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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică).  Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
selecţia şi autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile prin satelit (SMS)
(COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2007)0480),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0257/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi avizul Comisiei 
pentru cultură şi educaţie (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului. 

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Articolul 1 alineatul (1)

(1.) Scopul prezentei decizii este crearea 
unei proceduri comunitare de selecţie a 
operatorilor de sisteme mobile de 
comunicaţii prin satelit, precum şi 
stabilirea unor dispoziţii privind 
autorizarea coordonată, de către statele 
membre, a operatorilor selectaţi, de a 
utiliza spectrul radio pentru operarea 
sistemelor mobile prin satelit, în vederea 
dezvoltării unei pieţe interne competitive 
pentru serviciile mobile prin satelit.

(Nu priveşte versiunea în limba română.)
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Justificare

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

Amendamentul 2
Articolul 3 alineatul (3) primul paragraf partea introductivă

(3.) Comisia defineşte, în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 10 
alineatul (2):

(3.) Comisia defineşte, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
menţionată la articolul 10 alineatul (3a):

Justificare

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.

Amendamentul 3
Articolul 3 alineatul (3) litera (a)

(a) benzile de frecvenţă; (a) sub-benzile de frecvenţă din cadrul 
benzii de 2 GHz;

Justificare

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

Amendamentul 4
Articolul 3 alineatul (3) litera (b)

(b) numărul de frecvenţe radio care trebuie 
alocate candidaţilor selectaţi;

(b) numărul de frecvenţe radio care trebuie 
alocate candidaţilor selectaţi, fiecare 
candidat primind nu mai mult de 15 MHz 
pentru comunicaţiile Pământ-spaţiu şi 15 
MHz pentru comunicaţiile spaţiu-Pământ;

Justificare

To ensure full competitive and consumer benefits it is necessary to prevent market dominance.
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Amendamentul 5
Articolul 5 alineatul (1)

(1.) În termen de 40 de zile lucrătoare de la 
publicarea listei participanţilor consideraţi 
admisibili, Comisia evaluează dacă 
sistemele mobile de comunicaţii prin satelit 
ale candidaţilor au atins nivelul de 
dezvoltare tehnică şi comercială necesar. 
Această evaluare se bazează pe finalizarea 
etapelor enumerate în anexa la prezenta 
decizie. Comisia va defini mai precis 
aceste etape în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 10 alineatul (2). În 
această etapă de selecţie se ţine seama de 
credibilitatea şi viabilitatea sistemelor 
mobile de comunicaţii prin satelit propuse.

(1.) În termen de 40 de zile lucrătoare de la 
publicarea listei participanţilor consideraţi 
admisibili, Comisia evaluează dacă 
sistemele mobile de comunicaţii prin satelit 
ale candidaţilor au atins nivelul de 
dezvoltare tehnică şi comercială necesar. 
Această evaluare se bazează pe 
îndeplinirea cerinţelor minime stabilite la 
alineatul (1a) şi pe finalizarea etapelor 1-5 
stabilite în anexa la prezenta decizie. În 
această etapă de selecţie se ţine seama de 
credibilitatea şi viabilitatea sistemelor 
mobile de comunicaţii prin satelit propuse.

Justificare

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.

Amendamentul 6
Articolul 5 alineatul (1a) (nou)

(1a.) Candidaţii îndeplinesc următoarele 
cerinţe minime:
(a) beneficii pentru consumatori şi pentru 
competitivitate:
Sistemul propus oferă cel puţin două 
dintre următoarele elemente: servicii 
multimedia şi servicii de date 
unidirecţionale; servicii telefonice şi 
servicii interactive de bază de transmitere 
a datelor la viteză scăzută; servicii 
multimedia şi servicii de transmitere 
bidirecţională (interactive) a datelor la 
viteză ridicată;
(b) acoperire geografică paneuropeană: 



PE398.276v02-00 8/20 PR\704255RO.doc

RO

Sistemul propus oferă acoperire pe cel 
puţin 70% din suprafaţa terestră totală a 
statelor membre situate în Europa în 
momentul lansării serviciului;
(c) obiective de interes public:
Sistemul propus include furnizarea unuia 
sau mai multor servicii vitale de interes 
public (cum ar fi protecţie civilă, ajutor în 
caz de catastrofe), care contribuie la 
protecţia sănătăţii, la siguranţa sau la 
securitatea cetăţenilor Uniunii;

Justificare

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.

