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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
selectie en machtiging van systemen die mobiele satellietdiensten (MSS) leveren
(COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0480),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0257/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie cultuur en onderwijs (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
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 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 hele 
Gemeenschap te vergemakkelijken.

Motivering

De pan-Europese aard van de voorgestelde mobiele satellietdiensten moet worden benadrukt.
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Amendement 2
Artikel 3, lid 3, alinea 1, inleidende formule

3. De Commissie stelt volgens de 
procedure van artikel 10, lid 2, vast:

3. De Commissie stelt volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 10, lid 3 bis, vast:

Motivering

De maatregelen gericht op het vaststellen van de voorschriften of voorwaarden van de 
vergelijkende selectieprocedure zijn van quasi-wetgevende aard. Dit zijn algemene maatregelen 
gericht op het wijzigen van niet-essentiële elementen van het basisinstrument middels het 
toevoegen van nieuwe niet-essentiële elementen en ze dienen derhalve te worden vastgesteld 
volgens de regelgevingsprocedure met toetsing, met inkorting van de termijnen tot één maand 
met het oog op efficiëntie.

Amendement 3
Artikel 3, lid 3, letter a)

a) de frequentiebanden; a) de frequentiesubbanden binnen de 2 
GHz-band;

Motivering

Om voor volledige concurrentie en voordelen voor de consument te zorgen, moet 
marktdominantie worden voorkomen.

Amendement 4
Artikel 3, lid 3, letter b)

b) de hoeveelheid spectrum die aan de 
geselecteerde aanvragers wordt 
toegewezen;

b) de hoeveelheid spectrum die aan de 
geselecteerde aanvragers wordt 
toegewezen, waarbij voor elke 
afzonderlijke aanvrager een maximum 
geldt van 15 MHz voor 
aarderuimtecommunicatie en 15 MHz 
voor ruimte-aardecommunicatie;

Motivering

Om voor volledige concurrentie en voordelen voor de consument te zorgen, moet 
marktdominantie worden voorkomen.

Amendement 5
Artikel 5, lid 1

1. Binnen 40 werkdagen na de publicatie 
van de lijst van aanvaardbare aanvragers 
beoordeelt de Commissie of de aanvragers 
het vereiste technische en commerciële 

1. Binnen 40 werkdagen na de publicatie 
van de lijst van aanvaardbare aanvragers 
beoordeelt de Commissie of de aanvragers
het vereiste technische en commerciële 
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ontwikkelingsniveau van hun respectieve 
mobiele satellietsystemen hebben 
aangetoond. Bij deze beoordeling wordt 
uitgegaan van de voltooiing van een 
aantal mijlpalen die in de bijlage van deze 
beschikking worden vermeld. Deze 
mijlpalen worden door de Commissie 
volgens de procedure van artikel 10, lid 2, 
nader gedefinieerd. Gedurende deze hele 
selectiefase wordt rekening gehouden met 
de geloofwaardigheid en levensvatbaarheid 
van de voorgestelde mobiele 
satellietsystemen.

ontwikkelingsniveau van hun respectieve 
mobiele satellietsystemen hebben 
aangetoond. Bij deze beoordeling wordt 
gekeken naar de naleving van de in lid 1 
bis bedoelde minimumvoorschriften en 
naar de voltooiing van de mijlpalen één 
t/m vijf die in de bijlage van deze 
beschikking worden vermeld. Gedurende 
deze hele selectiefase wordt rekening 
gehouden met de geloofwaardigheid en 
levensvatbaarheid van de voorgestelde 
mobiele satellietsystemen.

Motivering

Voordelen voor de consument en de concurrentie, pan-Europese dekking en het verder 
ontwikkelen van diensten van openbaar belang behoren allemaal tot de voornaamste 
doelstellingen van deze beschikking. Zij dienen dan ook onderdeel uit te maken van de 
selectiecriteria van de eerste fase, teneinde ervoor te zorgen dat zij ook worden nageleefd 
wanneer er geen sprake is van een tweede selectie.  Het noemen van de vijf mijlpalen die voor de 
eerste selectie nodig zijn, vergroot de duidelijkheid en de zekerheid.  Een iets langere termijn 
voor het voldoen aan mijlpaal drie is goed voor de innovatie.

