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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно подбора и издаването на разрешителни за системите, предоставящи 
мобилни спътникови услуги (МСУ)
(COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2007)0480),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0257/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по култура и образование (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Член 1, параграф 1

1. Целта на настоящото решение е да 
създаде процедура на Общността за общ 
подбор на оператори на мобилни 
спътникови системи, както и да 
установи разпоредби за съгласувано 
издаване на разрешителни на избраните 
оператори от страна на държавите-
членки, с цел да използват 
радиочестотен спектър за 
експлоатацията на мобилни спътникови 
системи, за да се улесни развитието на 

1. Целта на настоящото решение е да 
създаде процедура на Общността за общ 
подбор на оператори на мобилни 
спътникови системи, както и да 
установи разпоредби за съгласувано 
издаване на разрешителни на избраните 
оператори от страна на държавите-
членки, с цел да използват 
радиочестотен спектър за 
експлоатацията на мобилни спътникови 
системи, за да се улесни развитието на 
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конкурентен вътрешен пазар на 
мобилни спътникови услуги в 
Общността.

конкурентен вътрешен пазар на 
мобилни спътникови услуги в цялата 
Общност.

Обосновка

The pan-European nature of the proposed mobile satellite services should be emphasised.

Изменение 2
Член 3, параграф 3, алинея 1, уводна част

3. Съгласно процедурата, посочена в 
член 10, параграф 2, Комисията 
определя:

3. Съгласно процедурата по регулиране 
с контрол, посочена в член 10, 
параграф 3а, Комисията определя:

Обосновка

The measures aimed at defining the requirements or conditions of the comparative selection 
procedure are quasi-legislative measures. These are measures of general scope which seek to 
amend non-essential elements of the basic instrument by supplementing it by the addition of 
new non-essential elements and should therefore be adopted in accordance with the 
regulatory procedure with scrutiny with curtailment of deadlines to 1 month on the grounds of 
efficiency.

Изменение 3
Член 3, параграф 3, буква a)

а) честотните ленти; а) честотните подленти в рамките на 
честотната лента в обхвата 2 GHz;

Обосновка

To ensure full competitive and consumer benefits it is necessary to prevent market dominance.

Изменение 4
Член 3, параграф 3, буква б)

б) ширината на честотния спектър, 
който се присвоява на избраните 
кандидати;

б) ширината на честотния спектър, 
който се присвоява на избраните 
кандидати, която не е повече от 15 
MHz за земя-космос и 15 MHz за 
космос-земя за всеки кандидат;
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Обосновка

To ensure full competitive and consumer benefits it is necessary to prevent market dominance.

Изменение 5
Член 5, параграф 1

1. До 40 работни дни след 
публикуването на списъка на приемливи 
кандидати Комисията оценява дали 
кандидатите са демонстрирали 
необходимото ниво на техническо и 
търговско развитие на съответните им 
мобилни спътникови системи. Тази 
оценка се основава на изпълнението на
определен брой от изброените в 
приложението към настоящото решение 
основни изисквания. Тези основни 
изисквания ще бъдат определени 
допълнително от Комисията в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 10, параграф 2. По 
време на този етап на подбор се вземат 
предвид надеждността и 
икономическата жизнеспособност на 
предлаганите мобилни спътникови 
системи.

1. До 40 работни дни след 
публикуването на списъка на приемливи 
кандидати Комисията оценява дали 
кандидатите са демонстрирали 
необходимото ниво на техническо и 
търговско развитие на съответните им 
мобилни спътникови системи. Тази 
оценка се определя в съответствие с 
изпълнението или неизпълнението на 
минималните изисквания, посочени в 
параграф 1а, и изпълнението на
основни изисквания от 1 до 5, 
посочени в приложението към 
настоящото решение. По време на този 
етап на подбор се вземат предвид 
надеждността и икономическата 
жизнеспособност на предлаганите 
мобилни спътникови системи.

Обосновка

Consumer and competitive benefits, pan-European coverage and public interest services are 
all 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.  
The definition of the five milestones necessary for first phase selection enhances clarity and 
certainty.  A slightly longer completion period for milestone three is in the interests of 
innovation.

