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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek kiválasztásáról és engedélyezéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0480),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek 
alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0257/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Kulturális és 
Oktatási Bizottság véleményére (A6–0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
1. cikk (1) bekezdés

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

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

Indokolás

Hangsúlyozni kell a javasolt mobil műholdas szolgáltatások páneurópai jellegét.

Módosítás: 2
3. cikk (3) bekezdés, első albekezdés, bevezető rész

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

3. A Bizottság a 10. cikk (3a)
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban meghatározza a következőket:

Indokolás

Az összehasonlító kiválasztási eljárás követelményeinek vagy feltételeinek meghatározását 
célzó intézkedések kvázi-jogalkotási intézkedések. Ezek olyan általános hatályú intézkedések, 
amelyek az alap jogi eszköz nem alapvető elemeinek módosítását célozzák, új nem alapvető 
elemek hozzáadásával történő kiegészítéssel és azokat ezért az ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni, hatékonysági okokból a határidők 1 hónapra 
történő rövidítésével.

Módosítás: 3
3. cikk (3) bekezdés a) pont

a) a frekvenciasávok; (a) a 2 GHz frekvenciasávon belüli 
alfrekvenciasávok;

Indokolás

A verseny és a fogyasztók számára a teljes körű előnyök biztosítása céljából meg kell 
akadályozni a piaci erőfölényt.

Módosítás: 4
3. cikk, (3) bekezdés b) pont

(b) a kiválasztott pályázóknak kiosztandó 
spektrum mennyisége;

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

Indokolás

A verseny és a fogyasztók számára a teljes körű előnyök biztosítása céljából meg kell 
akadályozni a piaci erőfölényt.

Módosítás: 5
5. cikk, (1) bekezdés 

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

1. Az elfogadott pályázók listájának 
közzétételét követő 40 munkanapon belül a 
Bizottság felméri, hogy a pályázók a mobil 
műholdas rendszereik műszaki és 
kereskedelmi fejlődésére vonatkozóan 
elérik-e a kívánt szintet. Ezek az 
értékelések az (1a) bekezdésben 
meghatározott minimumkövetelmények 
teljesítése vagy ezekhez viszonyított más 
mód, továbbá az e határozat mellékletében 
meghatározott, egytől ötig terjedő 
szakaszok teljesítése szerint kerülnek 
meghatározásra. A javasolt mobil 
műholdas rendszerek hitelességét és 
megvalósíthatóságát e kiválasztási fázis 
során végig figyelembe kell venni.

Indokolás

A határozatnak egyaránt kulcsfontosságú célkitűzései közé tartoznak a fogyasztók és a 
verseny tekintetében keletkező előnyök, a páneurópai lefedettség és a közérdekű 
szolgáltatások. Ezért ezeknek a kiválasztási kritériumok első fázisában kell szerepelniük 
annak biztosítására, hogy azok a kiválasztás második fázisának elmaradása esetén is 
teljesülnek. Az első fázishoz szükséges öt szakasz meghatározása fokozza az egyértelműséget 
és a biztonságot. Az innováció érdekét szolgálja a harmadik szakasz tekintetében a kissé 
hosszabb teljesítési határidő.

Módosítás: 6
5. cikk (1 a) bekezdés (új)

(1a) A pályázóknak meg kell felelniük a 
következő minimumkövetelményeknek:
a) fogyasztói és versenyelőnyök;
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A javasolt rendszer az alábbiak közül 
legalább kettőt nyújt: egyirányú 
multimédia és adatszolgáltatások; 
alapvető hangátviteli és alacsony 
sebességű interaktív adatátviteli 
szolgáltatások; kétirányú (interaktív) nagy 
sebességű adat és multimédia-
szolgáltatások;
b) pán-európai földrajzi lefedettség; 
A javasolt rendszer legalább a szolgáltatás 
megkezdésekor Európán belül fekvő 
tagállamok összesített szárazföldi 
területének 70%-át lefedi;
c) közérdekű politikai célkitűzések.
A javasolt rendszer tartalmazza egy vagy 
több olyan létfontosságú közérdekű 
szolgáltatás (mint a közvédelem, 
katasztrófaelhárítás) nyújtását, amelyek 
hozzájárulnak az Unió polgárai 
egészségének vagy biztonságának 
védelméhez.

