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Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 31
Punkt 4 a preambuły (nowy)

(4a) Z punktu widzenia regulacji prawnych 
prawodawstwo dotyczące satelitarnych 
usług komunikacji ruchomej (MSS) 
przyjęte przed przeglądem pakietu 
telekomunikacyjnego stwarzałoby pewne 
problemy i dlatego powinno zostać przyjęte 
jedynie jako uregulowanie szczególne.

Or. en

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 32
Punkt 12 preambuły

Ponadto pomyślne uruchomienie takich Ponadto pomyślne uruchomienie takich 
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usług wymaga koordynacji działań 
regulacyjnych państw członkowskich. 
Różnice między krajowymi procedurami 
selekcji mogłyby nadal powodować podział 
rynku wewnętrznego, wynikający ze 
zróżnicowanego wdrożenia kryteriów 
selekcji, w tym wagi kryteriów lub różnych 
harmonogramów procedur selekcji. 
Powstałaby w ten sposób mozaika 
wnioskodawców wybranych w sprzeczności 
z ogólnoeuropejskim charakterem 
satelitarnych usług komunikacji ruchomej. 
Wybór różnych operatorów satelitarnej 
komunikacji ruchomej przez poszczególne 
państwa członkowskie mógłby być 
przyczyną skomplikowanych szkodliwych 
zakłóceń lub oznaczać nawet, że wybrany 
operator nie mógłby świadczyć usługi 
ogólnoeuropejskiej, na przykład kiedy różne 
częstotliwości radiowe byłyby przydzielone 
danemu operatorowi w różnych państwach 
członkowskich. Dlatego harmonizacja 
kryteriów selekcji powinna być uzupełniona 
ustanowieniem wspólnego mechanizmu 
selekcji, który zapewniałby skoordynowane 
wyniki selekcji dla wszystkich państw 
członkowskich.

usług wymaga koordynacji działań 
regulacyjnych państw członkowskich. 
Różnice między krajowymi procedurami 
selekcji mogłyby nadal powodować podział 
rynku wewnętrznego, wynikający ze 
zróżnicowanego wdrożenia kryteriów 
selekcji, w tym wagi kryteriów lub różnych 
harmonogramów procedur selekcji. 
Powstałaby w ten sposób mozaika 
wnioskodawców wybranych w sprzeczności 
z ogólnoeuropejskim charakterem 
satelitarnych usług komunikacji ruchomej. 
Wybór różnych operatorów satelitarnej 
komunikacji ruchomej przez poszczególne 
państwa członkowskie mógłby być 
przyczyną skomplikowanych szkodliwych 
zakłóceń lub oznaczać nawet, że wybrany 
operator nie mógłby świadczyć usługi 
ogólnoeuropejskiej, na przykład kiedy różne 
częstotliwości radiowe byłyby przydzielone 
danemu operatorowi w różnych państwach 
członkowskich. Dlatego harmonizacja 
kryteriów selekcji powinna być uzupełniona 
ustanowieniem wspólnego mechanizmu 
selekcji, który zapewniałby skoordynowane 
wyniki selekcji dla wszystkich państw 
członkowskich. Z uwagi na kompetencję 
państw członkowskich w zakresie 
zapewnienia i wspierania różnorodności 
kulturowej oraz pluralizmu medialnego w 
radiu należy zagwarantować, aby 
skoordynowana decyzja dotycząca wyboru 
nie wpłynęła na stosowanie krajowego 
prawa w zakresie mediów i koncentracji 
mediów.

Or. de

Uzasadnienie

W teksie prawnym należy sprecyzować, że decyzja dotycząca wyboru nie wpłynie na 
kompetencje państw członkowskich w zakresie stosowania krajowego prawa w zakresie 
mediów i koncentracji mediów. 



AM\708042PL.doc 3/24 PE400.683v02-00

PL

Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 33
Artykuł 1 ustęp 1

1. Celem niniejszej decyzji jest stworzenie 
wspólnotowej procedury wspólnej selekcji 
operatorów systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej, a także określenie 
przepisów w zakresie skoordynowanego 
udzielania zezwoleń wybranym operatorom 
przez państwa członkowskie na używanie 
widma radiowego do eksploatacji systemów 
satelitarnej komunikacji radiowej, w celu
ułatwienia rozwoju konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej we Wspólnocie.

1. Celem niniejszej decyzji jest stworzenie 
wspólnotowej procedury wspólnej selekcji 
operatorów systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej, a także określenie 
przepisów w zakresie skoordynowanego 
udzielania zezwoleń wybranym operatorom 
przez wszystkie państwa członkowskie na 
używanie widma radiowego do eksploatacji 
systemów satelitarnej komunikacji radiowej, 
w celu ułatwienia rozwoju konkurencyjnego 
rynku wewnętrznego satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej w całej Wspólnocie i 
w celu zapewnienia geograficznego zasięgu 
obejmującego wszystkie państwa 
członkowskie.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy podkreślić ogólnoeuropejski charakter proponowanych satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 34
Artykuł 1 ustęp 1

1. Celem niniejszej decyzji jest stworzenie 
wspólnotowej procedury wspólnej selekcji 
operatorów systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej, a także określenie 
przepisów w zakresie skoordynowanego 
udzielania zezwoleń wybranym operatorom 
przez państwa członkowskie na używanie 
widma radiowego do eksploatacji systemów 
satelitarnej komunikacji radiowej, w celu 
ułatwienia rozwoju konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej we Wspólnocie.

