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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 31
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Z předpisového hlediska by bylo přijetí 
právní úpravy týkající se družicových 
pohyblivých služeb (MSS) před revizí 
balíčku opatření v oblasti komunikací 
problematické, a proto by tato úprava měla 
být přijata pouze jakožto úprava výjimečná.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 12

(12) Kromě toho vyžaduje úspěšné spuštění (12) Kromě toho vyžaduje úspěšné spuštění
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takovýchto služeb koordinaci regulačních 
opatření členských států. Rozdíly mezi 
jednotlivými vnitrostátními výběrovými 
řízeními by mohly způsobit roztříštění 
vnitřního trhu v důsledku odlišného 
uplatňování výběrových kritérií, včetně 
vážení kritérií, či odlišných harmonogramů 
jednotlivých výběrových řízení. Došlo by k 
tomu, že by byla vybrána různorodá skupina 
úspěšných žadatelů, což je v rozporu s 
celoevropským charakterem těchto 
družicových pohyblivých služeb. Výběr 
různých provozovatelů pohyblivých družic v 
různých členských státech by mohl způsobit 
složité situace vzniklé následkem škodlivého 
rušení, nebo by dokonce mohlo dojít k tomu, 
že by vybranému provozovateli bylo 
znemožněno poskytovat celoevropskou 
službu, např. pokud by danému 
provozovateli byly v různých členských 
státech přiděleny různé rádiové frekvence. 
Proto by harmonizace výběrových kritérií 
měla být doplněna zřízením společného 
výběrového mechanismu, jenž by zajišťoval 
koordinovaný výběr ve všech členských 
státech.

takovýchto služeb koordinaci regulačních 
opatření členských států. Rozdíly mezi 
jednotlivými vnitrostátními výběrovými 
řízeními by mohly způsobit roztříštění 
vnitřního trhu v důsledku odlišného 
uplatňování výběrových kritérií, včetně 
vážení kritérií, či odlišných harmonogramů 
jednotlivých výběrových řízení. Došlo by k 
tomu, že by byla vybrána různorodá skupina 
úspěšných žadatelů, což je v rozporu 
s celoevropským charakterem těchto 
družicových pohyblivých služeb. Výběr 
různých provozovatelů pohyblivých družic v 
různých členských státech by mohl způsobit 
složité situace vzniklé následkem škodlivého 
rušení, nebo by dokonce mohlo dojít k tomu, 
že by vybranému provozovateli bylo 
znemožněno poskytovat celoevropskou 
službu, např. pokud by danému 
provozovateli byly v různých členských 
státech přiděleny různé rádiové frekvence. 
Proto by harmonizace výběrových kritérií 
měla být doplněna zřízením společného 
výběrového mechanismu, jenž by zajišťoval 
koordinovaný výběr ve všech členských 
státech. S ohledem na pravomoci členských 
států, které se týkají zajištění a podpory 
kulturní rozmanitosti a plurality vysílání 
médií, by mělo být zajištěno, aby 
uplatňování vnitrostátního práva o médiích 
a o koncentraci médií zůstalo 
koordinovaným rozhodnutím o výběru 
nedotčené.

Or. de

Odůvodnění

V právním textu by mělo být vyjasněno, že pravomoci členských států týkající se uplatňování 
vnitrostátního práva o médiích a o koncentraci médií nejsou rozhodnutím o výběru dotčeny. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anni Podimata

Pozměňovací návrh 33
Čl. 1 odst. 1

1. Účelem tohoto rozhodnutí je vytvořit 
postup Společenství pro společný výběr 
provozovatelů družicových pohyblivých 
systémů a vymezit ustanovení, na jejichž 
základě by členské státy vybraným 
provozovatelům koordinovaně udělovaly 
povolení k užívání rádiového spektra na 
provoz družicových pohyblivých systémů, 
aby usnadnily rozvoj konkurenčního 
vnitřního trhu s družicovými pohyblivými 
službami ve Společenství.

1. Účelem tohoto rozhodnutí je vytvořit 
postup Společenství pro společný výběr 
provozovatelů družicových pohyblivých 
systémů a vymezit ustanovení, na jejichž 
základě by všechny členské státy vybraným 
provozovatelům koordinovaně udělovaly 
povolení k užívání rádiového spektra na 
provoz družicových pohyblivých systémů, 
aby usnadnily rozvoj konkurenčního 
vnitřního trhu s družicovými pohyblivými 
službami v celém Společenství a aby 
zajistily zeměpisné pokrytí všech členských
států.

