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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 31
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) Szabályozási szempontból a mobil 
műholdas szolgáltatásokról szóló 
jogszabályok elfogadása a távközlési 
csomag felülvizsgálata előtt problémás 
lenne, így csak szigorúan kivételes 
intézkedésként szabad azokat elfogadni.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 32
(12) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(12) Ezenkívül az ilyen szolgáltatások (12) Ezenkívül az ilyen szolgáltatások 
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sikeres bevezetése megköveteli szabályozási 
intézkedések tagállamok közötti 
összehangolását. A nemzeti kiválasztási 
eljárásokban fennálló különbségek a 
kiválasztási szempontok eltérő alkalmazása 
miatt − beleértve a szempontok súlyozását 
vagy a kiválasztási eljárások eltérő 
ütemezését − továbbra is okozhatják a belső 
piac felaprózódását. Az ilyen mobil 
műholdas szolgáltatások pán-európai 
jellegével szemben a kiválasztott sikeres 
pályázók nem egységes egészként való 
megjelenését eredményezné. A különböző 
mobil műhold-üzemeltetők különböző 
tagállamok által történő kiválasztása 
komplex káros zavarhelyzeteket okozhat, sőt 
még azt is jelentheti, hogy egy kiválasztott 
üzemeltetőt megakadályoz a pán-európai 
szolgáltatás nyújtásában, például ott, ahol a 
különböző rádiófrekvenciákat az 
üzemeltetőnek különböző tagállamokban 
jelölik ki. Ezért a kiválasztási szempontok 
harmonizációját egy közös kiválasztási 
mechanizmus létrehozásával kell 
kiegészíteni, amely valamennyi tagállamnak 
összehangolt kiválasztási eredményt 
biztosítana.

sikeres bevezetése megköveteli szabályozási 
intézkedések tagállamok közötti 
összehangolását. A nemzeti kiválasztási 
eljárásokban fennálló különbségek a 
kiválasztási szempontok eltérő alkalmazása 
miatt − beleértve a szempontok súlyozását 
vagy a kiválasztási eljárások eltérő 
ütemezését − továbbra is okozhatják a belső 
piac felaprózódását. Az ilyen mobil 
műholdas szolgáltatások pán-európai 
jellegével szemben a kiválasztott sikeres 
pályázók nem egységes egészként való 
megjelenését eredményezné. A különböző 
mobil műhold-üzemeltetők különböző 
tagállamok által történő kiválasztása 
komplex káros zavarhelyzeteket okozhat, sőt 
még azt is jelentheti, hogy egy kiválasztott 
üzemeltetőt megakadályoz a pán-európai 
szolgáltatás nyújtásában, például ott, ahol a 
különböző rádiófrekvenciákat az 
üzemeltetőnek különböző tagállamokban 
jelölik ki. Ezért a kiválasztási szempontok 
harmonizációját egy közös kiválasztási 
mechanizmus létrehozásával kell 
kiegészíteni, amely valamennyi tagállamnak 
összehangolt kiválasztási eredményt 
biztosítana. Tekintetbe véve a 
tagállamoknak a kulturális sokszínűség és 
rádió médiapluralizmusának támogatására 
irányuló hatáskörét, biztosítani kell, hogy a 
nemzeti médiajog és a médiakoncentráció 
jogának alkalmazását ne érintse a 
koordinált versenydöntés.

Or. de

Indokolás

A jogi szövegben pontosítani kell, hogy a tagállamoknak a nemzeti médiajogot és a 
médiakoncentráció jogát illető hatáskörét a versenydöntés nem érinti. 
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Módosítás, előterjesztette: Anni Podimata

Módosítás: 33
1. cikk, (1) bekezdés

(1) E határozat célja a mobil műholdas 
rendszer-üzemeltetők közös kiválasztására 
vonatkozó közösségi eljárás létrehozása, 
valamint a mobil műholdas szolgáltatásokra 
vonatkozó rádiófrekvenciás spektrum 
használatára kiválasztott üzemeltetők 
tagállamok által történő koordinált 
engedélyezését érintő rendelkezések 
meghatározása, a közösségi mobil műholdas 
szolgáltatásokra vonatkozó versenyképes 
belső piac fejlődésének elősegítése 
érdekében.

(1) E határozat célja a mobil műholdas 
rendszer-üzemeltetők közös kiválasztására 
vonatkozó közösségi eljárás létrehozása, 
valamint a mobil műholdas szolgáltatásokra 
vonatkozó rádiófrekvenciás spektrum 
használatára kiválasztott üzemeltetők 
valamennyi tagállam által történő koordinált 
engedélyezését érintő rendelkezések 
meghatározása, a mobil műholdas 
szolgáltatásokra vonatkozó versenyképes 
belső piac fejlődésének a Közösség 
egészében történő elősegítése, valamint 
valamennyi tagállam földrajzi 
lefedettségének biztosítása érdekében.