Indokolás

A határozatnak egyaránt kulcsfontosságú célkitűzései közé tartoznak a fogyasztók és a 
verseny tekintetében keletkező előnyök, a páneurópai lefedettség és a közérdekű 
szolgáltatások. Ezért ezeknek a kiválasztási kritériumok első szakaszában kell szerepelniük 
annak biztosítására, hogy azok a kiválasztás második szakaszának elmaradása esetén is 
teljesülnek.

Módosítás 7
6. cikk (1) bekezdés, bevezető szöveg

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

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

A kritériumokat relatív fontosságuk szerint kell súlyozni.

Módosítás: 8
6. cikk (1) bekezdés a) pont

a) fogyasztói és versenyelőnyök; a) fogyasztói és versenyelőnyök (20%-os 
súlyozás):
Ez a kritérium a pályázó által javasolt 
rendszer nyújtotta fogyasztói és 
versenyelőnyökre vonatkozik. A kritérium 
a következő két részből tevődik össze:
- a végfelhasználók száma és a nyújtott 
szolgáltatások köre;
- a kereskedelmi szolgáltatások 
megindításának napja;

Indokolás

A kritérium részletezése.

Módosítás: 9
6. cikk (1) bekezdés b) pont

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

Ez a kritérium a pályázó által javasolt 
rendszer spektrumhatékonyságára 
vonatkozik. A kritérium a következő két 
részből tevődik össze:
- a szükséges spektrum teljes nagysága;
- az adatfolyam-kapacitás;

Indokolás

A kritérium részletezése.

Módosítás: 10
6. cikk (1) bekezdés c) pont
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c) pán-európai földrajzi lefedettség; b) pán-európai földrajzi lefedettség (40%-
os súlyozás):
Ez a kritérium arra a földrajzi területre 
vonatkozik, ahol a pályázó által javasolt 
rendszer a szolgáltatásokat nyújtja. A 
kritérium a következő két részből tevődik 
össze:
- azon tagállamok száma, amelyekben 
legalább a lakosság 50% olyan területen 
belül él, ahol a szolgáltatásokat nyújtják;
- a földrajzi lefedettség foka az Európán 
belül fekvő tagállamok összesített 
szárazföldi területéhez viszonyítva, a 
szolgáltatás megkezdésekor, a határérték 
80%;

Indokolás

A kritérium részletezése.

Módosítás: 11
6. cikk (1) bekezdés d) pont

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

Indokolás

A kritérium részletezése.
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Módosítás: 12
6. cikk (2) bekezdés

(2) Az egyes kiválasztási szempontokra 
vonatkozó részletes követelményeket a 
Bizottság a 10. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárás szerint határozza meg. A 
javasolt mobil műholdas rendszerek 
hitelességét és megvalósíthatóságát e 
kiválasztási fázis során végig figyelembe 
kell venni.

(2) Az (1) bekezdésben említett egyes 
kiválasztási szempontokra vonatkozó
további részleteket a Bizottság a 10. cikk 
(3a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárás szerint 
határozza meg: A javasolt mobil műholdas 
rendszerek hitelességét és 
megvalósíthatóságát e kiválasztási fázis 
során végig figyelembe kell venni.

Indokolás

Komitológia előírása, a 3. cikk (3) bekezdése első albekezdésének módosításával 
megegyezően.

Módosítás: 13
7. cikk (2) bekezdés b) pont

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

b) a pályázók a pályázók kiválasztásáról 
szóló döntéstől számított 22 hónapon belül 
teljesítik az e határozat mellékletében 
szereplő, hattól kilencig 
terjedőszakaszokat.

Indokolás
A mind a kilenc szakasz teljesítésére vonatkozó határidő meghatározása fokozza az 
egyértelműséget és a bizonyosságot.

