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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego decyzji Rady oraz Parlamentu 
Europejskiego „w sprawie selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających 
satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS)” jest jak najszybsze utworzenie wspólnego 
rynku tych usług w całej Unii Europejskiej. Satelitarne usługi komunikacji ruchomej powinny 
przyczynić się do urzeczywistnienia założeń strategii lizbońskiej, wspierać innowacyjność 
oraz elastyczność, oferując w ten sposób konsumentom lepszy dostęp do łączy 
szerokopasmowych oraz większy wybór usług w całej Unii Europejskiej. 

Sprawozdawca zasadniczo popiera założenia wniosku Komisji, uważa jednak, że rozpoczęcie 
procedury w bieżącym okresie może stanowić problem, ponieważ przepisy szczególne 
w zakresie satelitarnych usług radiowych zostaną uchwalone przed zmianami w pakiecie 
telekomunikacyjnym oraz polityce w zakresie częstotliwości.

Decyzja w sprawie usług satelitarnej komunikacji ruchomej jest zatem uregulowaniem 
szczególnym i nie powinna stanowić precedensu. To uregulowanie szczególne jest 
uzasadnione jedynie wówczas, jeżeli będzie ograniczać się do postępowania prowadzonego 
przez Komisję dla operatorów systemów satelitarnej komunikacji ruchomej, które ma na celu 
udostępnienie łączności szerokopasmowej w całej Unii Europejskiej. Zgodnie ze 
zharmonizowanymi ramami prawnymi, w tym dyrektywą w sprawie medialnych usług 
audiowizualnych decyzja o przydzieleniu częstotliwości operatorom świadczącym konkretne 
usługi należy na mocy dotychczasowych uregulowań do kompetencji państw członkowskich. 
W zakresie przydzielania częstotliwości sprawozdawca dodatkowo zwraca uwagę na 
znaczenie różnorodnych modeli licencjonowania różnego rodzaju usług komunikacji 
ruchomej oraz ich znaczenie dla różnorodności kulturowej oraz pluralizmu mediów. Wzywa 
ona do przydzielania systemom naziemnym częstotliwości zgodnie z prawem krajowym 
w zakresie mediów oraz domaga się sprawozdawczości dotyczącej postępów w zakresie 
satelitarnej komunikacji ruchomej.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:
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Projekt rezolucji legislacyjnej

Wniosek dotyczący decyzji

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt preambuły 2

(2) Parlament Europejski w rezolucji 
2006/2212 w sprawie europejskiej polityki 
w zakresie widma radiowego 
z dnia 14 lutego 2007 r. podkreśla znaczenie 
łączności dla regionów wiejskich i mniej 
rozwiniętych, w przypadku których 
rozpowszechnianie łączności 
szerokopasmowej, łączności ruchomej w 
niższej częstotliwości oraz nowych 
technologii bezprzewodowych mogłoby 
dostarczać efektywnych rozwiązań 
zapewniających powszechny zasięg 
w 27 państwach członkowskich UE w celu 
trwałego rozwoju wszystkich obszarów.
Parlament Europejski zauważył także, że 
różnice w systemach państw członkowskich 
w zakresie przydzielania i wykorzystywania 
widma są znaczne oraz, że stanowią one 
poważne przeszkody w realizacji dobrze 
funkcjonującego jednolitego rynku.

(2) Parlament Europejski w rezolucji 
2006/2212 w sprawie europejskiej polityki 
w zakresie widma radiowego 
z dnia 14 lutego 2007 r. podkreśla znaczenie 
łączności dla regionów wiejskich i mniej 
rozwiniętych, w przypadku których 
rozpowszechnianie łączności 
szerokopasmowej, łączności ruchomej 
w niższej częstotliwości oraz nowych 
technologii bezprzewodowych mogłoby 
dostarczać efektywnych rozwiązań 
zapewniających powszechny zasięg 
w 27 państwach członkowskich UE w celu 
trwałego rozwoju wszystkich obszarów. 
Parlament Europejski odrzuca jednak 
jednostronny model rynku w zakresie 
przydzielania częstotliwości, oraz postuluje 
utworzenie systemu umożliwiającego różne 
formy licencjonowania. 