Or. fr

Odůvodnění

Měl by se zdůraznit celoevropský charakter navrhovaných družicových pohyblivých služeb.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 34
Čl. 1 odst. 1

1. Účelem tohoto rozhodnutí je vytvořit 
postup Společenství pro společný výběr 
provozovatelů družicových pohyblivých 
systémů a vymezit ustanovení, na jejichž 
základě by členské státy vybraným 
provozovatelům koordinovaně udělovaly 
povolení k užívání rádiového spektra na 
provoz družicových pohyblivých systémů, 
aby usnadnily rozvoj konkurenčního 
vnitřního trhu s družicovými pohyblivými 
službami ve Společenství.

1. Účelem tohoto rozhodnutí je vytvořit 
postup Společenství pro společný výběr 
provozovatelů družicových pohyblivých 
systémů a vymezit ustanovení, na jejichž 
základě by všechny členské státy vybraným 
provozovatelům koordinovaně udělovaly 
povolení k užívání rádiového spektra na 
provoz družicových pohyblivých systémů, 
aby usnadnily rozvoj konkurenčního 
vnitřního trhu s družicovými pohyblivými 
službami v celém Společenství.

Or. en



PE400.683v02-00 4/22 AM\708042CS.doc
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Případně totiž udělí licenci všechny členské státy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Atanas Paparizov

Pozměňovací návrh 35
Čl. 1 odst. 1

1. Účelem tohoto rozhodnutí je vytvořit 
postup Společenství pro společný výběr 
provozovatelů družicových pohyblivých 
systémů a vymezit ustanovení, na jejichž 
základě by členské státy vybraným 
provozovatelům koordinovaně udělovaly 
povolení k užívání rádiového spektra na 
provoz družicových pohyblivých systémů, 
aby usnadnily rozvoj konkurenčního 
vnitřního trhu s družicovými pohyblivými 
službami ve Společenství.

1. Účelem tohoto rozhodnutí je vytvořit 
postup Společenství pro společný výběr 
provozovatelů družicových pohyblivých 
systémů a vymezit ustanovení, na jejichž 
základě by členské státy vybraným 
provozovatelům koordinovaně udělovaly 
povolení k užívání rádiového spektra na 
provoz družicových pohyblivých systémů, 
aby usnadnily rozvoj konkurenčního 
vnitřního trhu s družicovými pohyblivými 
službami ve všech členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Celoevropská povaha navrhovaných družicových pohyblivých služeb by měla být zdůrazněna 
tak, aby bylo jasné, že budou pokryty všechny členské státy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 36
Čl. 1 odst. 3

3. Vybraným provozovatelům družicových 
pohyblivých systémů bude členskými státy 
uděleno povolení podle ustanovení hlavy III.

3. Vybraným provozovatelům družicových 
pohyblivých systémů bude všemi členskými 
státy uděleno povolení podle ustanovení 
hlavy III.

Or. en
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Odůvodnění

Případně totiž udělí licenci všechny členské státy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anni Podimata

Pozměňovací návrh 37
Čl. 1 odst. 3

3. Vybraným provozovatelům družicových 
pohyblivých systémů bude členskými státy 
uděleno povolení podle ustanovení hlavy III.

3. Vybraným provozovatelům družicových
pohyblivých systémů bude všemi členskými 
státy uděleno povolení podle ustanovení 
hlavy III.

Or. fr

Odůvodnění

Měl by se zdůraznit celoevropský charakter navrhovaných družicových pohyblivých služeb.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anni Podimata

Pozměňovací návrh 38
Čl. 3 odst. 1

1. Komise uspořádá srovnávací výběrové 
řízení s cílem vybrat provozovatele 
družicových pohyblivých služeb. Komisi 
bude v souladu s článkem 10 nápomocen 
Komunikační výbor.

1. Komise uspořádá srovnávací výběrové 
řízení s cílem vybrat provozovatele 
družicových pohyblivých služeb tak, aby 
bylo zajištěno, že služby budou zeměpisně 
pokrývat všechny členské státy Evropské
unie. Komisi bude v souladu s článkem 10 
nápomocen Komunikační výbor.

Or. fr

Odůvodnění

Měl by se zdůraznit celoevropský charakter navrhovaných družicových pohyblivých služeb.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anni Podimata

Pozměňovací návrh 39
Čl. 3 odst. 2

2. Cílem řízení je umožnit bez zbytečného 
prodlení používání kmitočtového pásma 2 
GHz a současně poskytnout žadatelům 
spravedlivou a nediskriminační příležitost 
účastnit se srovnávacího výběrového řízení.

2. Cílem řízení je umožnit bez zbytečného 
prodlení používání kmitočtového pásma 2 
GHz a současně poskytnout žadatelům 
spravedlivou a nediskriminační příležitost 
účastnit se srovnávacího výběrového řízení, 
a toto řízení musí probíhat tak, aby byly 
vůči žadatelům dodrženy zásady 
transparentnosti a nezávislosti.