Módosítás: 14
137. cikk (2) bekezdés c) pont

c) az 5. cikk (2) bekezdése szerint 
kiválasztott pályázók megfelelnek a 
fogyasztói és versenyelőnyökkel, a 
spektrumhatékonysággal, a pán-európai 
lefedettséggel és a közérdekű politikai 
célkitűzésekkel kapcsolatos 
minimumkövetelményeknek, amelyeket 
részletesebben a Bizottság a 10. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 

(c) c) az 5. cikk (2) bekezdése szerint 
kiválasztott pályázók megfelelnek az 5. 
cikk (1a) bekezdésében meghatározott 
minimumkövetelményeknek.
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összhangban határoz meg;

Indokolás

Módosítás: 15
7. cikk (2) bekezdés ca.) pont (új)

(ca) a pályázók betartják a pályázatukban 
vagy az összehasonlító kiválasztási eljárás 
során tett minden 
kötelezettségvállalásokat, attól 
függetlenül, hogy a rádióspektrum iránti 
egyesített igényük meghaladja-e a 
rendelkezésre álló mennyiséget;

Indokolás

Az első kiválasztási fázison sikerrel túljutó pályázóknak kötve kell maradniuk az e fázisban 
felajánlott kötelezettségvállalásokhoz.

Módosítás: 16
7. cikk, (7) bekezdés, e) pont

e) a pályázók az összehasonlító 
kiválasztási eljárás folyamán vállalt 
valamennyi kötelezettségvállalásnak 
megfelelnek;

törölve

Indokolás

Ezt a rendelkezést tartalmazza a 7. cikk (2) bekezdése, ca) pontjára vonatkozó módosítás (új).

Módosítás: 17
7. cikk (2) bekezdés f) pont

f) a használati jogokat és az engedélyeket a 
10. cikk (2) bekezdésében említett eljárás 
szerint a Bizottság által meghatározott 
időtartamra vonatkozóan adják meg.

(f) a használati jogokat és az engedélyeket 
tizenöt éves időtartamra adják meg.

Indokolás

Az engedély időbeli hatályának meghatározása fokozza az egyértelműséget és a 
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bizonyosságot.

Módosítás: 18
7. cikk (2 a) bekezdés (új)

(2a) Azok a tagállamok, amelyek 2015. 
január 1-jén kívül maradnak a 
kiválasztott pályázók műholdas 
szolgáltatási területén, az e pályázónak 
kiosztott alfrekvenciasávot az Unión belül 
vagy kívül letelepedett, más mobil 
műholdas szolgáltatásokat nyújtónak 
adhatják, vagy pedig más rendszerek 
üzemeltetőjének. Ennek során ez a 
tagállam nem okoz zavarást az 
engedélyezett mobil műholdas 
szolgáltatási rendszerekben és a 
helyettesítő üzemeltető nem kér védelmet a 
részükről érkező zavarással szemben.

Indokolás

A spektrum ritka erőforrás és ezért azt „használd vagy elveszíted” alapon kell szétosztani.

Módosítás:19
8. cikk (3) bekezdés d) pont

d) a használati jogokat és az engedélyeket 
a 10. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárás szerint a Bizottság által 
meghatározott időtartamra vonatkozóan
adják meg.

d) a használati jogokat és az engedélyeket a
legfeljebb a kapcsolódó mobil műholdas 
rendszer engedélyének lejáratáig terjedő 
időtartamra adják meg.

Indokolás

Az engedély időbeli hatályának meghatározása fokozza az egyértelműséget és a 
bizonyosságot. 

Módosítás: 20
9.cikk (3) bekezdés

(3) A Bizottság a 10. cikk (2)
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően meghatározza az összehangolt 

(3) A Bizottság a 10. cikk (3a)
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárásnak 
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ellenőrzési és/vagy végrehajtási eljárásokra 
vonatkozó megfelelő módozatokat, 
beleértve az engedélyek koordinált 
felfüggesztését vagy visszavonását, 
különösen a 7. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott közös feltételek megszegése 
esetén.

megfelelően meghatározza az összehangolt 
ellenőrzési és/vagy végrehajtási eljárásokra 
vonatkozó megfelelő módozatokat, 
beleértve az engedélyek koordinált 
felfüggesztését vagy visszavonását, 
különösen a 7. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott közös feltételek megszegése 
esetén.