Or. fr

Indokolás

Hangsúlyozni kell a javasolt mobil műholdas szolgáltatások pán-európai jellegét.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 34
1. cikk, (1) bekezdés

(1) E határozat célja a mobil műholdas 
rendszer-üzemeltetők közös kiválasztására 
vonatkozó közösségi eljárás létrehozása, 
valamint a mobil műholdas szolgáltatásokra 
vonatkozó rádiófrekvenciás spektrum 
használatára kiválasztott üzemeltetők 
tagállamok által történő koordinált 
engedélyezését érintő rendelkezések 
meghatározása, a közösségi mobil műholdas 
szolgáltatásokra vonatkozó versenyképes 
belső piac fejlődésének elősegítése 
érdekében

(1) E határozat célja a mobil műholdas 
rendszer-üzemeltetők közös kiválasztására 
vonatkozó közösségi eljárás létrehozása, 
valamint a mobil műholdas szolgáltatásokra 
vonatkozó rádiófrekvenciás spektrum 
használatára kiválasztott üzemeltetők 
valamennyi tagállam által történő koordinált 
engedélyezését érintő rendelkezések 
meghatározása, a közösségi mobil műholdas 
szolgáltatásokra vonatkozó versenyképes 
belső piac fejlődésének elősegítése 
érdekében.

Or. en
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Indokolás

Mivel végső soron valamennyi tagállam ad ki engedélyt.

Módosítás, előterjesztette: Atanas Paparizov

Módosítás: 35
1. cikk, (1) bekezdés

(1) E határozat célja a mobil műholdas 
rendszer-üzemeltetők közös kiválasztására 
vonatkozó közösségi eljárás létrehozása, 
valamint a mobil műholdas szolgáltatásokra 
vonatkozó rádiófrekvenciás spektrum 
használatára kiválasztott üzemeltetők 
tagállamok által történő koordinált 
engedélyezését érintő rendelkezések 
meghatározása, a közösségi mobil műholdas 
szolgáltatásokra vonatkozó versenyképes 
belső piac fejlődésének elősegítése 
érdekében

(1) E határozat célja a mobil műholdas 
rendszer-üzemeltetők közös kiválasztására 
vonatkozó közösségi eljárás létrehozása, 
valamint a mobil műholdas szolgáltatásokra 
vonatkozó rádiófrekvenciás spektrum 
használatára kiválasztott üzemeltetők 
tagállamok által történő koordinált 
engedélyezését érintő rendelkezések 
meghatározása, a mobil műholdas 
szolgáltatásokra vonatkozó versenyképes 
belső piac fejlődésének valamennyi 
tagállamban történő elősegítése érdekében

Or. en

Indokolás

A mobil műholdas szolgáltatások pán-európai jellegének hangsúlyozása érdekében világossá 
kell tenni valamennyi tagállam érintettségét.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 36
1. cikk, (3) bekezdés

(3) A kiválasztott mobil műholdas rendszer-
üzemeltetőket a tagállamok engedélyezik a 
III. címben meghatározott rendelkezésekkel 
összhangban

(3) A kiválasztott mobil műholdas rendszer-
üzemeltetőket valamennyi tagállam 
engedélyezi a III. címben meghatározott 
rendelkezésekkel összhangban.

Or. en
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Indokolás

Mivel végső soron valamennyi tagállam ad ki engedélyt.

Módosítás, előterjesztette: Anni Podimata

Módosítás: 37
1. cikk, (3) bekezdés

(3) A kiválasztott mobil műholdas rendszer-
üzemeltetőket a tagállamok engedélyezik a 
III. címben meghatározott rendelkezésekkel 
összhangban.

(3) A kiválasztott mobil műholdas rendszer-
üzemeltetőket valamennyi tagállam 
engedélyezi a III. címben meghatározott 
rendelkezésekkel összhangban.

Or. fr

Indokolás

Hangsúlyozni kell a javasolt mobil műholdas szolgáltatások pán-európai jellegét.

Módosítás, előterjesztette: Anni Podimata

Módosítás: 38
3. cikk, (1) bekezdés

(1) A Bizottság a mobil műholdas rendszer-
üzemeltetők kiválasztásához összehasonlító 
kiválasztási eljárást szervez. A Bizottságot a 
10. cikkel összhangban a hírközlési bizottság 
segíti.

(1) A Bizottság a mobil műholdas rendszer-
üzemeltetők kiválasztásához összehasonlító 
kiválasztási eljárást szervez az összes 
európai uniós tagállamban nyújtott
szolgáltatások földrajzi lefedettsége
érdekében. A Bizottságot a 10. cikkel 
összhangban a hírközlési bizottság segíti.

Or. fr

Indokolás

Hangsúlyozni kell a javasolt mobil műholdas szolgáltatások pán-európai jellegét.
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Módosítás, előterjesztette: Anni Podimata

Módosítás: 39
3. cikk, (2) bekezdés

(2) Az eljárás célja, hogy a 2 GHz-es 
frekvenciasáv használatát indokolatlan 
késedelem nélkül elindítsa, miközben a 
pályázók számára megteremti az
összehasonlító kiválasztási eljárásban való 
tisztességes és megkülönböztetéstől mentes 
részvételi lehetőséget.