1. Celem niniejszej decyzji jest stworzenie 
wspólnotowej procedury wspólnej selekcji
operatorów systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej, a także określenie 
przepisów w zakresie skoordynowanego 
udzielania zezwoleń wybranym operatorom 
przez wszystkie państwa członkowskie na 
używanie widma radiowego do eksploatacji 
systemów satelitarnej komunikacji radiowej, 
w celu ułatwienia rozwoju konkurencyjnego 
rynku wewnętrznego satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej w całej Wspólnocie.
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Or. en

Uzasadnienie

Ostatecznie wszystkie państwa członkowskie będą przyznawać licencje.

Poprawkę złożył Atanas Paparizov

Poprawka 35
Artykuł 1 ustęp 1

1. Celem niniejszej decyzji jest stworzenie 
wspólnotowej procedury wspólnej selekcji 
operatorów systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej, a także określenie 
przepisów w zakresie skoordynowanego 
udzielania zezwoleń wybranym operatorom 
przez państwa członkowskie na używanie 
widma radiowego do eksploatacji systemów 
satelitarnej komunikacji radiowej, w celu 
ułatwienia rozwoju konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej we Wspólnocie.

1. Celem niniejszej decyzji jest stworzenie 
wspólnotowej procedury wspólnej selekcji 
operatorów systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej, a także określenie 
przepisów w zakresie skoordynowanego 
udzielania zezwoleń wybranym operatorom 
przez państwa członkowskie na używanie 
widma radiowego do eksploatacji systemów 
satelitarnej komunikacji radiowej, w celu 
ułatwienia rozwoju konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić ogólnoeuropejski charakter proponowanych satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej, tak aby jasne było, że objęte zostaną wszystkie państwa członkowskie.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 36
Artykuł 1 ustęp 3

3. Wybrani operatorzy systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej otrzymują 
zezwolenia od państw członkowskich 
zgodnie z przepisami określonymi w Tytule 
III.

3. Wybrani operatorzy systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej otrzymują 
zezwolenia od wszystkich państw 
członkowskich zgodnie z przepisami 
określonymi w Tytule III.
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Or. en

Uzasadnienie

Ostatecznie wszystkie państwa członkowskie będą przyznawać licencje.

Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 37
Artykuł 1 ustęp 3

3. Wybrani operatorzy systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej otrzymują 
zezwolenia od państw członkowskich 
zgodnie z przepisami określonymi w Tytule 
III.

3. Wybrani operatorzy systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej otrzymują 
zezwolenia od wszystkich państw 
członkowskich zgodnie z przepisami 
określonymi w Tytule III.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy podkreślić ogólnoeuropejski charakter proponowanych satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej.

Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 38
Artykuł 3 ustęp 1

1. Komisja organizuje porównawczą 
procedurę selekcji w celu selekcji 
operatorów systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej. Komisję wspiera 
Komitet ds. Łączności, zgodnie z art. 10.

1. Komisja organizuje porównawczą 
procedurę selekcji w celu selekcji 
operatorów systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej, z myślą o 
zapewnieniu usług obejmujących zasięgiem 
geograficznym wszystkie państwa 
członkowskie Unii Europejskiej. Komisję 
wspiera Komitet ds. Łączności, zgodnie z 
art. 10.

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy podkreślić ogólnoeuropejski charakter proponowanych satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej.

Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 39
Artykuł 3 ustęp 2

2. Procedura ma na celu wprowadzenie 
pasma częstotliwości 2 GHz do użytku bez 
zbędnej zwłoki, dając jednocześnie 
wnioskodawcom sprawiedliwą i 
niedyskryminacyjną możliwość 
uczestniczenia w porównawczej procedurze 
selekcji.

2. Procedura ma na celu wprowadzenie 
pasma częstotliwości 2 GHz do użytku bez 
zbędnej zwłoki, dając jednocześnie 
wnioskodawcom sprawiedliwą i 
niedyskryminacyjną możliwość 
uczestniczenia w porównawczej procedurze 
selekcji, która powinna być jednocześnie 
przeprowadzona przy należytym 
przestrzeganiu zasad przejrzystości i 
niezależności wobec wnioskodawców.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że oprócz zagwarantowania sprawiedliwych i niedyskryminacyjnych 
warunków uczestnictwa w porównawczej procedurze selekcji kandydatów, należy 
przeprowadzić tę procedurę przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad przejrzystości i 
niezależności wobec wnioskodawców.

