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Predlog spremembe, ki ga vlaga Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 31
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Zakonska določitev mobilnih 
satelitskih storitev pred revizijo 
telekomunikacijskega paketa bi z 
regulativnega vidika bila sporna, zato jo je 
treba sprejeti zgolj kot izjemo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 32
Uvodna izjava 12
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(12) Razen tega uspešen začetek takšnih 
storitev zahteva uskladitev zakonodajnega 
ukrepanja d r ž a v  članic. Razlike v 
nacionalnih izbirnih postopkih lahko še 
vedno povzročijo drobitev notranjega trga 
zaradi različnega izvajanja izbirnih meril, 
vključno s tehtanjem meril ali različnimi 
časovnimi razporedi izbirnih postopkov. To 
bi povzročilo obstoj pisanega mozaika 
uspešnih prosilcev, izbranih v nasprotju z 
vseevropsko naravo teh mobilnih satelitskih 
storitev. Izbira različnih mobilnih satelitskih 
obratovalcev s strani različnih držav članic 
bi lahko pomenila zapletene razmere 
škodljivega motenja ali bi lahko celo 
pomenila, da je izbranemu obratovalcu 
onemogočeno zagotavljanje vseevropske 
storitve, na primer, kadar so obratovalcu 
dodeljene različne radijske frekvence v 
različnih državah članicah. Zato je treba 
usklajevanje izbirnih meril dopolniti z 
uvedbo skupnega mehanizma za izbiro, ki bi 
zagotovil usklajen rezultat izbire za vse 
države članice.

(12) Razen tega uspešen začetek takšnih 
storitev zahteva uskladitev zakonodajnega 
ukrepanja d r ž a v  članic. Razlike v 
nacionalnih izbirnih postopkih lahko še 
vedno povzročijo drobitev notranjega trga 
zaradi različnega izvajanja izbirnih meril, 
vključno s tehtanjem meril ali različnimi 
časovnimi razporedi izbirnih postopkov. To 
bi povzročilo obstoj pisanega mozaika 
uspešnih prosilcev, izbranih v nasprotju z 
vseevropsko naravo teh mobilnih satelitskih 
storitev. Izbira različnih mobilnih satelitskih 
obratovalcev s strani različnih držav članic 
bi lahko pomenila zapletene razmere 
škodljivega motenja ali bi lahko celo 
pomenila, da je izbranemu obratovalcu 
onemogočeno zagotavljanje vseevropske 
storitve, na primer, kadar so obratovalcu 
dodeljene različne radijske frekvence v 
različnih državah članicah. Zato je treba 
usklajevanje izbirnih meril dopolniti z 
uvedbo skupnega mehanizma za izbiro, ki bi 
zagotovil usklajen rezultat izbire za vse 
države članice. Glede na pristojnost držav 
članic, da zagotavljajo in spodbujajo 
kulturno raznolikost ter medijsko 
mnogovrstnost radia, je treba zagotoviti, da 
se uporaba nacionalnih predpisov o 
medijih in koncentraciji medijev zaradi 
usklajene odločitve o izbiri ne bo 
spreminjala.

Or. de

Obrazložitev

V pravnem besedilu mora biti jasno navedeno, da se pristojnosti držav članic glede uporabe 
nacionalnih predpisov o medijih in koncentraciji medijev zaradi odločitve o izbiri ne bodo 
spreminjale. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anni Podimata

Predlog spremembe 33
Člen 1, odstavek 1
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1. Namen te odločbe je oblikovati postopek 
Skupnosti za skupno izbiro obratovalcev 
mobilnih satelitskih sistemov in opredeliti 
določbe za usklajeno odobritev izbranih 
obratovalcev s strani držav članic za uporabo 
radijskega spektra za delovanje mobilnih 
satelitskih sistemov, da se olajša razvoj 
konkurenčnega notranjega trga mobilnih 
satelitskih storitev v Skupnosti.

1. Namen te odločbe je oblikovati postopek 
Skupnosti za skupno izbiro obratovalcev 
mobilnih satelitskih sistemov in opredeliti 
določbe za usklajeno odobritev izbranih 
obratovalcev s strani vseh držav članic za 
uporabo radijskega spektra za delovanje 
mobilnih satelitskih sistemov, da se olajša 
razvoj konkurenčnega notranjega trga 
mobilnih satelitskih storitev v celotni 
Skupnosti in da se zagotovi geografska 
pokritost vseh držav članic.