Изменение 6
Член 5, параграф 1 a (нов)

1a. Кандидатите отговарят на 
следните минимални изисквания:
а) предимства за потребителите и 
конкуренцията:
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Предлаганата система предоставя 
най-малко две от следните услуги: 
еднопосочни мултимедийни услуги и 
услуги за пренос на данни; основни 
гласови и нискоскоростни 
интерактивни услуги за пренос на 
данни; двупосочни (интерактивни) 
високоскоростни услуги за пренос на 
данни и мултимедийни услуги;
б) европейско географско покритие:
Предлаганата система предоставя 
покритие в най-малко 70% от общата 
земна площ на държавите-членки на 
територията на Европа на 
началната дата на изпълнение на 
услугата;
в) обществени политически цели:
Предлаганата система включва 
предоставянето на една или повече 
услуги от значим обществен интерес 
(например гражданска защита и 
помощ при бедствия), които 
допринасят за опазването на 
здравето, безопасността и 
сигурността на гражданите на 
Съюза.

Обосновка

Consumer and competitive benefits, pan-European coverage and public interest services are 
all 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.

Изменение 7
Член 6, параграф 1, уводна част

1. Ако общо необходимият 
радиочестотен спектър, заявен от 
отговарящите на условията кандидати, 
определени на първия етап на подбор, 
надвишава ширината на разполагаемия 
радиочестотен спектър, установен 
съгласно член 3, параграф 3, Комисията 
избира отговарящи на условията 
кандидати по следните допълнителни 

1. Ако общо необходимият 
радиочестотен спектър, заявен от 
отговарящите на условията кандидати, 
определени на първия етап на подбор, 
надвишава ширината на разполагаемия 
радиочестотен спектър, установен 
съгласно член 3, параграф 3, Комисията 
избира отговарящи на условията 
кандидати по следните критерии за 
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критерии: корекция:

Обосновка

Criteria should be weighted according to their relative importance.

Изменение 8
Член 6, параграф 1, буква a)

а) предимства за потребителите и 
конкуренцията;

а) предимства за потребителите и 
конкуренцията (корекционен 
коефициент от 20%);
Този критерий се отнася до 
предимствата за потребителите и 
конкуренцията, предоставяни от 
предлаганата от кандидата система. 
Критерият се състои от два 
подкритерия:
- брой на крайните потребители и 
обхват на предоставяните услуги;
- начална дата на изпълнение на 
търговските услуги;

Обосновка

Specification of the criterion.

Изменение 9
Член 6, параграф 1, буква б)

б) ефективно използване на 
радиочестотния спектър;

б) ефективно използване на 
радиочестотния спектър (корекционен 
критерий от 20 %):
Критерият се отнася до 
ефективното използване на 
радиочестотния спектър на 
предлаганата от кандидата система. 
Критерият се състои от два 
подкритерия:
- необходима обща ширина на 
честотния спектър;
- капацитет на потока от данни;
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Обосновка

Specification of the criterion.

Изменение 10
Член 6, параграф 1, буква в)

в) европейско географско покритие; в) европейско географско покритие 
(корекционен критерий от 40%):
Този критерии се отнася до 
географския регион, в който се 
предоставят услугите от 
предлаганата от кандидата система. 
Критерият се състои от два 
подкритерия:
- брой на държавите-членки, в който 
най-малко 50% от населението се 
намира в региона, в който се 
предоставят услугите;
- степен на географско покритие 
(DGC) на общата земна площ на 
държавите-членки на територията 
на Европа на началната дата на 
изпълнение на услугите, като прагът 
за DGC е 80%;

Обосновка

Specification of the criterion.

Изменение 11
Член 6, параграф 1, буква г)

г) обществени политически цели; г) обществени политически цели (20%):
Този критерий се отнася до
степента, до която предлаганата от 
кандидата система допринася за 
постигането на определени 
обществени политически цели, които 
не са разгледани от критериите, 
посочени в букви от а) до в). 
Критерият се състои от два 
подкритерия:
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- предоставяне на услуги от значим 
обществен интерес (например 
гражданска защита и помощ при 
бедствия), които допринасят за 
опазването на здравето, 
безопасността или сигурността на 
гражданите на Съюза;
- цялост и сигурност на системата.

Обосновка

Specification of the criterion.

Изменение 12
Член 6, параграф 2

2. Подробните изисквания по всеки 
критерий за подбор се определят от 
Комисията в съответствие с посочената 
в член 10, параграф 2 процедура. По 
време на този етап на подбор се вземат 
предвид надеждността и 
икономическата жизнеспособност на 
предлаганите мобилни спътникови 
системи.

2. Допълнителни подробности за
всеки критерий за подбор по параграф 1
се определят от Комисията в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
10, параграф 3а. По време на този етап 
на подбор се вземат предвид 
надеждността и икономическата 
жизнеспособност на предлаганите 
мобилни спътникови системи.

Обосновка

Comitology as for the Изменение on Article 3, paragraph 3, 1st subparagraph.