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 40
Artykuł 3 ustęp 3

3. Komisja określa, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 10 ust. 2:

3. Komisja określa, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 10 ust. 2:

a) pasma częstotliwości,
b) ilość widma, jaka ma zostać przydzielona 
wybranym wnioskodawcom,

a) ilość widma, jaka ma zostać przydzielona 
wybranym wnioskodawcom, która będzie
wynosić nie więcej niż 15 MHz w 
przypadku komunikacji Ziemia-kosmos 
oraz 15 MHz w przypadku komunikacji 
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kosmos-Ziemia, przypisanych do 
dowolnego wnioskodawcy,

c) szczegółowe wymagania porównawczej 
procedury selekcji,

b) szczegółowe wymagania porównawczej
procedury selekcji,

d) szczegółowe dane i dokumenty, jakie 
mają być zawarte we wnioskach,

c) szczegółowe dane i dokumenty, jakie 
mają być zawarte we wnioskach,

e) warunki, na jakich informacja o 
wnioskach może być ujawniana.

d) warunki, na jakich informacja o 
wnioskach może być ujawniana.

Zaproszenie do składania wniosków i 
szczegółowe wymagania określone zgodnie 
z niniejszym ustępem publikowane są w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zaproszenie do składania wniosków i 
szczegółowe wymagania określone zgodnie 
z niniejszym ustępem publikowane są w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Pasma częstotliwości zostały już zdefiniowane w art. 1.5. Punkt a) jest więc zbędny.

Poprawkę złożył Atanas Paparizov

Poprawka 41
Artykuł 4 ustęp 1 litera b)

b) wniosek musi określać wnioskowaną 
ilość widma radiowego oraz zawierać 

b) wniosek musi określać wnioskowaną 
ilość widma radiowego oraz zawierać:

oświadczenia i dowody dotyczące 
wymaganych etapów oraz kryteriów 
selekcji,

i) oświadczenia i dowody dotyczące 
wymaganych etapów oraz kryteriów 
selekcji, 

ii) zobowiązanie ze strony wnioskodawcy do 
dostarczenia satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej przynajmniej na 
części terytorium każdego państwa 
członkowskiego od rozpoczęcia świadczenia 
usług;
iii) zobowiązanie ze strony wnioskodawcy 
do dostarczenia satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej co najmniej na 80% 
łącznej powierzchni państw członkowskich 
od rozpoczęcia świadczenia usług;
iv) harmonogram dostarczenia 
satelitarnych usług komunikacji ruchomej 
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na całym terytorium wszystkich państw 
członkowskich oraz co najmniej 50% 
ludności każdego państwa członkowskiego,

a także inne szczegółowe dane i dokumenty. v) inne szczegółowe dane i dokumenty.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ korzyści dla konkurencji i konsumentów, ogólnoeuropejski zasięg oraz usługi 
uwzględniające interes publiczny stanowią główne cele niniejszej decyzji, należy ustanowić 
minimalne wymogi dotyczące zawartości przedkładanych wniosków, stwierdzające w jasny 
sposób, że wyżej wymienione cele zostały spełnione. Wymóg dotyczący 80% częściowego 
zasięgu terytorium państw członkowskich oraz 50% zasięgu ludności każdego państwa 
członkowskiego wprowadza się w celu dostatecznego zagwarantowania, że żadne z państw nie 
zostanie pominięte.

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 42
Artykuł 4 ustęp 1 litera b a) (nowa)

ba) wniosek musi także zawierać 
szczegółową analizę proponowanego 
systemu oraz, w przypadku każdego 
państwa członkowskiego, zagadnień 
związanych z koordynacją ITU w zakresie 
dokumentacji dotyczącej sieci satelitarnych, 
składanej do ITU przez państwa trzecie, do 
dnia publikacji zaproszenia do składania 
wniosków.

Or. en

Uzasadnienie

Kandydaci mogą oferować usługi obejmujące swym zasięgiem znaczne terytorium UE, lecz 
jeśli nie opierają się na dokumentacji o charakterze priorytetowym, mogą nie być w stanie 
współdziałać z systemami satelitarnymi krajów trzecich na całym zadeklarowanym obszarze 
zasięgu lub na jego części. Dlatego istotne jest uwzględnienie tylko tych obszarów zasięgu, na 
których kandydaci mają duże szanse rzeczywistego świadczenia swoich usług zgodnie z 
rozporządzeniami ITU o komunikacji radiowej. W celu uwzględnienia tylko tych obszarów, w 
przypadku których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że usługi rzeczywiście będą 
oferowane, konieczna jest szczegółowa analiza.
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Poprawkę złożyli Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Poprawka 43
Artykuł 4 ustęp 1 litera b a) (nowa)

ba) wniosek musi ponadto zawierać 
zobowiązanie ze strony wnioskodawcy do 
zapewnienia, że proponowany system 
umożliwi świadczenie usług co najmniej na 
60% łącznej powierzchni państw 
członkowskich leżącej w Europie.