Or. fr

Obrazložitev

Poudariti bi bilo treba vseevropsko naravo predlaganih mobilnih satelitskih storitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 34
Člen 1, odstavek 1

1. Namen te odločbe je oblikovati postopek 
Skupnosti za skupno izbiro obratovalcev 
mobilnih satelitskih sistemov in opredeliti 
določbe za usklajeno odobritev izbranih 
obratovalcev s strani držav članic za uporabo 
radijskega spektra za delovanje mobilnih 
satelitskih sistemov, da se olajša razvoj 
konkurenčnega notranjega trga mobilnih 
satelitskih storitev v Skupnosti.

1. Namen te odločbe je oblikovati postopek 
Skupnosti za skupno izbiro obratovalcev 
mobilnih satelitskih sistemov in opredeliti 
določbe za usklajeno odobritev izbranih 
obratovalcev s strani vseh držav članic za 
uporabo radijskega spektra za delovanje 
mobilnih satelitskih sistemov, da se olajša 
razvoj konkurenčnega notranjega trga 
mobilnih satelitskih storitev po vsej
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Sčasoma bodo vse države članice podeljevale licence.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Atanas Paparizov

Predlog spremembe 35
Člen 1, odstavek 1

1. Namen te odločbe je oblikovati postopek 
Skupnosti za skupno izbiro obratovalcev 
mobilnih satelitskih sistemov in opredeliti 
določbe za usklajeno odobritev izbranih 
obratovalcev s strani držav članic za uporabo 
radijskega spektra za delovanje mobilnih 
satelitskih sistemov, da se olajša razvoj 
konkurenčnega notranjega trga mobilnih 
satelitskih storitev v Skupnosti.

1. Namen te odločbe je oblikovati postopek 
Skupnosti za skupno izbiro obratovalcev 
mobilnih satelitskih sistemov in opredeliti 
določbe za usklajeno odobritev izbranih 
obratovalcev s strani držav članic za uporabo 
radijskega spektra za delovanje mobilnih 
satelitskih sistemov, da se olajša razvoj 
konkurenčnega notranjega trga mobilnih 
satelitskih storitev v vseh državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Vseevropsko naravo predlaganih mobilnih satelitskih storitev bi bilo treba poudariti tako, da 
bi bila pokritost vseh držav članic jasna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 36
Člen 1, odstavek 3

3. Države članice odobrijo izbrane 
obratovalce mobilnih satelitskih sistemov v 
skladu z določbami iz naslova III.

3. Vse države članice odobrijo izbrane 
obratovalce mobilnih satelitskih sistemov v 
skladu z določbami iz naslova III.

Or. en

Obrazložitev

Sčasoma bodo vse države članice podeljevale licence.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anni Podimata

Predlog spremembe 37
Člen 1, odstavek 3

3. Države članice odobrijo izbrane 3. Vse države članice odobrijo izbrane 
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obratovalce mobilnih satelitskih sistemov v 
skladu z določbami iz naslova III.

obratovalce mobilnih satelitskih sistemov v 
skladu z določbami iz naslova III.

Or. fr

Obrazložitev

Poudariti bi bilo treba vseevropsko naravo predlaganih mobilnih satelitskih storitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anni Podimata

Predlog spremembe 38
Člen 3, odstavek 1

1. Komisija organizira primerjalni izbirni 
postopek za izbiro obratovalcev mobilnih 
satelitskih sistemov. Pri tem Komisiji v 
skladu s členom 10 pomaga Odbor za 
komunikacije.

1. Komisija organizira primerjalni izbirni 
postopek za izbiro obratovalcev mobilnih 
satelitskih sistemov, ki bodo zagotavljali 
storitve na geografski pokritosti vseh držav 
članic Evropske unije. Pri tem Komisiji v 
skladu s členom 10 pomaga Odbor za 
komunikacije.

Or. fr

Obrazložitev

Poudariti bi bilo treba vseevropsko naravo predlaganih mobilnih satelitskih storitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anni Podimata

Predlog spremembe 39
Člen 3, odstavek 2

2. Cilj tega postopka je, da se brez 
nepotrebnega odlašanja začne uporabljati 
frekvenčni pas 2 GHz in hkrati na pošten in 
nediskriminatoren način omogoči prosilcem, 
da sodelujejo v primerjalnem izbirnem 
postopku.

2. Cilj tega postopka je, da se brez 
nepotrebnega odlašanja začne uporabljati 
frekvenčni pas 2 GHz in hkrati na pošten in 
nediskriminatoren način omogoči prosilcem, 
da sodelujejo v primerjalnem izbirnem 
postopku, prav tako mora postopek potekati 
ob spoštovanju načela preglednosti in 
neodvisnosti do prosilcev.