Or. fr

Odůvodnění

Kromě spravedlivých a nediskriminačních podmínek účasti na srovnávacím výběrovém řízení 
žadatelů je důležité zdůraznit, že řízení musí probíhat při současném dodržení zásad 
transparentnosti a nezávislosti vůči žadatelům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Pierre Audy

Pozměňovací návrh 40
Čl. 3 odst. 3

3. Komise postupem podle čl. 10 odst. 2 
definuje:

3. Komise postupem podle čl. 10 odst. 2 
definuje:

a) kmitočtová pásma;
b) rozsah spektra, které se přidělí vybraným 
žadatelům;

a) rozsah spektra, které se přidělí vybraným 
žadatelům a které nepřesáhne 15 MHz ve 
vzestupném směru a 15 MHz v sestupném 
směru pro jednotlivé žadatele;

c) podrobné požadavky srovnávacího 
výběrového řízení;

b) podrobné požadavky srovnávacího 
výběrového řízení;

d) podrobné údaje a dokumentaci, které mají 
být součástí žádostí;

c) podrobné údaje a dokumentaci, které mají 
být součástí žádostí;

e) podmínky, za kterých lze zveřejnit 
informace o žadatelích.

d) podmínky, za kterých lze zveřejnit 
informace o žadatelích.

Výzva k předkládání žádostí a jakékoli 
podrobné požadavky definované podle 

Výzva k předkládání žádostí a jakékoli 
podrobné požadavky definované podle 
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tohoto odstavce se zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie.

tohoto odstavce se zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Kmitočtová pásma jsou již definována v čl. 1 odst. 5. Toto písmeno a) je tudíž nadbytečné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Atanas Paparizov

Pozměňovací návrh 41
Čl. 4 odst. 1 písm. b)

b) v žádostech je uveden rozsah 
požadovaného rádiového spektra a žádosti 
též obsahují  

b) v žádostech je uveden rozsah 
požadovaného rádiového spektra a žádosti 
též obsahují:

prohlášení a důkazy o uskutečnění 
požadovaných etap a výběrových kritérií 

i) prohlášení a důkazy o uskutečnění 
požadovaných etap a výběrových kritérií 

ii) závazek žadatele poskytovat MSS 
alespoň na části území každého členského 
státu od zahájení služby;
iii) závazek žadatele poskytovat MSS 
alespoň na 80 % celkové rozlohy území 
členských států od zahájení služby;
iv) harmonogram pro poskytování MSS na 
celém území všech členských států a 
alespoň 50 % obyvatel každého členského 
státu.

jakož i o všech podrobných údajích či
dokumentech.

v) všechny podrobné údaje či dokumenty.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že klíčovými cíli tohoto rozhodnutí jsou výhody pro spotřebitele a 
konkurenční výhody, celoevropské pokrytí a služby veřejného zájmu, měly by existovat 
minimální požadavky, pokud jde o obsah předkládaných žádostí, které jasně doloží splnění 
výše uvedených cílů. Požadavek 80% pokrytí území členských států a 50% pokrytí obyvatel 
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každého členského státu se zavádí ve snaze dostatečně zaručit, že žádný členský stát nebude 
diskriminován.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 42
Čl. 4 odst. 1 písm. ba) (nové)

ba) žádosti musí rovněž obsahovat 
podrobnou analýzu navrženého systému a 
pro každý stát také analýzu otázek 
koordinace ITU s ohledem na registrace 
družicových sítí předložené ITU třetími 
zeměmi k datu zveřejnění výzvy 
k předkládání žádostí.

Or. en

Odůvodnění

Žadatelé by měli nabídnout široké pokrytí území EU, avšak pokud se neopírají o prioritní 
registraci, nemuseli by být schopni koordinace s družicovými systémy třetích zemí v celé 
oblasti uvedeného pokrytí, nebo alespoň její části. Je proto důležité zohlednit pouze ty oblasti 
pokrytí, ve kterých žadatelé mají reálnou šanci uplatnit svou službu v souladu 
s radiotelekomunikačním řádem ITU. Je potřebná podrobná analýza s cílem zohlednit pouze 
ta území, u kterých je velká pravděpodobnost, že na nich budou služby skutečně nabízeny.