Or. en

Poprawkę złożyli Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Poprawka 44
Artykuł 5 ustęp 1

1. W ciągu 40 dni roboczych od 
opublikowania listy dopuszczonych 
wnioskodawców Komisja ocenia czy 
wnioskodawcy wykazali wymagany poziom 
technicznego i handlowego rozwoju swoich 
systemów satelitarnej łączności ruchomej. 
Taka ocena oparta jest na zakończeniu 
szeregu etapów wymienionych w załączniku 
do niniejszej decyzji. Etapy te zostaną 
później zdefiniowane przez Komisję zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 10 ust. 2. 
W pierwszej fazie selekcji pod uwagę brana 
jest wiarygodność i wykonalność 
proponowanych systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej.

1. W ciągu 40 dni roboczych od 
opublikowania listy dopuszczonych 
wnioskodawców Komisja ocenia, czy 
wnioskodawcy wykazali wymagany poziom 
technicznego i handlowego rozwoju swoich 
systemów satelitarnej łączności ruchomej. 
Taka ocena oparta jest na zadowalającym 
zakończeniu etapów od pierwszego do 
piątego, określonych w załączniku do 
niniejszej decyzji. W pierwszej fazie selekcji 
pod uwagę brana jest wiarygodność 
wnioskodawców i wykonalność 
proponowanych systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej.

Or. en

Uzasadnienie

Kandydaci obiektywnie spełniający wymogi powinni móc uczestniczyć w pierwszej fazie 
selekcji w sprawiedliwy i niedyskryminacyjny sposób. 
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Etapy od jeden do pięć są wstępnymi krokami inwestowania w systemy satelitarne, 
umożliwiają one organom publicznym ocenę rzeczywistego zobowiązania wnioskodawców z 
wykonalnymi projektami.

Początkowy obszar zasięgu usług proponowanych systemów satelitarnej komunikacji 
ruchomej należy określić na wystarczającym poziomie, tak aby wpływać na możliwości tych 
systemów, jeżeli chodzi o zasięg, zapewniając, że początkowy etap nie niesie ze sobą ryzyka 
zniechęcenia kandydujących operatorów do inwestowania.

Poprawkę złożył Atanas Paparizov

Poprawka 45
Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)

1a. Wnioskodawcy spełniają następujące 
wymogi minimalne:
a) geograficzny zasięg ogólnoeuropejski:
Proponowany system obejmuje swym 
zasięgiem co najmniej 80% łącznej 
powierzchni państw członkowskich leżącej 
w Europie w czasie rozpoczęcia 
świadczenia usługi;
b) cele polityki publicznej: 
Proponowany system obejmuje:

 świadczenie jednej lub większej liczby 
usług kluczowych z punktu widzenia 
interesu publicznego (np. ochrony 
publicznej czy pomocy w przypadku klęsk 
żywiołowych) przyczyniających się do 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub 
ochrony obywateli Unii,

 świadczenie dwukierunkowych 
(interaktywnych) usług w zakresie 
szybkiego przesyłania danych w państwach 
członkowskich, w których dostępność łącz 
szerokopasmowych jest niższa niż średnia 
UE obliczana na podstawie danych 
dostępnych nie później niż 6 miesięcy przed 
złożeniem wniosku.

Or. en
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Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 46
Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)

1a. Wnioskodawcy muszą spełniać 
następujące minimalne wymogi:
a) korzyści dla konsumentów i konkurencji:
Proponowany system zapewnia co najmniej 
dwie z następujących usług: 
jednokierunkowe usługi w zakresie 
multimediów i przesyłania danych; 
podstawowe usługi głosowe i interaktywne 
usługi przesyłania danych przy małej 
prędkości; dwukierunkowe (interaktywne) 
usługi w zakresie szybkiego przesyłania 
danych i multimediów;
b) ogólnoeuropejski zasięg geograficzny:
Proponowany system ma na celu 
zapewnienie, aby satelitarne usługi 
komunikacji ruchomej obejmowały 
zasięgiem geograficznym wszystkie państwa 
członkowskie Unii Europejskiej. Jednakże, 
w obecnych okolicznościach, proponowany 
system powinien zapewniać satelitarne 
usługi komunikacji ruchomej obejmujące 
zasięgiem geograficznym co najmniej 70% 
terytorium państw członkowskich Unii 
Europejskiej w czasie uruchamiania usługi, 
a po uruchomieniu usługi powinien 
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zagwarantować objęcie zasięgiem 
geograficznym wszystkich państw 
członkowskich Unii Europejskiej w 
terminie nie dłuższym niż 7 lat;
c) cele polityki publicznej:
Proponowany system obejmuje 
dostarczanie jednej usługi lub większej 
liczby usług kluczowych z punktu widzenia 
interesu publicznego (np. ochrony 
publicznej czy pomocy w przypadku klęsk 
żywiołowych) przyczyniających się do 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub 
ochrony obywateli Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

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 .

