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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om urval och tillståndsgivning 
avseende system som tillhandahåller mobila satellittjänster
(KOM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0480),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0257/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för kultur och utbildning (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
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 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 hela
gemenskapen.
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Motivering

De föreslagna mobila satellittjänsternas alleuropeiska egenskaper bör betonas.

Ändringsförslag 2
Artikel 3, punkt 3, stycke 3, inledningen

3. I enlighet med det förfarande som avses 
i artikel 10.2 skall kommissionen 
bestämma

3. I enlighet med det föreskrivande
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 10.3a skall kommissionen 
bestämma

Motivering

De åtgärder som syftar till att definiera kraven eller villkoren avseende det komparativa 
urvalsförfarandet är nästan lagstiftningsåtgärder. Eftersom dessa åtgärder har en allmän 
räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av rättsakten genom att komplettera den 
med tillägg av nya icke väsentliga delar, bör de antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll och tidsfristerna bör kortas ner till en månad av effektivitetsskäl.

Ändringsförslag 3
Artikel 3, punkt 3, led a

a) frekvensbanden, a) frekvensunderbanden inom 
frekvensbandet 2 GHz,

Motivering

För att till fullo garantera konsument- och konkurrensfördelar måste dominerande ställning 
på marknaden förhindras.

Ändringsförslag 4
Artikel 3, punkt 3, led b

b) den mängd spektrum som skall tilldelas 
de utvalda sökandena,

b) den mängd spektrum som skall tilldelas 
de utvalda sökandena, vilken ska vara 
högst 15 MHz för jord-till-rymd och 
15 MHz för rymd-till-jord för varje 
enskild sökande, 
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Motivering

För att till fullo garantera konsument- och konkurrensfördelar måste dominerande ställning 
på marknaden förhindras.

Ändringsförslag 5
Artikel 5, punkt 1

1. Inom 40 arbetsdagar efter 
offentliggörandet av förteckningen över 
sökande vars ansökningar uppfyller 
formkraven skall kommissionen bedöma 
huruvida sökandenas respektive 
mobilsatellitsystem uppvisar erforderlig 
grad av teknisk och kommersiell 
utveckling. En sådan bedömning skall vara 
beroende av att ett antal av de 
”milstolpar” som förtecknas i bilagan till 
detta beslut har nåtts. Dessa milstolpar 
kommer att bestämmas närmare av 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 10.2. De 
föreslagna mobilsatellitsystemens 
trovärdighet och genomförbarhet skall 
beaktas i hela denna urvalsfas.

1. Inom 40 arbetsdagar efter 
offentliggörandet av förteckningen över 
sökande vars ansökningar uppfyller 
formkraven skall kommissionen bedöma 
huruvida sökandenas respektive 
mobilsatellitsystem uppvisar erforderlig
grad av teknisk och kommersiell 
utveckling. En sådan bedömning skall 
avgöras beroende på huruvida 
minimikraven som fastställs i punkt 1a 
uppfyllts eller inte och huruvida 
”milstolparna” 1 – 5 som fastställs i 
bilagan till detta beslut har nåtts. De 
föreslagna mobilsatellitsystemens 
trovärdighet och genomförbarhet skall 
beaktas i hela denna urvalsfas.

Motivering

Konsument- och konkurrensfördelar, täckning i hela Europa och tjänster av allmänt intresse
är samtliga centrala mål för direktivet. De måste därför tas med som kriterier i den första 
urvalsfasen för att säkerställa att de har uppfyllts även om det inte blir någon andra 
urvalsfas. Definitionen av de fem milstolparna som behövs för den första urvalsfasen ökar 
tydligheten och säkerheten. En något längre tidsperiod för slutförandet av milstolpe 3 tjänar 
till ökad innovation.