Pozměňovací návrh, který předkládají Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht 

Koch a Robert Goebbels

Pozměňovací návrh 43
Čl. 4 odst. 1 písm. ba) (nový)

ba) Dále by žádosti měly obsahovat závazek 
žadatele zajistit, že navržený systém bude 
poskytovat službu nejméně na 60 % celkové 
rozlohy evropského území členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna 
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Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht 
Koch a Robert Goebbels

Pozměňovací návrh 44
Čl. 5 odst. 1

1. Do 40 pracovních dnů po zveřejnění 
seznamu přijatelných žadatelů Komise 
posoudí, zda žadatelé prokázali 
požadovanou technickou a obchodní úroveň 
svých družicových pohyblivých systémů. 
Takovéto posouzení se provede na základě 
splnění řady etap uvedených v příloze tohoto 
rozhodnutí. Tyto etapy budou podrobněji 
definovány Komisí postupem podle čl. 10 
odst. V celém průběhu této výběrové fáze se 
zohlední spolehlivost a životaschopnost 
navrhovaných družicových pohyblivých 
systémů.

1. Do 40 pracovních dnů po zveřejnění 
seznamu přijatelných žadatelů Komise 
posoudí, zda žadatelé prokázali 
požadovanou technickou a obchodní úroveň 
svých družicových pohyblivých systémů. 
Takovéto posouzení se provede na základě 
uspokojivého splnění prvních pěti etap 
uvedených v příloze tohoto rozhodnutí. .
V celém průběhu této výběrové fáze se 
zohlední spolehlivost žadatelů a 
životaschopnost navrhovaných družicových 
pohyblivých systémů.

Or. en

Odůvodnění

Žadatelé, kteří splní objektivní požadavky, jsou oprávněni k účasti na první fázi výběru, a to 
spravedlivě a bez jakékoli diskriminace. 

Prvních pět etap jsou počátečními kroky investice do družic, a proto jsou veřejné orgány 
oprávněny posoudit skutečné závazky žadatelů s důvěryhodnými projekty.

Počáteční oblast pokrytí službou navrhovaných družicových pohyblivých systémů by měla být 
stanovena na dostatečně úrovni, a získat tak kapacitu pokrytí těchto systémů a zároveň zajistit, 
že počáteční krok nezpůsobí odrazení provozovatelů, kteří jsou žadateli, od potřebných 
investic.

Pozměňovací návrh, který předkládá Atanas Paparizov

Pozměňovací návrh 45
Čl. 5 odst. 1a (nový)

1a. Žadatel musí splnit následující 
minimální požadavky:
a) celoevropské zeměpisné pokrytí:
navrhovaný systém pokrývá k datu zahájení 
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služby alespoň 80% celkové rozlohy 
evropského území členských států;
b) cíle veřejné politiky: 
Navržený systém zahrnuje:

 poskytování jedné nebo více klíčových 
služeb veřejného zájmu (např. ochrana 
veřejnosti a zmírňování následků 
katastrof), které přispívají k ochraně zdraví 
a bezpečnosti občanů Unie;

 poskytování obousměrných 
(interaktivních) vysokorychlostních 
datových služeb v členských státech se 
širokopásmovým připojením pod průměrem 
EU, vypočítaným na základě údajů 
dostupných nejpozději 6 měsíců před 
podáním žádosti.

Or. en

Justification

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

As mentioned in recitals 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular improve 
coverage of rural areas in the Community, thus bridging the digital divide in terms of 
geography, contributing to the competitiveness of European information and communication 
technology industries in line with the objectives of the Lisbon strategy. Therefore, there 
should be a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In 
this respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States 
with a broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later 
than 6 months before the submission of the application, is proposed.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anni Podimata

Pozměňovací návrh 46
Čl. 5 odst. 1a (nový)

1a. Žadatelé musí splnit následující 
minimální požadavky:
a) výhody pro spotřebitele a konkurenční 
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výhody:
navrhovaný systém bude poskytovat 
alespoň dvě z následujících služeb: služby 
jednosměrného multimediálního přenosu a 
přenosu dat; základní služby hlasového 
přenosu a nízkorychlostního interaktivního 
přenosu dat; služby obousměrného 
(interaktivního) vysokorychlostního 
přenosu dat a multimediálního přenosu;
b) celoevropské zeměpisné pokrytí:
Cílem navrhovaného systému je zajistit 
poskytování družicových pohyblivých 
služeb se zeměpisným pokrytím všech 
členských států Evropské unie. Navrhovaný 
systém však ve stávajících podmínkách 
musí v okamžiku spuštění systému 
poskytovat družicové pohyblivé služby se 
zeměpisným pokrytím alespoň 70 % území 
členských států Evropské unie a 
v okamžiku zahájení služby se musí zavázat 
k zeměpisnému pokrytí všech členských 
států Evropské unie ve lhůtě nejvýše 7 let.
c) cíle veřejné politiky:
navrhovaný systém poskytuje rovněž jednu 
nebo více nezbytných služeb veřejného 
zájmu (např. ochranu veřejnosti a 
zmírňování následků katastrof), jež 
přispívají k ochraně zdraví a bezpečnosti 
občanů Unie.

