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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o výběru a povolování systémů 
poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS)
(KOM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0480),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0257/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro 
kulturu a vzdělávání (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Čl. 1 odst. 1

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

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

Měl by se zdůraznit celoevropský charakter navrhovaných družicových pohyblivých služeb.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 3 odst. 3 první pododstavec úvodní část

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

3. Komise regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 10 odst. 3a 
definuje:

Odůvodnění

Opatření, jejichž cílem je stanovit požadavky nebo podmínky srovnávacího výběrového řízení, 
jsou kvazilegislativními opatřeními. Mají obecný význam a jejich cílem je změnit jiné než 
podstatné prvky základního aktu jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky. Proto by 
měla být přijímána regulativním postupem s kontrolou a lhůty by se v zájmu efektivity měly 
zkrátit na 1 měsíc.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 3 odst. 3 písm. a)

a) kmitočtová pásma; a) kmitočtová dílčí pásma v rámci 
kmitočtového pásma 2 GHz; 

Odůvodnění

Mají-li být zajištěny veškeré výhody pro spotřebitele a přínos konkurenčních výhod, je třeba 
předejít vzniku dominantního postavení na trhu.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 3 odst. 3 písm. b)

b) rozsah spektra, které se přidělí 
vybraným žadatelům;

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

Odůvodnění

Mají-li být zajištěny veškeré výhody pro spotřebitele a přínos konkurenčních výhod, je třeba 
předejít vzniku dominantního postavení na trhu.
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Pozměňovací návrh 5
Čl. 5 odst. 1

1. Do 40 pracovních dnů po zveřejnění 
seznamu přijatelných žadatelů Komise 
posoudí, zda žadatelé prokázali 
požadovanou technickou a obchodní 
úroveň svých družicových pohyblivých 
systémů. Takovéto posouzení se provede 
na základě splnění řady etap uvedených
v příloze tohoto rozhodnutí. Tyto etapy 
budou podrobněji definovány Komisí 
postupem podle čl. 10 odst. 2. V celém 
průběhu této výběrové fáze se zohlední 
spolehlivost a životaschopnost 
navrhovaných družicových pohyblivých 
systémů.

1. Do 40 pracovních dnů po zveřejnění 
seznamu přijatelných žadatelů Komise 
posoudí, zda žadatelé prokázali 
požadovanou technickou a obchodní 
úroveň svých družicových pohyblivých 
systémů. Takovéto posouzení bude 
stanoveno na základě splnění či nesplnění 
minimálních požadavků uvedených v 
odstavci 1a a dokončení etap č. 1 až 5 
stanovených v příloze tohoto rozhodnutí.
V celém průběhu této výběrové fáze se 
zohlední spolehlivost a životaschopnost 
navrhovaných družicových pohyblivých 
systémů.

Odůvodnění

Klíčovými cíli tohoto rozhodnutí jsou výhody pro spotřebitele, přínos konkurenčních výhod, 
celoevropské pokrytí a služby veřejného zájmu. Proto je třeba tyto cíle začlenit mezi kritéria 
pro první fázi výběru, aby se zajistilo, že budou splněny, i kdyby ke druhé fázi výběru nedošlo. 
Definicí pěti etap nezbytných v první fázi výběru se text upřesňuje a poskytuje větší právní 
jistotu. Poněkud delší lhůta pro dokončení etapy č. 3 je v zájmu inovací.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 5 odst. 1a (nový)

1a. Žadatelé musí splnit následující 
minimální požadavky:
a) výhody pro spotřebitele a konkurenční 
výhody:
navrhovaný systém bude poskytovat 
alespoň dvě z následujících služeb: služby 
jednosměrného multimediálního přenosu 
a přenosu dat;  základní služby hlasového 
přenosu a nízkorychlostního 
interaktivního přenosu dat; služby 
obousměrného (interaktivního) 
vysokorychlostního přenosu dat a 
multimediálního přenosu;
b) celoevropské zeměpisné pokrytí: 
navrhovaný systém pokrývá k datu 
zahájení služby alespoň 70 % celkové 
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rozlohy evropského území členských 
států;
c) cíle veřejné politiky:
navrhovaný systém poskytuje rovněž 
jednu nebo více nezbytných služeb 
veřejného zájmu (např. ochranu 
veřejnosti a zmírňování následků 
katastrof), jež přispívají k ochraně zdraví 
a bezpečnosti občanů Unie.