Ändringsförslag 6
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. Sökanden ska uppfylla följande 
minimikrav:
(a) Konsument- och konkurrensfördelar:
Det föreslagna systemet ska 
tillhandahålla åtminstone två av följande: 
envägsmultimedia- och datatjänster,
grundläggande rösttjänster och 
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datatjänster med låg hastighet,
(interaktiva) tvåvägsdatatjänster med hög 
hastighet och multimediatjänster.
(b) Geografisk täckning av hela Europa:
Det föreslagna systemet ska vid den 
tidpunkt då tjänsterna inleds 
tillhandahålla täckning i åtminstone 
70 procent av den samlade landytan i de 
medlemsstater som ligger i Europa.
(c) Allmänpolitiska mål:
Det föreslagna systemet omfattar 
tillhandahållande av en eller flera vitala 
tjänster av allmänt intresse (som 
räddningstjänst, katastrofinsatser) som 
bidrar till att skydda unionsmedborgarnas 
hälsa, säkerhet eller trygghet.

Motivering

Konsument- och konkurrensfördelar, täckning i hela Europa och tjänster av allmänt intresse 
är samtliga centrala mål för direktivet. De måste därför tas med som kriterier i den första 
urvalsfasen för att säkerställa att de har uppfyllts till och med om det inte blir någon andra 
urvalsfas.

Ändringsförslag 7
Artikel 6, punkt 1, inledningen

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 
viktade kriterier:

Motivering

Kriterierna bör viktas beroende på deras relativa betydelse.
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Ändringsförslag 8
Artikel 6, punkt 1, led a

a) Konsument- och konkurrensfördelar. a) Konsument- och konkurrensfördelar
(20 procents viktning).

Detta kriterium avser de konsument- och 
konkurrensfördelar som det av sökanden 
föreslagna systemet tillhandahåller. 
Kriteriet består av två delkriterier:
– Antalet slutanvändare och omfattningen 
av de tillhandahållna tjänsterna.
– Datumet när de kommersiella tjänsterna 
inleds.

Motivering

Specificering av kriterierna.

Ändringsförslag 9
Artikel 6, punkt 1, led b

b) Spektrumeffektivitet. b) Spektrumeffektivitet (20 procents 
viktning).
Detta kriterium avser 
spektrumeffektiviteten hos det av 
sökanden föreslagna systemet. Kriteriet 
består av två delkriterier:
– Den totala mängd spektrum som behövs.
– Dataflödeskapaciteten.

Motivering

Specificering av kriterierna.

Ändringsförslag 10
Artikel 6, punkt 1, led c

c) Geografisk täckning av hela EU. c) Geografisk täckning av hela Europa 
(40 procents viktning).

Detta kriterium avser det geografiska 
område som tillhandahålls tjänster av det 
system som föreslås av sökanden. Kriteriet 



PE398.276v02-00 10/20 PR\704255SV.doc

SV

består av två delkriterier:
– Det antal medlemsstater, i vilka minst 
50 procent av befolkningen befinner sig 
inom det område till vilket tjänsterna 
tillhandahålls.
– Den geografiska täckningsgraden
(DGC) av den samlade landytan i de 
medlemsstater som ligger i Europa vid 
den tidpunkt då tjänsterna inleds; tröskeln 
ska vara 80 procent DGC.

Motivering

Specificering av kriterierna.

Ändringsförslag 11
Artikel 6, punkt 1, led d

d) Allmänpolitiska mål. d) Allmänpolitiska mål (20 procents 
viktning).
Detta kriterium avser omfattningen av 
hur sökandens föreslagna system bidrar 
till att uppnå vissa allmänpolitiska mål 
som inte tas upp under de kriterier som 
beskrivs i punkterna a) till c). Kriteriet 
består av två delkriterier:
– Tillhandahållande av vitala tjänster av 
allmänt intresse (såsom räddningstjänst, 
katastrofinsatser) som bidrar till att 
skydda unionsmedborgarnas hälsa, 
säkerhet och trygghet.
– Systemets integritet och säkerhet.

Motivering

Specificering av kriterierna.

Ändringsförslag 12
Artikel 6, punkt 2

2. Detaljkraven inom ramen för varje 
urvalskriterium skall bestämmas av 
kommissionen i enlighet med det 

2. Ytterligare detaljer för varje 
urvalskriterium som anges i punkt 1 skall 
bestämmas av kommissionen i enlighet 
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förfarande som avses i artikel 10.2. De 
föreslagna mobilsatellitsystemens 
trovärdighet och genomförbarhet skall 
beaktas i hela denna urvalsfas.

med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 10.3a. De 
föreslagna mobilsatellitsystemens 
trovärdighet och genomförbarhet skall 
beaktas i hela denna urvalsfas.

