
AM\708042SK.doc PE400.683v02-00

SK SK

EUROPEAN PARLIAMENT
2004 










 2009

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

13.2.2008 PE400.683v02-00

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 31-64

Návrh správy (PE398.276v02-00)
Fiona Hall
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o výbere a povolení systémov zabezpečujúcich 
mobilné satelitné služby (MSS)

Návrh rozhodnutia (COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Erna Hennicot-Schoepges
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Odôvodnenie 4a (nové)

(4a) Z hľadiska právnej úpravy by právne 
predpisy týkajúce sa mobilných satelitných 
služieb (MSS) prijaté pred revíziou 
telekomunikačného balíka boli 
problematické, a preto by sa mali prijať iba 
ako výnimočné opatrenie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Odôvodnenie 12

(12) Okrem toho úspešné začatie 
poskytovania takýchto služieb vyžaduje 

(12) Okrem toho úspešné začatie 
poskytovania takýchto služieb vyžaduje 
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koordináciu regulačných opatrení 
v členských štátoch. Rozdiely vo 
vnútroštátnych výberových konaniach by 
mohli spôsobiť rozdrobenie vnútorného trhu 
z dôvodu rozdielnej implementácie 
výberových kritérií vrátane hodnotenia 
závažnosti kritérií alebo rozličných časových 
harmonogramov výberových konaní. 
Výsledkom by boli rôznorodé skupiny 
úspešných žiadateľov vybraných v rozpore 
s celoeurópskym charakterom týchto 
mobilných satelitných služieb. Výber 
rozličných mobilných satelitných 
prevádzkovateľov v rozličných členských 
štátoch by mohol vyvolať zložité situácie 
negatívnej interferencie alebo by mohol 
dokonca spôsobiť, že sa vybranému 
prevádzkovateľovi zabráni v poskytovaní 
služieb, napríklad ak sa prevádzkovateľovi 
pridelia v rozličných členských štátoch 
rozličné rádiové frekvencie. Preto sa má 
harmonizácia kritérií výberu nahradiť 
ustanovením spoločného mechanizmu 
výberu, ktorý by mal zabezpečiť 
koordinované výsledky výberového konania 
pre všetky členské štáty.

koordináciu regulačných opatrení 
v členských štátoch. Rozdiely vo 
vnútroštátnych výberových konaniach by 
mohli spôsobiť rozdrobenie vnútorného trhu 
z dôvodu rozdielnej implementácie 
výberových kritérií vrátane hodnotenia 
závažnosti kritérií alebo rozličných časových 
harmonogramov výberových konaní. 
Výsledkom by boli rôznorodé skupiny 
úspešných žiadateľov vybraných v rozpore 
s celoeurópskym charakterom týchto 
mobilných satelitných služieb. Výber 
rozličných mobilných satelitných 
prevádzkovateľov v rozličných členských 
štátoch by mohol vyvolať zložité situácie 
negatívnej interferencie alebo by mohol 
dokonca spôsobiť, že sa vybranému 
prevádzkovateľovi zabráni v poskytovaní 
služieb, napríklad ak sa prevádzkovateľovi 
pridelia v rozličných členských štátoch 
rozličné rádiové frekvencie. Preto sa má 
harmonizácia kritérií výberu nahradiť 
ustanovením spoločného mechanizmu 
výberu, ktorý by mal zabezpečiť 
koordinované výsledky výberového konania 
pre všetky členské štáty. So zreteľom na 
právomoci členských štátov zabezpečovať 
a podporovať kultúrnu rozmanitosť 
a pluralizmus médií v rozhlase by sa malo 
stanoviť, že rozhodnutie o výbere nebude 
mať vplyv na uplatňovanie vnútroštátnych 
právnych predpisov v oblasti médií 
a koncentrácie médií.

Or. de

Odôvodnenie

V právnom texte by malo byť jasne uvedené, že právomoci členských štátov týkajúce sa 
uplatňovania vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti médií a koncentrácie médií nebudú 
dotknuté rozhodnutím o výbere. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anni Podimata

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 1 odsek 1

1. Cieľom tohto rozhodnutia je vytvoriť 
postup Spoločenstva pre spoločný výber 
prevádzkovateľov mobilných satelitných 
systémov a zároveň zaviesť ustanovenia pre 
koordinované udeľovanie povolení 
vybraným prevádzkovateľom členskými 
štátmi platných pre využívanie rádiového 
frekvenčného spektra pri prevádzkovaní 
mobilných satelitných systémov, aby sa 
uľahčil rozvoj konkurenčného vnútorného 
trhu pre mobilné satelitné služby 
v Spoločenstve.

1. Cieľom tohto rozhodnutia je vytvoriť 
postup Spoločenstva pre spoločný výber 
prevádzkovateľov mobilných satelitných 
systémov a zároveň zaviesť ustanovenia pre 
koordinované udeľovanie povolení 
vybraným prevádzkovateľom všetkými
členskými štátmi platných pre využívanie 
rádiového frekvenčného spektra pri 
prevádzkovaní mobilných satelitných 
systémov, aby sa uľahčil rozvoj 
konkurenčného vnútorného trhu pre mobilné 
satelitné služby v celom Spoločenstve 
s cieľom zabezpečiť geografické pokrytie 
všetkých členských štátov.