Изменение 13
Член 7, параграф 2, буква б)

б) кандидатите да отговарят на 
„крайъгълните камъни“, посочени в 
приложението към настоящото решение 
в съответствие със сроковете, 
определени от Комисията, съгласно 
процедурата, определена в член 10, 
параграф 2.

б) кандидатите да отговарят на основни 
изисквания от 6 до 9, посочени в 
приложението към настоящото решение 
в рамките на 22 месеца от решението 
за подбор на кандидатите;

Обосновка
Specifying a deadline for completion of all nine milestones enhances clarity and certainty.
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Изменение 14
Член 7, параграф 2, буква в)

в) кандидатите, избрани съгласно член 
5, параграф 2, да отговарят на 
минималните изисквания, свързани с 
предимствата за потребителите и 
конкуренцията, ефективността на 
използване на радиочестотния 
спектър, общоевропейското покритие 
и обществените политически цели, 
както са определени допълнително 
от Комисията в съответствие с 
процедурата, посочена в член 10, 
параграф 2;

в) кандидатите, избрани съгласно член 
5, параграф 2, да отговарят на 
минималните изисквания, предвидени в 
член 5, параграф 1а.

Обосновка

Изменение 15
Член 7, параграф 2, буква (в a) (нова)

ва) кандидатите да изпълняват 
всички задължения, поети в техните 
заявления или по време на 
сравнителната процедура по подбор, 
независимо дали необходимият 
радиочестотен спектър надхвърля 
ширината на разполагаемия 
радиочестотен спектър;

Обосновка

Applicants who succeed at the first selection phase must be bound to the commitments offered 
at this stage.

Изменение 16
Член 7, параграф 2, буква д)

д) кандидатите да изпълняват всички 
задължения, поети по време на 
сравнителната процедура по подбор;

заличава се

Обосновка

Covered by Изменение on article 7, paragraph 2, point ca) (new).
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Изменение 17
Член 7, параграф 2, буква е)

е) правата за използване и 
разрешителните да се предоставят за 
срока, определен от Комисията в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 10, параграф 2.

е) правата за използване и 
разрешителните да се предоставят за 
период от петнадесет години.

Обосновка

Specifying the duration of the authorisation enhances clarity and certainty.

Изменение 18
Член 7, параграф 2 a (нов)

2a. Държавите-членки, които на 1 
януари 2015 г. остават извън рамките 
на зоната за спътникови услуги на 
избран кандидат, могат да 
предоставят конкретната честотна 
подлента, разпределена за този 
кандидат, на друг доставчик на 
мобилни спътникови услуги със 
седалище е в Съюза или извън него, 
или на оператор на други системи. В 
такъв случай държавата-членка не 
предизвиква смущения по отношение 
на лицензираните системи за 
мобилни спътникови услуги и 
заместващият оператор не подава 
иск за защита от смущения от тях.

Обосновка

Spectrum is a scarce resource and therefore needs to be allocated on a “Use it or lose it” 
basis.

Изменение 19
Член 8, параграф 3, буква г)

г) правата за използване и 
разрешителните да се предоставят за 
срока, определен от Комисията в 

г) правата за използване и 
разрешителните да се предоставят за 
период от време, приключващ не по-
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съответствие с процедурата, 
посочена в член 10, параграф 2.

късно от изтичането на 
разрешителното на съответната 
мобилна спътникова система.

Обосновка

Specifying the duration of the authorisation enhances clarity and certainty.

Изменение 20
Член 9, параграф 3

3. Съгласно процедурата, посочена в 
член 10, параграф 2, Комисията 
определя всички необходими условия за 
процедурите за съгласувано наблюдение 
и/или влизане в сила, включително за 
съгласувано временно отнемане или 
отнемане на разрешителни, по-
специално за нарушения на общите 
условия, предвидени в член 7, параграф 
2.

3. Съгласно процедурата по регулиране 
с контрол, посочена в член 10, 
параграф 3а, Комисията определя 
всички необходими условия за 
процедурите за съгласувано наблюдение 
и/или влизане в сила, включително за 
съгласувано временно отнемане или 
отнемане на разрешителни, по-
специално за нарушения на общите 
условия, предвидени в член 7, параграф 
2.

Обосновка

Comitology as for Изменение 2.

Изменение 21
Член 10, параграф 3 a (нов)

3a. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат член 5а, 
параграфи от 1 до 4 и параграф 5, 
буква б) и член 7 от Решение 
1999/468/ЕО, като се вземат предвид 
разпоредбите на член 8 от него.
Периодът, посочен в член 5а, параграф 
3, буква в), параграф 4, буква б и 
параграф 4, буква д) от Решение 
1999/468/ЕО, се определя на един 
месец.