Motivering

Samma kommittéförfarande som för ändringsförslaget till artikel 3.3 första stycket.

Ändringsförslag 13
Artikel 7, punkt 2, led b

b) Sökande skall nå de milstolpar som 
fastställs i bilagan till detta beslut enligt de 
tidsgränser som bestäms av kommissionen 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 10.2.

b) Sökande skall nå milstolparna 6–9 som 
fastställs i bilagan till detta beslut senast
22 månader efter det att beslut fattats om 
urvalet av sökandena.

Motivering

Att ange en tidsfrist för när samtliga nio milstolpar ska ha uppfyllts ökar tydligheten och 
säkerheten.

Ändringsförslag 14
Artikel 7, punkt 2, led c

c) Sökande som väljs ut enligt artikel 5.2 
skall uppfylla minimikrav avseende 
konsument- och konkurrensfördelar, 
spektrumeffektivitet, alleuropeisk 
täckning och allmänpolitiska mål som 
bestäms närmare av kommissionen i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 10.2.

c) Sökande som väljs ut enligt artikel 5.2 
skall uppfylla de minimikrav som fastställs 
i artikel 5.1a.

Ändringsförslag 15
Artikel 7, punkt 2, led ca (nytt)

ca) Sökande ska infria de åtaganden de 
gjort i sina ansökningar eller under det 
komparativa urvalsförfarandet, oberoende 
av om den kombinerade efterfrågan på 
radiospektrum överstiger den tillgängliga 
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mängden.

Motivering

Sökande som lyckas i den första urvalsfasen måste vara bundna av de åtaganden som de gjort 
i detta skede.

Ändringsförslag 16
Artikel 7, punkt 2, led e

e) Sökande skall fullgöra varje åtagande 
som gjorts under det komparativa 
urvalsförfarandet.

utgår

Motivering

Omfattas av ändringsförslaget till artikel 7.2.ca (ny).

Ändringsförslag 17
Artikel 7, punkt 2, led f

f) Användarrättigheter och tillstånd skall 
beviljas för en tid som bestäms av 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 10.2.

f) Användarrättigheter och tillstånd skall 
beviljas för en tidsperiod på 15 år.

Motivering

Att specificera tillståndets varaktighet ökar tydligheten och säkerheten.

Ändringsförslag 18
Artikel 7, punkt 2a (ny)

2a. De medlemsstater som den 
1 januari 2015 fortfarande befinner sig 
utanför en utvald sökandes 
satellittjänstområde får överlåta det
specifika frekvensunderband som 
tilldelats den sökanden till en annan 
leverantör av mobila satellittjänster som 
är etablerad i eller utanför unionen, eller 
till en operatör för ett annat system. 
Denna medlemsstat får därvid inte orsaka 
störning av mobila satellittjänstsystem



PR\704255SV.doc 13/20 PE398.276v02-00

SV

som har tillstånd och den ersättande 
operatören kan inte kräva skydd mot 
störningar från dessa.

Motivering

Det är ont om spektrum och tilldelningen måste därför ske utifrån principen ”använd det eller 
gå miste om det”.

Ändringsförslag 19
Artikel 8, punkt 3, led d

d) Användarrättigheter och tillstånd skall 
beviljas för en tid som bestäms av 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 10.2.

d) Användarrättigheter och tillstånd skall 
som längst beviljas för samma tid som
tillståndet för det mobila satellitsystem 
som de är en del av.

Motivering

Att specificera varaktigheten för tillståndet ökar tydligheten och säkerheten.

Ändringsförslag 20
Artikel 9, punkt 3

3. Kommissionen skall bestämma, i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 10.2, eventuella lämpliga metoder i 
samordnade övervaknings- och/eller 
verkställighetsförfaranden, inbegripet 
samordnat upphävande eller återkallande 
av tillstånd, särskilt för brott mot de 
gemensamma villkor som föreskrivs i 
artikel 7.2.