Amendamentul 7
Articolul 6 alineatul 1 partea introductivă

(1.) În cazul în care ansamblul frecvenţelor 
radio solicitate de candidaţii eligibili 
identificaţi în prima etapă de selecţie 
depăşeşte numărul de frecvenţe radio 
disponibile, identificate în temeiul 
articolului 3 alineatul (3), Comisia 
selecţionează candidaţi eligibili pe baza 
următoarelor criterii suplimentare:

(1.) În cazul în care ansamblul frecvenţelor 
radio solicitate de candidaţii eligibili 
identificaţi în prima etapă de selecţie 
depăşeşte numărul de frecvenţe radio 
disponibile, identificate în temeiul 
articolului 3 alineatul (3), Comisia 
selecţionează candidaţi eligibili pe baza 
următoarelor criterii ponderate:

Justificare

Criteria should be weighted according to their relative importance.

Amendamentul 8
Articolul 6 alineatul (1) litera (a)

(a) beneficii pentru consumator şi 
competitivitate;

(a) beneficii pentru consumator şi 
competitivitate (pondere 20%):
Acest criteriu se referă la beneficiile 
pentru consumatori şi pentru 
competitivitate oferite de sistemul propus 
de candidat. Criteriul în cauză se 
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compune din două subcriterii:
- numărul de utilizatori finali şi gama de 
servicii oferite;
- data lansării serviciilor comerciale;

Justificare

Specification of the criterion.

Amendamentul 9
Articolul 6 alineatul (1) litera (b)

(b) eficienţa spectrului; (b) eficienţa spectrului (pondere 20%):

Acest criteriu se referă la eficienţa 
spectrală a sistemului propus de candidat. 
Criteriul în cauză se compune din două 
subcriterii:
- numărul total de frecvenţe necesar;
- capacitatea fluxului de date;

Justificare

Specification of the criterion.

Amendamentul 10
Articolul 6 alineatul (1) litera (c)

(c) acoperire geografică paneuropeană; (b) acoperire geografică paneuropeană 
(pondere 40%):
Acest criteriu se referă la zona geografică 
în care sistemul propus de candidat oferă 
servicii. Criteriul în cauză se compune din 
două subcriterii:
- numărul de state membre în care cel 
puţin 50% din populaţie se află în zona 
acoperită de serviciile respective;
- gradul de acoperire geografică (GAG) a 
suprafeţei terestre totale a statelor 
membre situate în Europa în momentul 
lansării serviciilor, pragul de acoperire 
geografică fiind stabilit la 80%;
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Justificare

Specification of the criterion.

Amendamentul 11
Articolul 6 alineatul (1) litera (d)

(d) obiective de interes public. (d) obiective de interes public (20%):

Acest criteriu se referă la măsura în care 
sistemul propus de candidat contribuie la 
realizarea unor anumite obiective de 
interes public neabordate de criteriile 
stabilite la literele (a)-(c). Criteriul în 
cauză se compune din două subcriterii:
- prestarea unuia sau mai multor servicii 
vitale de interes public (cum ar fi protecţie 
civilă, ajutor în caz de catastrofe), care 
contribuie la protecţia sănătăţii, la 
siguranţa sau la securitatea cetăţenilor 
Uniunii;
- integritatea şi securitatea sistemului.

Justificare

Specification of the criterion.

Amendamentul 12
Articolul 6 alineatul (2)

(2.) Condiţiile detaliate corespunzătoare 
fiecărui criteriu sunt definite de Comisie în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 10 alineatul (2). În această etapă 
de selecţie se ţine seama de credibilitatea şi 
viabilitatea sistemelor mobile de 
comunicaţii prin satelit propuse.

(2.) Detaliile suplimentare pentru fiecare
criteriu menţionat la alineatul (1) sunt 
definite de Comisie în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
menţionată la articolul 10 alineatul (3a). 
În această etapă de selecţie se ţine seama 
de credibilitatea şi viabilitatea sistemelor 
mobile de comunicaţii prin satelit propuse.

Justificare

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

Amendamentul 13



PR\704255RO.doc 11/20 PE398.276v02-00

RO

Articolul 7 alineatul (2) litera (b)

(b) candidaţii respectă etapele identificate
în anexa la prezenta decizie în 
conformitate cu termenele stabilite de 
Comisie conform procedurii menţionate 
la articolul 10 alineatul (2);

(b) candidaţii respectă etapele 6-9 stabilite
în anexa la prezenta decizie în termen de 
22 de luni de la adoptarea deciziei privind 
selectarea candidaţilor;

Justificare
Specifying a deadline for completion of all nine milestones enhances clarity and certainty.

Amendamentul 14
Articolul 7 alineatul (2) litera (c)

(c) candidaţii selectaţi în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (2) îndeplinesc
cerinţele minime referitoare la beneficiile 
pentru consumator şi competitivitate, 
eficienţa spectrului, acoperirea 
paneuropeană şi obiectivele de interes 
public astfel cum sunt precizate de 
Comisiei în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 10 alineatul (2);

(c) candidaţii selectaţi în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (2) îndeplinesc 
cerinţele minime stabilite la articolul 5 
alineatul (1a).