(2) Az eljárás célja, hogy a 2 GHz-es 
frekvenciasáv használatát indokolatlan 
késedelem nélkül elindítsa, miközben a 
pályázók számára megteremti az
összehasonlító kiválasztási eljárásban való 
tisztességes és megkülönböztetéstől mentes 
részvételi lehetőséget, valamint az 
eljárásnak úgy kell lezajlania, hogy a 
pályázókkal szemben érvényesüljön az 
átláthatóság és a függetlenség elve.

Or. fr

Indokolás

A pályázók kiválasztási eljárásban való részvételének egyenlő és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes feltételei mellett fontos hangsúlyozni, hogy az eljárásnak 
ugyanígy az átláthatóság és a pályázók függetlensége elvének tiszteletben tartása mellett kell 
lefolynia.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Pierre Audy

Módosítás: 40
3. cikk, (3) bekezdés

(3) A Bizottság a 10. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
meghatározza a következőket:

(3) A Bizottság a 10. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
meghatározza a következőket:

a) a frekvenciasávok;
b) a kiválasztott pályázóknak kiosztandó 
spektrum mennyisége;

a) a kiválasztott pályázóknak kiosztandó 
spektrum mennyisége, amely nem 
haladhatja meg a Föld-világűr 
viszonylatban bármely pályázónak juttatott 
15 MHz-et, világűr-Föld viszonylatban 
pedig bármely pályázónak juttatott 15 
MHz-et;

c) az összehasonlító kiválasztási eljárás 
részletes követelményei;

b) az összehasonlító kiválasztási eljárás 
részletes követelményei;
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d) a pályázatban szerepeltetendő adatok és 
dokumentumok;

c) a pályázatban szerepeltetendő adatok és 
dokumentumok;

e) azok a feltételek, amelyek alapján a 
pályázatokra vonatkozó információk 
nyilvánosságra hozhatók.

d) azok a feltételek, amelyek alapján a 
pályázatokra vonatkozó információk 
nyilvánosságra hozhatók.

A pályázati felhívásokat és az e bekezdés 
alapján meghatározott valamennyi részletes 
követelményt az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában teszik közzé.

A pályázati felhívásokat és az e bekezdés 
alapján meghatározott valamennyi részletes 
követelményt az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában teszik közzé.

Or. en

Indokolás

A frekvenciasávokat már meghatározza az 1. cikk (5) bekezdés. Ezért az a) pontra itt nincs 
szükség.

Módosítás, előterjesztette: Atanas Paparizov

Módosítás: 41
4. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) a pályázóknak meg kell határozniuk az 
igényelt rádiófrekvenciás spektrum 
mennyiségét, és csatolniuk kell 

b) a pályázóknak meg kell határozniuk az 
igényelt rádiófrekvenciás spektrum 
mennyiségét, és csatolniuk kell:

a kívánt szakaszokra és kiválasztási 
kritériumokra vonatkozó nyilatkozatokat és 
bizonyítékokat, 

i. a kívánt szakaszokra és kiválasztási 
kritériumokra vonatkozó nyilatkozatokat és 
bizonyítékokat;

ii. kötelezettségvállalás a pályázó részéről, 
hogy a szolgáltatásnyújtás kezdetétől mobil 
műholdas szolgáltatást fog nyújtani 
valamennyi tagállam legalább egy részén;
iii. kötelezettségvállalás a pályázó részéről, 
hogy a szolgáltatásnyújtás kezdetétől mobil 
műholdas szolgáltatást fog nyújtani a 
tagállamok összesített szárazföldi 
területének legalább 80%-án;
iv. menetrend a mobil műholdas 
szolgáltatás nyújtására az összes tagállam 
teljes területén és minden egyes tagállam 
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lakosságának legalább 50%-a részére;
valamint valamennyi adatot és 
dokumentumot.

v. valamennyi adatot és dokumentumot.

Or. en

Indokolás

Mivel a fogyasztó, a versenyképességi előnyök, a pán-európai lefedettség és a közérdekű 
szolgáltatások e határozat alapvető céljait képezik, meg kell határozni a benyújtandó 
pályázatok néhány minimális tartalmi követelményét világossá téve az említett célok 
teljesülését. A tagállamok területeinek körülbelül 80%-ára kiterjedő részleges lefedettség és 
ez egyes tagállamok lakossága 50%-ára kiterjedő lefedettség előírásának célja elegendő 
garanciát biztosítani ahhoz, hogy egy tagállam se kerüljön hátrányos helyzetbe.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 42
4. cikk, (1) bekezdés, ba) pont (új)

ba) a pályázatoknak szintén tartalmazniuk 
kell a javasolt rendszer részletes elemzését, 
valamint valamennyi tagállam esetében az 
ITU koordinációs kérdések részletes 
elemezését tekintettel a műholdas 
hálózatoknak a harmadik országok által a 
pályázati kiírás közzétételéig az ITU-nál 
eszközölt nyilvántartásba vételeire.