3. Kommissionen skall bestämma, i 
enlighet med det föreskrivande förfarande
med kontroll som avses i artikel 10.3a, 
eventuella lämpliga metoder i samordnade 
övervaknings- och/eller 
verkställighetsförfaranden, inbegripet 
samordnat upphävande eller återkallande 
av tillstånd, särskilt för brott mot de 
gemensamma villkor som föreskrivs i 
artikel 7.2.

Motivering

Kommittéförfarande liksom i ändringsförslag 2.

Ändringsförslag 21
Artikel 10, punkt 3a (ny)

3a. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5a.1 – 5a.4 och 5a.5 b samt 
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artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, 
med beaktande av bestämmelserna i 
artikel 8 i det beslutet.
De tidsfrister som avses i artikel 5a.3 c, 
5a.4 b och 5a.4 e i beslut 1999/468/EG 
ska vara en månad.

Motivering

Det föreskrivande förfarandet med kontroll bör följas för antagande av åtgärder av allmän 
räckvidd som avser att ändra icke väsentliga delar av rättsakten genom att komplettera den 
med tillägg av nya icke väsentliga delar. Tidsfristerna bör kortas ner till en månad av 
effektivitetsskäl.

Ändringsförslag 22
Bilaga , led 1

1. Framställan av ITU-begäran 
(Internationella teleunionen) om 
samordning.

1. Framställan av ITU-begäran 
(Internationella teleunionen) om 
samordning.

Sökanden ska lägga fram klara belägg för 
att den administration som ansvarar för 
ett system som tillhandahåller mobila 
satellittjänster har lämnat in den 
relevanta informationen enligt 
ITU RR Appendix 4.

Motivering

Specifikation av milstolpen.

Ändringsförslag 23
Bilaga, led 2

2. Satellittillverkning. 2. Satellittillverkning.

Sökanden ska lägga fram klara belägg för 
ett bindande avtal om satelittillverkning. 
Ur dokumentet ska de 
konstruktionsmilstolpar framgå, som 
leder till slutförandet av tillverkningen av 
de satelliter som krävs för 
tillhandahållande av den kommersiella 
tjänsten. Dokumentet ska vara 
undertecknat av sökanden och företaget 
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som tillverkar satelliter.

Motivering

Specifikation av milstolpen.

Ändringsförslag 24
Bilaga, led 3

3. Slutförd granskning av kritiska 
utvecklingssteg (Critical Design Review, 
CDR).

5. Slutförd granskning av kritiska 
utvecklingssteg (Critical Design Review, 
CDR).

De kritiska granskningsstegen är det 
skede i rymdfarkostens färdigställande då 
utformnings- och utvecklingsfasen slutar 
och tillverkningsfasen börjar.
Sökanden ska, senast tre månader efter 
det att ansökan lämnats in, lägga fram 
klara belägg för slutförandet av de 
kritiska utvecklingsstegen i enlighet med 
de konstruktionsmilstolpar som fastställs i 
avtalet om tillverkning av satelliter. Det 
berörda dokumentet ska undertecknas av 
företaget som tillverkar satelliter och ange 
datumet för slutförandet av de kritiska 
granskningsstegen.

Motivering

Specifikation av milstolpen.

Ändringsförslag 25
Bilaga, led 4

4. Avtal om satellituppskjutning. 3. Avtal om satellituppskjutning.

Sökanden ska lägga fram klara belägg för 
ett bindande avtal som gäller 
uppskjutning av det minsta antal satelliter 
som krävs för att tillhandahålla oavbrutna 
tjänster inom EU-medlemsstaternas
territorium. Ur dokumentet ska framgå 
uppskjutningsdatum,
uppskjutningstjänster och de 
avtalsbestämmelser och avtalsvillkor som 
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gäller försäkring. Dokumentet ska vara 
undertecknat av sökanden och företaget 
som skjuter upp satelliterna.

Motivering

Specifikation av milstolpen.

Ändringsförslag 26
Bilaga, led 5

5. Nätgränsstationer på marken. 4. Nätgränsstationer på marken.

Sökanden ska lägga fram klara belägg för 
ett bindande avtal om konstruktion och 
installation av nätgränsstationer på 
marken som ska användas för att 
tillhandahålla mobila satellittjänster inom 
EU-medlemsstaternas territorium.