Or. fr

Odôvodnenie

Mala by sa zdôrazniť paneurópskosť navrhovaných mobilných satelitných služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 1 odsek 1

1. Cieľom tohto rozhodnutia je vytvoriť 
postup Spoločenstva pre spoločný výber 
prevádzkovateľov mobilných satelitných 
systémov a zároveň zaviesť ustanovenia pre 
koordinované udeľovanie povolení 
vybraným prevádzkovateľom členskými 
štátmi platných pre využívanie rádiového 
frekvenčného spektra pri prevádzkovaní 
mobilných satelitných systémov, aby sa 
uľahčil rozvoj konkurenčného vnútorného 
trhu pre mobilné satelitné služby 
v Spoločenstve.

1. Cieľom tohto rozhodnutia je vytvoriť 
postup Spoločenstva pre spoločný výber 
prevádzkovateľov mobilných satelitných 
systémov a zároveň zaviesť ustanovenia pre 
koordinované udeľovanie povolení 
vybraným prevádzkovateľom všetkými 
členskými štátmi platných pre využívanie 
rádiového frekvenčného spektra pri 
prevádzkovaní mobilných satelitných 
systémov, aby sa uľahčil rozvoj 
konkurenčného vnútorného trhu pre mobilné 
satelitné služby na celom 
území Spoločenstva.

Or. en
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Odôvodnenie

So zreteľom na to, že všetky členské štáty budú poskytovať licencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Atanas Paparizov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 1 odsek 1

1. Cieľom tohto rozhodnutia je vytvoriť 
postup Spoločenstva pre spoločný výber 
prevádzkovateľov mobilných satelitných 
systémov a zároveň zaviesť ustanovenia pre 
koordinované udeľovanie povolení 
vybraným prevádzkovateľom členskými 
štátmi platných pre využívanie rádiového 
frekvenčného spektra pri prevádzkovaní 
mobilných satelitných systémov, aby sa 
uľahčil rozvoj konkurenčného vnútorného 
trhu pre mobilné satelitné služby 
v Spoločenstve.

1. Cieľom tohto rozhodnutia je vytvoriť 
postup Spoločenstva pre spoločný výber 
prevádzkovateľov mobilných satelitných 
systémov a zároveň zaviesť ustanovenia pre 
koordinované udeľovanie povolení 
vybraným prevádzkovateľom členskými 
štátmi platných pre využívanie rádiového 
frekvenčného spektra pri prevádzkovaní 
mobilných satelitných systémov, aby sa 
uľahčil rozvoj konkurenčného vnútorného 
trhu pre mobilné satelitné služby vo všetkých 
členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Celoeurópsky charakter navrhovaných mobilných satelitných služieb by sa mal zdôrazniť 
takým spôsobom, aby bolo jasné, že sa to bude vzťahovať na všetky členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 1 odsek 3

3. Vybraným prevádzkovateľom mobilných 
satelitných systémov udelia členské štáty 
povolenie v súlade s ustanoveniami 
uvedenými v hlave III.

3. Vybraným prevádzkovateľom mobilných 
satelitných systémov udelia všetky členské 
štáty povolenie v súlade s ustanoveniami 
uvedenými v hlave III.

Or. en
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Odôvodnenie

So zreteľom na to, že všetky členské štáty budú poskytovať licencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anni Podimata

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 1 odsek 3

3. Vybraným prevádzkovateľom mobilných 
satelitných systémov udelia členské štáty 
povolenie v súlade s ustanoveniami 
uvedenými v hlave III.

3. Vybraným prevádzkovateľom mobilných 
satelitných systémov udelia všetky členské 
štáty povolenie v súlade s ustanoveniami 
uvedenými v hlave III.

Or. fr

Odôvodnenie

Mala by sa zdôrazniť paneurópskosť navrhovaných mobilných satelitných služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anni Podimata

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 3 odsek 1

1. Porovnávacie výberové konanie 
organizuje Komisia za účelom výberu 
prevádzkovateľov mobilných satelitných 
systémov. Komisii pomáha Komunikačný 
výbor v súlade s článkom 10.

1. Porovnávacie výberové konanie 
organizuje Komisia za účelom výberu 
prevádzkovateľov mobilných satelitných 
systémov s cieľom poskytnúť služby na 
geografickí pokrytie všetkých členských 
štátov Európskej únie. Komisii pomáha 
Komunikačný výbor v súlade s článkom 10.