Or. fr

Justification

Les critères de sélection minimum doivent  être  inclus au titre de critères de sélection 
pendant la première étape,afin de faire en sorte qu'ils soient atteints même en l'absence d'une 
deuxième étape de sélection, car ils constituent tous des objectifs clés de la décision.Il s'agit 
de la prise en considération des services d'intérêt public,des avantages concurrentiels, des 
intérêts des consommateurs européens ainsi que du respect du droit  pour tous les citoyens de 
l'UE de bénéficier des services mobiles par satellite,sans aucune exception,ni discrimination, 
indépendamment du lieu de leur situation géographique au sein de tous les Etats membres de 
l'UE.C'est pourquoi, il est primordial d'assurer la couverture géographique 
paneuropéenne(100%) dans un délai maximum de 7 ans dès la mise en place du service,tout 
en prenant en considération également la particularité des zones rurales et moins 
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developpées ainsi que celle des îles ce qui contribuera ainsi  à leur développement 
économique .

Pozměňovací návrh, který předkládá Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 47
Čl. 6 odst. 1 úvodní část

1. Pokud kombinovaná poptávka 
způsobilých žadatelů vybraných během 
první fáze výběru po rádiovém spektru 
přesáhne rozsah dostupného rádiového 
spektra určený podle čl. 3 odst. 3, Komise 
vybere způsobilé žadatele podle těchto 
kritérií:

1. Pokud kombinovaná poptávka 
způsobilých žadatelů vybraných během 
první fáze výběru po rádiovém spektru 
přesáhne rozsah dostupného rádiového 
spektra určený podle čl. 3 odst. 3, Komise 
vybere způsobilé žadatele podle těchto 
kritérií, přičemž zohlední mimo jiné 
počáteční informace poskytnuté žadatelem 
podle čl. 4 odst. 1 písm. ba):

Or. en

Odůvodnění

Žadatelé by měli nabídnout široké pokrytí území EU, avšak pokud se neopírají o prioritní 
registraci, nemuseli by být schopni koordinace s družicovými systémy třetích zemí v celé 
oblasti uvedeného pokrytí, nebo alespoň její části. Je proto důležité zohlednit pouze ty oblasti 
pokrytí, ve kterých žadatelé mají reálnou šanci uplatnit svou službu v souladu 
s radiotelekomunikačním řádem ITU. Je potřebná podrobná analýza s cílem zohlednit pouze 
ta území, u kterých je velká pravděpodobnost, že na nich budou služby skutečně nabízeny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 48
Čl. 6 odst. 1 písm. a)

a) výhody pro spotřebitele a konkurenční 
výhody;

a) výhody pro spotřebitele a konkurenční 
výhody, například pro hospodářskou soutěž 
v oblasti infrastruktury a rovnoprávný a 
otevřený přístup k platformám;

Or. de
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Odůvodnění

Při rozhodování o výběru je nutné zohlednit také kritéria, jako je ochrana a podpora kulturní 
rozmanitosti a pluralita médií. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 49
Čl. 6 odst. 1 písm. b)

b) účinnost využití spektra; b) účinnost využití spektra (váha 20 %):
Toto kritérium se týká účinnosti, s jakou 
systém navržený žadatelem využívá spektra. 
Kritérium se skládá ze dvou dílčích kritérií:

 celkového rozsahu spektra požadovaného 
pro dosažení úrovně poskytované služby, 
pokud jde o počet uživatelů a obsluhovanou 
oblast, stejně jako významu poskytovaných 
služeb pro zajištění veřejné bezpečnosti, 
kvality, spolehlivosti a nákladů na služby, 
které mají být poskytovány;

 kapacity datového toku;

Or. en

Odůvodnění

Výše uvedené kritické faktory je nutné vzít v úvahu pro zajištění účinného a vyváženého 
využívání spektra pro různé druhy služeb (multimédia, služby veřejné bezpečnosti atd.).

Pozměňovací návrh, který předkládá Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Jean-
Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig a Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 50
Čl. 6 odst. 1 písm. b)

b) účinnost využití spektra; b) účinnost využití spektra (váha 20 %):
Toto kritérium se týká účinnosti systému 
navrženého žadatelem. Kritérium se skládá 
ze dvou dílčích kritérií:
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 celkového rozsahu požadovaného spektra 
a počtu potenciálních uživatelů;

 kapacity datového toku;

Or. en

Odůvodnění

Pro dosažení účinnosti spektra je nutné vypočítat poměr mezi spektrem požadovaným pro 
daný systém a očekávanými výsledky. Počet uživatelů nebo potenciálních uživatelů je 
objektivně určitelným a nejneutrálnějším měřítkem očekávaného výsledku účinnosti spektra. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 51
Čl. 6 odst. 1 písm. d)

d) cíle veřejných politik. d) cíle veřejných politik, včetně podpory 
cílů v zájmu veřejného blaha, jako je 
ochrana a podpora kulturní rozmanitosti a 
pluralita médií.