Motivering

Specifikation av milstolpen.

Ändringsförslag 27
Bilaga, led 6

6. Satellitsammankoppling (satellite 
mating).

6. Satellitsammankoppling (satellite 
mating).

Sammankoppling är det skede i 
färdigställandet av rymdfarkosten då 
kommunikationsmodulen (CM) integreras 
med servicemodulen (SM).
Sökanden ska lägga fram klara belägg för 
att en granskning av beredskap för tester 
(Test Readiness Review) har ägt rum för 
SM/CM-sammankoppling i enlighet med 
de konstruktionsmilstolpar som fastställs i 
avtalet om tillverkning av satelliterna. Det 
berörda dokumentet ska undertecknas av 
företaget som tillverkar satelliterna och 
ange datumet för
satellitsammankopplingens slutförande.
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Motivering

Specifikation av milstolpen.

Ändringsförslag 28
Bilaga, led 7

7. Uppskjutning av satelliter. 7. Uppskjutning av satelliter.

Sökanden ska lägga fram klara belägg för 
att det antal satelliter som behövs för att 
tillhandahålla tjänster i 
EU-medlemsstaternas territorium har 
skjutits upp och placerats i sin 
omloppsbana.

Motivering

Specifikation av milstolpen.

Ändringsförslag 29
Bilaga, led 8

8. Frekvenssamordning. 8. Frekvenssamordning.

Sökanden ska lägga fram klara och 
dokumenterade belägg för en lyckad 
frekvenssamordning av systemet med
avseende på andra system för mobila 
satellittjänster i enlighet med de relevanta 
bestämmelserna i radioreglementet (Radio 
Regulations). För ett system som uppfyller 
milstolparna 1 till 7 krävs emellertid inte i
detta skede några belägg för att 
frekvensssamordningen med de mobila 
satellitsystem som inte lyckats att 
tillräckligt och någorlunda uppfylla 
milstolparna 1 till 7 har slutförts.

Motivering

Specifikation av milstolpen.
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Ändringsförslag 30
Bilaga, led 9

9. Tillhandahållande av satellittjänster 
inom EU-medlemsstaternas territorium.

9. Tillhandahållande av satellittjänster 
inom EU-medlemsstaternas territorium.

Sökanden ska lägga fram klara belägg för 
att företaget i praktiken tillhandahåller 
kommersiella mobila satellittjänster inom 
EU-medlemsstaternas territorium med 
hjälp av det antal satelliter som redan har
fastställts under milstolpe 3.

Motivering

Specifikation av milstolpen.
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MOTIVERING

Mobila satellittjänster tillhandahåller telekommunikation mellan rymdstationer (satelliter) och 
mobila jordstationer, endera direkt eller genom stationära kompletterande markkomponenter 
(CGC). Mobila satellittjänster har funnits sedan 1970-talet för nödfalls-, olycksfall- och 
säkerhetskommunikation, särskilt för fartyg och flygplan, eftersom det är lätt att ordna den 
”siktlinje” som behövs till havs och i luften. Utbudet av tidiga mobila satellittjänster var 
begränsat till rösttjänster, fax och data med låga hastigheter, men under de senaste tio åren har 
systemens möjligheter och kapacitet växt till att omfatta tvåvägsmultimedia, nyhetssamling 
per satellit och tillgång till Internet genom bredband. Den senaste utvecklingen är användning 
av system för mobila satellittjänster för att tillhandahålla ”backhaul”-förbindelser från 
flygplan till marken för att stödja mobila kommunikationer på flygplan (MCA).

På marken drabbas många områden av avbrutna kommunikationer via mobila satellittjänster 
på grund av träd och byggnader, särskilt på höga breddgrader där satelliten kan stå ganska lågt 
över horisonten och därför är känsligare för hinder. Detta problem skulle kunna lösas om man 
byggde upp ett nät av CGC, som repeterar de signaler satelliten överför. Ett sådant system av 
CGC, som skulle kunna byggas upp på ett enkelt sätt genom modifiering av befintlig 
2G/3G-utrustning skulle ge möjligheter till mer omfattande användning av mobila 
satellittjänster, inklusive mobil-TV.