Or. fr

Odôvodnenie

Mala by sa zdôrazniť paneurópskosť navrhovaných mobilných satelitných služieb.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anni Podimata

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 3 odsek 2

2. Cieľom konania je umožniť využívanie 
frekvenčného spektra v pásme 2 GHz bez 
zbytočného odkladu a poskytnúť žiadateľom 
nediskriminačnú možnosť podieľať sa na 
porovnávacom výberovom konaní.

2. Cieľom konania je umožniť využívanie 
frekvenčného spektra v pásme 2 GHz bez 
zbytočného odkladu a poskytnúť žiadateľom 
nediskriminačnú možnosť podieľať sa na 
porovnávacom výberovom konaní, ktoré sa 
musí uskutočniť v podmienkach 
dodržiavajúcich zásady transparentnosti 
a nezávislosti voči žiadateľom.

Or. fr

Odôvodnenie

Okrem rovnakých a nediskriminačných podmienok účasti na porovnávacom výberovom 
konaní žiadateľov je potrebné zdôrazniť, že počas konania sa musia dodržiavať zásady 
transparentnosti a nezávislosti voči žiadateľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jean-Pierre Audy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 3 odsek 3

3. Komisia vymedzí v súlade s postupom 
ustanoveným v článku 10 ods. 2:

3. Komisia vymedzí v súlade s postupom 
ustanoveným v článku 10 ods. 2:

a) frekvenčné pásma;
b) rozsah spektra, ktorý sa má prideliť 
vybraným žiadateľom;

a) rozsah spektra, ktorý sa má prideliť 
vybraným žiadateľom, ktorý nepresiahne 15 
MHz pre komunikáciu zem-vesmír a 15 
MHz pre komunikáciu vesmír-zem 
pridelených jednému žiadateľovi;

c) podrobné požiadavky porovnávacieho 
výberového konania;

b) podrobné požiadavky porovnávacieho 
výberového konania;

d) podrobnosti a dokumenty, ktoré majú byť 
súčasťou žiadosti;

d) podrobnosti a dokumenty, ktoré majú byť 
súčasťou žiadosti;

e) podmienky, za ktorých sa môžu 
poskytovať informácie o žiadateľoch.

d) podmienky, za ktorých sa môžu 
poskytovať informácie o žiadateľoch.

Výzva na podávanie žiadostí a všetky 
podrobné požiadavky stanovené podľa tohto 

Výzva na podávanie žiadostí a všetky 
podrobné požiadavky stanovené podľa tohto 
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odseku sa uverejnia v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

odseku sa uverejnia v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem frekvenčné spektrum je už vymedzený v článku 1.5. Bod a) je preto nepotrebný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Atanas Paparizov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 4 odsek 1 písmeno b) 

b) v žiadosti sa určí rozsah požadovaného 
rádiového frekvenčného spektra a uvedú sa 

b) v žiadosti sa určí rozsah požadovaného 
rádiového frekvenčného spektra a uvedú sa

vyhlásenia a dôkazy týkajúce sa 
požadovaných významných etáp a kritérií 
výberu, 

i) vyhlásenia a dôkazy týkajúce sa 
požadovaných významných etáp a kritérií 
výberu, 

ii) záväzok žiadateľa poskytovať MSS 
aspoň v časti územia každého členského 
štátu od začiatku zabezpečovania služby;
iii) záväzok žiadateľa poskytovať MSS 
aspoň na 80 % celkovej rozlohy členských 
štátov od začiatku zabezpečovania služby;
iv) plán poskytovania MSS na celom území 
všetkých členských štátov a aspoň pre 50 % 
obyvateľstva každého členského štátu;

ako aj všetky ostatné podrobnosti 
a dokumenty.

v) všetky ostatné podrobnosti a dokumenty.

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o spotrebiteľa a konkurenčné výhody, celoeurópske pokrytie a služby verejného 
záujmu sú kľúčové ciele rozhodnutia, mali by existovať minimálne požiadavky na obsah 
predkladaných žiadostí, v ktorých sa jasne uvedie, že dané ciele sú splnené. Požiadavka 80 % 
čiastočného pokrytia územia členských štátov a 50 % pokrytia obyvateľstva každého 
jednotlivého členského štátu sa zaviedla, aby sa dostatočne zaručilo, že žiaden členský štát 
nebude znevýhodnený.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 4 odsek 1 písmeno ba) (nové)

ba) žiadosti tiež obsahujú podrobnú 
analýzu navrhovaného systému a, v prípade 
každého členského štátu, analýzu týkajúcu 
sa koordinácie v súvislosti so žiadosťami o 
prihlásenie satelitných sietí, ktoré predložili 
tretie krajiny únii ITU do dátumu 
uverejnenia výzvy na podávanie žiadostí.