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 47
Artykuł 6 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Jeżeli łączny popyt na widmo radiowe 
zgłoszony przez kwalifikujących się 
wnioskodawców wyłonionych w pierwszej 
fazie selekcji przekracza ilość dostępnego 
widma radiowego, określonego w trybie art. 
3 ust. 3, Komisja wybiera kwalifikujących 
się wnioskodawców zgodnie z 
następującymi dalszymi kryteriami:

1. Jeżeli łączny popyt na widmo radiowe 
zgłoszony przez kwalifikujących się 
wnioskodawców wyłonionych w pierwszej 
fazie selekcji przekracza ilość dostępnego 
widma radiowego, określonego w trybie art. 
3 ust. 3, Komisja wybiera kwalifikujących 
się wnioskodawców zgodnie z 
następującymi dalszymi kryteriami, 
uwzględniając m.in. wstępne informacje 
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dostarczone przez kandydatów na mocy 
art. 4 ust. 1 lit. ba):

Or. en

Uzasadnienie

Kandydaci mogą oferować usługi obejmujące swym zasięgiem znaczne terytorium UE, lecz 
jeśli nie opierają się na dokumentacji o charakterze priorytetowym, mogą nie być w stanie 
harmonizować z systemami satelitarnymi krajów trzecich na całym zadeklarowanym obszarze 
zasięgu lub na jego części. Dlatego istotne jest uwzględnienie tylko tych obszarów zasięgu, na 
których kandydaci mają duże szanse rzeczywistego świadczenia swoich usług zgodnie z 
rozporządzeniami ITU o komunikacji radiowej. W celu uwzględnienia tylko tych obszarów, w 
przypadku których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że usługi rzeczywiście będą 
oferowane, konieczna jest szczegółowa analiza.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 48
Artykuł 6 ustęp 1 litera a)

(a) korzyści dla konsumentów i konkurencji: a) korzyści dla konsumentów i konkurencji, 
na przykład dla konkurencji w dziedzinie 
infrastruktury oraz dla równego i otwartego 
dostępu do platform;

Or. de

Uzasadnienie

Podejmując decyzję dotyczącą wyboru, należy uwzględnić również takie kryteria jak ochrona 
i wspieranie różnorodności kulturowej oraz pluralizmu mediów. 

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 49
Artykuł 6 ustęp 1 litera b)

b) wydajność widma, b) wydajność widma (20% wartości):
Kryterium to dotyczy wydajności widma 
systemu proponowanego przez 
wnioskodawcę. Kryterium to zawiera dwa 
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dalsze kryteria:

 całkowitą ilość widma wymaganego do 
osiągnięcia poziomu usługi, która ma być 
świadczona, pod względem liczby 
użytkowników i obsługiwanego obszaru, a 
także znaczenie usługi, która ma być 
świadczona, dla bezpieczeństwa 
publicznego, jakość, niezawodność i koszt 
usługi, która ma być świadczona;

 parametry strumienia danych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić wyżej wymienione decydujące czynniki w celu zagwarantowania 
efektywnego i zrównoważonego korzystania z widma przez różne rodzaje usług (usługi 
multimedialne, usługi bezpieczeństwa publicznego).

Poprawkę złożyli Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Dominique Vlasto

Poprawka 50
Artykuł 6 ustęp 1 litera b)

b) wydajność widma, b) wydajność widma (20% wartości):

Kryterium to dotyczy wydajności systemu 
proponowanego przez wnioskodawcę. 
Kryterium to zawiera dwa dalsze kryteria:

 całkowitą ilość wymaganego widma i 
liczbę potencjalnych użytkowników;

 parametry strumienia danych;

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć wydajność widma, istotne jest obliczenie stosunku między widmem wymaganym 
dla danego systemu a spodziewanymi rezultatami. Liczbę abonentów lub potencjalnych 
użytkowników można obliczyć w sposób obiektywny; jest ona najbardziej neutralnym 
wskaźnikiem, pozwalającym na zmierzenie spodziewanych rezultatów wydajności widma.
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Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 51
Artykuł 6 ustęp 1 litera d)

d) cele polityki publicznej. d) cele polityki publicznej, w tym 
wspieranie celów dotyczących dobra 
ogólnego takich jak ochrona i wspieranie 
różnorodności kulturowej oraz pluralizmu 
mediów.

Or. de

Uzasadnienie

Podejmując decyzję dotyczącą wyboru, należy uwzględnić również takie kryteria jak ochrona 
i wspieranie różnorodności kulturowej oraz pluralizmu mediów. 