Or. fr
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Obrazložitev

Poleg poštenih in nediskriminatornih pogojev za sodelovanje v primerjalnem izbirnem 
postopku za prosilce je treba poudariti tudi, da mora postopek potekati ob spoštovanju načela 
preglednosti in neodvisnosti do prosilcev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean-Pierre Audy

Predlog spremembe 40
Člen 3, odstavek 3

3. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
10(2) opredeli:

3. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
10(2) opredeli:

(a) frekvenčne pasove;
(b) dele spektra, ki se dodelijo izbranim 
prosilcem;

(a) dele spektra, ki se dodelijo izbranim 
prosilcem, ki ne smejo presegati 15 MHz za 
komunikacijo Zemlja – vesolje in 15 MHz 
za komunikacijo vesolje – Zemlja, in se 
dodelijo kateremu koli prosilcu;

(c) podrobne zahteve primerjalnega 
izbirnega postopka;

(b) podrobne zahteve primerjalnega 
izbirnega postopka;

(d) podatke in dokumente, ki se vključijo v 
prijave;

(c) podatke in dokumente, ki se vključijo v 
prijave;

(e) pogoje, pod katerimi se lahko razkrijejo 
informacije o prijavah.

(d) pogoje, pod katerimi se lahko razkrijejo 
informacije o prijavah.

Razpis za prošnje in vse podrobne zahteve, 
opredeljene v skladu s tem odstavkom, se 
objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Razpis za prošnje in vse podrobne zahteve, 
opredeljene v skladu s tem odstavkom, se 
objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Člen 1.5 že določa frekvenčne pasove. Zaradi tega je točka a) nepotrebna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Atanas Paparizov

Predlog spremembe 41
Člen 4, odstavek 1, točka (b)

(b) v prijavah se opredeli količina (b) v prijavah se opredeli količina 
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zahtevanega radijskega spektra ter vključijo zahtevanega radijskega spektra ter vključijo:
izjave in dokazi v zvezi z zahtevanimi 
etapnimi cilji in merili za izbiro

(i) izjave in dokazi v zvezi z zahtevanimi 
etapnimi cilji in merili za izbiro

(ii) obveznost prosilca, da zagotovi mobilne 
satelitske storitve najmanj na delu ozemlja 
vsake države članice od začetka storitve;
(ii) obveznost prosilca, da zagotovi mobilne 
satelitske storitve na najmanj 80 % skupne 
površine ozemlja držav članic od začetka 
storitve;
(iv) načrt za zagotovitev mobilnih 
satelitskih storitev v vseh državah članicah 
in YA najmanj 50 % prebivalstva v vsaki 
državi članici;

ter tudi vsi drugi podatki in dokumenti. (v) vsi drugi podatki in dokumenti.

Or. en

Obrazložitev

Ker so ugodnosti za potrošnike in konkurenčne prednosti, vseevropska pokritost in storitve 
javnega interesa ključni cilji odločbe, morajo obstajati minimalne zahteve glede vsebine 
oddanih prijav, ki jasno določajo, da je treba izpolniti omenjene cilje. Zahteva po 80-odstotni 
delni pokritosti na ozemlju držav članic in 50-odstotni pokritosti prebivalstva posamezne 
države članice se uvede zaradi zagotovila, da nobena država članica ne bi zaostajala. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 42
Člen 4, odstavek 1, točka (b a) (novo)

(ba) prijave obsegajo tudi podrobno 
razčlenitev predlaganega sistema in, za 
vsako državo članico, vprašanja 
usklajevanja z Mednarodno zvezo za 
telekomunikacije, kar zadeva satelitska 
omrežja, o katerih so tretje države obvestile 
zvezo pred dnevom objave razpisa za 
prošnje.

Or. en
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Obrazložitev

Kandidati lahko izjavijo, da bodo pokrivali velike dele ozemlja EU, a če ne morejo računati 
na prednostno obravnavo, jim morda na vsem ali na delu območja, ki naj bi ga pokrivali, ne 
bo uspelo uskladiti svojega sistema s tistimi iz tretjih držav. Zato je pomembno, da se 
upoštevajo samo območja, na katerih imajo kandidati resne možnosti, da opravljajo svoje 
storitve v skladu s pravilnikom o radiokomunikacijah Mednarodne zveze za telekomunikacije 
(ITU). Podrobna razčlenitev je potrebna, da se opredelijo samo območja, na katerih je 
verjetnost, da bodo storitve dejansko ponujene, velika.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Predlog spremembe 43
Člen 4, odstavek 1, točka (b a) (novo)