Odůvodnění

Klíčovými cíli tohoto rozhodnutí jsou výhody pro spotřebitele, přínos konkurenčních výhod, 
celoevropské pokrytí a služby veřejného zájmu. Proto je třeba tyto cíle začlenit mezi kritéria 
pro první fázi výběru, aby se zajistilo, že budou splněny, i kdyby ke druhé fázi výběru nedošlo.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 6 odst. 1 úvodní část

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

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

Odůvodnění

Kritériím by měla být přidělena váha podle jejich relativní důležitosti.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 6 odst. 1 písm. a)

a) výhody pro spotřebitele a konkurenční 
výhody;

a) výhody pro spotřebitele a konkurenční 
výhody (váha 20 %):
Toto kritérium se týká výhod pro 
spotřebitele a konkurenčních výhod, které 
systém navržený žadatelem nabízí. 
Kritérium sdružuje dvě dílčí kritéria:
– počet koncových uživatelů a rozsah 
poskytovaných služeb;
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– datum zahájení komerčních služeb;

Odůvodnění

Popis kritéria.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 6 odst. 1 písm. b)

b) účinnost využití spektra; b) účinnost využití spektra (váha 20 %):
Toto kritérium se týká účinnosti, s jakou 
systém navržený žadatelem využívá 
spektra. Kritérium sdružuje dvě dílčí 
kritéria:
– celkový rozsah požadovaného spektra;
– kapacitu datového toku;

Odůvodnění

Popis kritéria.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 6 odst. 1 písm. c)

c) celoevropské zeměpisné pokrytí; c) celoevropské zeměpisné pokrytí (váha 
40 %):
Toto kritérium se týká zeměpisné oblasti, 
do níž systém navržený žadatelem dodává 
služby. Kritérium sdružuje dvě dílčí 
kritéria:
– počet členských států, ve kterých 
alespoň 50 % obyvatel žije v oblasti, do 
nichž jsou služby dodávány;
– míru zeměpisného pokrytí (DGC) 
celkové rozlohy evropského území 
členských států k datu zahájení služby, 
přičemž nejnižší hranicí je 80% DGC;

Odůvodnění

Popis kritéria.
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Pozměňovací návrh 11
Čl. 6 odst. 1 písm. d)

d) cíle veřejných politik. d) cíle veřejných politik (20 %):
Toto kritérium se týká toho, do jaké míry 
se systém navržený žadatelem podílí na 
dosahování určitých cílů veřejných 
politik, jichž se netýkají kritéria stanovená 
v písmenech a) až c). Kritérium sdružuje 
dvě dílčí kritéria:
– poskytování nezbytných služeb 
veřejného zájmu (např. ochrana 
veřejnosti a zmírňování následků 
katastrof), které přispívají k ochraně 
zdraví a bezpečnosti občanů Unie;
– integritu a bezpečnost systému.

Odůvodnění

Popis kritéria.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 6 odst. 2

2. Podrobné požadavky v rámci každého 
výběrového kritéria budou definovány 
Komisí postupem podle čl. 10 odst. 2. V 
celém průběhu této výběrové fáze se 
zohlední spolehlivost a životaschopnost 
navrhovaných družicových pohyblivých 
systémů.

2. Další podrobnosti týkající se každého 
výběrového kritéria stanoveného 
v článku 1 budou definovány Komisí 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 10 odst. 3a. V celém průběhu této 
výběrové fáze se zohlední spolehlivost 
a životaschopnost navrhovaných 
družicových pohyblivých systémů.

Odůvodnění

Komitologie jako v případě čl. 3 odst. 3 prvního pododstavce.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 7 odst. 2 písm. b)

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

b) žadatelé nejpozději do 22 měsíců od 
rozhodnutí o výběru žadatelů splní etapy 
č. 6 až 9 stanovené v příloze tohoto 
rozhodnutí;
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Odůvodnění

Stanovení lhůty pro dokončení všech devíti etap text upřesňuje a dodává mu větší právní 
jistotu.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 7 odst. 2 písm. c)

c) žadatelé vybraní v souladu s čl. 5 odst. 2 
splní minimální požadavky týkající se 
výhod pro spotřebitele a konkurenčních 
výhod, účinnosti využití spektra, 
celoevropského pokrytí a cílů veřejných 
politik, jak jsou podrobněji definovány 
Komisí postupem podle čl. 10 odst. 2;

c) žadatelé vybraní v souladu s čl. 5 odst. 2 
splní minimální požadavky stanovené 
v čl. 5 odst. 1a;

Pozměňovací návrh 15
Čl. 7 odst. 2 písm. ca) (nové)

ca) žadatelé dostojí všem závazkům 
uvedeným v jejich žádosti nebo během 
srovnávacího výběrového řízení bez 
ohledu na to, zda kombinovaná poptávka 
po rádiovém spektru přesáhne dostupný 
rozsah;