Poprawka 2
Punkt preambuły 3a (nowy)

(3a) Z punktu widzenia regulacji prawnych 
zdefiniowanie satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej w przepisach przed 
przeglądem pakietu telekomunikacyjnego 
stwarza pewne problemy, i dlatego winno 
zostać przyjęte jako uregulowanie 
szczególne. 

Uzasadnienie

Ustanawia się przepisy szczególne przed wprowadzeniem ogólnych ram prawnych, które 
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powstaną w drodze przeglądu pakietu telekomunikacyjnego. Z punktu widzenia regulacji 
prawnych budzi wątpliwości taka kolejność podejmowanych działań (od przepisów 
szczegółowych do ogólnych). 

Poprawka 3
Punkt preambuły 5

(5) Wprowadzenie nowych systemów 
dostarczających satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej (MSS) może 
przyczynić się do rozwoju rynku 
wewnętrznego i wzmocnienia konkurencji 
poprzez zwiększenie dostępności 
ogólnoeuropejskich usług oraz możliwości 
bezpośredniego podłączenia użytkownika 
końcowego, a także stanowić zachętę do 
efektywnego inwestowania. MSS stanowią 
nowatorską, alternatywną platformę 
techniczną dla różnorodnych 
ogólnoeuropejskich usług 
telekomunikacyjnych, nadawczych 
i multiemisji, niezależnych od lokalizacji 
użytkowników końcowych, takich jak 
szybki dostęp do Internetu/intranetu, 
przenośne usługi multimedialne, ochrona 
publiczna oraz pomoc w przypadku klęsk 
żywiołowych. Usługi te mogą w 
szczególności polepszyć dostępność zasięgu 
na obszarach wiejskich Wspólnoty, dzięki 
czemu zlikwidowane zostaną spowodowane 
czynnikiem geograficznym różnice 
w dostępie do usług cyfrowych, co 
jednocześnie przyczyni się do zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego przemysłu 
łączności i technologii, zgodnie z celami 
odnowionej strategii lizbońskiej.

(5) Wprowadzenie nowych systemów 
dostarczania satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej (MSS) może 
przyczynić się do rozwoju rynku 
wewnętrznego i wzmocnienia konkurencji 
poprzez zwiększenie dostępności 
ogólnoeuropejskich usług oraz możliwości 
bezpośredniego podłączenia użytkownika 
końcowego, a także stanowić zachętę do 
efektywnego inwestowania. MSS stanowią 
nowatorską, alternatywną platformę 
techniczną dla różnorodnych 
ogólnoeuropejskich usług 
telekomunikacyjnych, nadawczych 
i multiemisji, niezależnych od lokalizacji 
użytkowników końcowych, takich jak 
szybki dostęp do Internetu/intranetu, 
przenośne usługi multimedialne oraz 
przenośne medialne usługi audiowizualne, 
ochrona publiczna oraz pomoc w przypadku 
klęsk żywiołowych. Usługi te mogą 
w szczególności polepszyć dostępność 
zasięgu na obszarach wiejskich Wspólnoty, 
dzięki czemu zlikwidowane zostaną 
spowodowane czynnikiem geograficznym 
różnice w dostępie do usług cyfrowych, oraz 
podkreślona zostanie różnorodność 
kulturowa i pluralizm mediów jako ważne 
cele Unii Europejskiej, co jednocześnie 
przyczyni się do zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego przemysłu 
łączności i technologii, zgodnie z celami 
odnowionej strategii lizbońskiej.