(ba) Poleg tega se prosilec v prijavi obveže, 
da bo predlagani sistem zagotavljal storitve 
na vsaj 60 % skupne površine držav članic, 
ki se nahajajo v Evropi.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Predlog spremembe 44
Člen 5, odstavek 1

1. V 40 dneh po objavi seznama 
sprejemljivih prosilcev Komisija oceni, ali 
so prosilci dokazali zahtevano raven 
tehničnega in tržnega razvoja svojih 
mobilnih satelitskih sistemov. Takšna ocena 
temelji na izpolnitvi številnih etapnih ciljev, 
navedenih v Prilogi k tej odločbi. Komisija 
bo te etapne cilje dodatno opredelila v 
skladu s postopkom iz člena 10(2). V tej 
fazi izbire se upoštevata verodostojnost in 
ekonomska upravičenost predlaganih 
mobilnih satelitskih sistemov.

1. V 40 dneh po objavi seznama 
sprejemljivih prosilcev Komisija oceni, ali 
so prosilci dokazali zahtevano raven 
tehničnega in tržnega razvoja svojih 
mobilnih satelitskih sistemov. Takšna ocena 
temelji na zadovoljivi izpolnitvi etapnih 
ciljev od ena do pet, določenih v Prilogi k 
tej odločbi. V tej fazi izbire se upoštevata 
verodostojnost prosilcev in ekonomska 
upravičenost predlaganih mobilnih 
satelitskih sistemov.
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Or. en

Obrazložitev

Kandidatom, ki izpolnjujejo objektivne zahteve, se dovoli, da na pošten in nediskriminatoren 
način sodelujejo v prvi fazi izbire. 

Etapni cilji od ena do pet so prvi koraki naložbe v satelitski sistem in javnim organom 
omogočajo, da ocenijo dejansko zavzetost prosilcev, ki predstavljajo verodostojne projekte.

Raven začetna pokritosti površine s predlaganimi mobilnimi satelitskimi sistemi mora biti 
dovolj visoka, zato je treba povečati zmogljivosti teh sistemov, hkrati pa zagotoviti, da prvi 
korak ne bo odbil naložb kandidatov za upravljavce.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Atanas Paparizov

Predlog spremembe 45
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. Prosilci morajo izpolniti naslednje 
minimalne zahteve:
(b) vseevropska geografska pokritost:
predlagani sistem zagotavlja pokritost 
najmanj 80% skupne površine ozemlja 
držav članic, ki se ob začetku izvajanja 
storitve nahajajo v Evropi;
(b) cilji javnega interesa: 
Predlagani sistem vključuje:

 zagotavljanje ene ali več storitev 
ključnega javnega interesa (kot sta civilna 
zaščita ali pomoč ob nesrečah), ki
prispevajo k varovanju zdravja ter varnosti 
ali zaščiti državljanov Unije,

 zagotavljanje dvosmernih (interaktivnih) 
podatkovnih storitev z visoko hitrostjo 
prenosa v državah članicah s 
širokopasovnim dostopom, ki ne dosega 
povprečja v EU, kar se izračuna na osnovi 
podatkov, ki so na voljo najkasneje 6 
mesecev pred vložitvijo prijave.

Or. en
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anni Podimata

Predlog spremembe 46
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1bis. Prosilci morajo izpolniti naslednje 
minimalne zahteve:
(a) koristi za potrošnike in konkurenčne 
koristi:
predlagani sistem zagotavlja najmanj dvoje 
od naslednjega: enosmerne multimedijske 
in podatkovne storitve; osnovne 
interaktivne glasovne storitve in storitve z 
nizko hitrostjo prenosa; dvosmerne 
(interaktivne) podatkovne storitve z visoko 
hitrostjo prenosa in multimedijske storitve;
(b) vseevropska geografska pokritost:
s predlaganim sistemom se namerava 
zagotoviti geografska pokritost vseh držav 
članic Evropske unije z mobilnimi 
satelitskimi storitvami. Vendar mora 
predlagani sistem glede na sedanje razmere 
zagotavljati geografsko pokritost vsaj 70 % 
ozemlja držav članic Evropske unije z 
mobilnimi satelitskimi storitvami v 
trenutku, ko se storitev vzpostavi, in se 
mora z vzpostavitvijo obvezati, da bo 
dosegel geografsko pokritost vseh držav 
članic Evropske unije v roku največ 7 let;
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(c) cilji javne politike:
predlagani sistem vključuje zagotavljanje
ene ali več storitev ključnega javnega 
interesa (kot sta civilna zaščita, pomoč ob 
nesrečah), ki prispevajo k varovanju 
zdravja, zaščiti in varnosti državljanov 
Unije.