Indokolás

Komitológia előírása, mint a 2. módosítás esetében.

Módosítás: 21
10. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 
5a. cikkének (1)–(4) és (5b) bekezdését és 
7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az 
említett határozat 8. cikkének 
rendelkezéseire.
Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (3) 
bekezdésének c) pontjában, (4) 
bekezdésének b) és e) pontjában 
megállapított határidő egy hónap.

Indokolás

Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást kell alkalmazni olyan általános 
hatályú intézkedések elfogadására, amelyek az alap jogi eszköz nem alapvető elemeinek 
módosítását célozzák, új nem alapvető elemek hozzáadásával történő kiegészítéssel. Az 
ellenőrzést hatékonysági okokból egy hónapra kell lerövidíteni.

Módosítás:22
Melléklet, 1. pont

1. A Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) 
koordináció iránti kérelmének benyújtása

1. A Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) 
koordináció iránti kérelmének benyújtása

A pályázónak egyértelmű bizonyítékot kell 
arra szolgáltatnia, hogy a mobil műholdas 
szolgáltatásokat nyújtó rendszerért felelős 
kezelő benyújtotta a vonatkozó ITU RR 4. 
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függeléke szerinti információkat.

Indokolás

A szakasz pontos meghatározása.

Módosítás: 23
Melléklet, 2. pont

2. Műholdgyártás 2. Műholdgyártás

A pályázónak egyértelmű bizonyítékot kell 
arra szolgáltatnia, hogy kötelező erejű 
megállapodást kötött műholdjainak 
legyártására. A dokumentumnak meg kell 
határoznia a kereskedelmi 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
műholdak legyártásának befejezéséhez
vezető építési szakaszokat. A 
dokumentumot a pályázónak és a 
műholdgyártó társaságnak kell aláírnia.

Indokolás

A szakasz pontos meghatározása.

Módosítás: 24
Melléklet, 3. pont

3. A kritikus tervezési felülvizsgálat 
elvégzése

5. A kritikus tervezési felülvizsgálat 
elvégzése

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

Indokolás

A szakasz pontos meghatározása.

Módosítás:25
Melléklet, 4. pont

4. A műhold elindítására vonatkozó 
megállapodás

3. A műhold elindítására vonatkozó 
megállapodás

A pályázónak egyértelmű bizonyítékot kell 
arra szolgáltatnia, hogy kötelező erejű 
megállapodást kötött az EU 
tagállamainak területén belül a 
folyamatos szolgáltatás biztosításához 
szükséges minimális számú műhold 
elindítására. A dokumentumnak meg kell 
határoznia az indítási dátumokat és 
indítási szolgáltatásokat, valamint a 
kártérítésre vonatkozó szerződési 
feltételeket. A dokumentumot a 
pályázónak és a műholdat elindító 
vállalatnak kell aláírnia.

Indokolás

A szakasz pontos meghatározása.

Módosítás: 26
Melléklet, 5. pont

5. Földi átjáró állomások 4. Földi átjáró állomások

A pályázónak egyértelmű bizonyítékot kell 
arra szolgáltatnia, hogy kötelező erejű 
megállapodást kötött azon földi átjáró 
állomások megépítésére és üzembe 
helyezésére, amelyeket az EU tagállamai 
területén belül mobil műholdas 
szolgáltatás nyújtásához fognak 
használni.
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Indokolás

A szakasz pontos meghatározása.

Módosítás: 27
Melléklet, 6. pont

6. Műholdtársítás 6. Műholdtársítás

A társítás az űrhajózási végrehajtási 
folyamat azon szakasza, amelynél a 
kommunikációs modult integrálják a 
szolgáltatási modulba.
A pályázónak egyértelmű bizonyítékot kell 
arra szolgáltatnia, hogy a kommunikációs 
és szolgáltatási modul társítása 
tekintetében a tesztkészültségi 
felülvizsgálat megtörtént, a 
műholdgyártási megállapodásban jelzett 
építési szakaszoknak megfelelően. A 
vonatkozó dokumentumot a műholdgyártó 
társaság írja alá, és abban feltüntetik a 
műholdtársítás befejezésének napját.