Or. de

Odůvodnění

Při rozhodování o výběru je nutné zohlednit také kritéria, jako je ochrana a podpora kulturní 
rozmanitosti a pluralita médií. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 52
Čl. 6 odst. 1 písm. c)

c) celoevropské zeměpisné pokrytí; c) celoevropské zeměpisné pokrytí (váha 
40 %):
Toto kritérium se týká zeměpisné oblasti, do 
níž systém navržený žadatelem dodává 
služby. Kritérium se skládá ze tří dílčích 
kritérií:
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 pokrytí všech členských států;

 poskytování služby v rámci každého státu 
nejméně 50 % obyvatel a nejméně 60 % 
území;

 míry zeměpisného pokrytí (DGC) celkové 
rozlohy evropského území členských států 
k datu zahájení služby, přičemž nejnižší 
hranicí je 80% DGC;

Or. en

Odůvodnění

Všechny členské státy by měly být pokryty MSS, neboť tyto systémy by mohly sehrát 
významnou úlohu při překonávání zeměpisných digitálních mezer (včetně venkovských a 
odlehlých oblastí) EU, přičemž účinné celoevropské pokrytí je podle provozovatelů technicky 
proveditelné. Posílení vnitřního trhu a příspívání k územní soudržnosti je klíčové. 
Navrhovaná oblast pokrytí službami poskytovanými žadatelem je tak důležitým faktorem, 
který by měl být v průběhu výběrového řízení řádně zohledněn.

Pozměňovací návrh, který předkládá Atanas Paparizov

Pozměňovací návrh 53
Čl. 6 odst. 1 písm. c)

c) celoevropské zeměpisné pokrytí; c) celoevropské zeměpisné pokrytí (váha 
40 %):
Toto kritérium se týká zeměpisné oblasti, 
na které jsou služby systémem navrženým 
žadatelem poskytovány, to znamená míry 
zeměpisného pokrytí (DGC) celkové rozlohy 
evropského území členských států k datu 
zahájení služby, přičemž nejnižší hranicí je 
90 % DGC.

Or. en

Odůvodnění

Druhá fáze výběrového řízení se koná, pokud zájem o rozvoj MSS přesáhne dostupné 
spektrum. V tomto ohledu by měly být zavedeny vyšší požadavky pro budoucí provozovatele 
MSS, aby byl v co nejvyšší míře zaručen zájem občanů EU.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht 

Koch a Robert Goebbels

Pozměňovací návrh 54
Čl. 6 odst. 1 písm. c)

c) celoevropské zeměpisné pokrytí; c) celoevropské zeměpisné pokrytí (váha 
40 %):
Toto kritérium se týká zeměpisné oblasti, do 
níž systém navržený žadatelem dodává 
služby. Kritérium se skládá ze dvou dílčích 
kritérií:

 počtu členských států, ve kterých alespoň 
50 % obyvatel žije v oblasti, do nichž jsou 
služby dodávány;

 míry zeměpisného pokrytí (DGC) celkové 
rozlohy evropského území členských států 
k datu zahájení služby, s cílem včas 
dosáhnout celoevropského pokrytí;

Or. en

Odůvodnění

Pokrytí je jednou z klíčových výhod hybridních družicových pozemních systémů a čistých 
pozemních systémů. Aby bylo zajištěno, že bude družicových pohyblivých služeb využívat co 
nejvíce evropských občanů, je nutné přiznat kritériu pokrytí značnou váhu [40%].

Výběrové řízení bude založeno na navržených kritériích, včetně celoevropského zeměpisného 
pokrytí, aby tak bylo zaručeno, že žadatelé navrhnou co nejlepší pokrytí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 55
Čl. 6 odst. 1 písm. d)

d) cíle veřejných politik. d) cíle veřejných politik (20 %):
Toto kritérium se týká toho, do jaké míry se 
systém navržený žadatelem podílí na 
dosahování určitých cílů veřejných politik, 



AM\708042CS.doc 17/22 PE400.683v02-00
Externí překlad

CS

jichž se netýkají kritéria stanovená 
v písmenech a) až c). Kritérium se skládá ze 
tří dílčích kritérií:

 poskytování nezbytných služeb veřejného 
zájmu (např. ochrana veřejnosti a 
zmírňování následků katastrof), které 
přispívají k ochraně zdraví a bezpečnosti 
občanů Unie;

 integrity a bezpečnost systému;

 schopnosti navrženého systému překonat 
digitální mezery mezi regiony.