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 52
Artykuł 6 ustęp 1 litera c)

c) zasięg geograficzny obejmujący całą UE, c) ogólnoeuropejski zasięg geograficzny 
(40% wartości):
Kryterium to dotyczy obszaru 
geograficznego, na którym świadczone są 
usługi za pośrednictwem systemu 
proponowanego przez wnioskodawcę. 
Kryterium to zawiera trzy dalsze kryteria:

 objęcie zasięgiem wszystkich państw 
członkowskich;

 świadczenie usługi w każdym państwie 
członkowskim dla co najmniej 50% 
ludności oraz na co najmniej 60% 
powierzchni państwa;

 poziom zasięgu geograficznego (DGC) 
obejmującego łączną powierzchnię państw 
członkowskich leżącą w Europie w czasie 
rozpoczęcia świadczenia usług, a próg 
wynosi 80% DGC;
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Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie państwa członkowskie powinny zostać objęte MSS, gdyż usługi te mogą odegrać 
istotną rolę w zlikwidowaniu różnic w dostępie do mediów cyfrowych ze względu na położenie 
geograficzne (z obszarami wiejskimi i oddalonymi włącznie) w całej UE, a efektywny 
ogólnoeuropejski zasięg jest według operatorów wykonalny z technicznego punktu widzenia. 
Wzmocnienie rynku wewnętrznego i wkład w spójność terytorialną mają decydujące 
znaczenie. Proponowany obszar zasięgu usług, jakie mają być świadczone przez 
wnioskodawcę, jest zatem istotnym elementem, który trzeba w należyty sposób wziąć pod 
uwagę w trakcie procedury selekcji.

Poprawkę złożył Atanas Paparizov

Poprawka 53
Artykuł 6 ustęp 1 litera c)

c) zasięg geograficzny obejmujący całą UE, c) ogólnoeuropejski zasięg geograficzny 
(40% wartości):
Kryterium to dotyczy obszaru 
geograficznego, na którym świadczone są 
usługi za pośrednictwem systemu 
proponowanego przez wnioskodawcę, tj. 
poziomu zasięgu geograficznego (DGC) 
obejmującego łączną powierzchnię państw 
członkowskich leżącą w Europie w czasie 
rozpoczęcia świadczenia usług, a próg 
wynosi 90% DGC;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli zapotrzebowanie na rozwój MSS przekracza ilość dostępnego widma, przeprowadza się 
procedurę drugiej fazy selekcji. W związku z tym należy wprowadzić wyższe wymogi dla 
potencjalnych operatorów MSS, tak aby zapewnić maksymalny poziom zainteresowania 
obywateli UE.
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Poprawkę złożyli Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Poprawka 54
Artykuł 6 ustęp 1 litera c)

c) zasięg geograficzny obejmujący całą UE, c) zasięg geograficzny obejmujący całą UE 
(40% wartości):
Kryterium to dotyczy obszaru 
geograficznego, na którym świadczone są 
usługi za pośrednictwem systemu 
proponowanego przez wnioskodawcę. 
Kryterium to zawiera dwa dalsze kryteria:

 liczbę państw członkowskich, w których 
co najmniej 50% ludności znajduje się w 
zasięgu świadczonych usług;

 poziom zasięgu geograficznego (DGC) 
obejmującego łączną powierzchnię państw 
członkowskich leżącą w Europie w czasie 
rozpoczęcia świadczenia usług, wraz z 
celem wprowadzenia ogólnoeuropejskiego 
zasięgu w odpowiednim czasie;

Or. en

Uzasadnienie

Zasięg jest jedną z kluczowych zalet hybrydowych systemów satelitarno-naziemnych w 
porównaniu do systemów wyłącznie naziemnych. Aby zapewnić korzystanie z satelitarnych 
usług komunikacji ruchomej przez maksymalną liczbę europejskich obywateli, należy nadać 
kryteriom dotyczącym zasięgu znaczną wartość [40%].

Procedura selekcji będzie oparta na proponowanych kryteriach, w tym kryterium dotyczącym 
zasięgu geograficznego obejmującego całą UE, co zagwarantuje, że kandydaci zaproponują 
najlepszy możliwy zasięg.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 55
Artykuł 6 ustęp 1 litera d)

d) cele polityki publicznej. d) cele polityki publicznej (20%):
Kryterium to dotyczy stopnia, w jakim 
proponowany przez wnioskodawcę system 
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przyczynia się do osiągnięcia pewnych 
celów polityki publicznej, do których nie 
odnoszą się kryteria określone w punktach 
od a) do c). Kryterium to zawiera trzy dalsze 
kryteria:

 świadczenie usług kluczowych z punktu 
widzenia interesu publicznego (np. ochrony 
publicznej czy pomocy w przypadku klęsk 
żywiołowych) przyczyniających się do 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub 
ochrony obywateli Unii;

 integralność i bezpieczeństwo systemu;

 zdolność proponowanego systemu do 
likwidowania różnic w dostępie do mediów 
cyfrowych między regionami.

Or. en

Uzasadnienie

Usługi MSS mogą odegrać istotną rolę w zlikwidowaniu różnic w dostępie do mediów 
cyfrowych ze względu na położenie geograficzne (z obszarami wiejskimi i oddalonymi 
włącznie), wzmacniając rynek wewnętrzny i przyczyniając się do spójności terytorialnej.