Or. fr

Obrazložitev

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 .

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 47
Člen 6, odstavek 1, uvodni del

1. Če skupna količina frekvenc radijskega 
spektra, ki jih zahtevajo upravičeni prosilci, 
določeni v prvi fazi izbire, presega količino 
razpoložljivega radijskega spektra, 
opredeljenega v skladu s členom 3(3), 
Komisija izbere upravičene prosilce v skladu 
z naslednjimi merili:

1. Če skupna količina frekvenc radijskega 
spektra, ki jih zahtevajo upravičeni prosilci, 
določeni v prvi fazi izbire, presega količino 
razpoložljivega radijskega spektra, 
opredeljenega v skladu s členom 3(3), 
Komisija izbere upravičene prosilce v skladu 
z naslednjimi merili ob upoštevanju med 
drugim prvotnih informacij, ki jih je 
kandidat posredoval v skladu s členom 
4(1)(ba):

Or. en
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Obrazložitev

Kandidati lahko izjavijo, da bodo pokrivali velike dele ozemlja EU, a če ne morejo računati 
na prednostno obravnavo, jim morda na vsem ali na delu območja, ki naj bi ga pokrivali, ne 
bo uspelo uskladiti svojega sistema s tistimi iz tretjih držav. Zato je pomembno, da se 
upoštevajo samo območja, na katerih imajo kandidati resne možnosti, da opravljajo svoje 
storitve v skladu s pravilnikom o radiokomunikacijah Mednarodne zveze za telekomunikacije 
(ITU). Podrobna razčlenitev je potrebna, da se opredelijo samo območja, na katerih je 
verjetnost, da bodo storitve dejansko ponujene, velika.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 48
Člen 6, odstavek 1, točka (a)

(a) koristi za potrošnike in konkurenčne 
koristi;

a) koristi za potrošnike in konkurenčne 
koristi, na primer za infrastrukturno 
konkurenco in enakovreden ter odprt 
dostop do platform;

Or. de

Obrazložitev

Pri odločitvi o izbiri je treba upoštevati tudi merila o zaščiti in spodbujanju kulturne 
raznolikosti ter medijski mnogovrstnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 49
Člen 6, odstavek 1, točka (b)

(b) učinkovitost spektra; (b) učinkovitost spektra (20-odstotno 
ponderiranje)
To merilo zadeva učinkovitost spektra 
sistema, ki ga predlaga prosilec in obsega 
dvoje podrejenih meril:

 skupni obseg spektra, potreben za dosego 
ravni storitve, ki jo je treba zagotavljati, v 
smislu števila uporabnikov in geografske 
pokritosti ter pomena storitve, ki jo je treba 
zagotavljati za javno varnost, kakovosti, 
zanesljivosti in cene storitve;



AM\708042SL.doc 13/22 PE400.683v02-00

SL

 zmogljivost pretoka podatkov;

Or. en

Obrazložitev

Omenjene kritične dejavnike je treba upoštevati, da se zagotovi učinkovita in uravnotežena 
uporaba spektra za različne vrste storitev (multimedijske storitve, storitve javne varnosti itd.)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre 
Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Dominique Vlasto

Predlog spremembe 50
Člen 6, odstavek 1, točka (b)

(b) učinkovitost spektra; (b) učinkovitost spektra (20-odstotno 
ponderiranje)
To merilo zadeva učinkovitost sistema, ki 
ga predlaga prosilec  in obsega dvoje 
podrejenih meril:

 skupni obseg potrebnega spektra in 
število potencialnih uporabnikov;

 zmogljivost pretoka podatkov;

Or. en

Obrazložitev

Za doseganje učinkovitosti spektra je treba izračunati razmerje med spektrom, ki je za nek 
sistem potreben, in pričakovanimi rezultati. Število naročnikov ali potencialnih uporabnikov 
je merljivo in je najbolj nevtralno merilo za merjenje pričakovanih rezultatov v zvezi z 
učinkovitostjo spektra.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 51
Člen 6, odstavek 1, točka (d)

(d) cilji javne politike. d) cilji javne politike, vključno s 
spodbujanjem ciljev za javno dobro.
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Or. de

Obrazložitev

Pri odločitvi o izbiri je treba upoštevati tudi merila o zaščiti in spodbujanju kulturne 
raznolikosti ter medijski mnogovrstnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 52
Člen 6, odstavek 1, točka (c)