Or. en

Indokolás

Hiába kínálnak a jelöltek lefedettséget az Unió nagy területén, ha a nyilvántartásba vett 
hálózatuk nem magas prioritású, képtelenek lesznek a harmadik országok műholdas 
rendszereivel való koordinációra a bejelentett lefedettségi terület egészén vagy annak egy 
részén. Fontos tehát csak azon lefedettségi területek figyelembe vétele, ahol a pályázóknak 
komoly esélyük van ténylegesen szolgáltatni az ITU rádió-távközlési szabályzatával 
összhangban. Részletes elemzésre van tehát szükség annak érdekében, hogy csak azon 
területeket vegyék figyelembe, ahol magas a valószínűsége a szolgáltatás tényleges 
nyújtásának.
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Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Módosítás: 43
4. cikk, (1) bekezdés, ba) pont (új)

ba) a pályázatoknak továbbá 
kötelezettségvállalást kell tartalmazniuk a 
pályázó részéről annak biztosítására, hogy 
a javasolt rendszer a tagállamok 
Európában található összesített területeinek 
60%-án szolgáltatást fog nyújtani.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Módosítás: 44
5. cikk, (1) bekezdés

(1) Az elfogadott pályázók listájának 
közzétételét követő 40 munkanapon belül a 
Bizottság felméri, hogy a pályázók a mobil 
műholdas rendszereik műszaki és 
kereskedelmi fejlődésére vonatkozóan 
elérik-e a kívánt szintet. Ezek az értékelések 
az e határozat mellékletében felsorolt
szakaszok befejeződését vizsgálják. E 
szakaszokat a továbbiakban a Bizottság a 
10. cikk (2) bekezdésében említett eljárás 
szerint határozza meg. A javasolt mobil 
műholdas rendszerek hitelességét és
megvalósíthatóságát e kiválasztási fázis 
során végig figyelembe kell venni.

(1) Az elfogadott pályázók listájának 
közzétételét követő 40 munkanapon belül a 
Bizottság felméri, hogy a pályázók a mobil 
műholdas rendszereik műszaki és 
kereskedelmi fejlődésére vonatkozóan 
elérik-e a kívánt szintet. Ezek az értékelések 
az e határozat mellékletében szereplő 1-től 
5-ig terjedő szakaszok kielégítő 
befejeződését vizsgálják. A pályázók 
hitelességét és a javasolt mobil műholdas 
rendszerek megvalósíthatóságát e 
kiválasztási fázis során végig figyelembe 
kell venni.

Or. en

Indokolás

Az objektív követelményeket teljesítő pályázók igazságos és hátrányos megkülönböztetéstől 
mentes alapon vehetnek részt az első kiválasztási szakaszban.

Az 1-től 5-ig terjedő szakaszok a műholdas beruházás kezdeti lépései, tehát lehetővé teszik a 
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hatóságoknak, hogy értékeljék a hiteles projektekkel rendelkező pályázók tényleges 
elkötelezettségét.

A javasolt mobil műholdas rendszerek kezdeti szolgáltatási területi lefedettségét megfelelő 
szinten kell meghatározni, fokozva az ilyen rendszerek lefedettségi kapacitását, biztosítva 
eközben, hogy a kezdeti lépés nem tántorítja el a pályázó üzemeltetőket a szükséges 
beruházásoktól.

Módosítás, előterjesztette: Atanas Paparizov

Módosítás: 45
5. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A pályázóknak meg kell felelniük a 
következő minimumkövetelményeknek:
a) pán-európai földrajzi lefedettség:
A javasolt rendszer legalább a szolgáltatás 
megkezdésekor Európán belül fekvő 
tagállamok összesített szárazföldi 
területének 80%-át lefedi;
b) közérdekű politikai célkitűzések: 
A javasolt rendszer tartalmazza:

 egy vagy több olyan létfontosságú 
közérdekű szolgáltatás (mint a közvédelem, 
katasztrófaelhárítás) nyújtását, amelyek 
hozzájárulnak az Unió polgárai 
egészségének vagy biztonságának 
védelméhez,

 kétirányú (interaktív) nagysebességű 
adatszolgáltatás nyújtása tagállamokban, 
olyan szélessávú penetrációval, amely 
meghaladja a pályázat benyújtását 
megelőző hat hónapban rendelkezésre álló 
adatok alapján számított uniós átlagot.

Or. en

Indokolás

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.
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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.

Módosítás, előterjesztette: Anni Podimata

Módosítás: 46
5. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A pályázóknak meg kell felelniük a 
következő minimumkövetelményeknek:
a) fogyasztói és versenyelőnyök:
A javasolt rendszer az alábbiak közül 
legalább kettőt nyújt: egyirányú multimédia 
és adatszolgáltatások; alapvető hangátviteli 
és alacsony sebességű interaktív adatátviteli 
szolgáltatások; kétirányú (interaktív) nagy 
sebességű adat és multimédia-
szolgáltatások;
b) pán-európai földrajzi lefedettség:
A javasolt rendszer célja a mobil műholdas 
szolgáltatások nyújtásának biztosítása az 
Európai Unió valamennyi tagállama 
földrajzi lefedésével. Azonban a jelenlegi 
körülmények között a javasolt rendszernek 
a szolgáltatás megkezdésekor az Európai 
Unió tagállamai területének 70%-os 
földrajzi lefedésével kell mobil műholdas 
szolgáltatást nyújtaniuk, és biztosítaniuk 
kell az Európai Unió valamennyi 
tagállamának földrajzi lefedését a 
szolgáltatás megkezdésétől számított hét 
éven belül;
c) közérdekű célkitűzések:
A javasolt rendszer tartalmazza egy vagy 
több olyan létfontosságú közérdekű 
szolgáltatás (mint a közvédelem, 
katasztrófaelhárítás) nyújtását, amelyek 
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hozzájárulnak az Unió polgárai 
egészségének vagy biztonságának 
védelméhez.