Or. en

Odůvodnění

MSS by mohly sehrát významnou úlohu při překonávání zeměpisných digitálních mezer 
(včetně venkovských a odlehlých oblastí) EU a posílit tak vnitřní trh a přispět k územní 
soudržnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Atanas Paparizov

Pozměňovací návrh 56
Čl. 6 odst. 1 písm. d)

d) cíle veřejných politik. d) cíle veřejných politik (20 %):

Toto kritérium se týká toho, do jaké míry se 
systém navržený žadatelem podílí na 
dosahování určitých cílů veřejných politik, 
jichž se netýkají kritéria stanovená v 
písmenech a) až c). Kritérium se skládá ze 
dvou dílčích kritérií:

 poskytování nezbytných služeb veřejného 
zájmu (např. ochrana veřejnosti a 
zmírňování následků katastrof), které 
přispívají k ochraně zdraví a bezpečnosti 
občanů Unie;

 poskytování obousměrných 
(interaktivních) vysokorychlostních 
datových služeb v členských státech se 
širokopásmovým připojením pod průměrem 
EU, vypočítaným na základě údajů 
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dostupných nejpozději 6 měsíců před 
podáním žádosti. 

 integrity a bezpečnosti systému.

Or. en

Justification

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

As mentioned in recitals 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular improve 
coverage of rural areas in the Community, thus bridging the digital divide in terms of 
geography, contributing to the competitiveness of European information and communication 
technology industries in line with the objectives of the Lisbon strategy. Therefore, there 
should be a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In 
this respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States 
with a broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later 
than 6 months before the submission of the application, is proposed.

Pozměňovací návrh, který předkládá Atanas Paparizov

Pozměňovací návrh 57
Čl. 7 odst. 1

1. Členské státy, které mají být pokryty 
systémem vybraného žadatele, zajistí, aby 
jejich příslušné orgány udělily tomuto
žadateli právo k užívání konkrétní rádiové 
frekvence určené rozhodnutím Komise 
přijatým podle čl. 5 odst. 2 nebo čl. 6 odst. 3 
a veškerá oprávnění nezbytná k provozu 
družicového pohyblivého systému.
Rozhodnutí Komise stanoví lhůtu, během 
které budou práva a povolení udělena.

1. Členské státy zajistí, aby jejich příslušné 
orgány udělily vybranému žadateli právo 
k užívání konkrétní rádiové frekvence 
určené rozhodnutím Komise přijatým podle 
čl. 5 odst. 2 nebo čl. 6 odst. 3 a veškerá 
oprávnění požadovaná vnitrostátním 
právem těchto států, nezbytná k provozu 
družicového pohyblivého systému.

Or. en

Odůvodnění

Pokud vnitrostátní právo některých členských států nevyžaduje vydání oprávnění pro 
provozování družicového pohyblivého systému, nemělo by to po nich být požadováno, neboť 
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by to způsobilo další administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 58
Čl. 7 odst. 1

1. Členské státy, které mají být pokryty 
systémem vybraného žadatele, zajistí, aby 
jejich příslušné orgány udělily tomuto
žadateli právo k užívání konkrétní rádiové 
frekvence určené rozhodnutím Komise 
přijatým podle čl. 5 odst. 2 nebo čl. 6 odst. 3 
a veškerá oprávnění nezbytná k provozu 
družicového pohyblivého systému. 
Rozhodnutí Komise stanoví lhůtu, během 
které budou práva a povolení udělena.

1. Všechny členské státy zajistí, aby jejich 
příslušné orgány udělily kterémukoli 
z vybraných žadatelů právo k užívání 
konkrétní rádiové frekvence určené 
rozhodnutím Komise přijatým podle čl. 5 
odst. 2 nebo čl. 6 odst. 3 a veškerá oprávnění 
nezbytná k provozu družicového 
pohyblivého systému. Rozhodnutí Komise 
stanoví lhůtu, během které budou práva a 
povolení udělena.

Or. en

Odůvodnění

Případně totiž udělí licenci všechny členské státy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 59
Čl. 7 odst. 2 písm. b)

b) žadatelé splní etapy určené v příloze 
tohoto rozhodnutí ve lhůtách stanovených 
Komisí postupem podle čl. 10 odst. 2;

b) žadatelé splní etapy č. 6 až 9 stanovené
v příloze tohoto rozhodnutí nejpozději do 22 
měsíců od rozhodnutí o výběru žadatelů;
nesplnění těchto etap v této lhůtě opravňuje 
Komisi k odejmutí oprávnění a výběru 
jiného žadatele v souladu s postupem podle 
hlavy II.