Justificare

Amendamentul 15
Articolul 7 alineatul (2) litera (ca) (nouă)

(ca) candidaţii onorează toate 
angajamentele asumate în cadrul cererii 
sau în timpul procedurii de selecţie 
comparativă, indiferent dacă numărul 
total de frecvenţe radio solicitate 
depăşeşte numărul de frecvenţe 
disponibile;

Justificare

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

Amendamentul 16
Articolul 7 alineatul (2) litera (e)
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(e) candidaţii respectă toate 
angajamentele asumate în timpul 
procedurii de selecţie comparativă.

eliminat

Justificare

Covered by amendment on article 7, paragraph 2, point ca) (new).

Amendamentul 17
Articolul 7 alineatul (2) litera (f)

(f) drepturile de utilizare şi autorizaţiile se 
acordă pe o perioadă definită de Comisie 
în conformitate cu procedura menţionată 
la articolul 10 alineatul (2).

(f) drepturile de utilizare şi autorizaţiile se 
acordă pe o perioadă de cincisprezece ani.

Justificare

Specifying the duration of the authorisation enhances clarity and certainty.

Amendamentul 18
Articolul 7 alineatul (2a) (nou)

(2a.) Statele membre care la 1 ianuarie 
2015 rămân în afara ariei acoperite de 
serviciul prestat prin satelit de candidatul 
selectat au dreptul să aloce sub-banda de 
frecvenţe specifică, alocată candidatului 
în cauză, unui alt furnizor de servicii 
mobile prin satelit, cu sediul fie în cadrul 
UE, fie în afară Uniunii, sau unui 
operator de alte sisteme. Prin această 
acţiune, statul membru în cauză nu 
provoacă interferenţe cu sistemele 
autorizate de servicii mobile prin satelit, 
iar operatorul alternativ nu solicită 
protecţie împotriva interferenţelor 
provocate de acestea.

Justificare

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

Amendamentul 19
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Articolul 8 alineatul (3) litera (d)

(d) drepturile de utilizare şi autorizaţiile se 
acordă pe o perioadă definită de Comisie 
în conformitate cu procedura menţionată 
la articolul 10 alineatul (2).

(d) drepturile de utilizare şi autorizaţiile se 
acordă pe o perioadă care se încheie cel 
târziu la data expirării autorizaţiei 
eliberate sistemului aferent de servicii 
mobile prin satelit.

Justificare

Specifying the duration of the authorisation enhances clarity and certainty.

Amendamentul 20
Articolul 9 alineatul (3)

(3.) Comisia defineşte, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 10 
alineatul (2), normele corespunzătoare 
privind procedurile coordonate de 
monitorizare şi/sau punere în aplicare, 
inclusiv suspendarea sau retragerea 
coordonată a autorizaţiilor, în special în 
cazul nerespectării condiţiilor comune 
prevăzute la articolul 7 alineatul (2).

(3.) Comisia defineşte, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
prevăzută la articolul 10 alineatul (3a), 
normele corespunzătoare privind 
procedurile coordonate de monitorizare 
şi/sau punere în aplicare, inclusiv 
suspendarea sau retragerea coordonată a 
autorizaţiilor, în special în cazul 
nerespectării condiţiilor comune prevăzute 
la articolul 7 alineatul (2).

Justificare

Comitology as for Amendment 2.

Amendamentul 21
Articolul 10 alineatul (3a) (nou)

(3a.) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4), articolul 5 litera (b) şi 
articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, 
având în vedere dispoziţiile articolului 8 
din respectiva decizie.
Termenele prevăzute la articolul 5a 
alineatul (3) litera (c) şi la articolul 4 
literele (b) şi (e) din Decizia 1999/468/CE 
se stabilesc la o lună.
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Justificare

The regulatory procedure with scrutiny should be followed for the adoption of 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.  The scrutiny should be 
curtailed to one month for efficiency reasons.

Amendamentul 22
Anexă punctul 1

1. Depunerea unei cereri de coordonare la 
Uniunea Internaţională a 
Telecomunicaţiilor (UIT)

1. Depunerea unei cereri de coordonare la 
Uniunea Internaţională a 
Telecomunicaţiilor (UIT)

Candidatul furnizează dovezi clare cu 
privire la faptul că administraţia 
responsabilă cu sistemul SMS a prezentat 
informaţiile corespunzătoare în 
conformitate cu apendicele 4 din 
Regulamentul radiocomunicaţiilor al 
UIT.

Justificare

Specification of the milestone.