Or. en

Odôvodnenie

Kandidáti môžu ponúknuť, že pokryjú rozsiahlu oblasť územia EÚ, ale ak sa nespoliehajú na 
prihlásenie s vysokou prioritou, môže sa stať, že nebude možná koordinácia so satelitnými 
systémami tretích krajín v celej zóne pokrytia alebo v jej časti. Preto je dôležité vziať do 
úvahy iba tie zóny pokrytia, kde kandidáti majú skutočne možnosť poskytovať svoje služby 
v súlade s ustanoveniami rádiokomunikačného poriadku ITU. Je potrebné vypracovať 
podrobnú analýzu, aby sa zohľadnili iba tie územia, na ktorých je vysoko pravdepodobné, že 
sa na nich budú služby skutočne ponúkať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, 
Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-

Lebrecht Koch a Robert Goebbels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 4 odsek 1 písmeno ba) (nové)

ba) V žiadostiach je okrem toho uvedený 
záväzok žiadateľa, ktorý sa zaväzuje 
zabezpečiť, že navrhovaný systém bude 
poskytovať službu aspoň na 60 % celkovej 
rozlohy členských štátov, ktoré sa nachádza 
v Európe.  

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, 
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Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-
Lebrecht Koch a Robert Goebbels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 5 odsek 1

1. V priebehu 40 dní od uverejnenia 
zoznamu prijateľných žiadostí Komisia 
posúdi, či žiadatelia dokázali požadovanú 
úroveň technického a komerčného rozvoja 
svojich mobilných satelitných systémov. 
Takéto posúdenie vychádza z realizácie 
niekoľkých etáp uvedených v prílohe 
k tomuto rozhodnutiu. Tieto významné etapy 
ďalej definuje Komisia v súlade s postupom 
uvedeným v článku 10 ods. 2. V tejto fáze 
výberu sa zohľadňuje spoľahlivosť 
a životaschopnosť navrhovaných mobilných 
satelitných systémov.

1. V priebehu 40 dní od uverejnenia 
zoznamu prijateľných žiadostí Komisia 
posúdi, či žiadatelia dokázali požadovanú 
úroveň technického a komerčného rozvoja 
svojich mobilných satelitných systémov. 
Takéto posúdenie vychádza z uspokojivej 
realizácie prvej až piatej etapy, ktoré sú
ustanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu. 
. V tejto fáze výberu sa zohľadňuje 
spoľahlivosť žiadateľov a životaschopnosť 
navrhovaných mobilných satelitných 
systémov.

Or. en

Odôvodnenie

Kandidátom spĺňajúcim objektívne požiadavky sa umožní zúčastniť sa v prvom výberovom 
štádiu na spravodlivom základe bez diskriminácie. 

Prvá až piata etapa sú prvotné kroky investície do satelitných služieb, a preto umožňujú 
verejným úradom posúdiť skutočné odhodlanie uchádzačov ponúkajúcich dôveryhodné 
projekty.

Pôvodný rozsah pokrytia službami navrhovaných mobilných satelitných systémov by mal byť 
stanovený na dostatočnej úrovni, preto treba zvýšiť kapacitu takýchto systémov a zároveň 
zabezpečiť, aby prvé kroky neodradili prílev potrebných investícií zo strany kandidátov na 
budúcich prevádzkovateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Atanas Paparizov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 5 odsek 1a (nový)

1a. Uchádzač spĺňa tieto minimálne 
požiadavky:
a) celoeurópske geografické pokrytie:
Navrhovaný systém poskytuje pokrytie 
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na najmenej 80 % celkovej rozlohy 
členských štátov ležiacich v Európe na 
začiatku prevádzky služby;
b) cieľ verejnej politiky: 
Navrhovaný systém pozostáva z:

 poskytovania jednej alebo viacerých 
významných služieb verejného záujmu 
(napr. verejnej ochrany, pomoci pri 
zmierňovaní následkov katastrof), ktoré 
prispievajú k ochrane zdravia a bezpečnosti 
občanov Únie;

 poskytovania obojsmerných 
(interaktívnych) vysokorýchlostných 
dátových služieb v členských štátoch so 
širokopásmovým prístupom pod priemer 
EÚ vypočítaný na základe údajov 
dostupných najneskôr 6 mesiacov pred 
podaním žiadosti.

Or. en

Odôvodnenie

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 Odôvodnenies 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anni Podimata

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 5 odsek 1a (nový)

1a. Uchádzači musia splniť tieto 
minimálne požiadavky:



AM\708042SK.doc 11/23 PE400.683v02-00

SK

a) prínos pre spotrebiteľov a pre 
hospodársku súťaž:
Navrhovaný systém poskytuje najmenej dve 
z týchto služieb: jednosmerné 
multimediálne a dátové služby; základné 
hlasové služby a nízkorýchlostné 
interaktívne dátové služby; obojsmerné 
(interaktívne) vysokorýchlostné dátové a 
multimediálne služby;
b) celoeurópske geografické pokrytie:
Cieľom navrhovaného systému je 
zabezpečiť poskytovanie mobilných 
satelitných služieb na geografické pokrytie 
všetkých členských štátov Európskej únie.
Navrhovaný systém musí za súčasných 
podmienok poskytnúť mobilné satelitné 
služby na geografické pokrytie najmenej 70 
% územia členských štátov Európskej únie 
v momente zavedenia služby a musí sa 
zaviazať ku geografickému pokrytiu 
všetkých členských štátov Európskej únie 
v lehote maximálne 7 rokov.
c) ciele všeobecného záujmu:
Navrhovaný systém zahŕňa poskytovanie 
jednej alebo viacerých významných služieb 
verejného záujmu (napríklad verejnú 
ochranu, pomoc pri katastrofách) 
prispievajúcich k ochrane zdravia, 
bezpečnosti a ochrane občanov Únie.