Or. fr

Indokolás

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 
developpées ainsi que celle des îles ce qui contribuera ainsi  à leur développement 
économique .

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 47
6. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

(1) Amennyiben az első kiválasztási 
szakaszban elfogadott alkalmas pályázók 
által igényelt rádiófrekvenciás spektrumra 
vonatkozó egyesített pályázat meghaladja a 
rendelkezésre álló, a 3. cikk (3) bekezdése 
szerinti rádiófrekvenciás spektrum 
mennyiségét, a Bizottság a következő 
további szempontoknak megfelelően 
választja ki az alkalmas pályázókat:

(1) Amennyiben az első kiválasztási 
szakaszban elfogadott alkalmas pályázók 
által igényelt rádiófrekvenciás spektrumra 
vonatkozó egyesített pályázat meghaladja a 
rendelkezésre álló, a 3. cikk (3) bekezdése 
szerinti rádiófrekvenciás spektrum 
mennyiségét, a Bizottság – figyelembe véve 
többek között a pályázó által a 4. cikk (1) 
bekezdés ba) pontja alapján nyújtott 
előzetes tájékoztatást – a következő további 
szempontoknak megfelelően választja ki az 
alkalmas pályázókat:

Or. en

Indokolás

Hiába kínálnak a jelöltek lefedettséget az Unió nagy területén, ha a nyilvántartásba vett 



AM\708042HU.doc 13/24 PE400.683v02-00

Külső fordítás

HU

hálózatuk nem magas prioritású, képtelenek lesznek a harmadik országok műholdas 
rendszereivel való koordinációra a bejelentett lefedettségi terület egészén vagy annak egy 
részén. Fontos tehát csak azon lefedettségi területek figyelembe vétele, ahol a pályázóknak 
komoly esélyük van ténylegesen szolgáltatni az ITU rádió-távközlési szabályzatával 
összhangban. Részletes elemzésre van tehát szükség annak érdekében, hogy csak azon 
területeket vegyék figyelembe, ahol magas a valószínűsége a szolgáltatás tényleges 
nyújtásának.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 48
6. cikk, (6) bekezdés, 1a) pont

a) fogyasztói és versenyelőnyök; a) fogyasztói és versenyelőnyök; például az 
infrastrukturális versenyt és a 
plattformokhoz való egyenjogú és nyílt 
hozzáférést illetően; 

Or. de

IndokolásA versenydöntés esetében a kulturális sokszínűség és a médiapluralizmus 
védelmének és támogatásának kritériumait is figyelembe kell venni. 

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 49
6. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) spektrumhatékonyság; b) spektrumhatékonyság (20%-os súlyozás):
Ez a kritérium a pályázó által javasolt 
rendszer spektrumhatékonyságára 
vonatkozik. A kritérium a következő két 
részből tevődik össze:

 a nyújtandó szolgáltatás szintjének 
eléréséhez szükséges spektrum teljes 
nagysága, a felhasználók számában és a 
kiszolgált területben kifejezve, valamint a 
szolgáltatás közbiztonság szempontjából 
fennálló fontossága, a nyújtandó 
szolgáltatás minőségében, 
megbízhatóságában és költségeiben 
kifejezve;
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 az adatfolyam-kapacitás;

Or. en

Indokolás

Az említett nagy fontosságú tényezőket figyelembe kell venni a különböző fajta 
szolgáltatásokhoz (multimédia, közbiztonság, szolgáltatások, stb.) szükséges spektrum 
hatékony és kiegyensúlyozott használatának biztosítása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy, 
Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Dominique Vlasto

Módosítás: 50
6. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) spektrumhatékonyság; b) spektrumhatékonyság (20%-os súlyozás):

Ez a kritérium a pályázó által javasolt 
rendszer hatékonyságára vonatkozik. A 
kritérium a következő két részből tevődik 
össze:

 szükséges spektrum teljes nagysága és a 
potenciális felhasználók száma;

 az adatfolyam-kapacitás;

Or. en

Indokolás

A spektrumhatékonyság elérése érdekében fontos kiszámolni egy adott rendszerhez szükséges 
spektrum és a várt eredmény arányát. Az előfizetők vagy a potenciális felhasználók száma 
objektívan mérhető és a spektrumhatékonyság szempontjából a legsemlegesebb paraméter a 
várt eredmények méréséhez.
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Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 51
6. cikk, (1) bekezdés, 1d) pont

d) közérdekű politikai célkitűzések. d) közérdekű politikai célkitűzések, 
beleértve a közjó érdekében kitűzött célok 
támogatását, így a kulturális sokszínűség és 
a médiapluralizmus védelmét és 
támogatását.

Or. de

Indokolás

A versenydöntés esetében a kulturális sokszínűség és a médiapluralizmus védelmének és 
támogatásának kritériumait is figyelembe kell venni. 