Amendement 6
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1bis. Aanvrager voldoen aan de volgende 
minimumvoorschriften:
(a) voordelen voor de consument en de 
concurrentie;
Het voorgestelde systeem voorziet in ten 
minste twee van de drie onderstaande 
diensten: one-way multimedia- en 
gegevensdiensten; basis stem- en 
lagesnelheids interactieve diensten; two-
way (interactieve) hogesnelheids 
gegevens- en multimediadiensten;
(b) pan-Europese geografische dekking: 
Het voorgestelde systeem voorziet in 
dekking op ten minste 70% van het 
geaggregeerde landoppervlak van de 
lidstaat binnen Europa op het moment dat 
de dienst begint;
(c) overheidsbeleid-doelstellingen:
Het voorgestelde systeem voorziet onder 
andere in de levering van één of meerdere 
essentiële 
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openbaredienstverleningsdiensten (zoals 
civiele bescherming, hulp bij rampen) die 
bijdragen tot de bescherming van de 
gezondheid, de veiligheid of de zekerheid 
van de burgers van de Unie.

Motivering

Voordelen voor de consument en de concurrentie, pan-Europese dekking en het verder 
ontwikkelen van diensten van openbaar belang behoren allemaal tot de voornaamste 
doelstellingen van deze beschikking. Zij dienen dan ook onderdeel uit te maken van de 
selectiecriteria van de eerste fase, teneinde ervoor te zorgen dat zij ook worden nageleefd 
wanneer er geen sprake is van een tweede selectie.

Amendement 7
Artikel 6, lid 1, inleidende formule

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 
gewogen criteria:

Motivering

De criteria moeten worden gewogen overeenkomstig hun relatieve belang.

Amendement 8
Artikel 6, lid 1, letter (a)

(a) voordelen voor de consument en de 
concurrentie;

(a) voordelen voor de consument en de 
concurrentie (weging 20%);

Dit criterium betreft de voordelen voor de 
consument en de concurrentie van het 
door de aanvrager voorgestelde systeem. 
Het criterium omvat twee subcriteria:
- het aantal eindgebruikers en het scala 
aan aangeboden diensten;
- de datum waarop de commerciële 
diensten beginnen;

Motivering

Specificatie van het criterium.
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Amendement 9
Artikel 6, lid 1, letter b)

b) spectrumefficiëntie; b) spectrumefficiëntie (weging 20%):
Dit criterium betreft de 
spectrumefficiëntie van het door de 
aanvrager voorgestelde systeem. Het 
criterium omvat twee subcriteria:
- de totale hoeveelheid van het vereiste 
spectrum;
- de datastroomcapaciteit;

Motivering

Specificatie van het criterium.

Amendement 10
Artikel 6, lid 1, letter c)

(c) pan-EU geografische dekking; c) pan-Europese geografische dekking 
(weging 40%):
Dit criterium betreft het geografische 
gebied waar het door de aanvrager 
voorgestelde systeem diensten verricht. 
Het criterium omvat twee subcriteria:
- het aantal lidstaten waar ten minste 50% 
van de bevolking zich in het gebied 
bevindt waar de diensten worden verricht;
- de mate van geografische dekking van 
het geaggregeerde landoppervlak van de 
lidstaten binnen Europa op het moment 
dat de dienst begint, met een drempel van 
80%;

Motivering

Specificatie van het criterium.

Amendement 11
Artikel 6, lid 1, letter d)

d) overheidsbeleid-doelstellingen. d) overheidsbeleid-doelstellingen (20%).
Dit criterium betreft de mate waarin het 
door de aanvrager voorgestelde systeem 
bijdraagt tot het bereiken van bepaalde 
overheidsbeleid-doelstellingen, andere 
dan die welke worden genoemd in de 
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letters a t/m c. Het criterium omvat twee 
subcriteria:
- de levering van essentiële 
openbaredienstverleningsdiensten (zoals 
civiele bescherming, hulp bij rampen) die 
bijdragen tot de bescherming van de 
gezondheid, de veiligheid of de zekerheid 
van de burgers van de Unie;
- de integriteit en veiligheid van het 
systeem.

Motivering

Specificatie van het criterium.

Amendement 12
Artikel 6, lid 2

2. De gedetailleerde eisen voor elk 
selectiecriterium worden door de 
Commissie volgens de procedure van 
artikel 10, lid 2, vastgesteld. Gedurende 
deze hele selectiefase wordt rekening 
gehouden met de geloofwaardigheid en 
levensvatbaarheid van de voorgestelde 
mobiele satellietsystemen.

