt viktigt 
att spektrumtilldelningen för satellittjänster
sker i enlighet med de allmänna 
principerna för spektrumförvaltning i
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(radiospektrumbeslutet) i allmänhet och 
kommissionens beslut 2007/98/EG i 
synnerhet omfattar inte förfaranden för 
spektrumtilldelning och beviljande av 
användarrättigheter till radiofrekvenser.

direktiv 2002/21/EG och med nationell 
lagstiftning, trots att teknisk förvaltning av 
radiospektrum enligt Europaparlamentets 
och rådets beslut nr 676/2002/EG av 
den 7 mars 2002 om ett regelverk för 
radiospektrumpolitiken i 
Europeiska gemenskapen 
(radiospektrumbeslutet) i allmänhet och 
kommissionens beslut 2007/98/EG i 
synnerhet inte omfattar förfaranden för 
spektrumtilldelning och beviljande av 
användarrättigheter till radiofrekvenser.

Ändringsförslag 6
Skäl 11

(11) I syfte att hindra att medlemsstaterna 
fattar beslut som kan leda till fragmentering 
av den inre marknaden och undergräva de 
mål som fastställs i artikel 8 i ramdirektivet, 
bör urvalskriterierna för mobilsatellitsystem 
harmoniseras, så att urvalsprocessen får till 
följd att samma uppsättning mobila 
satellittjänster är tillgänglig över hela 
Europa. De höga investeringar som 
inledningsvis krävs för utveckling av 
mobilsatellitsystem och de därmed 
förknippade höga tekniska och ekonomiska 
riskerna förutsätter att sådana system har en 
stordriftsfördel i form av vidsträckt 
alleuropeisk geografisk täckning, så att de 
förblir ekonomiskt lönsamma.

(11) I syfte att hindra att medlemsstaterna 
fattar beslut som kan leda till fragmentering 
av den inre marknaden för MSS och 
undergräva de mål som fastställs i artikel 8 i 
ramdirektivet, tillåter rådet och parlamentet 
här undantagsvis att urvalskriterierna för 
mobilsatellitsystem harmoniseras, så att 
urvalsprocessen får till följd att samma 
uppsättning mobila satellittjänster är 
tillgänglig över hela Europa. De höga 
investeringar som inledningsvis krävs för 
utveckling av mobilsatellitsystem och de 
därmed förknippade höga tekniska och 
ekonomiska riskerna förutsätter att sådana 
system har en stordriftsfördel i form av 
vidsträckt alleuropeisk geografisk täckning, 
så att de förblir ekonomiskt lönsamma.

Ändringsförslag 7
Skäl 12

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

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

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, men som inte omfattar 
spektrumtilldelning eller beviljande av 
användarrättigheter till radiofrekvenser.

Motivering

Det är uppenbart att en regleringsmetod där man går från det särskilda till det allmänna är 
problematisk ur lagstiftningssynvinkel.

Ändringsförslag 8
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 uteslutande 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.

Motivering

Det är viktigt att nämna att detta beslut är en undantagsbestämmelse som inte utgör något 
prejudikat.
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Ändringsförslag 9
Artikel 1, punkt 5

5. Detta beslut är tillämpligt på 
frekvensbandet 2 GHz, som omfattar 
radiospektrumen 1 980–2 010 MHz för 
jord-till-rymd-kommunikation och 
2 170-2 200 MHz för 
rymd-till-jord-kommunikation, enligt 
beslut 2007/98/EG.

5. Detta beslut är tillämpligt på 
frekvensbandet 2 GHz, som omfattar 
radiospektrumen 1 980–2 010 MHz för 
jord-till-rymd-kommunikation och 
2 170-2 200 MHz för 
rymd-till-jord-kommunikation, enligt 
beslut 2007/98/EG, under iakttagande av 
bestämmelserna om spektrumtilldelning i 
direktiv 2002/21/EG och särskilt artikel 9 i 
det direktivet.

Motivering

Nya förfaranden för spektrumtilldelning på satellitområdet bör inte införas förrän de 
politiska besluten om den grundläggande regleringsramen för de enskilda kategorierna av 
elektroniska kommunikationstjänster har fattats. Förfarandena måste i varje fall vara 
förenliga med de nya bestämmelserna.

Ändringsförslag 10
Artikel 2, punkt 1

1. I detta beslut gäller de definitioner som 
fastställs i direktiv 2002/21/EG och i 
direktiv 2002/20/EG.

1. I detta beslut gäller de definitioner som 
fastställs i direktiv 2002/21/EG, i 
direktiv 2002/20/EG och i 
direktiv 2007/65/EG (direktiv om 
audiovisuella medietjänster).

Motivering

Innehållstjänster regleras av direktivet om audiovisuella medietjänster och de kommer att 
utgöra en stor del av de mobila satellittjänsterna.

Ändringsförslag 11
Artikel 3, punkt 2

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

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

Ändringsförslag 12
Artikel 6, punkt 1

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 följande 
prioriteringar:

a) Konsument- och konkurrensfördelar. a) Konsument- och konkurrensfördelar
genom geografisk täckning av hela EU.

b) Spektrumeffektivitet.
c) Geografisk täckning av hela EU.
d) Allmänpolitiska mål.

aa) Allmänpolitiska mål.
ab) Spektrumeffektivitet.

Ändringsförslag 13
Artikel 8, punkt –1 (ny)

–1. I syfte att garantera överensstämmelse 
med EU:s lagstiftning ska 
spektrumtilldelningen för 
markkomponenter ske i samråd med de 
nationella institutioner som ansvarar för 
medierätt.

Motivering

Medlemsstaterna har grundläggande behörighet i frågor som rör spektrumtilldelning.

Ändringsförslag 14
Artikel 9, punkt 3a (ny)

3a. Kommissionen ska senast ett år efter 
beslutets ikraftträdande och därefter vart 
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tredje år till Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén överlämna en rapport om det 
faktiska utbudet av mobila satellittjänster i 
medlemsstaterna.
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