Обосновка

The regulatory procedure with scrutiny should be followed for the adoption of measures of 
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general scope which seek to amend non-essential elements of the basic instrument by 
supplementing it by the addition of new non-essential elements.  The scrutiny should be 
curtailed to one month for efficiency reasons.

Изменение 22
Приложение, точка 1

1. Подаване на молба за съгласуване в 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU).

1. Подаване на молба за съгласуване в 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU).

Кандидатът предоставя ясни 
доказателства, че администрацията, 
отговорна за системата за мобилни 
сателитни услуги, е предала 
съответната информация от 
приложение 4 към Правилника за 
радиосъобщенията на ITU.

Обосновка

Specification of the milestone.

Изменение 23
Приложение, точка 2

2. Производство на спътници 2. Производство на спътници

Кандидатът предоставя явни 
доказателства за обвързващо 
споразумение за производството на 
неговите спътници. Документът 
определя основните изисквания за 
изграждането, водещи до завършване 
на производството на сателитите, 
необходими за предоставянето на 
търговската услуга. Документът се 
подписва от кандидата и 
дружеството за производство на 
спътници.

Обосновка

Specification of the milestone.
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Изменение 24
Приложение, точка 3

3. Приключване на експертизата на 
проекта

5. Приключване на експертизата на 
проекта

Експертизата на проекта е стадий в 
процеса на изграждане на космически 
апарати, през който приключва 
етапът на проектиране и 
разработване и започва етапът на 
производство.
Не по-късно от три месеца след 
подаване на заявлението кандидатът 
предоставя ясни доказателства за 
приключване на експертизата на 
проекта в съответствие с основните 
изисквания на изграждането, 
посочени в споразумението за 
производство на спътници. 
Съответният документ се подписва 
от дружеството за производство на 
спътници и в него се посочва датата 
на приключване на експертизата на 
проекта.

Обосновка

Specification of the milestone.

Изменение 25
Приложение, точка 4

4. Споразумение за изстрелване на 
спътници

3. Споразумение за изстрелване на 
спътници

Кандидатът предоставя ясни 
доказателства за обвързващо 
споразумение за изстрелване на 
минималния брой спътници, 
необходим за осигуряване на 
непрекъснато обслужване на 
територията на държавите-членки 
на ЕС. В документа се определят 
датите на изстрелване, услугите, 
свързани с изстрелването, и 
условията по договора относно 
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обезщетенията. Документът се 
подписва от кандидата и 
дружеството за изстрелване на 
спътници.

Обосновка

Specification of the milestone.

Изменение 26
Приложение, точка 5

5. Шлюзови наземни станции 4. Шлюзови наземни станции

Кандидатът предоставя ясни 
доказателства за обвързващо 
споразумение за изграждане и 
инсталация на шлюзови наземни 
станции, които ще се използват за 
предоставяне на мобилни сателитни 
услуги на територията на 
държавите-членки на ЕС.

Обосновка

Specification of the milestone.

Изменение 27
Приложение, точка 6

6. Сглобяване на спътникови модули 6. Сглобяване на спътникови модули

Сглобяването е стадий в процеса на 
изграждането на космически 
апарати, през който 
комуникационният модул (CM) се 
обединява с обслужващия модул (SM).
Кандидатът предоставя ясни 
доказателство, че изпитването за 
преглед на готовността за сглобяване 
на (SM)/(CM) е проведено в 
съответствие с основните 
изисквания на изграждането, 
посочени в споразумението за 
производство на спътници. 
Съответният документ се подписва 
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от дружеството за производство на 
спътници и в него се посочва датата 
на приключване на сглобяването на 
спътникови модули.

Обосновка

Specification of the milestone.

Изменение 28
Приложение, точка 7

7. Изстрелване на спътници 7. Изстрелване на спътници

Кандидатът предоставя ясни 
доказателства за успешното 
изстрелване и разполагането в 
орбита на необходимия брой 
сателити за предоставяне на услуги 
на територията на държавите-
членки на ЕС.

Обосновка

Specification of the milestone.

Изменение 29
Приложение, точка 8

8. Координация на честотите 8. Координация на честотите

Кандидатът предоставя ясни и 
документирани доказателства 
относно успешната координация на 
честотите на системата по 
отношение на други системи за 
мобилни сателитни услуги съгласно 
относимите разпоредби на 
регламентите за радиочестотите. 
Въпреки това система, която 
демонстрира спазване на основни 
изисквания от 1 до 7 вкл., не е 
задължително да демонстрира на 
този етап приключването на успешна 
координация на честотите с тези 
мобилни сателитни системи, които 
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не спазват в достатъчна и приемлива 
степен основни изисквания от 1 до 7 
вкл.