(c) vseevropska geografska pokritost; (c) vseevropska geografska pokritost (40-
odstotna ponderacija):
To merilo zadeva geografsko območje, kjer 
se zagotavljajo storitve s pomočjo sistema, 
ki ga predlaga prosilec, in obsega tri 
podrejena merila:

 pokritost vseh držav članic;

 zagotavljanje storitve za najmanj 50 % 
prebivalstva in na vsaj 60 % ozemlja vsake 
države članice;

 stopnjo geografske pokritosti skupne 
površine ozemlja držav članic, ki se ob 
začetku izvajanja storitev nahajajo v 
Evropi, pri čemer je prag geografske 
pokritosti 80-odstoten;

Or. en

Obrazložitev

Mobilne satelitske storitve bi morale pokrivati vse države članice, saj so lahko pomembne pri 
premoščanju digitalne vrzeli z geografskega vidika (vključno s podeželskimi in oddaljenimi 
območji) v vsej EU in je vseevropska pokritost po mnenju upravljavcev tehnično izvedljiva. 
Krepitev notranjega trga in prispevanje k ozemeljski povezanosti je bistvena. Zato je 
predlagano pokrivanje območja s storitvami, ki jih zagotavlja prosilec, pomembna značilnost, 
ki jo je treba v izbirnem postopku ustrezno upoštevati.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Atanas Paparizov

Predlog spremembe 53
Člen 6, odstavek 1, točka (c)

(c) vseevropska geografska pokritost; (c) vseevropska geografska pokritost (40-
odstotna ponderacija):
To merilo zadeva geografsko območje, kjer 
se zagotavljajo storitve s pomočjo sistema, 
ki ga predlaga prosilec, torej stopnjo 
geografske pokritosti skupne površine 
ozemlja držav članic, ki se ob začetku 
izvajanja storitev nahajajo v Evropi, pri 
čemer je prag geografske pokritosti 90-
odstoten.

Or. en

Obrazložitev

Druga faza izbire se organizira, če zahteva po razvoju mobilnih satelitskih storitev presega 
razpoložljivi spekter. V tem oziru bi bilo treba za potencialne upravljavce določiti višje 
zahteve, da se v čim večji meri upoštevajo interesi državljanov EU.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Predlog spremembe 54
Člen 6, odstavek 1, točka (c)

(c) vseevropska geografska pokritost; (c) vseevropska geografska pokritost (40-
odstotna ponderacija):
To merilo zadeva geografsko območje, kjer 
se zagotavljajo storitve s pomočjo sistema, 
ki ga predlaga prosilec, in obsega dvoje 
podrejenih meril:

 število držav članic, v katerih vsaj 50 % 
prebivalstva živi na območju, kjer se 
zagotavljajo storitve;

 stopnjo geografske pokritosti skupne 
površine ozemlja držav članic, ki se ob 
začetku izvajanja storitev nahajajo v 
Evropi, pri čemer je cilj zagotavljati čim 
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hitrejšo vseevropsko pokritost;

Or. en

Obrazložitev

Pokritost je ena ključnih prednosti hibridnih satelitsko zemeljskih sistemov v primerjavi z 
izključno zemeljskimi sistemi. Da bi lahko čim večje število evropskih državljanov izkoristilo 
prednosti mobilnih satelitskih storitev, je pomembno, da ima merilo pokritosti veliko težo 
[40%].

Izbirni postopek bo temeljil na predlaganih merilih, ki vključujejo vseevropsko geografsko 
pokritost in zagotavljajo, da kandidati predlagajo čim boljšo pokritost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 55
Člen 6, odstavek 1, točka (d)

(d) cilji javne politike. (d) cilji javne politike (20 %):

To merilo zadeva obseg, v katerem sistem, 
ki ga predlaga prosilec, prispeva k 
doseganju nekaterih ciljev javnega 
interesa, ki niso zajeti v merilih iz točk od 
(a) do (c), in obsega tri podrejena merila:

 zagotavljanje storitev ključnega javnega 
interesa (kot sta civilna zaščita in pomoč ob 
nesrečah), ki prispevajo k varovanju 
zdravja ter varnosti in zaščiti državljanov 
Unije;

 celovitost in varnost sistema;

 sposobnost predlaganega sistema, da 
premosti digitalni razkorak med regijami.