Odůvodnění

Žadatelé, kteří uspějí v první fázi výběru, musí být vázáni závazky, které v této fázi nabízejí.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 7 odst. 2 písm. e)

e) žadatelé dostojí všem závazkům 
učiněným během srovnávacího 
výběrového řízení;

vypouští se

Odůvodnění

Obsaženo v pozměňovacím návrhu k čl. 7 odst. 2 písm. ca) (nové).
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Pozměňovací návrh 17
Čl. 7 odst. 2 písm. f)

f) práva k používání spektra a povolení 
budou udělena na dobu stanovenou Komisí 
postupem podle čl. 10 odst. 2.

f) práva k používání spektra a povolení 
budou udělena na dobu patnácti let.

Odůvodnění

Upřesnění doby platnosti povolení text upřesňuje a dodává mu větší právní jistotu.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 7 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy, které k 1. lednu 2015 
nebudou spadat do oblasti družicové 
služby vybraného žadatele, mohou 
příslušné kmitočtové dílčí pásmo 
přidělené tomuto žadateli udělit jinému 
poskytovateli družicových pohyblivých 
služeb se sídlem v Unii nebo mimo ni, 
nebo provozovateli jiných systémů. Pokud 
tak členský stát učiní, nesmí způsobit 
narušení povolených systémů družicových 
pohyblivých služeb a náhradní 
provozovatel nepožaduje ochranu před 
narušením z jejich strany.

Odůvodnění

Rádiové spektrum je omezený zdroj a je třeba jej rozdělovat na bázi „co nebude využito, bude 
ztraceno“.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 8 odst. 3 písm. d)

d) práva k používání spektra a povolení 
budou udělena na dobu stanovenou Komisí 
postupem podle čl. 10 odst. 2.

d) práva k používání spektra a povolení 
budou udělena na období končící 
nejpozději k datu, kdy uplyne doba 
platnosti povolení přidruženého 
družicového pohyblivého systému.

Odůvodnění

Bližší určení doby platnosti povolení text upřesňuje a dodává mu větší právní jistotu.
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Pozměňovací návrh 20
Čl. 9 odst. 3

3. Komise postupem podle čl. 10 odst. 2
vymezí veškeré vhodné způsoby 
koordinovaného sledování a/nebo 
prosazování práva, včetně koordinovaného 
pozastavení či odebrání povolení, zejména 
v případech porušení společných podmínek 
stanovených v čl. 7 odst. 2.

3. Komise regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 10 odst. 3a vymezí 
veškeré vhodné způsoby koordinovaného 
sledování a/nebo prosazování práva, včetně 
koordinovaného pozastavení či odebrání 
povolení, zejména v případech porušení
společných podmínek stanovených v čl. 7 
odst. 2.

Odůvodnění

Komitologie jako v případě pozměňovacího návrhu 2.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 10 odst. 3a (nový)

3a. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se čl. 5a odst. 1 až 4, odst. 5 písm. 
b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na článek 8 zmíněného 
rozhodnutí.
Lhůty stanovené v čl. 5a odst. 3 písm. c), 
odst. 4 písm. b) a e) rozhodnutí 
1999/468/ES činí jeden měsíc.

Odůvodnění

Opatření, která mají obecný význam a jejichž cílem je změnit jiné než podstatné prvky 
základního aktu jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, by se měla přijímat 
regultativnmí postupem s kontrolou. V zájmu efektivnosti by kontrola měla být časově 
omezena na jednen měsíc.

Pozměňovací návrh 22
Příloha bod 1

1. Předložení žádosti o koordinaci 
Mezinárodní telekomunikační unii (ITU)

1. Předložení žádosti o koordinaci 
Mezinárodní telekomunikační unii (ITU)

Žadatel předloží jednoznačný doklad o 
tom, že správa odpovědná za systém 
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pohyblivých družicových služeb poskytla 
příslušné informace podle přílohy 4 
Radiokomunikačního řádu Mezinárodní 
telekomunikační unie.

Odůvodnění

Popis etapy.

Pozměňovací návrh 23
Příloha bod 2

2. Výroba družic 2. Výroba družic

Žadatel předloží jednoznačný doklad o 
závazné dohodě týkající se výroby družic. 
Tento dokument stanovuje výrobní etapy 
vedoucí k dokončení výroby družic 
požadovaných pro poskytovaní 
komerčních služeb. Dokument je 
podepsán žadatelem a výrobcem družic.

Odůvodnění

Popis etapy.

