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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem návrhu Evropské komise k rozhodnutí Rady a Parlamentu o výběru a povolování 
systémů poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS) je co nejrychleji vytvořit společný 
vnitřní trh pro tyto služby v celé EU. Družicové pohyblivé služby mají přispět k uskutečnění 
lisabonských cílů, podporovat inovaci a flexibilitu, a tím zlepšit širokopásmové připojení 
v celé EU a výběr služeb pro spotřebitele. 

Zpravodajka v podstatě podporuje cíl návrhu Komise, považuje však termín postupu za 
problematický, neboť tak bude pro služby družicové komunikace přijato zvláštní opatření 
ještě před revizí opatření v oblasti telekomunikací a před revizí politiky v oblasti rádiového 
spektra.  

Rozhodnutí k družicovým pohyblivým službám by mělo být přijato jako striktní výjimka a 
nemělo by vytvářet precedens. Tato výjimka je oprávněná pouze tehdy, je-li omezena na 
postup Komise pro provozovatele družicových pohyblivých systémů s cílem dosáhnout 
širokopásmového přenosu v celé EU. U dosavadních režimů zůstává rozhodnutí o vyhrazení 
spektra pro jednotlivé služby podle jednotlivých rámcových podmínek včetně směrnice pro 
audiovizuální mediální služby v pravomoci členských států. Pokud jde o vyhrazování spektra, 
upozorňuje zpravodajka dále i na význam různých modelů udělování licence pro různé druhy 
mobilních služeb a jejich význam pro kulturní rozmanitost a pluralitu médií. Zpravodajka
požaduje, aby vyhrazování pásma u pozemních komponentů bylo v souladu s vnitrostátním 
mediálním právem a aby byly podávány zprávy o dalším rozvoji MSS. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 2

(2) Evropský parlament v usnesení 
2006/2212 s názvem „Směřování k evropské 
politice v oblasti rádiového spektra“ ze dne 
14. února 2007 zdůraznil význam 
komunikací pro venkovské a méně rozvinuté 
regiony, pro které by rozšíření širokého 
pásma, mobilní komunikace na nižších 
kmitočtech a nové bezdrátové technologie 
mohly představovat účinná řešení, jak s 
ohledem na trvale udržitelný rozvoj všech 

(2) Evropský parlament v usnesení 
2006/2212 s názvem „Směřování k evropské 
politice v oblasti rádiového spektra“ ze dne 
14. února 2007 zdůraznil význam 
komunikací pro venkovské a méně rozvinuté 
regiony, pro které by rozšíření širokého 
pásma, mobilní komunikace na nižších 
kmitočtech a nové bezdrátové technologie 
mohly představovat účinná řešení, jak s 
ohledem na trvale udržitelný rozvoj všech 
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oblastí dosáhnout univerzálního pokrytí 27 
členských států EU. Evropský parlament
rovněž podotkl, že režimy členských států 
pro přidělování a užívání spektra se značně 
liší a že tyto odlišnosti představují vážnou 
překážku pro dosažení řádně fungujícího 
vnitřního trhu.

oblastí dosáhnout univerzálního pokrytí 27 
členských států EU. Evropský parlament
však odmítá jednostranný tržní model 
rozdělování spektra a požaduje systém, 
který umožňuje různé modely udělování 
licencí. 

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Z regulačního hlediska je zákonné 
stanovení MSS před revizí opatření 
v oblasti telekomunikací problematické, a 
mělo by proto představovat pouze výjimku. 