Poprawkę złożył Atanas Paparizov

Poprawka 56
Artykuł 6 ustęp 1 litera d)

d) cele polityki publicznej. d) cele polityki publicznej (20%):
Kryterium to dotyczy stopnia, w jakim 
proponowany przez wnioskodawcę system 
przyczynia się do osiągnięcia pewnych 
celów polityki publicznej, do których nie 
odnoszą się kryteria określone w punktach 
od a) do c). Kryterium to zawiera trzy dalsze 
kryteria:

 świadczenie usług kluczowych z punktu 
widzenia interesu publicznego (np. ochrony 
publicznej czy pomocy w przypadku klęsk 
żywiołowych) przyczyniających się do 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub 
ochrony obywateli Unii;
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 świadczenie dwukierunkowych 
(interaktywnych) usług w zakresie 
szybkiego przesyłania danych w państwach 
członkowskich, w których dostępność łącz 
szerokopasmowych jest niższa niż średnia 
UE obliczana na podstawie danych 
dostępnych nie później niż 6 miesięcy przed 
złożeniem wniosku; 

 integralność i bezpieczeństwo systemu.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył Atanas Paparizov

Poprawka 57
Artykuł 7 ustęp 1

1. Wszystkie państwa członkowskie, które 
mają być objęte systemem wybranego 
wnioskodawcy zapewniają, że ich właściwe 
organy udzielają takiemu wnioskodawcy 
wszelkich praw do używania konkretnej 
częstotliwości radiowej wskazanej w decyzji 
Komisji, podjętej w trybie art. 5 ust. 2 lub 
art. 6 ust 3, oraz wszelkich zezwoleń 
niezbędnych do eksploatacji systemu 
satelitarnej komunikacji ruchomej. Decyzja 
Komisji określa termin, w którym te prawa i 
zezwolenia muszą być udzielone.

1. Państwa członkowskie zapewniają, że ich 
właściwe organy udzielają wybranemu
wnioskodawcy wszelkich praw do używania 
konkretnej częstotliwości radiowej 
wskazanej w decyzji Komisji, podjętej w 
trybie art. 5 ust. 2 lub art. 6 ust 3, oraz 
wszelkich zezwoleń wymaganych na mocy 
ich prawa krajowego i niezbędnych do 
eksploatacji systemu satelitarnej 
komunikacji ruchomej.
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Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli prawo krajowe niektórych państw członkowskich nie wymaga wydawania zezwoleń na 
eksploatację systemu satelitarnej komunikacji ruchomej, nie należy od nich tego żądać, 
ponieważ pociągałoby to za sobą dodatkowe obciążenia administracyjne.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 58
Artykuł 7 ustęp 1

1. Wszystkie państwa członkowskie, które 
mają być objęte systemem wybranego 
wnioskodawcy zapewniają, że ich właściwe 
organy udzielają takiemu wnioskodawcy
wszelkich praw do używania konkretnej 
częstotliwości radiowej wskazanej w decyzji 
Komisji, podjętej w trybie art. 5 ust. 2 lub 
art. 6 ust 3, oraz wszelkich zezwoleń 
niezbędnych do eksploatacji systemu 
satelitarnej komunikacji ruchomej. Decyzja 
Komisji określa termin, w którym te prawa i 
zezwolenia muszą być udzielone.

1. Wszystkie państwa członkowskie 
zapewniają, że ich właściwe organy 
udzielają każdemu z wybranych
wnioskodawców wszelkich praw do 
używania konkretnej częstotliwości radiowej 
wskazanej w decyzji Komisji, podjętej w 
trybie art. 5 ust. 2 lub art. 6 ust 3, oraz 
wszelkich zezwoleń niezbędnych do 
eksploatacji systemu satelitarnej 
komunikacji ruchomej. Decyzja Komisji 
określa termin, w którym te prawa i 
zezwolenia muszą być udzielone.

Or. en

Uzasadnienie

Ostatecznie wszystkie państwa członkowskie będą przyznawać licencje.

Poprawkę złożyła Mary Honeyball

Poprawka 59
Artykuł 7 ustęp 2 litera b)

b) wnioskodawcy realizują etapy wskazane
w załączniku do niniejszej decyzji w 
terminach określonych przez Komisję
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
10 ust. 2,

b) wnioskodawcy realizują etapy od 
szóstego do dziewiątego, określone w 
załączniku do niniejszej decyzji w ciągu 
22 miesięcy od podjęcia decyzji w sprawie 
selekcji wnioskodawców; w przypadku 
niezrealizowania tych etapów w podanym 
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terminie Komisja może cofnąć zezwolenie i 
wybrać innego wnioskodawcę zgodnie z 
procedurą, o której mowa w Tytule II,

Or. en

Uzasadnienie

Widmo stanowi rzadki zasób, należy je więc szybko przyznać innemu wnioskodawcy, jeżeli 
pierwotny wnioskodawca nie jest w stanie z niego korzystać. Jeżeli wnioskodawca staje się 
niewypłacalny lub nie jest w stanie uruchomić satelity i świadczyć usługi handlowej, bardzo
ważne jest, aby szybko przyznać widmo innemu operatorowi w celu maksymalnego 
wykorzystania widma.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 60
Artykuł 7 ustęp 2 litera d)

d) wnioskodawcy składają właściwym 
organom państw członkowskich roczne 
sprawozdania opisujące stan rozwoju 
systemu satelitarnej komunikacji ruchomej,

d) wnioskodawcy składają właściwym 
organom wszystkich państw członkowskich 
roczne sprawozdania opisujące stan rozwoju 
systemu satelitarnej komunikacji ruchomej,

Or. en

Uzasadnienie

Ostatecznie wszystkie państwa członkowskie będą przyznawać licencje.