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 52
6. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) pán-európai földrajzi lefedettség; c) pán-európai földrajzi lefedettség (40%-os 
súlyozás):
Ez a kritérium arra a földrajzi területre 
vonatkozik, ahol a pályázó által javasolt 
rendszer a szolgáltatásokat nyújtja. A 
kritérium a következő három részből
tevődik össze:

 lefedettség valamennyi tagállamban;

 a szolgáltatás nyújtása minden egyes 
tagállamban a lakosság legalább 50%-a 
részére és a szárazföldi terület legalább 
60%-án;

 a földrajzi lefedettség foka a tagállamok 
Európán belül fekvő összesített szárazföldi 
területéhez viszonyítva, a szolgáltatás 
megkezdésekor, a határérték 80%;

Or. en
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Indokolás

A mobil műholdas szolgáltatásoknak minden tagállamot le kell fedniük, mivel a mobil 
műholdas szolgáltatások fontos szerepet játszhatnak az Unióban a digitális szakadék földrajzi 
áthidalásában (ideértve a vidéki és a távoli területeket is), és mivel az üzemeltetők szerint egy 
hatékony pán-európai lefedettség műszakilag megvalósítható. A belső piac megerősítése és a 
területi kohézióhoz való hozzájárulás létfontosságú. A szolgáltató által nyújtandó 
szolgáltatások javasolt lefedettségi területe olyan fontos jellemző, amelyet megfelelő módon 
figyelembe kell venni a kiválasztási eljárás folyamán.

Módosítás, előterjesztette: Atanas Paparizov

Módosítás: 53
6. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) pán-európai földrajzi lefedettség; c) pán-európai földrajzi lefedettség (40%-os 
súlyozás):
Ez a kritérium arra a földrajzi területre 
vonatkozik, ahol a pályázó által javasolt 
rendszer a szolgáltatásokat nyújtja, vagyis 
az a földrajzi lefedettség foka a tagállamok 
Európán belül fekvő összesített szárazföldi 
területéhez viszonyítva, a szolgáltatás 
megkezdésekor, a határérték 90%.

Or. en

Indokolás

A második kiválasztási szakasz eljárását akkor kell megrendezni, ha a mobil műholdas 
szolgáltatások fejlesztésére irányuló kérelem meghaladja a rendelkezésre álló spektrumot. E 
tekintetben magasabb követelményeket kell támasztani a jövőbeni mobil műholdas 
szolgáltatás-üzemeltetőkkel szemben az uniós polgárok érdekeinek legmesszebbmenő védelme 
érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Módosítás: 54
6. cikk, (1) bekezdés, c) pont
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c) pán-európai földrajzi lefedettség; c) pán-európai földrajzi lefedettség (40%-os 
súlyozás):
Ez a kritérium arra a földrajzi területre 
vonatkozik, ahol a pályázó által javasolt 
rendszer a szolgáltatásokat nyújtja. A 
kritérium a következő két részből tevődik 
össze:

 azon tagállamok száma, amelyekben 
legalább a lakosság 50% olyan területen 
belül él, ahol a szolgáltatásokat nyújtják;

 a földrajzi lefedettség foka a tagállamok 
Európán belül fekvő összesített szárazföldi 
területéhez viszonyítva, a szolgáltatás 
megkezdésekor, annak érdekében, hogy 
megfelelő időn belül megvalósuljon a pán-
európai lefedettség.

Or. en

Indokolás

A hibrid műholdas-földi rendszerek egyik kulcsfontosságú előnye a tisztán földi rendszerekkel 
szemben a lefedettség. Annak érdekében, hogy a legtöbb európai polgár élvezhesse a mobil 
műholdas szolgáltatásokat, fontos, hogy a lefedettségi követelmény jelentős súlyozást kapjon 
[40%].

A kiválasztási eljárás a javasolt, pán-európai földrajzi lefedettséget is magában foglaló 
kritériumokon alapul, ami biztosítja, hogy a pályázók a lehető legjobb lefedettséget nyújtsák.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 55
6. cikk, (1) bekezdés, d) pont

d) közérdekű politikai célkitűzések. d) közérdekű politikai célkitűzések (20%):
Ez a kritérium annak mértékére 
vonatkozik, amennyire a pályázó által 
javasolt rendszer hozzájárul egyes olyan 
közérdekű politikai célkitűzések eléréséhez, 
amelyeket az a)-c) pontban meghatározott 
kritériumok nem fednek le. A kritérium a 
következő három részből tevődik össze:
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 olyan létfontosságú közérdekű 
szolgáltatások (mint a közvédelem, 
katasztrófaelhárítás) nyújtása, amelyek 
hozzájárulnak az Unió polgárai 
egészségének vagy biztonságának 
védelméhez;

 a rendszer integritása és biztonsága;

 a javasolt rendszer alkalmassága arra, 
hogy áthidalja a régiók közötti digitális 
szakadékot.

Or. en

Indokolás

A mobil műholdas szolgáltatások fontos szerepet játszhatnak a földrajzi (így a vidéki és a 
távoli területeket sújtó) digitális szakadék áthidalásában, a belső piac megerősítésében és a 
területi kohézióhoz való hozzájárulásban.