Odůvodnění

Zde se reguluje zvláštní případ ještě před stanovením všeobecných rámcových podmínek 
a revizí opatření v oblasti telekomunikací. Toto pořadí od zvláštního k všeobecnému je 
z regulačního hlediska ožehavé.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 5

(5) Zavedení nových systémů poskytujících 
družicové pohyblivé služby by přispělo 
k rozvoji vnitřního trhu a podnítilo 
hospodářskou soutěž, a to díky větší 
dostupnosti celoevropských služeb a 
komplexního propojení a díky podpoře 
účinných investic. Družicové pohyblivé 
služby představují moderní alternativní 
platformu, která je schopna nabídnout celou 
řadu služeb v oblasti celoevropských 
telekomunikací, rozhlasového a televizního 
vysílání a poskytování více služeb souběžně 
bez ohledu na to, kde se koncoví uživatelé 
nacházejí. Jedná se např. o vysokorychlostní 
přístup k internetu a intranetu, mobilní 
multimédia, komunikace při ochraně 
veřejnosti a zmírňování následků katastrof. 
Tyto služby mohou zejména zvýšit pokrytí 
ve venkovských oblastech Společenství, a 
překonat tak geograficky zapříčiněné 

(5) Zavedení nových systémů poskytujících 
družicové pohyblivé služby by přispělo 
k rozvoji vnitřního trhu a podnítilo 
hospodářskou soutěž, a to díky větší 
dostupnosti celoevropských služeb a 
komplexního propojení a díky podpoře 
účinných investic. Družicové pohyblivé 
služby představují moderní alternativní 
platformu, která je schopna nabídnout celou 
řadu služeb v oblasti celoevropských 
telekomunikací, rozhlasového a televizního 
vysílání a poskytování více služeb souběžně 
bez ohledu na to, kde se koncoví uživatelé 
nacházejí. Jedná se např. o vysokorychlostní 
přístup k internetu a intranetu, mobilní 
multimédia a mobilní audiovizuální 
mediální služby, komunikace při ochraně 
veřejnosti a zmírňování následků katastrof. 
Tyto služby mohou zejména zvýšit pokrytí 
ve venkovských oblastech Společenství, a 
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zaostávání v oblasti digitalizace, a současně 
zvýšit konkurenceschopnost evropského 
odvětví informačních a komunikačních 
technologií v souladu s cíli obnovené 
Lisabonské strategie.

překonat tak geograficky zapříčiněné 
zaostávání v oblasti digitalizace, posílit 
kulturní rozmanitost a pluralitu médií jako 
důležité cíle EU a současně zvýšit 
konkurenceschopnost evropského odvětví 
informačních a komunikačních technologií 
v souladu s cíli obnovené Lisabonské 
strategie.

Odůvodnění

Mobilní televize a podpora kulturní rozmanitosti a plurality médií mohou významně přispět 
k dosažení lisabonských cílů. Za tím účelem je však důležité vytvořit správné rámcové 
podmínky, k nimž patří i jejich podpora v rámci MSS.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 5b (nový)

(5b) Úspěch družicových pohyblivých 
služeb, a tím i jejich přínos k dosažení cílů 
z Lisabonu však do značné míry závisí na 
tom, jestli budou pro vysílání k dispozici 
obsahy, které jsou pro širokou veřejnost 
atraktivní a rozmanité.  

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 8

(8) Technická správa rádiového spektra, 
obecně zřízená rozhodnutím Evropského 
parlamentu a Rady 676/2002/ES ze dne 
7. března 2002 o předpisovém rámci pro 
politiku rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru), a konkrétněji rozhodnutím Komise 
2007/98/ES, se nevztahuje na postupy 
přidělování spektra a udělování práv 
k užívání rádiových frekvencí.

(8) Aby se zajistil soulad s právem EU, je 
naprosto nezbytné, aby bylo vyhrazování 
spektra v oblasti družicového vysílání 
prováděno  v souladu s obecnými zásadami 
správy rádiového spektra podle směrnice 
2002/21/ES a vnitrostátních právních 
předpisů, i když se technická správa 
rádiového spektra, obecně zřízená 
rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 
676/2002/ES ze dne 7. března 2002 
o předpisovém rámci pro politiku rádiového 
spektra v Evropském společenství 
(rozhodnutí o rádiovém spektru), a 
konkrétněji rozhodnutím Komise 
2007/98/ES, nevztahuje na postupy 
přidělování spektra a udělování práv 
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k užívání rádiových frekvencí.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 11