Pozměňovací návrh 24
Příloha bod 3

3. Dokončení kritického přezkoumání 
projektu

3. Dokončení kritického přezkoumání 
projektu

Kritické přezkoumání projektu je v 
procesu uvádění družice do provozu 
stádiem, kdy končí fáze projektu a vývoje 
a začíná výroba.

Žadatel nejpozději do tří měsíců od podání 
žádosti předloží jednoznačný doklad o 
dokončení kritického přezkoumání 
projektu v souladu s výrobními etapami 
stanovenými v dohodě o výrobě družic.
Příslušný dokument je podepsán 

výrobcem družic a uvádí se v něm datum 
dokončení kritického přezkoumání 
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projektu.

Odůvodnění

Popis etapy.

Pozměňovací návrh 25
Příloha bod 4

4. Dohoda o vypuštění družic 4. Dohoda o vypuštění družic

Žadatel předloží jednoznačný doklad 
o závazné dohodě týkající se vypuštění 
minimálního počtu družic, který je 
potřebný pro zajištění nepřetržité služby 
na území členských států EU. V tomto 
dokumentu jsou uvedena data vypuštění 
družic, služby související s jejich 
vypuštěním a smluvní podmínky týkající 
se náhrady škod. Dokument je podepsán 
žadatelem a společností, která družice 
vypouští.

Odůvodnění

Popis etapy.

Pozměňovací návrh 26
Příloha bod 5

5. Předávací pozemské stanice 5. Předávací pozemské stanice

Žadatel předloží jednoznačný doklad 
o závazné dohodě týkající se výstavby a 
instalace předávacích pozemských stanic, 
jejichž účelem bude poskytování 
družicových pohyblivých služeb na území 
členských států EU.

Odůvodnění

Popis etapy.

Pozměňovací návrh 27
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Příloha bod 6

6. Spojení družicových modulů 6. Spojení družicových modulů

Spojení je v procesu uvádění družice do 
provozu stádiem, ve kterém se 
komunikační modul sloučí se servisním 
modulem.
Žadatel předloží jednoznačný doklad o 
tom, že byla provedena kontrola 
připravenosti na test před spojením 
servisního a komunikačního modulu v 
souladu s výrobními etapami stanovenými 
v dohodě o výrobě družic. Příslušný 
dokument je podepsán výrobcem družic 
a uvádí se v něm datum, kdy bude spojení 
družic dokončeno.

Odůvodnění

Popis etapy.

Pozměňovací návrh 28
Příloha bod 7

7. Vypuštění družic 7. Vypuštění družic

Žadatel předloží jednoznačný doklad 
o úspěšném vypuštění družic a jejich 
rozmístění na oběžné dráze v počtu 
potřebném pro poskytování služeb na 
území členských států EU.

Odůvodnění

Popis etapy.

Pozměňovací návrh 29
Příloha bod 8

8. Kmitočtová koordinace 8. Kmitočtová koordinace

Žadatel předloží jasně zdokumentovaný 
důkaz o úspěšné kmitočtové koordinaci 
systému s ostatními družicovými 
pohyblivými systémy podle příslušných 
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ustanovení Radiokomunikačního řádu. 
Systém, který doloží splnění etap č. 1 až 7 
(včetně), však nemusí v této fázi dokládat 
úspěšné dokončení kmitočtové koordinace 
s těmi družicovými pohyblivými systémy, 
které etapy č. 1 až 7 (včetně) náležitým a 
odpovídajícím způsobem nesplnily.

Odůvodnění

Popis etapy.

Pozměňovací návrh 30
Příloha bod 9

9. Poskytování družicových služeb na 
území členských států EU

9. Poskytování družicových služeb na 
území členských států EU

Žadatel předloží jednoznačný doklad o 
tom, že efektivně poskytuje komerční 
družicové pohyblivé služby na území 
členských států EU za použití takového 
počtu družic, který uvedl v etapě č. 3.

Odůvodnění
Popis etapy.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Družicové pohyblivé služby (MSS) umožňují telekomunikaci mezi vesmírnými stanicemi 
(družicemi) a pohyblivými pozemskými stanicemi, a to buď přímo nebo prostřednictvím 
pozemních komplementárních komponentů (CGC). MSS existují již od sedmdesátých let 
20. století, kdy jejich úkolem byla komunikace v případech nouze či ohrožení a bezpečnostní 
komunikace, zejména pro lodě a letadla, protože na moři a ve vzduchu lze poměrně snadno 
zajistit potřebný dosah signálu. Někdejší nabídka MSS se omezovala na nízkorychlostní 
hlasový, faxový a datový přenos, v posledních deseti letech se však možnosti a kapacity 
systémů zvýšily natolik, že umožňují obousměrný multimediální přenos, družicový přenos 
zpráv a širokopásmové připojení k internetu. Nejnovější vývoj umožnil využívání systémů 
MSS ke zpětnému přenosu signálu z letadel na zem, který podporuje mobilní komunikace na 
palubě letadla.