Or. fr

Odôvodnenie

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 
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économique .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 6 odsek 1 úvodná časť

1. Ak kombinovaný dopyt po požadovanom 
rádiovom frekvenčnom spektre zo strany 
oprávnených žiadateľov, zistený v prvej fáze 
výberu, nepresiahne rozsah dostupného 
rádiového frekvenčného spektra určeného 
podľa článku 3 ods. 3, Komisia vyberie 
oprávnených žiadateľov podľa týchto 
ďalších kritérií:

1. Ak kombinovaný dopyt po požadovanom 
rádiovom frekvenčnom spektre zo strany 
oprávnených žiadateľov, zistený v prvej fáze 
výberu, nepresiahne rozsah dostupného 
rádiového frekvenčného spektra určeného 
podľa článku 3 ods. 3, Komisia zohľadní 
okrem iného východiskové informácie 
poskytnuté kandidátom v súlade s článkom 
4 ods. 1 písm. ba) a vyberie oprávnených 
žiadateľov podľa týchto kritérií s týmito 
prioritami:

Or. en

Odôvodnenie

Kandidáti môžu ponúknuť, že pokryjú rozsiahlu oblasť územia EÚ, ale ak sa nespoliehajú na 
prihlásenie s vysokou prioritou, môže sa stať, že nebude možná koordinácia so satelitnými 
systémami tretích krajín v celej zóne pokrytia alebo v jej časti. Preto je dôležité vziať do 
úvahy iba tie zóny pokrytia, kde kandidáti majú skutočne možnosť poskytovať svoje služby 
v súlade s ustanoveniami Rádiokomunikačného poriadku ITU. Je potrebné vypracovať 
podrobnú analýzu, aby sa zohľadnili iba tie územia, na ktorých je vysoko pravdepodobné, že 
sa na nich budú služby skutočne ponúkať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 6 odsek 1a)

a) prínos pre spotrebiteľov a pre 
hospodársku súťaž;

a) prínos pre spotrebiteľov a pre 
hospodársku súťaž, napr. pre hospodársku 
súťaž v oblasti infraštruktúry 
a rovnoprávny a otvorený prístup 
k platformám;

Or. de
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Odôvodnenie

Pri rozhodovaní o výbere sa musia zohľadniť aj kritériá ako ochrana a podpora kultúrnej 
rozmanitosti, ako aj pluralita médií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Article 6 odsek 1b)

b) efektívnosť frekvenčného spektra; b) efektívnosť frekvenčného spektra (váha 
20 %):

Toto kritérium sa týka efektívnosti 
frekvenčného spektra systému 
navrhovaného žiadateľom. Toto kritérium 
obsahuje dve podkritériá:

 celkový rozsah spektra požadovaný na 
dosiahnutie úrovne poskytovanej služby, 
pokiaľ ide o počet užívateľov a oblasť, pre 
ktorú sa zabezpečuje služba, ako aj 
dôležitosť poskytovanej služby z hľadiska 
verejnej bezpečnosti, kvalita, spoľahlivosť 
a náklady na poskytovanú službu;

 kapacita dátového toku;

Or. en

Odôvodnenie

Pri jednotlivých druhoch služieb sa  musia vziať do úvahy uvedené podstatné hľadiská, aby sa 
zabezpečilo účinné a vyrovnané využitie spektra (multimediálne prenosy, služby verejnej 
bezpečnosti atď.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Catherine Trautmann, Pilar del Castillo 
Vera, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig a Dominique Vlasto

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 6 odsek 1 písmeno b)

b) efektívnosť frekvenčného spektra; b) efektívnosť frekvenčného spektra (váha 
20 %):
Toto kritérium sa týka efektívnosti systému 
navrhovaného žiadateľom.  Toto kritérium 
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obsahuje dve podkritériá:

 celkový vyžadovaný rozsah spektra 
a počet prípadných užívateľov;

 kapacita dátového toku;

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa dosiahla výkonnosť spektra je dôležité vypočítať pomer medzi rozsahom spektra 
vyžadovaným pre daný systém a očakávaným výsledkom. Počet účastníkov alebo 
potenciálnych užívateľov je objektívne merateľný a najneutrálnejší parameter merania 
očakávaného výsledku efektívnosti spektra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 6 odsek 1 písmeno d)

d) ciele verejnej politiky. d) politické ciele vrátane podpory cieľov 
v spoločnom záujme, ako je ochrana 
a napomáhanie kultúrnej rozmanitosti, ako 
aj plurality médií.