2. Nadere details van elk in lid 1 genoemd 
selectiecriterium worden door de 
Commissie volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 10, lid 3 bis, vastgesteld. Gedurende 
deze hele selectiefase wordt rekening 
gehouden met de geloofwaardigheid en 
levensvatbaarheid van de voorgestelde 
mobiele satellietsystemen.

Motivering

Comitologie, zoals bij het AM betreffende artikel 3, lid 3, inleidende formule.

Amendement 13
Artikel 7, lid 2, letter b)

b) de aanvragers voldoen aan de in de 
bijlage van deze beschikking vermelde 
mijlpalen binnen de termijnen die de 
Commissie volgens de procedure van 
artikel 10, lid 2, vaststelt;

b) de aanvragers voldoen aan de in de 
bijlage van deze beschikking vermelde 
mijlpalen zes t/m negen binnen 22 
maanden na het besluit betreffende de 
selectie van aanvragers;

Motivering

Het preciseren van een deadline voor de naleving van alle negen mijlpalen vergroot de 
duidelijkheid en de zekerheid.

Amendement 14
Artikel 7, lid 2, letter c)

c) de overeenkomstig artikel 5, lid 2, c) de overeenkomstig artikel 5, lid 2, 
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geselecteerde aanvragers voldoen aan de 
minimale eisen inzake voordelen voor de 
consument en de concurrentie, 
spectrumefficiëntie, pan-Europese 
dekking en overheidsbeleid-doelstellingen 
die door de Commissie volgens de 
procedure van artikel 10, lid 2, nader 
worden bepaald;

geselecteerde aanvragers voldoen aan de 
minimale eisen zoals bedoeld in artikel 5, 
lid 1 bis.

Amendement 15
Artikel 7, lid 2, letter c) bis (nieuw)

c bis) de aanvragers doen elke in hun 
aanvragen vermelde of tijdens de 
vergelijkende selectieprocedure gedane 
belofte gestand, ongeacht of de 
gecombineerde vraag naar radiospectrum 
groter is dan de beschikbare hoeveelheid 
of niet;

Motivering

Aanvragers die de eerste selectiefase doorkomen, moeten gehouden zijn aan de in die fase 
gedane beloften.

Amendement 16
Artikel 7, lid 2, letter e)

e) de aanvragers komen elke toezegging 
na die zij gedurende de vergelijkende 
selectieprocedure hebben gedaan;

Schrappen

Motivering

Afgedekt door het AM op artikel 7, lid 2, letter c bis) (nieuw).

Amendement 17
Artikel 7, lid 2, letter f)

f) de gebruiksrechten en machtigingen 
worden verleend voor een duur die door 
de Commissie volgens de procedure van 
artikel 10, lid 2, wordt vastgesteld.

f) de gebruiksrechten en machtigingen 
worden verleend voor een periode van 
vijftien jaar.

Motivering

Het preciseren van de duur van de machtigingen vergroot de duidelijkheid en de zekerheid.

Amendement 18
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Artikel 7, lid 2 bis (nieuw)

2bis. De lidstaten die op 1 januari 2015 
buiten het satellietdienstengebied van een 
geselecteerde aanvrager blijven, mogen de 
specifieke, aan die aanvrager toegewezen 
frequentiesubband toewijzen aan een 
andere, binnen of buiten de Unie 
gevestigde aanbieder van mobiele 
satellietdiensten, of aan een exploitant 
van andere systemen. Daarbij vermijden 
deze lidstaten interferentie met 
gemachtigde systemen voor mobiele 
satellietdiensten en de vervangende 
exploitant eist van hen geen 
interferentiebescherming.

Motivering

Spectrum is een schaars goed en dient derhalve op basis van het beginsel "Use it or lose it" te 
worden toegewezen.

Amendement 19
Artikel 8, lid 3, letter d)

d) de gebruiksrechten en machtigingen 
worden verleend voor een duur die door 
de Commissie volgens de procedure van 
artikel 10, lid 2, wordt vastgesteld.

d) de gebruiksrechten en machtigingen 
worden verleend voor een periode die niet 
later eindigt dan het moment waarop de 
machtiging van het bijbehorende mobiele 
satellietsysteem verstrijkt.

Motivering

Het preciseren van de duur van de machtigingen vergroot de duidelijkheid en de zekerheid. 