Módosítás, előterjesztette: Atanas Paparizov

Módosítás: 56
6. cikk, (1) bekezdés, d) pont

d) közérdekű politikai célkitűzések. d) közérdekű politikai célkitűzések (20%):

Ez a kritérium annak mértékére 
vonatkozik, amennyire a pályázó által 
javasolt rendszer hozzájárul egyes olyan 
közérdekű politikai célkitűzések eléréséhez, 
amelyeket az a)-c) pontban meghatározott 
kritériumok nem fednek le. A kritérium a 
következő három részből tevődik össze:

 olyan létfontosságú közérdekű 
szolgáltatások (mint a közvédelem, 
katasztrófaelhárítás) nyújtása, amelyek 
hozzájárulnak az Unió polgárai 
egészségének vagy biztonságának 
védelméhez;

 kétirányú (interaktív) nagysebességű 
adatszolgáltatás nyújtása a tagállamokban, 
olyan szélessávú penetrációval, amely 
meghaladja a pályázat benyújtását 
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megelőző hat hónapban rendelkezésre álló 
adatok alapján számított uniós átlagot;

 a rendszer integritása és biztonsága.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Atanas Paparizov

Módosítás: 57
7. cikk, (1) bekezdés

(1) A kiválasztott pályázó rendszere által 
lefedett tagállam biztosítja, hogy saját 
illetékes hatósága ezeknek a pályázóknak 
minden, a Bizottság által az 5. cikk (2) 
bekezdésének vagy a 6. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően elfogadott 
bizottsági határozatban meghatározott, adott 
rádiófrekvencia használati jogot és a mobil 
műholdas rendszer üzemeltetéséhez 
szükséges valamennyi engedélyt megad. A 
bizottsági határozat rögzíti azt az időhatárt, 
amelyen belül a jogokat és engedélyeket 
meg kell adni.

(1) A tagállam biztosítja, hogy saját illetékes 
hatósága a kiválasztott pályázóknak minden, 
a Bizottság által az 5. cikk (2) bekezdésének 
vagy a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően 
elfogadott bizottsági határozatban 
meghatározott, adott rádiófrekvencia 
használati jogot és a mobil műholdas 
rendszer üzemeltetéséhez szükséges 
valamennyi a nemzeti joga által előírt
engedélyt megad.

Or. en
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Indokolás

Ha valamely tagállam nemzeti joga nem követeli meg egy mobil műholdas rendszerhez az 
engedély kiadását, nem szabad számukra azt előírni sem, mivel ez további adminisztratív 
terheket jelentene.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 58
7. cikk, (1) bekezdés

(1) A kiválasztott pályázó rendszere által 
lefedett tagállam biztosítja, hogy saját 
illetékes hatósága ezeknek a pályázóknak
minden, a Bizottság által az 5. cikk (2) 
bekezdésének vagy a 6. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően elfogadott 
bizottsági határozatban meghatározott, adott 
rádiófrekvencia használati jogot és a mobil 
műholdas rendszer üzemeltetéséhez 
szükséges valamennyi engedélyt megad. A 
bizottsági határozat rögzíti azt az időhatárt, 
amelyen belül a jogokat és engedélyeket 
meg kell adni

(1) Valamennyi kiválasztott pályázó 
rendszere által lefedett tagállam biztosítja, 
hogy saját illetékes hatósága bármelyik
pályázónak minden, a Bizottság által az 5. 
cikk (2) bekezdésének vagy a 6. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően elfogadott 
bizottsági határozatban meghatározott, adott 
rádiófrekvencia használati jogot és a mobil 
műholdas rendszer üzemeltetéséhez 
szükséges valamennyi engedélyt megad. A 
bizottsági határozat rögzíti azt az időhatárt, 
amelyen belül a jogokat és engedélyeket 
meg kell adni

Or. en

Indokolás

Mivel végső soron minden tagállam ad ki engedélyt.

Módosítás, előterjesztette: Mary Honeyball

Módosítás: 59
7. cikk, (2) bekezdés, b) pont

b) a pályázók teljesítik a Bizottság által, a 
10. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően meghatározott 
határidők szerinti, az e határozat 
mellékletében meghatározott szakaszokat

b) a pályázók kiválasztásáról szóló 
döntéstől számított 22 hónapon belül a 
pályázók teljesítik az e határozat 
mellékletében meghatározott, 1-től 6-ig
terjedő szakaszokat; a szakaszok ezen 
időkereten belül történő teljesítésének 
elmulasztása esetén a Bizottság jogosult 
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visszavonni az engedélyt és a II. címben 
meghatározott eljárásnak megfelelően új 
pályázót választani.

Or. en

Indokolás

A spektrum szűkös, így gyorsan oda kell ítélni egy másik pályázónak, ha az eredeti pályázó 
nem képes azt használni. Ha egy pályázó fizetésképtelenné válik, vagy képtelen a műholdat 
elindítani és kereskedelmi szolgáltatást nyújtani, létfontosságú, hogy a spektrum gyorsan újra 
odaítélhető legyen egy másik szolgáltatónak, a spektrum maximális kihasználtságának elérése 
érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 60
7. cikk, (2) bekezdés, d) pont

d) a pályázók a tagállamok illetékes 
hatóságainak éves jelentést nyújtanak be, 
amely részletezi a mobil műholdas rendszer 
fejlődésének helyzetét

d) a pályázók valamennyi tagállam illetékes 
hatóságának éves jelentést nyújtanak be, 
amely részletezi a mobil műholdas rendszer 
fejlődésének helyzetét

Or. en

Indokolás

Mivel végső soron valamennyi tagállam ad ki engedélyt.