Or. en

Obrazložitev

Mobilne satelitske storitve so lahko pomembne za premoščanje digitalne vrzeli z geografskega 
vidika (vključno s podeželskimi in oddaljenimi območji), krepitev notranjega trga in 
prispevanje k ozemeljski povezanosti.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Atanas Paparizov

Predlog spremembe 56
Člen 6, odstavek 1, točka (d)

(d) cilji javne politike. (d) cilji javne politike (20 %):

To merilo zadeva obseg, v katerem sistem, 
ki ga predlaga prosilec, prispeva k 
doseganju nekaterih ciljev javnega 
interesa, ki niso zajeti v merilih iz točk od 
(a) do (c), in obsega tri podrejena merila:

 zagotavljanje storitev ključnega javnega 
interesa (kot sta civilna zaščita in pomoč ob 
nesrečah), ki prispevajo k varovanju 
zdravja ter varnosti in zaščiti državljanov 
Unije;

 zagotavljanje dvosmernih (interaktivnih) 
podatkovnih storitev z veliko hitrostjo 
prenosa v državah članicah s 
širokopasovnim dostopom, ki ne dosega 
povprečja v EU, kar se izračuna na osnovi 
podatkov, ki so na voljo najkasneje 6 
mesecev pred vložitvijo prijave; 

 celovitost in varnost sistema.

Or. en

Obrazložitev

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.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Atanas Paparizov

Predlog spremembe 57
Člen 7, odstavek 1

1. Države članice, ki jih bo zajemal sistem 
izbranega prosilca, zagotovijo, da njihovi 
pristojni organi takšnemu prosilcu podelijo 
vsako pravico za uporabo posebne radijske 
frekvence, opredeljene v odločitvi Komisije 
v skladu s členom 5(2) ali 6(3), in vsako 
odobritev, ki je potrebna za delovanje 
mobilnega satelitskega sistema. V odločitvi 
Komisije se določi rok, v katerem se 
podelijo te pravice in odobritve.

1. Države članice zagotovijo, da njihovi 
pristojni organi izbranemu prosilcu podelijo 
vsako pravico za uporabo posebne radijske 
frekvence, opredeljene v odločitvi Komisije 
v skladu s členom 5(2) ali 6(3), in vsako 
odobritev, ki je po njihovem nacionalnem 
pravu potrebna za delovanje mobilnega 
satelitskega sistema.

Or. en

Obrazložitev

Če nacionalno pravo nekaterih držav članic ne zahteva izdaje dovoljenja za delovanje 
mobilnega satelitskega sistema, ga tem državam ni treba izdajati, saj bi to povzročalo 
dodatno upravno breme.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 58
Člen 7, odstavek 1

1. Države članice, ki jih bo zajemal sistem 
izbranega prosilca, zagotovijo, da njihovi 
pristojni organi takšnemu prosilcu podelijo 
vsako pravico za uporabo posebne radijske 
frekvence, opredeljene v odločitvi Komisije 
v skladu s členom 5(2) ali 6(3), in vsako 
odobritev, ki je potrebna za delovanje 
mobilnega satelitskega sistema. V odločitvi 
Komisije se določi rok, v katerem se 
podelijo te pravice in odobritve.

1. Vse države članice zagotovijo, da njihovi 
pristojni organi vsem izbranim prosilcem
podelijo vsako pravico za uporabo posebne 
radijske frekvence, opredeljene v odločitvi 
Komisije v skladu s členom 5(2) ali 6(3), in 
vsako odobritev, ki je potrebna za delovanje 
mobilnega satelitskega sistema. V odločitvi 
Komisije se določi rok, v katerem se 
podelijo te pravice in odobritve.

Or. en

Obrazložitev

Sčasoma bodo vse države članice podeljevale licence.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Mary Honeyball

Predlog spremembe 59
Člen 7, odstavek 2, točka (b)

(b) prosilci izpolnijo etapne cilje iz Priloge k 
tej odločbi v skladu z roki, ki jih Komisija 
določi v skladu s postopkom iz člena 10(2);

(b) prosilci izpolnijo etapne cilje od šest do 
devet iz Priloge k tej odločbi v 22 mesecih 
po sklepu o izbiri prosilcev; če ti cilji v 
določenem časovnem obdobju niso 
izpolnjeni, lahko Komisija prekliče 
odobritev in v skladu s postopkom iz 
naslova II izbere drugega prosilca.