Amendement 20
Artikel 9, lid 3

3. De Commissie stelt volgens de 
procedure van artikel 10, lid 2, eventuele 
passende regelingen vast voor 
gecoördineerde monitoring en/of 
dwangprocedures, met inbegrip van de 
gecoördineerde opschorting of intrekking 
van machtigingen, met name vanwege 
inbreuken op de in artikel 7, lid 2, bedoelde 
gemeenschappelijke voorwaarden.

3. De Commissie stelt volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 10, lid 3 bis, eventuele passende 
regelingen vast voor gecoördineerde 
monitoring en/of dwangprocedures, met 
inbegrip van de gecoördineerde 
opschorting of intrekking van 
machtigingen, met name vanwege 
inbreuken op de in artikel 7, lid 2, bedoelde 
gemeenschappelijke voorwaarden.
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Motivering

Comitologie, zoals in het geval van AM 2.

Amendement 21
Artikel 10, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 t/m 4 
en 5, onder b), van Besluit 1999/468/EG 
van toepassing, met inachtneming van 
artikel 8 van dat besluit.
De in artikel 5 bis, lid 3, onder c) en lid 4, 
onder b) en e), van Besluit 1999/468/EG 
bedoelde termijnen worden vastgesteld op 
één maand.

Motivering

Voor de goedkeuring van algemene maatregelen gericht op het wijzigen van niet-essentiële 
elementen van het basisinstrument middels het toevoegen van nieuwe niet-essentiële elementen 
dient de regelgevingsprocedure met toetsing te worden gehanteerd.   Met het oog op efficiëntie 
moet de periode van toetsing tot één maand worden beperkt.

Amendement 22
Bijlage, punt 1

1. Indiening van een coördinatieverzoek bij 
de Internationale Telecommunicatie-Unie 
(ITU)

1. Indiening van een coördinatieverzoek bij 
de Internationale Telecommunicatie-Unie 
(ITU)

De aanvrager levert het bewijs dat de voor 
een mobiel satellietsysteem 
verantwoordelijke administratie de 
relevante informatie van bijlage 4 van 
ITU RR heeft overgelegd.

Motivering

Specificatie van de mijlpaal.

Amendement 23
Bijlage, punt 2

2. Fabricage van de satellieten 2. Fabricage van de satellieten

De aanvrager levert het bewijs dat er een 
bindende overeenkomst bestaat voor de 
fabricage van zijn satellieten. Het 
document identificeert de 
fabricagemijlpalen die leiden tot de 
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voltooiing van de fabricage van de 
satellieten die nodig zijn voor het 
verrichten van commerciële diensten. Het 
document wordt ondertekend door de 
aanvrager en de onderneming die de 
satellieten fabriceert.

Motivering

Specificatie van de mijlpaal.

Amendement 24
Bijlage, punt 3

3. Voltooiing van de kritische 
ontwerpevaluatie ("Critical Design 
Review")

5. Voltooiing van de kritische 
ontwerpevaluatie ("Critical Design 
Review")

De kritische ontwerpevaluatie is het 
moment in het implementatieproces van 
het ruimteschip waarop de ontwerp- en 
ontwikkelingsfase eindigt en de 
fabricagefase begint.
De aanvrager levert het bewijs van de 
afronding, uiterlijk drie maanden na de 
indiening van de aanvraag, van de 
kritische ontwerpevaluatie, 
overeenkomstig de constructiemijlpalen in 
de overeenkomst voor de 
satellietfabricage. Het relevante document 
wordt ondertekend door de onderneming 
die de satellieten fabriceert en vermeldt de 
datum van voltooiing van de kritische 
ontwerpevaluatie.

Motivering

Specificatie van de mijlpaal.

Amendement 25
Bijlage, punt 4

4. Overeenkomst voor de lancering van de 
satellieten

3. Overeenkomst voor de lancering van de 
satellieten

De aanvrager levert het bewijs dat er een 
bindende overeenkomst bestaat voor de 
lancering van het minimumaantal 
satellieten dat nodig is voor het leveren 
van een ononderbroken dienst op het 
grondgebied van de lidstaten van de EU. 
Het document identificeert de 
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lanceringsdatums en -diensten, en de 
contractbepalingen en -voorwaarden met 
betrekking tot aansprakelijkheid. Het 
document wordt ondertekend door de 
aanvrager en de onderneming die de 
satellieten lanceert.

Motivering

Specificatie van de mijlpaal.

Amendement 26
Bijlage, punt 5

5. Gateway-grondstations 4. Gateway-grondstations

De aanvrager levert het bewijs dat er een 
bindende overeenkomst bestaat voor de 
bouw en installatie van Gateway-
grondstations die zullen worden gebruikt 
voor het leveren van mobiele 
satellietdiensten op het grondgebied van 
de lidstaten van de EU.