Or. de

Odôvodnenie

Pri rozhodovaní o výbere sa musia zohľadniť aj kritériá ako ochrana a podpora kultúrnej 
rozmanitosti, ako aj pluralita médií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 6 odsek 1 písmeno c)

c) celoeurópske geografické pokrytie; c) celoeurópske geografické pokrytie (váha 
40 %):
Toto kritérium sa týka geografického 
územia, na ktorom sa poskytujú služby 
systémom navrhovaným žiadateľom. 
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Kritérium pozostáva z troch podkritérií:

 pokrytie všetkých členských štátov;

 poskytovanie služby v rámci každého 
členského štátu aspoň pre 50 % obyvateľov 
a aspoň na 60 % jeho rozlohy;

 miera geografického pokrytia (MGP) 
celkovej rozlohy členských štátov ležiacich 
v Európe na začiatku prevádzky služby, 
prahovou hodnotou je MGP 80 %;

Or. en

Odôvodnenie

Všetky členské štáty by boli pokryté mobilnými satelitnými službami, pretože tieto služby by 
mohli zohrať významnú úlohu pri prekonávaní digitálnej priepasti, pokiaľ ide o zemepisnú 
polohu (vrátane vidieckych a odľahlých oblastí) v rámci EÚ a efektívne celoeurópske pokrytie 
je podľa prevádzkovateľov technicky zrealizovateľné. Je dôležité posilňovať vnútorný trh 
a prispievať k územnej celistvosti. Navrhovaný rozsah pokrytia službami, ktoré bude 
poskytovať žiadateľ je teda významný prvok, ktorý by sa mal zohľadniť vhodným spôsobom 
počas výberového konania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Atanas Paparizov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 6 odsek 1 písmeno c)

c) celoeurópske geografické pokrytie; c) celoeurópske geografické pokrytie (váha 
40 %):
Toto kritérium sa týka geografického 
územia, na ktorom sa poskytujú služby 
systémom navrhovaným žiadateľom, to 
znamená miery geografického pokrytia 
(MGP) celkovej rozlohy členských štátov 
ležiacich v Európe na začiatku prevádzky 
služby, prahovou hodnotou je MGP 90 %.

Or. en

Odôvodnenie

Druhé štádium výberového postupu sa usporiada, ak žiadosť na vývoj mobilných satelitných 
služieb presahuje dostupné frekvenčné spektrum. V tomto ohľade by sa mali zaviesť vyššie 
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požiadavky pre perspektívnych poskytovateľov mobilných satelitných služieb, aby sa v 
maximálnej miere zabezpečili záujmy občanov EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, 
Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-

Lebrecht Koch a Robert Goebbels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 6 odsek 1 písmeno c)

c) celoeurópske geografické pokrytie; c) celoeurópske geografické pokrytie (váha 
40 %):
Toto kritérium sa týka geografického 
územia, na ktorom sa poskytujú služby 
systémom navrhovaným žiadateľom. Toto 
kritérium obsahuje dve podkritériá:

 počet členských štátov, v ktorých sa 
najmenej 50 % obyvateľstva nachádza na 
území, na ktorom sa služby poskytujú;

 miera geografického pokrytia (MGP) 
celkovej rozlohy členských štátov ležiacich 
v Európe na začiatku prevádzky služby, 
s cieľom včasného poskytovania 
celoeurópskeho pokrytia;

Or. en

Odôvodnenie

Pokrytie je jednou z kľúčových výhod hybridných pozemných satelitných systémov voči čisto 
pozemným systémom. S cieľom zabezpečiť, aby z mobilných satelitných služieb získaval 
maximálny počet európskych občanov je dôležité priznať dôležitú váhu [40 %] kritériám 
pokrytia.

Výberový postup sa bude zakladať na navrhovaných kritériách vrátane celoeurópskeho 
geografického pokrytia, a tak sa zabezpečí, že kandidáti predložia návrh na najlepšie možné 
pokrytie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 6 odsek 1 písmeno d)
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d) ciele verejnej politiky. d) ciele verejnej politiky (váha 20 %):
Toto kritérium sa týka miery, ktorou systém 
navrhovaný žiadateľom prispieva k 
dosiahnutiu určitých cieľov verejnej 
politiky neuvedených v kritériách 
vymedzených písmenami a) až c). Kritérium 
pozostáva z troch podkritérií:

 poskytovanie významných služieb 
verejného záujmu (napríklad verejnej 
ochrany, pomoci pri zmierňovaní následkov 
katastrof), ktoré prispievajú k ochrane 
zdravia a bezpečnosti občanov Únie;

 integrita a bezpečnosť systému;

 schopnosť navrhovaného systému 
prekonať digitálne rozdiely medzi 
regiónmi.