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Módosítás: 61
7. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok a 2007/98/EK 
határozattal összhangban szabadon 
adhatnak engedélyt az érintett 
alfrekvenciasávok használatára arra az 
időre, és olyan mértékben, amennyiben 
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nem érintik a kiválasztott pályázók 
szolgáltatási területét.

Or. en

Indokolás

Amennyiben egy adott tagállamban valamely spektrumot nem használnak ki teljesen a 
kiválasztott pályázók, más pályázó szolgáltatások engedélyezésével lehetővé kell tenni ez 
utóbbiaknak, hogy optimalizálják a spektrumhasználatot.

Módosítás, előterjesztette: Mary Honeyball

Módosítás: 62
9. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) Amennyiben egy pályázó 
fizetésképtelenné válik vagy egyéb módon 
képtelen teljesíteni a 7. cikk (1) 
bekezdésében rögzített általános 
feltételeket, és nem képes e feltételek 
harminc napon belül történő teljesítésére 
egy megvalósítható tervet bemutatni, a 
Bizottság visszavonhatja az engedélyét, és 
más pályázónak ítélheti oda a II. címmel 
összhangban.

Or. en

Indokolás

A mobil műholdas szolgáltatás üzemeltetőjének mulasztása esetén alkalmazandó eljárást 
javítani kell. Amennyiben a pályázó elmulasztja a szolgáltatás elindítását, korszerűsíteni kell 
a spektrum újra-elosztásának eljárását. A spektrum szűkös, így oda kell ítélni egy másik 
pályázónak, ha az eredeti pályázó nem képes azt használni.

Módosítás, előterjesztette: Mary Honeyball

Módosítás: 63
9. cikk, (3b) bekezdés (új)

(3b) A Bizottság felülvizsgál minden 
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javasolt összeolvadást és valamely pályázó 
másik pályázó általi felvásárlását, ahol 
Föld-világűr (upstream) viszonylatban több 
mint 15 MHz és világűr-Föld (downstream) 
viszonylatban több mint 15 MHz spektrum 
jutna egy üzemeltetőre. A Bizottság 15 MHz
downstream és 15 MHz upstream 
spektrumban korlátozhatja egy 
(összeolvadt) üzemeltető engedélyét, 
amennyiben egy szélesebb körű engedély 
jelentősen csökkentené a versenyt.

Or. en

Indokolás

A verseny előmozdítása érdekében több független üzemeltetőt kell kiválasztani és fenntartani. 
A Bizottságnak minden, a pályázók között az engedély megadását követően történő jövőbeni 
összeolvadást és felvásárlást meg kell vizsgálnia. Ha szükséges a Bizottságnak hatáskörrel 
kell rendelkeznie az engedély visszavonására, ha az összeolvadás vagy a felvásárlás 
versenyellenes lenne. Ezzel megelőzhető lenne az, hogy egy pályázó az egyedüli mobil 
műholdas szolgáltató legyen. Ez a módosítás összhangban van a Jelentés előterjesztője által 
előterjesztett 4. módosítással.

Módosítás, előterjesztette: Mary Honeyball

Módosítás: 64
Melléklet, Szakaszok, 3. pont

3. A kritikus tervezési felülvizsgálat 
elvégzése

3. A kritikus tervezési felülvizsgálat 
elvégzése

A kritikus tervezési felülvizsgálat az 
űrhajózási végrehajtási folyamat azon 
szakasza, amelynél véget ér a tervezési és 
fejlesztési fázis és megkezdődik a gyártási 
fázis.
A pályázónak egyértelmű bizonyítékot kell 
szolgáltatnia a műholdgyártási 
megállapodásban jelzett építési 
szakaszoknak megfelelősen a kritikus 
tervezési felülvizsgálat befejezésére, 
legkésőbb a pályázat benyújtását követő 
kilencven munkanapon belül. A vonatkozó 
dokumentumot a műholdgyártó társaság 
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írja alá, és abban feltüntetik a kritikus 
tervezési felülvizsgálat befejezésének napját

Or. en

Indokolás

A kritikus tervezési felülvizsgálat jelentős munkamennyiséget jelent. Azon új jelentkezőknek, 
akiknek jelenleg nincs műholdgyártási szerződésük, jelentős összegeket kell befektetniük e 
folyamat teljesítéséhez. Reálisan a kritikus tervezési felülvizsgálat nem kezdődhet meg addig, 
amíg a mobil műholdas szolgáltatásról szóló határozat nem született meg. A kritikus tervezési 
felülvizsgálat jellemzően hat hónapot vesz igénybe a rendszerüzemeltető és a műholdgyártó 
közötti szerződés hatálybalépésétől számítva.
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