Amendamentul 23
Anexă punctul 2

2. Fabricarea satelitului 2. Fabricarea satelitului

Candidatul furnizează dovezi clare cu 
privire la existenţa unui acord obligatoriu 
privind fabricarea sateliţilor săi. 
Documentul în cauză identifică etapele de 
construcţie, care au drept rezultat 
finalizarea fabricării sateliţilor necesari 
pentru prestarea serviciului comercial 
respectiv. Documentul este semnat de 
candidat şi de compania care fabrică 
sateliţii.

Justificare

Specification of the milestone.
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Amendamentul 24
Anexă punctul 3

3. Finalizarea analizei critice a proiectului 5. Finalizarea analizei critice a proiectului

Analiza critică a proiectului reprezintă 
etapa din procesul de realizare a unei 
nave spaţiale în care se încheie faza de 
proiectare şi dezvoltare şi începe faza de 
fabricare.
Candidatul furnizează dovezi clare cu 
privire la încheierea, cel târziu la trei luni 
de la depunerea cererii, a analizei critice
a proiectului în conformitate cu etapele de 
construcţie indicate în acordul de 
fabricare a sateliţilor. Documentul 
respectiv este semnat de compania care 
fabrică sateliţii şi indică data la care a 
fost finalizată analiza critică a 
proiectului.

Justificare

Specification of the milestone.

Amendamentul 25
Anexă punctul 4

4. Acordul de lansare a satelitului 3. Acordul de lansare a satelitului

Candidatul furnizează dovezi clare cu 
privire la existenţa unui acord obligatoriu 
privind lansarea numărului minim de 
sateliţi necesari pentru furnizarea unui 
serviciu continuu pe teritoriile statelor 
membre ale UE. Documentul respectiv 
indică datele lansării şi serviciile furnizate 
la lansare, precum şi termenii şi condiţiile 
contractului privind indemnizarea. 
Documentul este semnat de candidat şi de 
compania care lansează sateliţii.

Justificare

Specification of the milestone.
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Amendamentul 26
Anexă punctul 5

5. Staţii terestre de acces 4. Staţii terestre de acces

Candidatul furnizează dovezi clare cu 
privire la existenţa unui acord obligatoriu 
privind fabricarea şi instalarea staţiilor 
terestre de acces, care vor fi folosite
pentru furnizarea de servicii mobile prin 
satelit pe teritoriul statelor membre ale 
UE.

Justificare

Specification of the milestone.

Amendamentul 27
Anexă punctul 6

6. Asamblarea modulelor satelitului 6. Asamblarea modulelor satelitului

În procesul de realizare a navelor 
spaţiale, asamblarea modulelor reprezintă 
etapa în care modulul de comunicare 
(MC) este integrat modulului de deservire 
(MD).
Candidatul furnizează dovezi clare cu 
privire la faptul că analiza gradului de 
pregătire pentru testarea asamblării 
MC/MD s-a desfăşurat în conformitate cu 
etapele de construcţie indicate în acordul 
de fabricare a sateliţilor. Documentul 
respectiv este semnat de compania care 
fabrică sateliţii şi indică data preconizată 
pentru finalizarea asamblării sateliţilor.

Justificare

Specification of the milestone.

Amendamentul 28
Anexă punctul 7

7. Lansarea sateliţilor 7. Lansarea sateliţilor
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Candidatul furnizează dovezi clare cu 
privire la lansarea reuşită şi plasarea pe 
orbită a numărului de sateliţi necesar 
pentru furnizarea serviciilor pe teritoriul 
statelor membre ale UE.

Justificare

Specification of the milestone.

Amendamentul 29
Anexă punctul 8

8. Coordonarea frecvenţelor 8. Coordonarea frecvenţelor

Candidatul furnizează dovezi clare şi 
documentate cu privire la coordonarea 
reuşită a frecvenţelor între sistemul în 
cauză şi alte sisteme SMS, în conformitate 
cu dispoziţiile corespunzătoare din 
Regulamentul radiocomunicaţiilor. Cu 
toate acestea, un sistem care 
demonstrează că este conform cu etapele 
1-7 inclusiv nu are obligaţia de a 
demonstra, în această etapă, finalizarea 
reuşită a coordonării frecvenţelor cu 
sistemele de servicii mobile prin satelit 
care nu sunt conforme, în mod adecvat şi 
rezonabil, cu etapele 1-7 inclusiv.

Justificare

Specification of the milestone.

Amendamentul 30
Anexă punctul 9

9. Furnizarea de servicii prin satelit pe 
teritoriul statelor membre ale UE

9. Furnizarea de servicii prin satelit pe 
teritoriul statelor membre ale UE

Candidatul furnizează dovezi clare cu 
privire la faptul că furnizează efectiv 
serviciile mobile comerciale prin satelit 
respective pe teritoriul statelor membre 
ale UE, utilizând numărul de sateliţi 
indicat anterior în cadrul etapei 3.
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Justificare

Specification of the milestone.
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EXPUNERE DE MOTIVE

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.