Or. en

Odôvodnenie

Mobilné satelitné služby majú významnú úlohu pri prekonávaní digitálnej priepasti, pokiaľ 
ide o zemepisnú polohu (vrátane vidieckych a odľahlých oblastí), čím sa posilňuje vnútorný 
trh a prispieva s ak územnej celistvosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Atanas Paparizov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 6 odsek 1 písmeno d)

d) ciele verejnej politiky. d) ciele verejnej politiky (váha 20 %):
Toto kritérium sa týka miery, ktorou systém 
navrhovaný žiadateľom prispieva k 
dosiahnutiu určitých cieľov verejnej 
politiky neuvedených v kritériách 
vymedzených písmenami a) až c). Kritérium 
pozostáva z troch podkritérií:

 poskytovanie významných služieb 
verejného záujmu (napríklad verejnej 
ochrany, pomoci pri zmierňovaní následkov 
katastrof), ktoré prispievajú k ochrane 
zdravia a bezpečnosti občanov Únie;
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 poskytovanie obojsmerných 
(interaktívnych) vysokorýchlostných 
dátových služieb v členských štátoch so 
širokopásmovým prístupom pod priemer 
EÚ vypočítaný na základe údajov 
dostupných najneskôr 6 mesiacov pred 
podaním žiadosti. 

 integrita a bezpečnosť systému.

Or. en

Odôvodnenie

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 Odôvodnenies 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Atanas Paparizov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 7 odsek 1

1. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, všetky
členské štáty podliehajúce systému výberu 
žiadateľov zabezpečia, aby ich príslušné 
orgány udelili takýmto žiadateľom všetky 
práva na využívanie špecifickej rádiovej 
frekvencie určenej v rozhodnutí Komisie 
prijatom podľa článku 5 ods. 2 alebo podľa 
článku 6 ods. 3 a všetky povolenia potrebné 
na prevádzkovanie mobilného satelitného 
systému. V rozhodnutí Komisie bude 
uvedená lehota, v rámci ktorej sa majú 
práva a povolenia udeliť.

1. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
príslušné orgány udelili vybraným
žiadateľom všetky práva na využívanie 
špecifickej rádiovej frekvencie určenej 
v rozhodnutí Komisie prijatom podľa článku 
5 ods. 2 alebo podľa článku 6 ods. 3 a všetky 
povolenia vyžadované ich vnútroštátnym 
právom potrebné na prevádzkovanie 
mobilného satelitného systému.

Or. en
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Odôvodnenie

Ak sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov niektorého z členských štátov nie je potrebné 
vydávať povolenia na prevádzku mobilného satelitného systému, nemali by sa tieto povolenia 
od nich vyžadovať, pretože by to znamenalo ďalšiu administratívnu záťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 7 odsek 1

1. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, 
všetky členské štáty podliehajúce systému 
výberu žiadateľov zabezpečia, aby ich 
príslušné orgány udelili takýmto žiadateľom
všetky práva na využívanie špecifickej 
rádiovej frekvencie určenej v rozhodnutí 
Komisie prijatom podľa článku 5 ods. 2 
alebo podľa článku 6 ods. 3 a všetky 
povolenia potrebné na prevádzkovanie 
mobilného satelitného systému. 
V rozhodnutí Komisie bude uvedená lehota, 
v rámci ktorej sa majú práva a povolenia 
udeliť.

1. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, 
všetky členské štáty zabezpečia, aby ich 
príslušné orgány udelili každému 
vybranému žiadateľovi všetky práva na 
využívanie špecifickej rádiovej frekvencie 
určenej v rozhodnutí Komisie prijatom 
podľa článku 5 ods. 2 alebo podľa článku 6 
ods. 3 a všetky povolenia potrebné na 
prevádzkovanie mobilného satelitného 
systému. V rozhodnutí Komisie bude 
uvedená lehota, v rámci ktorej sa majú práva 
a povolenia udeliť.

Or. en

Odôvodnenie

So zreteľom na to, že všetky členské štáty budú poskytovať licencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mary Honeyball

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 7 odsek 2b)

b) žiadatelia dodržiavajú významné etapy 
uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu 
v súlade s konečnými termínmi 
definovanými Komisiou na základe postupu 
uvedeného v článku 10 ods. 2;

b) žiadatelia dodržiavajú významné etapy č. 
6 až 9 ustanovené v prílohe k tomuto 
rozhodnutiu do 22 mesiacov od rozhodnutia 
o výbere žiadateľov; nedodržanie týchto 
etáp v tejto lehote umožní Komisii odobrať 
povolenie a vybrať ďalšieho žiadateľa 
podľa postupu uvedeného v hlave II.
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Or. en

Odôvodnenie

Frekvenčné spektrum je vzácne a malo by sa rýchlo prideliť ďalšiemu žiadateľovi, ak pôvodný 
žiadateľ nie je schopný ho využívať. Ak žiadateľ nebude schopný platiť alebo vyslať satelit 
a poskytovať komerčnú službu, je dôležité, aby sa frekvenčné spektrum mohlo rýchlo opätovne 
prideliť ďalšiemu poskytovateľovi s cieľom maximálneho využitia spektra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 7 odsek 2 písmeno d)

d) žiadatelia predložia príslušným orgánom 
členských štátov výročnú správu 
s podrobnými informáciami o stave vývoja 
mobilného satelitného systému;

d) žiadatelia predložia príslušným orgánom 
všetkých členských štátov výročnú správu 
s podrobnými informáciami o stave vývoja 
mobilného satelitného systému;