Motivering

Specificatie van de mijlpaal.

Amendement 27
Bijlage, punt 6

6. Koppeling ("mating") van de satellieten 6. Koppeling ("mating") van de satellieten

Koppeling is het stadium in het 
implementatieproces van het ruimteschip 
waarin de communicatiemodule in de 
dienstmodule wordt geïntegreerd.
De aanvrager levert het bewijs dat de Test 
Readiness Review voor de koppeling van 
de communicatie- aan de dienstmodule 
heeft plaatsgevonden overeenkomstig de 
constructiemijlpalen in de overeenkomst 
voor de satellietfabricage. Het relevante 
document wordt ondertekend door de 
onderneming die de satellieten fabriceert 
en vermeldt de datum van voltooiing van 
de satellietkoppeling.

Motivering

Specificatie van de mijlpaal.



PE395.276v02-00 16/19 PR\704255NL.doc

NL

Amendement 28
Bijlage, punt 7

7. Lancering van de satellieten 7. Lancering van de satellieten

De aanvrager levert het bewijs dat het 
aantal satellieten dat nodig is voor het 
leveren van diensten op het grondgebied 
van de lidstaten succesvol gelanceerd en 
in een baan om de aarde is gebracht.

Motivering

Specificatie van de mijlpaal.

Amendement 29
Bijlage, punt 8

8. Frequentiecoördinatie 8. Frequentiecoördinatie

De aanvrager levert duidelijk en 
onderbouwd bewijs van de succesvolle 
frequentiecoördinatie van het systeem met 
andere mobiele satellietsystemen, 
overeenkomstig de relevante bepalingen 
van de radioreglementen. Echter, een 
systeem dat aantoont dat het aan de 
mijlpalen 1 t/m 7 voldoet, is in dit stadium 
niet verplicht het bewijs te leveren van de 
afronding van de succesvolle 
frequentiecoördinatie met die mobiele 
satellietsystemen die niet adequaat en op 
redelijkerwijs te verwachten wijze aan de 
mijlpalen 1 t/m 7 voldoen.

Motivering

Specificatie van de mijlpaal.

Amendement 30
Bijlage, punt 9

9. Levering van de satellietdienst binnen 
het grondgebied van de EU-lidstaten

9. Levering van de satellietdienst binnen 
het grondgebied van de EU-lidstaten

De aanvrager levert het bewijs dat hij 
daadwerkelijk de commerciële mobiele 
satellietdiensten op het grondgebid van de 
lidstaten levert met gebruikmaking van de 
eerder door hem in het kader van mijlpaal 
3 geïdentificeerde satellieten.
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Motivering

Specificatie van de mijlpaal.
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TOELICHTING

Mobiele satellietdiensten leveren telecommunicatie tussen ruimtestations (satellieten) en mobiele 
grondstations, hetzij rechtstreeks of via vaste complementaire grondstations. Mobiele 
satellietdiensten bestaan sinds de jaren 70 voor communicatie in noodgevallen, bij rampen en 
voor de veiligheid, met name voor schepen en vliegtuigen aangezien het gemakkelijk is om op 
zee en in de lucht de noodzakelijke 'line of sight' tot stand te brengen.  De eerste mobiele 
satellietdiensten waren beperkt tot stem-, fax- en gegevensdiensten met een lage snelheid, maar 
de afgelopen tien jaar zijn de mogelijkheden en de capaciteiten van de systemen toegenomen en 
ze omvatten nu two-way multimediadiensten, nieuwsgaring per satelliet en breedband 
internettoegang. De meest recente ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat mobiele 
satellietsystemen nu ook gebruikt kunnen worden voor de terugkoppeling van vliegtuigen naar 
de grond ter ondersteuning van mobiele communicatie aan boord van vliegtuigen.

Op het land verloopt de communicatie via mobiele satellietdiensten niet altijd vlekkeloos 
vanwege de aanwezigheid van bomen en gebouwen, met name op hoge geografische breedten, 
waar de satelliet laag aan de hemel kan staan en daardoor kwetsbaarder is voor storingen. Dit 
probleem kan worden opgelost door de aanleg van een netwerk van complementaire 
grondstations, die de door satellieten uitgezonden signalen doorzenden. Zo'n stelsel van 
complementaire grondstations, waarvoor alleen een aanpassing van de bestaande 2G/3G-
apparatuur nodig is, opent de deur voor een breder scala aan mobiele satellietdiensten, inclusief 
mobiele tv.