Обосновка

Specification of the milestone.

Изменение 30
Приложение, точка 9

9. Предоставяне на спътниковата услуга 
на територията на държавите-членки на 
ЕС

9. Предоставяне на спътниковата услуга 
на територията на държавите-членки на 
ЕС

Кандидатът предоставя ясни 
доказателства, че ефективно 
осигурява търговски мобилни 
сателитни услуги на територията на 
държавите-членки на ЕС, като 
използва броя сателити, които преди 
това е определил съгласно основно 
изискване 3.

Обосновка

Specification of the milestone.
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EXPLANATORY STATEMENT

Mobile satellite services provide telecommunication between space stations (satellites) and 
mobile earth stations, either directly or via fixed complementary ground components (CGC).
MSS have existed since the 1970s for emergency, distress and safety communications, 
especially for ships and aircraft since it is easy to fix the necessary “line of sight” at sea and in 
the air. Early MSS offerings were limited to low speed voice, fax and data but in the past ten 
years the capabilities and capacities of the systems have grown to include two-way 
multimedia, satellite news gathering and broad band internet access. Recent developments 
have included the use of MSS systems to provide the backhaul from aircraft to the ground in 
support of mobile communications on aircraft (MCA).

On land, many areas suffer disrupted MSS communication because of the presence of trees 
and buildings, particularly in high latitudes where the satellite may appear quite low in the sky 
and therefore be more vulnerable to blockage. This problem could be overcome if a network 
of CGCs were established, repeating the signals being transmitted by satellite. Such a system 
of CGCs, which could be established simply by modifying existing 2G/3G equipment, would 
open up the possibility of a wider range of MSS, including mobile TV.

On the basis of an International Telecommunications Union (ITU) decision designating radio 
frequency bands in the 2GHz region (1980 -2010 MHz earth to space and 2170-2200MHz 
space to earth) for use by systems providing mobile satellite services (MSS), the European 
Commission adopted in February 2007 a Decision that Member States should make these 
frequency bands available for a harmonised approach to MSS. Member States agreed to give 
up their national rights on spectrum allocation because MSS have a large satellite footprint 
making it difficult to avoid interference across national boundaries. Moreover, a harmonised 
approach to MSS avoids fragmentation of the internal market and opens up the possibility for 
European technology to become globally competitive in the spirit of the Lisbon agenda. The 
February 2007 Commission Decision did however recognise that Member States would retain 
the right to grant authorisation for the operation of CGC within their territories.

The Commission’s February 2007 Decision established that there should be a harmonised 
approach to MSS but did not set out how the operators of EU MSS should be selected and 
authorised. As there is no pre-existing mechanism for conducting such a process of selection 
and authorisation, a Decision of the Council and Parliament under Article 95 of the Treaty is 
required. The Decision on MSS is specific and sui generis. It is right that the selection and 
authorisation of MSS systems is being treated entirely separately from the 
Telecommunications package, which will undertake a broad and generalised reform of 
spectrum management based on the principles of service and technological neutrality. By 
contrast, the current Decision is about the executive steps of system selection and 
authorisation following a harmonised decision on the use of the 2GHz frequency bands for the 
particular purpose of MSS.

The rapporteur welcomes the Commission’s proposal and is broadly in agreement with it. The 
amendments she proposes arise from concern that some elements of the selection and 
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authorisation are of a political rather than a purely technical nature and should not therefore 
be decided by simple comitology.

In its resolution of 14 February 2007 “Towards a European Policy on Radio Spectrum” the 
European Parliament made clear its commitment to services of public and general interest and 
emphasised the importance for rural and less developed regions of the diffusion of broadband 
and mobile communications.  The rapporteur has therefore sought to make transparent in the 
text of the Decision the emphasis and weighting to be placed on, for example, public interest 
services and pan-European geographic coverage. Furthermore, the rapporteur proposes that 
where comitology is proposed to supplement the provisions of this decision it should be a 
process of comitology with scrutiny with curtailment of the deadlines to one month on the 
grounds of efficiency.

This Decision offers a unique opportunity for European providers of MSS to become world 
leaders in an increasingly competitive global market, but this opportunity will slip out of 
grasp unless the process of selection and authorisation of MSS systems is decided 
immediately. In the interests of European citizens and European industry, the rapporteur 
hopes that Parliament, Commission and Council will work closely together to achieve an 
early, first-reading agreement.
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