Uzasadnienie

Usługi ruchomego przekazu telewizyjnego oraz wspieranie różnorodności kulturowej jak 
również pluralizmu medialnego mogą w istotny sposób przyczynić się do osiągnięcia celów 
lizbońskich. Istotne jest jednak stworzenie właściwych ram prawnych dotyczących wspierania 
tych celów również w ramach satelitarnych usług komunikacji ruchomej.
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Poprawka 4
Punkt preambuły 5 b (nowy)

(5b) Sukces usług ruchomego przekazu 
satelitarnego, a co za tym idzie ich wkład 
w osiągnięcie celów lizbońskich zależy 
jednak w dużym stopniu od dostępności 
przekazów atrakcyjnych dla większości 
społeczeństwa oraz wielostronnych pod 
względem treści. 

Poprawka 5
Punkt preambuły 8

(8) Techniczne zarządzanie widmem 
radiowym, zorganizowane 
decyzją 676/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. 
w sprawie ram regulacyjnych dotyczących 
polityki spektrum radiowego we Wspólnocie 
Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) 
oraz w szczególności decyzją Komisji 
2007/98/WE, nie obejmuje procedur 
przydzielenia widma i przyznawania praw 
używania częstotliwości radiowych.

(8) W celu zagwarantowania zgodności 
z przepisami EU konieczne jest przede 
wszystkim przydzielanie częstotliwości 
w zakresie usług satelitarnych zgodnie 
z ogólnymi zasadami zarządzania 
częstotliwościami, ustanowionymi na mocy 
dyrektywy nr 21/2002/WE oraz 
ustawodawstwa krajowego, także wówczas, 
gdy techniczne zarządzanie widmem 
radiowym, zorganizowane 
decyzją 676/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. 
w sprawie ram regulacyjnych dotyczących 
polityki spektrum radiowego we Wspólnocie 
Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) 
oraz w szczególności decyzją Komisji 
2007/98/WE, nie obejmuje procedur 
przydzielenia widma i przyznawania praw 
używania częstotliwości

Poprawka 6
Punkt preambuły 11

W celu uniemożliwienia państwom 
członkowskim podejmowania decyzji, które 
mogłyby prowadzić do podziału rynku 
wewnętrznego i byłyby sprzeczne z celami 
wskazanymi w art. 8 dyrektywy ramowej, 
kryteria selekcji systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej powinny być 

W celu uniemożliwienia państwom 
członkowskim podejmowania decyzji, które 
mogłyby prowadzić do podziału rynku 
wewnętrznego satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej i byłyby sprzeczne 
z celami wskazanymi w art. 8 dyrektywy 
ramowej, Rada oraz Parlament Europejski 
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zharmonizowane tak, aby wynikiem procesu 
selekcji była dostępność tego samego 
zestawu satelitarnych usług komunikacji 
ruchomej w całej Europie. Znaczne 
inwestycje, jakie należy ponieść z góry 
w celu rozwinięcia systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej oraz związane z nimi 
wysokie ryzyko technologiczne i finansowe 
wymuszają ekonomię skali dla takich 
systemów w formie szerokiego 
ogólnoeuropejskiego zasięgu, tak aby mogły 
one być ekonomicznie opłacalne.

przyjmują przepisy szczególne w celu 
harmonizacji kryteriów selekcji systemów 
satelitarnej komunikacji ruchomej, tak aby 
wynikiem procesu selekcji była dostępność 
tego samego zestawu satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej w całej Europie. 
Znaczne inwestycje, jakie należy ponieść 
z góry w celu rozwinięcia systemów 
satelitarnej komunikacji ruchomej oraz 
związane z nimi wysokie ryzyko 
technologiczne i finansowe wymuszają 
ekonomię skali dla takich systemów 
w formie szerokiego ogólnoeuropejskiego 
zasięgu, tak aby mogły one być 
ekonomicznie opłacalne.