Or. en

Obrazložitev

Ker je spekter omejen, ga je treba hitro dodeliti drugemu prosilcu, če ga prvi ni sposoben 
izkoristiti. Če prosilec objavi stečaj ali ni sposoben lansirati satelita ter zagotavljati 
komercialne storitve, je pomembno, da se spekter čim prej dodeli drugemu upravljavcu in 
zagotovi njegova čim večja izkoriščenost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 60
Člen 7, odstavek 2, točka (d)

(d) prosilci pristojnim organom držav članic 
predložijo letno poročilo, ki podrobno 
navaja stanje razvoja mobilnega satelitskega 
sistema;

(d) prosilci pristojnim organom vseh držav 
članic predložijo letno poročilo, ki podrobno 
navaja stanje razvoja mobilnega satelitskega 
sistema;

Or. en

Obrazložitev

Sčasoma bodo vse države članice podeljevale licence.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Predlog spremembe 61
Člen 7, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice lahko v skladu s 
sklepom št. 2007/98/ES podeljujejo pravice 
za uporabo ustreznih frekvenčnih 
podpasov, ko in če se ti ne nahajajo na 
območju storitev izbranega prosilca.

Or. en

Obrazložitev

Če izbrani prosilec v neki državi članici nekega spektra ne uporablja, lahko ta država izboljša 
njegovo uporabo tako, da tam dovoli opravljanje storitev drugih kandidatov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mary Honeyball

Predlog spremembe 62
Člen 9, odstavek 3 a (novo)

3a. Če prosilec objavi stečaj ali kako 
drugače ne more izpolniti splošnih pogojev 
iz člena 7(2) ter ne more z uresničljivim 
načrtom dokazati, da bo te pogoje v 30 
dneh izpolnil, mu lahko Komisija odvzame 
odobritev in jo v skladu z naslovom II 
podeli drugemu prosilcu.

Or. en

Obrazložitev

Postopke obravnave neuspeha upravljavca mobilnih satelitskih sistemov je treba izboljšati. 
Za primer neuspeha prosilca pri zagotavljanju storitev je treba racionalizirati postopke za 
prerazporeditev spektra. Ker je spekter omejen, ga je treba dodeliti drugemu prosilcu, če ga 
prvi ni več sposoben izkoriščati.



AM\708042SL.doc 21/22 PE400.683v02-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mary Honeyball

Predlog spremembe 63
Člen 9, odstavek 3 b (novo)

3b. Komisija preuči vse predlagane 
združitve ali prevzeme prosilcev, če bi se pri 
tem več kot 15MHz komunikacije Zemlja–
vesolje (navzgor) in 15MHz komunikacije 
vesolje–Zemlja (navzdol) preneslo na 
pridruženega upravljavca. Komisija lahko 
omeji odobritev za posameznega 
(združenega) upravljavca na 15MHz 
navzgor in 15 MHz navzdol, če bi se z 
odobritvijo širšega spektra močno 
zmanjšala konkurenca.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi spodbujanja konkurence je treba izbrati in ohraniti več neodvisnih upravljavcev. 
Komisija mora preučiti vse kasnejše združitve in prevzeme med prosilci, ki sledijo odobritvi. 
Po potrebi mora imeti možnost, da odobritev prekliče, če imata združitev ali prevzem 
protikonkurenčni učinek. Tako preprečuje, da bi en sam prosilec postal edini upravljavec 
mobilnih satelitskih storitev. Predlagana sprememba je v skladu s predlogom spremembe 4 
poročevalca.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mary Honeyball

Predlog spremembe 64
Priloga, Etapni cilji, točka 3

3. Dokončanje kritičnega pregleda načrta 3. Dokončanje kritičnega pregleda načrta

Kritični pregled načrta je faza v procesu 
izvedbe vesoljskega vozila, ko se konča faza 
načrtovanja in razvoja ter začne faza 
izdelave.
Prosilec najkasneje tri mesece po vložitvi 
prijave jasno dokaže, da je končal kritični 
pregled načrta v skladu z etapnimi cilji 
gradnje, navedenimi v sporazumu o 
proizvodnji satelitov. Podjetje za 
proizvodnjo satelitov podpiše ustrezni 
dokument, v katerem je naveden datum 
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zaključka kritičnega pregleda načrta.

Or. en

Obrazložitev

Za kritični pregled načrta je potrebnega precej dela. Novi prosilci, ki nimajo sklenjenih 
pogodb o proizvodnji satelitev, morajo vložiti precej sredstev v zaključek tega procesa. 
Stvarno gledano se proces kritičnega pregleda ne more začeti pred sklenitvijo odločitve o 
mobilnih satelitskih storitvah. Kritični pregled načrta ponavadi traja šest mesecev od začetka 
pogodbe med upravljavcem sistema in proizvajalcem satelitov.
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