(11) Aby se členským státům zabránilo 
v přijímání rozhodnutí, která by mohla 
roztříštit vnitřní trh a oslabit cíle uvedené 
v článku 8 rámcové směrnice, měla by být
kritéria výběru družicových pohyblivých 
systémů harmonizována tak, aby byl 
výběrovým řízením zpřístupněn tentýž 
soubor družicových pohyblivých služeb 
v celé Evropě. Vzhledem k vysokým 
přímým investicím, které jsou pro vývoj 
družicových pohyblivých systémů nutné, a 
souvisejícím vysokým technologickým 
a finančním rizikům jsou nezbytné úspory z 
rozsahu těchto systémů v podobě širokého 
celoevropského pokrytí, mají-li tyto systémy 
zůstat ekonomicky životaschopné.

(11) Aby se členským státům zabránilo 
v přijímání rozhodnutí, která by mohla 
roztříštit vnitřní trh pro MSS a oslabit cíle 
uvedené v článku 8 rámcové směrnice, 
poskytuje Rada a Parlament striktní 
výjimku k harmonizování kritérií výběru 
družicových pohyblivých systémů tak, aby 
byl výběrovým řízením zpřístupněn tentýž 
soubor družicových pohyblivých služeb 
v celé Evropě. Vzhledem k vysokým 
přímým investicím, které jsou pro vývoj 
družicových pohyblivých systémů nutné, a 
souvisejícím vysokým technologickým 
a finančním rizikům jsou nezbytné úspory z 
rozsahu těchto systémů v podobě širokého 
celoevropského pokrytí, mají-li tyto systémy 
zůstat ekonomicky životaschopné.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 12

(12) Kromě toho vyžaduje úspěšné spuštění 
takovýchto služeb koordinaci regulačních 
opatření členských států. Rozdíly mezi 
jednotlivými vnitrostátními výběrovými 
řízeními by mohly způsobit roztříštění 
vnitřního trhu v důsledku odlišného 
uplatňování výběrových kritérií, včetně 
vážení kritérií, či odlišných harmonogramů 
jednotlivých výběrových řízení. Došlo by 
k tomu, že by byla vybrána různorodá 
skupina úspěšných žadatelů, což je 
v rozporu s celoevropským charakterem 
těchto družicových pohyblivých služeb. 
Výběr různých provozovatelů pohyblivých 
družic v různých členských státech by mohl 
způsobit složité situace vzniklé následkem 
škodlivého rušení, nebo by dokonce mohlo 
dojít k tomu, že by vybranému provozovateli 
bylo znemožněno poskytovat celoevropskou 

(12) Kromě toho vyžaduje úspěšné spuštění 
takovýchto služeb koordinaci regulačních 
opatření členských států. Rozdíly mezi 
jednotlivými vnitrostátními výběrovými 
řízeními by mohly způsobit roztříštění 
vnitřního trhu v důsledku odlišného 
uplatňování výběrových kritérií, včetně 
vážení kritérií, či odlišných harmonogramů 
jednotlivých výběrových řízení. Došlo by 
k tomu, že by byla vybrána různorodá 
skupina úspěšných žadatelů, což je 
v rozporu s celoevropským charakterem 
těchto družicových pohyblivých služeb. 
Výběr různých provozovatelů pohyblivých 
družic v různých členských státech by mohl 
způsobit složité situace vzniklé následkem 
škodlivého rušení, nebo by dokonce mohlo 
dojít k tomu, že by vybranému provozovateli 
bylo znemožněno poskytovat celoevropskou 
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službu, např. pokud by danému 
provozovateli byly v různých členských 
státech přiděleny různé rádiové frekvence. 
Proto by harmonizace výběrových kritérií 
měla být doplněna zřízením společného 
výběrového mechanismu, jenž by zajišťoval 
koordinovaný výběr ve všech členských 
státech.

službu, např. pokud by danému 
provozovateli byly v různých členských 
státech přiděleny různé rádiové frekvence. 
Proto by harmonizace výběrových kritérií 
měla být doplněna zřízením společného 
výběrového mechanismu, jenž by zajišťoval 
koordinovaný výběr ve všech členských 
státech, aniž by se vztahoval na postup 
přidělování spektra a udělování práv 
k užívání rádiových frekvencí.