Na zemi komunikaci prostřednictvím MSS v mnoha oblastech narušují stromy a budovy, 
zejména ve velkých nadmořských výškách, kde je družice na obloze umístěna poměrně nízko, 
a může být proto snadněji zastíněna. Tento problém by mohlo vyřešit zřízení sítě CGC, které 
by opakovaly signál vyslaný družicí. Tento systém, který by mohl být zřízen jednoduše 
úpravou stávajícího vybavení 2G/3G, by umožnil širší využití MSS, včetně mobilního 
televizního vysílání.

Na základě rozhodnutí Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), které systémům 
poskytujícím družicové pohyblivé služby určilo rádiové spektrum v kmitočtových pásmech 
2 GHz (1980–2010 MHz ve vzestupném směru a 2170–2200 MHz v sestupném směru) přijala 
Komise v únoru 2007 rozhodnutí, podle nějž by členské státy měly dát tato kmitočtová pásma 
k dispozici za účelem harmonizace přístupu k MSS. Členské státy souhlasily s tím, že se 
vzdají svých vnitrostátních práv na přidělování spektra, protože MSS mají široký dosah 
a rušení přes hranice států tedy není snadné zabránit. Harmonizovaný přístup v oblasti MSS 
navíc zamezuje roztříštěnosti vnitřního trhu a umožňuje evropské technologii, aby se stala 
celosvětově konkurenceschopnou v duchu lisabonské agendy. Rozhodnutí Komise z února 
2007 však ponechalo členským státům právo vydávat povolení k provozu CGC na jejich 
území.

Rozhodnutí Komise z února 2007 stanovilo, že v oblasti MSS by se mělo postupovat 
harmonizovaným způsobem, neurčilo však, jak by provozovatelé MSS v EU měli být vybíráni 
a jak by jim mělo být udělováno povolení. Jelikož z minulosti není znám takový mechanismus 
pro provádění podobného procesu výběru a povolování, je zapotřebí rozhodnutí Rady a 
Parlamentu podle článku 95 Smlouvy. Rozhodnutí o MSS je specifické a jedinečné. Je 
správné, že výběr a povolování systémů MSS se řeší zcela odděleně od balíčku opatření
v oblasti telekomunikací, který má provést širokou a celkovou reformu správy rádiového 
spektra založenou na principech služby a technologické neutrality. Stávající rozhodnutí se 
naopak týká prováděcích kroků při výběru a povolování systémů, které vyplývají 
z harmonizovaného rozhodnutí o využití kmitočtových pásem 2 GHz konkrétně pro MSS. 

Zpravodajka vítá návrh Komise a maximálně s ním souhlasí. Pozměňovací návrhy, které 
předkládá, pramení z domněnky, že některé prvky výběru a povolování jsou politického spíše 
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než čistě technického charakteru a nemělo by se o nich proto rozhodovat pouhým postupem 
projednávání ve výborech. 

Ve svém usnesení ze dne 14. února 2007 s názvem „Směřování k evropské politice v oblasti 
rádiového spektra“ se Evropský parlament jasně zavázal ke službám veřejného a obecného 
zájmu a zdůraznil význam dostupnosti širokého pásma a mobilní komunikace ve venkovských 
a méně rozvinutých regionech.Zpravodajka proto usilovala o to, aby v textu rozhodnutí byl 
jasně cítit důraz a význam např. služeb veřejného zájmu a celoevropského zeměpisného 
pokrytí. Zpravodajka také navrhuje, aby se tam, kde je navrhován postup projednávání ve 
výborech doplňující ustanovení tohoto rozhodnutí, zavedl postup projednávání ve výborech 
s kontrolou a se zkrácením lhůt na jeden měsíc v zájmu efektivity. 

Toto rozhodnutí nabízí evropským poskytovatelům MSS jedinečnou příležitost zaujmout 
vedoucí postavení na světovém trhu, kde konkurence neustále sílí, avšak nebude-li o procesu 
výběru a povolování systémů MSS rozhodnuto okamžitě, může jim tato příležitost uniknout. 
V zájmu evropských občanů a evropského průmyslu zpravodajka doufá, že Parlament, 
Komise a Rada budou úzce spolupracovat a dosáhnou včasné dohody v prvním čtení.
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