Poprawka 7
Punkt preambuły 12 

(12) Ponadto pomyślne uruchomienie takich 
usług wymaga koordynacji działań 
regulacyjnych państw członkowskich. 
Różnice między krajowymi procedurami 
selekcji mogłyby nadal powodować podział 
rynku wewnętrznego, wynikający ze 
zróżnicowanego wdrożenia kryteriów 
selekcji, w tym wagi kryteriów lub różnych 
harmonogramów procedur selekcji. 
Powstałaby w ten sposób mozaika 
wnioskodawców wybranych w sprzeczności 
z ogólnoeuropejskim charakterem 
satelitarnych usług komunikacji ruchomej. 
Wybór różnych operatorów satelitarnej 
komunikacji ruchomej przez poszczególne 
państwa członkowskie mógłby być 
przyczyną skomplikowanych szkodliwych 
zakłóceń lub oznaczać nawet, że wybrany 
operator nie mógłby świadczyć usługi 
ogólnoeuropejskiej, na przykład kiedy różne 
częstotliwości radiowe byłyby przydzielone 
danemu operatorowi w różnych państwach 
członkowskich. Dlatego harmonizacja 
kryteriów selekcji powinna być uzupełniona 
ustanowieniem wspólnego mechanizmu 
selekcji, który zapewniałby skoordynowane 
wyniki selekcji dla wszystkich państw 
członkowskich.

(12) Ponadto pomyślne uruchomienie takich 
usług wymaga koordynacji działań 
regulacyjnych państw członkowskich. 
Różnice między krajowymi procedurami 
selekcji mogłyby nadal powodować podział 
rynku wewnętrznego, wynikający ze 
zróżnicowanego wdrożenia kryteriów 
selekcji, w tym wagi kryteriów lub różnych 
harmonogramów procedur selekcji. 
Powstałaby w ten sposób mozaika 
wnioskodawców wybranych w sprzeczności 
z ogólnoeuropejskim charakterem 
satelitarnych usług komunikacji ruchomej. 
Wybór różnych operatorów satelitarnej 
komunikacji ruchomej przez poszczególne 
państwa członkowskie mógłby być 
przyczyną skomplikowanych szkodliwych 
zakłóceń lub oznaczać nawet, że wybrany 
operator nie mógłby świadczyć usługi 
ogólnoeuropejskiej, na przykład kiedy różne 
częstotliwości radiowe byłyby przydzielone 
danemu operatorowi w różnych państwach 
członkowskich. Dlatego harmonizacja 
kryteriów selekcji powinna być uzupełniona 
ustanowieniem wspólnego mechanizmu 
selekcji, który zapewniałby skoordynowane 
wyniki selekcji dla wszystkich państw 
członkowskich, a jednocześnie nie 
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obejmowałby przydzielania częstotliwości 
oraz przyznawania prawa do ich 
użytkowania.

Uzasadnienie

Wyraźnie widać, iż wprowadzanie regulacji szczegółowych przed ogólnymi stwarza pewne 
problemy z punktu widzenia regulacji prawnych.

Poprawka 8
Artykuł 1 ustęp 1

1. Celem niniejszej decyzji jest stworzenie 
wspólnotowej procedury wspólnej selekcji 
operatorów systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej, a także określenie 
przepisów w zakresie skoordynowanego 
udzielania zezwoleń wybranym operatorom 
przez państwa członkowskie na używanie 
widma radiowego do eksploatacji systemów 
satelitarnej komunikacji radiowej, w celu 
ułatwienia rozwoju konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej we Wspólnocie.

1. Celem niniejszej decyzji jest stworzenie 
wspólnotowej procedury ograniczającej się 
wyłącznie do wspólnej selekcji operatorów 
systemów satelitarnej komunikacji 
ruchomej, a także określenie przepisów 
w zakresie skoordynowanego udzielania 
zezwoleń wybranym operatorom przez 
państwa członkowskie na używanie widma 
radiowego do eksploatacji systemów
satelitarnej komunikacji radiowej, w celu 
ułatwienia rozwoju konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej we Wspólnocie.

Uzasadnienie

Należy podkreślić, iż chodzi tu o szczególną regulację prawną, która nie stanowi precedensu. 

Poprawka 9
Artykuł 1 ustęp 5

5. Niniejsza decyzja ma zastosowanie do 
pasma częstotliwości 2 GHz, składającego 
się z widma radiowego od 1980 do 2010 
MHz przeznaczonego do komunikacji 
Ziemia-kosmos, i widma od 2170 do 2200 
MHz przeznaczonego do komunikacji 
kosmos-Ziemia, zgodnie z decyzją 
2007/98/WE.