Naar aanleiding van het besluit van de Internationale Telecommunicatie-Unie om 
radiofrequentiebanden in de 2 GHz-regio (1980-2010 MHz voor aarderuimtecommunicatie en 
2170-2200 MHz voor ruimte-aardecommunicatie) aan te wijzen voor gebruik door systemen 
voor mobiele satellietdiensten, heeft de Commissie in februari 2007 een beschikking vastgesteld 
op grond waarvan de lidstaten deze frequentiebanden beschikbaar moeten stellen voor een 
geharmoniseerde benadering van mobiele satellietdiensten. De lidstaten gingen ermee akkoord 
hun nationale rechten op spectrumtoewijzing op te geven omdat mobiele satellietdiensten een 
grote 'satellietafdruk' hebben, die het voorkomen van interferentie over nationale grenzen heen 
moeilijk maakt.  Daarnaast voorkomt een geharmoniseerde benadering van mobiele 
satellietdiensten fragmentatie van de interne markt en creëert het kansen voor Europese 
technologie om, in de geest van de Agenda van Lissabon, wereldwijd concurererend te worden 
De beschikking van de Commissie van februari 2007 erkende overigens wel dat de lidstaten het 
recht behouden om goedkeuring te verlenen voor de exploitatie van complementaire 
grondstations op hun grondgebied.

De beschikking van de Commissie van februari 2007 betrof een geharmoniseerde benadering 
van mobiele satellietdiensten, maar bevatte geen bepalingen betreffende de wijze van selectie en 
machtiging van EU-exploitanten van mobiele satellietdiensten. Aangezien er daarvoor nog geen 
mechanisme bestaat, is er een beschikking van de Raad en het Europees Parlement krachtens 
artikel 95 van het Verdrag nodig. De beschikking inzake mobiele satellietdiensten is specifiek en 
sui generis. Het is juist dat de selectie en machtiging van systemen voor mobiele satellietdiensten 
helemaal los wordt behandeld van het telecommunicatiepakket, dat een brede en algehele 
hervorming van het spectrumbeheer behelst, gebaseerd op de beginselen van neutraliteit van 
diensten en technologie. De onderhavige beschikking betreft daarentegen de uitvoerende stappen 
van selectie en machtiging in het verlengde van een geharmoniseerd besluit betreffende het 
gebruik van de 2 GHz-frequentiebanden voor het specifieke doel van mobiele satellietdiensten. 
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De rapporteur is verheugd over het voorstel van de Commissie en stemt er in grote lijnen mee in. 
Haar amendementsvoorstellen spruiten voort uit de bezorgdheid dat sommige elementen van de 
selectie en machtiging eerder van politieke dan van technische aard zijn en derhalve niet via de 
eenvoudige comitologieprocedure zouden moeten worden beslist. 

In zijn resolutie "Naar een Europees radiospectrumbeleid", van 14 februari 2007, gaf het 
Europees Parlement aan toegewijd te zijn aan diensten van publiek en algemeen belang, en 
benadrukt het het belang van de verspreiding van breedband- en mobiele communicatie voor 
plattelands- en minder ontwikkelde regio's.  De rapporteur heeft er daarom naar gestreefd in de 
tekst van de beschikking méér nadruk te leggen op en een grotere weging toe te kennen aan, 
bijvoorbeeld, diensten van publiek belang en pan-Europese geografische dekking. Daarnaast stelt 
de rapporteur voor om, wat het comitologievoorstel voor het aanvullen van de bepalingen van de 
beschikking betreft, te opteren voor comitologie met toetsing, met beperking van de termijnen tot 
één maand met het oog op grotere efficiëntie. 

Deze beschikking biedt de Europese aanbieders van mobiele satellietdiensten een unieke 
gelegenheid om in een steeds concurrerender mondiale markt wereldleiders te worden, maar 
deze gelegenheid kan buiten bereik raken indien niet op zo kort mogelijk termijn een beslissing 
wordt genomen over het proces van selectie en machtiging van systemen voor mobiele 
satellietdiensten.  De rapporteur hoopt, in het belang van de Europese burgers en het Europese 
bedrijfsleven, dat het Parlement, de Commissie en de Raad nauw zullen samenwerken om snel 
tot een akkoord in eerste lezing te komen.