Poprawkę złożyli Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Poprawka 61
Artykuł 7 ustęp 2 a (nowy)

2a. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać prawa do korzystania z danych 
pasm pobocznych częstotliwości na taki 
okres oraz w takim zakresie, aby 
pozostawały one poza obszarem usług 
wybranych wnioskodawców, zgodnie z 
decyzją 2007/98/WE.
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Or. en

Uzasadnienie

Dopóki pewna ilość widma nie jest wykorzystywana przez wybranych wnioskodawców w 
danym państwie członkowskim, państwo to powinno mieć możliwość zoptymalizowania 
wykorzystania widma, dopuszczając usługi innych kandydatów.

Poprawkę złożyła Mary Honeyball

Poprawka 62
Artykuł 9 ustęp 3 a (nowy)

3a. Jeżeli wnioskodawca staje się 
niewypłacalny lub nie jest w stanie z innego 
powodu dotrzymać wspólnych warunków 
określonych w art. 7 ust. 2 oraz nie jest w 
stanie przedstawić realnego planu 
spełnienia tych warunków w ciągu 30 dni, 
Komisja może cofnąć zezwolenie i przyznać 
je innemu wnioskodawcy zgodnie z 
Tytułem II.

Or. en

Uzasadnienie

Należy poprawić procedury w przypadku niepowodzenia operatora MSS. Należy usprawnić 
procedury ponownego przyznawania widma w przypadku niemożności uruchomienia usług 
przez wnioskodawcę. Widmo stanowi rzadki zasób, należy je więc przyznać innemu 
wnioskodawcy, jeżeli pierwotny wnioskodawca nie jest w stanie z niego korzystać.

Poprawkę złożyła Mary Honeyball

Poprawka 63
Artykuł 9 ustęp 3 b) (nowy)

3b. Komisja dokonuje przeglądu wszelkich 
proponowanych fuzji lub przejęć jednego 
wnioskodawcy przez drugiego, jeżeli 
skutkiem tego połączenia byłoby 
przydzielenie nowemu operatorowi więcej 
niż 15 MHz przeznaczonych do 
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komunikacji Ziemia-kosmos (tzw. 
upstream) oraz 15 MHz przeznaczonych do 
komunikacji kosmos-Ziemia (tzw. 
downstream). Komisja może ograniczyć 
zezwolenie udzielane pojedynczemu 
(połączonemu) operatorowi do 15 MHz 
upstreamu i 15 MHz downstreamu, jeżeli 
przyznanie szerszego zezwolenia znacznie 
ograniczyłoby konkurencję.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wspierania konkurencji należy wybrać i utrzymywać kilku niezależnych operatorów. 
Komisja powinna badać wszystkie przypadki fuzji i przejęć między wnioskodawcami, 
następujące po przyznaniu zezwolenia. W razie potrzeby Komisja powinna mieć możliwość 
cofnięcia zezwolenia, jeżeli fuzja lub przejęcie naruszałyby konkrencję. Dzięki temu żaden z 
wnioskodawców nie mógłby zostać wyłącznym operatorem MSS. Niniejsza poprawka jest 
zgodna z poprawką 4 sprawozdawcy.

Poprawkę złożyła Mary Honeyball

Poprawka 64
Załącznik, Etapy, punkt 3

3. Zakończenie krytycznego przeglądu 
projektu

3. Zakończenie krytycznego przeglądu 
projektu

Krytyczny przegląd projektu jest etapem w 
procesie powstawania statku kosmicznego, 
na którym kończy się faza projektowania i 
opracowania, a zaczyna się faza produkcji.
Nie później niż 90 dni roboczych po 
złożeniu wniosku wnioskodawca 
przedstawia niezbity dowód zakończenia 
krytycznego przeglądu projektu zgodnie z 
etapami konstrukcyjnymi 
wyszczególnionymi w umowie w sprawie 
produkcji satelitów. Firma produkująca 
satelity podpisuje stosowny dokument, który 
określa termin zakończenia krytycznego 
przeglądu projektu.

Or. en
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Uzasadnienie

Krytyczny przegląd projektu wymaga znacznych nakładów pracy. Nowi wnioskodawcy, którzy 
nie posiadają obecnie umów w sprawie produkcji satelitów, muszą zainwestować znaczne 
sumy w realizację tego procesu. Realistycznie rzecz biorąc, proces krytycznego przeglądu 
projektu nie może się rozpocząć do czasu podjęcia decyzji w sprawie MSS. Proces 
krytycznego przeglądu projektu trwa zazwyczaj 6 miesięcy od momentu obowiązywania 
umowy między operatorem systemu a producentem satelitów.
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