Odůvodnění

Je patrné, že zákonné stanovení od zvláštního k všeobecnému je z regulačního hlediska 
problematické.

Pozměňovací návrh 8
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 pouze 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.

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby bylo řečeno, že se zde jedná o výjimku, která nevytváří žádný precedens. 

Pozměňovací návrh 9
Čl. 1 odst. 5

5. Toto rozhodnutí se vztahuje na rádiové 
spektrum v kmitočtových pásmech 2 GHz, 
jež jsou v souladu s rozhodnutím 
2007/98/ES tvořena pásmy od 1980 do 2010 
MHz pro komunikace ve vzestupném směru 
a od 2170 do 2200 MHz pro komunikace 
v sestupném směru.

5. Toto rozhodnutí se vztahuje na rádiové 
spektrum v kmitočtových pásmech 2 GHz, 
jež jsou v souladu s rozhodnutím 
2007/98/ES tvořena pásmy od 1980 do 2010 
MHz pro komunikace ve vzestupném směru 
a od 2170 do 2200 MHz pro komunikace 
v sestupném směru, při dodržení ustanovení 
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o přidělování spektra podle směrnice 
2002/21/ES, a zejména jejího článku 9.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby se nová vyhrazování pásma v oblasti družicového vysílání prováděla až poté, 
co budou učiněna politická rozhodnutí o zásadních regulačních rámcích pro jednotlivé 
kategorie elektronických komunikačních služeb. V každém případě musejí být v souladu 
s novými ustanoveními.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 2 odst. 1

1. Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí 
definice stanovené směrnicí 2002/21/ES a 
směrnicí 2002/20/ES.

1. Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí 
definice stanovené směrnicí 2002/21/ES, 
směrnicí 2002/20/ES a směrnicí 2007/65/ES 
(směrnice pro audiovizuální mediální 
služby).

Odůvodnění

Služby poskytování obsahu jsou předmětem směrnice pro audiovizuální mediální služby a 
tvoří významnou část služeb přenášených přes MSS.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 3 odst. 2

2. Cílem řízení je umožnit bez zbytečného 
prodlení používání kmitočtového pásma 2 
GHz a současně poskytnout žadatelům 
spravedlivou a nediskriminační příležitost 
účastnit se srovnávacího výběrového řízení.

2. Cílem řízení je pouze umožnit bez 
zbytečného prodlení používání 
kmitočtového pásma 2 GHz pro MSS 
a současně poskytnout žadatelům 
spravedlivou a nediskriminační příležitost 
účastnit se srovnávacího výběrového řízení.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 6 odst. 1

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 

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 
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kritérií: kritérií s těmito prioritami:
a) výhody pro spotřebitele a konkurenční 
výhody;

a) výhody pro spotřebitele a konkurenční 
výhody vyplývající z celoevropského 
zeměpisného pokrytí;

b) účinnost využití spektra;
c) celoevropské zeměpisné pokrytí;
d) cíle veřejných politik.

aa) cíle veřejných politik;
ab) účinnost využití spektra;

Pozměňovací návrh 13
Čl. 8 odst. -1 (nový)

-1. Aby se zajistil soulad s právem EU, musí 
se přidělování rádiového spektra pro 
pozemní komponenty provádět ve 
spolupráci s vnitrostátními institucemi 
odpovědnými za mediální právo.  

Odůvodnění

Rozdělování spektra je v zásadě pravomocí členských států.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 9 odst. 3a (nový)

3a. Komise předkládá Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
zprávu o skutečných nabídkách pro MSS 
v členských státech, a to nejpozději rok po 
vstupu rozhodnutí v platnost a poté každé 
tři roky. 
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