Indokolás

A szakasz pontos meghatározása.

Módosítás: 28
Melléklet, 7. pont

7. A műholdak indítása 7. A műholdak indítása

A pályázónak egyértelmű bizonyítékot kell 
arra szolgáltatnia, hogy az EU-s 
tagállamok területén belüli 
szolgáltatásnyújtás biztosításához 
szükséges számú műholdat sikeresen 
elindította és orbitális pályára állította.

Indokolás

A szakasz pontos meghatározása.
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Módosítás: 29
Melléklet, 8. pont

8. Frekvenciakoordináció 8. Frekvenciakoordináció

A pályázónak egyértelmű és okirati 
bizonyítékot kell szolgáltatnia a rendszer 
sikeres frekvenciakoordinációjára más 
mobil műholdas rendszerek tekintetében, 
a Rádiószabályzat vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően. Az 1-7. 
szakasznak való megfelelést bizonyító 
rendszernek azonban ebben a szakaszban 
nem kell igazolnia az olyan mobil 
műholdas rendszerekkel való sikeres 
frekvenciakoordináció befejezését, 
amelyek nem felelnek meg teljesen és 
ésszerűen az 1-7. szakasznak.

Indokolás

A szakasz pontos meghatározása.

Módosítás: 30
Melléklet, 9. pont

9. A műholdas szolgáltatás nyújtása az 
Európai Unió tagállamainak területén belül

9. A műholdas szolgáltatás nyújtása az 
Európai Unió tagállamainak területén belül

A pályázónak egyértelmű bizonyítékot kell 
arra szolgáltatnia, hogy az előzőleg a 3. 
szakaszban meghatározott számú műhold 
felhasználásával ténylegesen nyújtja a 
kereskedelmi mobil műholdas 
szolgáltatásokat az EU tagállamainak 
területén.

Indokolás

A szakasz pontos meghatározása.
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INDOKOLÁS

A mobil műholdas rendszerek távközlést biztosítanak az űrállomások (műholdak) és a mobil 
földi állomások között, közvetlenül vagy rögzített földi elemeken keresztül. Mobil műholdas 
rendszerek már a 70-es évek óta léteznek vészhelyzeti és végszükség esetén történő 
kommunikáció és biztonsági kommunikáció céljából, különösen hajók és repülőgépek 
számára, mivel a tengeren és levegőben egyszerű a szükséges „rálátás” biztosítása. A korai 
mobil műholdas rendszerek alacsony sebességű hang-, fax- és adatátvitelre szorítkoztak, az 
elmúlt tíz évben azonban a rendszerek képességei és kapacitása megnövekedett, hogy így 
magába foglalja a kétirányú multimédiát, műholdas hírszerzést és szélessávú internet 
hozzáférést is. A legújabb fejlemények közé tartozik a mobil műholdas rendszerek használata 
a backhaul repülőgépekről a földre történő továbbítása, a repülőgépes mobil kommunikáció 
támogatására.

A földfelszínen sok területen zavart a mobil műholdas rendszereken keresztül történő 
kommunikáció a fák és épületek jelenléte miatt, különösen nagy magasságokban, ahol a 
műhold viszonylag alacsonyan látszhat az égen és ezért érzékenyebb a blokkolásra. Ez a 
probléma megoldható lenne, ha kiépítenék a rögzített földi elemek hálózatát, amelyek 
reprodukálják a műholdon átvitt jeleket. A rögzített földi elemek ilyen hálózata, ami a 
meglévő 2G/3G berendezés egyszerű módosításával létrehozható lenne, megnyitná a 
lehetőséget a mobil műholdas szolgáltatások tágabb köre számára, ideértve a mobil 
televíziózást.

A Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) 2GHz tartományban a mobil műholdas szolgáltatások 
nyújtására szolgáló rádiófrekvenciákat kijelölő határozata alapján (1980 -2010 MHz a fold 
világűr és 2170-2200MHz a világűr-föld irányban) az Európai Bizottság 2007 februárjában 
határozatot fogadott el, miszerint a tagállamoknak ezeket a frekvenciasávokat rendelkezésre 
kell bocsátaniuk a mobil műholdas szolgáltatások harmonizált megközelítéséhez. A 
tagállamok egyetértettek a spektrumkiosztásra vonatkozó nemzeti jogaikról való lemondással, 
mivel a mobil műholdas szolgáltatások hatótávolsága nagy, ami megnehezíti a nemzeti 
határokon átnyúló interferencia megakadályozását. Emellett a mobil műholdas szolgáltatások 
harmonizált megközelítése meggátolja a belső piac felaprózódását, valamint megnyitja az 
európai technológia előtt a lehetőséget arra, hogy globálisan versenyképessé váljon, a 
lisszaboni menetrend szellemében. A Bizottság 2007. februári határozata azonban elismerte, 
hogy a tagállamok megtartják a rögzített földi elemek területükön belül történő 
üzemeltetésének engedélyezési jogát.

A 2007. februári bizottsági határozat leszögezte, hogy szükség van a mobil műholdas 
rendszerekre irányuló harmonizált megközelítésre, de nem határozta meg azt, hogy miként 
történjen az EU mobil műholdas rendszerek üzemeltetőinek kiválasztása és az engedélyezés. 
Mivel az ilyen kiválasztási és engedélyezési eljárások lefolytatásának nincs meglévő 
mechanizmusa, szükség van a Tanács és a Parlament által a Szerződés 95. cikke értelmében 
meghozott határozatra. A mobil műholdas rendszerekre vonatkozó határozat specifikus és sui 
generis. Helyes, hogy a mobil műholdas rendszerek kiválasztása és engedélyezése teljesen 
elválasztásra került a távközlési csomagtól, amely a spektrumkezelés széles körű és általános 
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reformját fogja végrehajtani, a szolgáltatási- és technológiai semlegesség elve alapján. Ezzel 
szemben a jelenlegi határozat a rendszer kiválasztásának és engedélyezésének végrehajtási 
lépéseiről szól, a 2GHz frekvenciasávnak a mobil műholdas rendszerek sajátos céljára történő 
felhasználásáról szóló harmonizált határozatot követően. 

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát és nagy vonalakban egyetért azzal. Az általa javasolt 
módosítás abból az aggályból ered, hogy a kiválasztás és engedélyezés egyes elemei politikai, 
semmint tisztán műszaki jellegűek, és ezért azokról nem egyszerű komitológiával kellene 
dönteni. 

Az Európai Parlament a 2007. február 14-i, „Egy európai rádiófrekvencia-politika felé” című 
állásfoglalásában egyértelművé tette elkötelezettségét a köz- és általános érdekű 
szolgáltatások iránt és hangsúlyozta a vidéki és kevésbé fejlett régiók szélessávú és mobil 
kommunikációba történő bevonásának szükségességét. Az előadó ezért törekedett a határozat 
szövegében annak átláthatóvá tételére, hogy a hangsúlyt és a súlyozást a közérdekű 
szolgáltatásokra és a pán-európai földrajzi lefedettségre kell helyezni. Az előadó továbbá 
javasolja, hogy ahol a határozat komitológiát javasol, ott legyen ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás, hatékonysági okokból a határidők egy hónapra történő 
lerövidítésével. 

A határozat páratlan lehetőséget kínál a mobil műholdas rendszerek európai szolgáltatói 
számára arra, hogy világszinten vezetővé váljanak egy egyre versengőbb világpiacon, de 
lehetőség kicsúszik kezükből, amennyiben nem születik azonnali döntés a mobil műholdas 
szolgáltatási rendszerek kiválasztási és engedélyezési eljárásáról. Az európai polgárok és az 
európai ipar érdekében az előadó reméli, hogy a Bizottság és a Tanács szorosan együtt fog 
munkálkodni egy korai, első olvasatban történő megállapodás érdekében.