Or. en

Odůvodnění

Spektrum je vzácné a mělo by být rychle přiděleno jinému žadateli, pokud ho původní žadatel 
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není schopen využít. Pokud je žadatel v úpadku nebo není schopen vypustit družici a 
poskytovat komerční služby, je nezbytné, aby spektrum mohlo být rychle přiděleno jinému 
poskytovateli ve snaze dosáhnout maximálního využití spektra.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 60
Čl. 7 odst. 2 písm. d)

d) žadatelé předloží příslušným orgánům 
členských států výroční zprávu, která 
podrobně popisuje stav vývoje družicového 
pohyblivého systému;

d) žadatelé předloží příslušným orgánům 
všech členských států výroční zprávu, která 
podrobně popisuje stav vývoje družicového 
pohyblivého systému;

Or. en

Odůvodnění

Případně totiž udělí licenci všechny členské státy.

Pozměňovací návrh, který předkládají Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht 

Koch a Robert Goebbels

Pozměňovací návrh 61
Čl. 7 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy mohou udělovat práva 
k užívání dotčených kmitočtových dílčích 
pásem na dobu a v rozsahu, které 
nezasahují do oblasti služby poskytované 
vybranými žadateli, v souladu 
s rozhodnutím 2007/98/ES.

Or. en

Odůvodnění

Dokud některé spektrum není vybranými žadateli v daném členském státě využíváno, může 
tento stát optimalizovat jeho využití povolením služeb jiného žadatele.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 62
Čl. 9 odst. 3a (nový)

3a. Pokud je žadatel v úpadku, nebo jinak 
není schopen plnit obecné podmínky 
stanovené v čl. 7 odst. 2, a pokud není 
schopen předložit životaschopný plán na 
splnění těchto podmínek do 30 dnů, může 
Komise oprávnění odejmout a udělit ho 
jinému žadateli v souladu s hlavou II.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zlepšit postupy řešení pochybení provozovatele MSS. V případě, že žadatel nezahájí 
služby, měly by být uplatněny postupy pro udělení spektra jinému žadateli. Spektrum je vzácné 
a mělo by být rychle přiděleno jinému žadateli, pokud ho původní žadatel již není schopen 
využít.

Pozměňovací návrh, který předkládá Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 63
Čl. 9 odst. 3b (nový)

3b. Komise přezkoumá každou navrženou 
fúzi nebo převzetí každého žadatele jiným 
žadatelem, pokud by to vedlo k přidělení 
více než 15 MHz ve vzestupném směru a 
15 MHz v sestupném směru provozovateli 
kombinovaného systému. Komise může 
omezit povolení na jediného (sloučeného) 
provozovatele na 15 MHz ve vzestupném 
směru a 15 MHz v sestupném směru, pokud 
by udělení širšího povolení výrazně omezilo 
hospodářskou soutěž.

Or. en

Odůvodnění

Pro podporu hospodářské soutěže by mělo být vybráno a zachováno několik nezávislých 
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provozovatelů. Komise by měla prošetřit každou fúzi nebo převzetí mezi žadateli po udělení 
povolení. Pokud je to nezbytné, Komise by měla mít možnost odejmout povolení, pokud by 
fúze nebo převzetí byly protisoutěžní. To by zabránilo tomu, aby se jeden žadatel stal jediným 
provozovatelem MSS. Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem 4 
zpravodaje.

Pozměňovací návrh, který předkládá Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 64
Příloha Etapy bod 3

3. Dokončení kritického přezkoumání 
projektu

3. Dokončení kritického přezkoumání 
projektu

Kritické přezkoumání projektu je v procesu 
uvádění družice do provozu stádiem, kdy 
končí fáze projektu a vývoje a začíná 
výroba.
Žadatel nejpozději do 90 pracovních dnů od 
podání žádosti předloží jednoznačný doklad 
o dokončení kritického přezkoumání 
projektu v souladu s výrobními etapami 
stanovenými v dohodě o výrobě družic. 
Příslušný dokument je podepsán výrobcem 
družic a uvádí se v něm datum dokončení 
kritického přezkoumání projektu.

Or. en

Odůvodnění

Kritické přezkoumání projektu vyžaduje velké množství práce. Noví žadatelé, kteří v současné 
době nemají uzavřeny dohody o výrobě družic, musí do dokončení tohoto procesu investovat 
významné částky. Proces kritického přezkoumání projektu nemůže reálně začít do té doby, než 
bude dosaženo dohody o rozhodnutní o MSS. Dokončení procesu kritického přezkoumání 
projektu bude trvat obvykle 6 měsíců od počátku smluvního vztahu mezi provozovatelem 
systému a výrobcem družic. 
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