På grundval av ett beslut från Internationella teleunionen (ITU) om att utse 
radiofrekvensbanden i 2 GHz-området (1 980–2 010 MHz för jord-till-rymd-kommunikation 
och 2 170–2 200 MHz för rymd-till-jord-kommunikation) att användas av system som 
tillhandahåller mobila satellittjänster antog Europeiska kommissionen i februari 2007 ett 
beslut om att medlemsstaterna skulle göra dessa frekvensband tillgängliga för ett harmoniserat 
tillvägagångssätt med avseende på mobila satellittjänster. Medlemsstaterna enades om att ge 
avkall på sina nationella rättigheter att allokera spektrum eftersom mobila satellittjänster har 
ett stort satellitfotavtryck som gör det svårt att undvika störningar över nationella gränser. 
Dessutom innebär ett harmoniserat tillvägagångssätt med avseende på mobila satellittjänster 
att fragmentering av den inre marknaden undviks och att man skapar möjligheter för att göra 
europeisk teknik globalt konkurrenskraftig vilket vore i enlighet med andemeningen i 
Lissabonstrategin. I kommissionens beslut från februari 2007 fastställdes emellertid att 
medlemsstaterna skulle behålla rätten att godkänna drift av kompletterande markkomponenter 
(CGC) inom sina territorier.

I kommissionens beslut från februari 2007 fastslogs att det skulle finnas ett harmoniserat 
tillvägagångssätt med avseende på mobila satellittjänster men det fastställdes inte hur 
operatörerna för EU:s mobila satellittjänster skulle väljas ut och ges tillstånd. Eftersom det 
inte finns någon mekanism för att genomföra ett sådant urvals- och 
tillståndsgivningsförfarande på förhand krävs ett beslut av rådet och parlamentet i enlighet 
med artikel 95 i fördraget. Beslutet om mobila satellittjänster är specifikt och sui generis. Det 
är korrekt att urval och tillståndsgivning av system för mobila satellittjänster behandlas helt 
separat från telekommunkationspaketet, som kommer att innebära en bred och generell reform 
av spektrumförvaltning grundad på principerna för tjänste—och teknikneutralitet. I motsats 
därtill handlar detta beslut om de administrativa stegen av systemurval och tillståndgivning 
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för system efter ett harmoniserat beslut om att använda 2 GHz frekvensbanden specifikt för 
mobila satellittjänster.

Föredraganden välkomnar kommissionens beslut och överensstämmer i stort med det. De 
ändringsförslag hon lägger fram härrör från farhågor för att vissa delar av urvalet och 
tillståndsgivningen är av politisk snarare än rent teknisk natur och att de därför inte bör 
avgöras genom enkla kommittéförfaranden.

I sin resolution av den 14 februari ”Mot en europeisk radiospektrumpolitik” förtydligade 
Europaparlamentet sitt engagemang för tjänster av allmänt intresse och betonade vikten av att 
bredband och mobila kommunikationer sprids till landsbygden och mindre utvecklade 
regioner. Föredraganden har därför försökt göra beslutets text mer klar och tydlig och betona 
exempelvis tjänster av allmänt intresse och geografisk täckning av hela Europa. Dessutom 
föreslår föredraganden att när kommittéförfaranden föreslås, ska dessa bestämmelser 
kompletteras så att det blir det föreskrivande förfarandet med kontroll som tillämpas, och 
tidsfristerna bör kortas ner till en månad av effektivitetsskäl.

Detta beslut är en unik möjlighet för europeiska leverantörer av mobila satellittjänster att bli 
världsledande på en allt mer konkurrensinriktad global marknad, men möjligheten kommer att 
gå förlorad om inte beslut fattas omedelbart om förfarandet för urval och tillståndsgivning 
avseende system som tillhandahåller mobila satellittjänster. Föredraganden hoppas å de 
europeiska medborgarnas och den europeiska industrins vägnar att parlamentet, 
kommissionen och rådet kommer att arbeta nära samman för att uppnå en tidig 
överenskommelse, redan under första behandlingen.