Or. en

Odôvodnenie

So zreteľom na to, že všetky členské štáty budú poskytovať licencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, 
Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-

Lebrecht Koch a Robert Goebbels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 7 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty rozhodnú o poskytnutí 
práva na užívanie frekvenčných podpásem 
v takej lehote a v takom rozsahu, ktoré 
nezasahujú do oblasti poskytovania služieb 
vybraných žiadateľov, v súlade s 
rozhodnutím 2007/98/ES.

Or. en
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Odôvodnenie

Pokiaľ sa časť spektra nevyužíva vybranými žiadateľmi v danom členskom štáte, tento štát by 
mal mať možnosť čo najlepšie využiť frekvenčné spektrum tým, že umožní prístup k službám 
ďalších kandidátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mary Honeyball

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 9 odsek 3a (nový)

3a. Ak žiadateľ nebude schopný platiť 
alebo inak plniť spoločné podmienky 
ustanovené v článku 7 ods. 2 a ak nie je 
schopný vypracovať životaschopný plán, 
aby splnil tieto podmienky do 30 dní, môže 
Komisia odobrať svoje povolenie 
a poskytnúť ho ďalšiemu žiadateľovi 
v súlade s hlavou II.

Or. en

Odôvodnenie

Treba zlepšiť postupy uplatňované v prípade zlyhania prevádzkovateľa mobilných satelitných 
sietí. Mali by sa zjednotiť postupy opätovného pridelenia spektra, ktoré sa použijú v situácii, 
ak žiadateľ nezačne prevádzkovať služby. Frekvenčné spektrum je vzácne a malo by sa 
opätovne prideliť ďalšiemu žiadateľovi, ak pôvodný žiadateľ nie je schopný ho využívať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mary Honeyball

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 9 odsek 3b (nový)

3b. Komisia preskúma každé navrhnuté 
zlúčenie alebo prevzatie ktoréhokoľvek 
žiadateľa iným žiadateľom, pokiaľ by to 
viedlo k prideleniu viac ako 15 MHz pre 
komunikáciu vesmír-zem (vo vzostupnom 
smere) a 15 MHz pre komunikáciu vesmír-
zem (v zostupnom smere) 
prevádzkovateľovi kombinovaného 
systému. Komisia môže obmedziť povolenie 
na jedného (zlúčeného) prevádzkovateľa 
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na 15 MHz vo vzostupnom smere a 15 MHz 
v zostupnom smere, ak by poskytnutie 
rozsiahlejšieho povolenia výrazne 
obmedzilo hospodársku súťaž.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom podporiť hospodársku súťaž by sa mali vybrať a zaviesť niekoľkí nezávislí 
prevádzkovatelia. Komisia by mala vyšetriť každé následné zlúčenia alebo prevzatia medzi 
žiadateľmi po udelení povolenia. V prípade potreby by Komisia mala byť schopná odvolať 
povolenie, ak by zlúčenie alebo prevzatie nebolo v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže. 
Znemožnilo by sa tým, aby sa výlučným prevádzkovateľom mobilných satelitných služieb stal 
jeden žiadateľ. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s pozmeňujúcim a 
doplňujúcim návrhom č. 4 podaným spravodajcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mary Honeyball

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Príloha Významné etapy bod 3

3. Realizácia bezpečnostného preskúmania 
návrhu

3. Realizácia bezpečnostného preskúmania 
návrhu

Bezpečnostné preskúmanie návrhu je 
etapou implementácie satelitu, v ktorej 
sa ukončí fáza návrhu a vývoja a začína sa 
fáza výroby.
Žiadateľ predloží jasné dôkazy o dokončení 
bezpečnostného preskúmania návrhu 
najneskôr do 90 pracovných dní po 
predložení žiadosti v súlade s významnými 
výrobnými etapami uvedenými v dohode 
o výrobe satelitu. Príslušný dokument 
podpíše spoločnosť vyrábajúca satelit 
a uvedie sa v ňom dátum dokončenia 
bezpečnostného preskúmania návrhu.

Or. en

Odôvodnenie

Bezpečnostné preskúmanie návrhu si vyžaduje veľmi veľa práce. Noví žiadatelia, ktorí 
v súčasnosti nemajú dohody o výrobe satelitu, musia investovať značné sumy, aby dokončili 
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tento proces. Reálne proces CDR nemôže začať, kým sa neprijme rozhodnutie o mobilných 
satelitných službách. Proces CDR bude za normálnych okolností trvať šesť mesiacov od 
začiatku platnosti zmluvy medzi prevádzkovateľom systému a výrobcom satelitu až po jeho 
ukončenie.
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