5. Niniejsza decyzja ma zastosowanie do 
pasma częstotliwości 2 GHz, składającego 
się z widma radiowego od 1980 MHz do 
2010 MHz przeznaczonego do komunikacji 
Ziemia-kosmos, i widma od 2170 MHz do 
2200 MHz przeznaczonego do komunikacji 
kosmos–Ziemia, zgodnie z decyzją 
98/2007/WE, przy uwzględnieniu 
postanowień dotyczących przyznawania 
częstotliwości zgodnie z dyrektywą 
nr 21/2002/WE, szczególnie jej art. 9. 
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Uzasadnienie

Nowe procedury przyznawania częstotliwości w zakresie komunikacji satelitarnej winny być 
stosowane dopiero wówczas, gdy podjęte zostaną decyzje polityczne w zakresie 
podstawowych ram prawnych odnośnie poszczególnych kategorii usług łączności 
elektronicznej. Nie mogą one w żadnym wypadku naruszać nowych postanowień. 

Poprawka 10
Artykuł 2 ustęp 1 

1. Definicje określone w dyrektywie 
2002/21/WE i dyrektywie 2002/20/WE 
stosuje się dla potrzeb niniejszej decyzji.

1. Definicje określone w dyrektywie 
2002/21/WE, dyrektywie 2002/20/WE
i dyrektywie nr 65/2007/WE (dyrektywa 
w sprawie medialnych usług 
audiowizualnych) stosuje się dla potrzeb 
niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Usługi te podlegają regulacjom dyrektywy w sprawie medialnych usług audiowizualnych
 i stanowią istotną część satelitarnych usług komunikacji ruchomej. 

Poprawka 11
Artykuł 3 ustęp 2

2. Procedura ma na celu wprowadzenie 
pasma częstotliwości 2 GHz do użytku bez 
zbędnej zwłoki, dając jednocześnie 
wnioskodawcom sprawiedliwą 
i niedyskryminacyjną możliwość 
uczestniczenia w porównawczej procedurze 
selekcji.

2. Procedura ma na celu wyłącznie 
wprowadzenie pasma częstotliwości 2 GHz 
w odniesieniu do satelitarnych usług 
komunikacji ruchomej bez zbędnej zwłoki, 
dając jednocześnie wnioskodawcom 
sprawiedliwą i niedyskryminacyjną 
możliwość uczestniczenia w porównawczej 
procedurze selekcji.

Poprawka 12
Artykuł 6 ustęp 1

1. Jeżeli łączny popyt na widmo radiowe 
zgłoszony przez kwalifikujących się 
wnioskodawców wyłonionych w pierwszej 
fazie selekcji przekracza ilość dostępnego 
widma radiowego, określonego w trybie 
art. 3 ust. 3, Komisja wybiera 
kwalifikujących się wnioskodawców 
zgodnie z następującymi dalszymi 

1. Jeżeli łączny popyt na widmo radiowe 
zgłoszony przez kwalifikujących się 
wnioskodawców wyłonionych w pierwszej 
fazie selekcji przekracza ilość dostępnego 
widma radiowego, określonego w trybie art. 
3 ust. 3, Komisja wybiera kwalifikujących 
się wnioskodawców zgodnie z 
następującymi dalszymi kryteriami, 
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kryteriami: uwzględniając następujące priorytety:

a) korzyści dla konsumentów i konkurencji, a) korzyści dla konsumentów i konkurencji 
w wyniku ogólnoeuropejskiego zasięgu;

b) wydajność widma;
c) zasięg geograficzny obejmujący całą UE;
d) cele polityki publicznej.

aa) cele polityki publicznej;
ab) efektywne wykorzystanie częstotliwości;

Poprawka 13
Artykuł 8, ustęp 1 (nowy)

-1. W celu zagwarantowania zgodności z 
przepisami wspólnotowymi przydzielanie 
widma systemom naziemnym musi odbywać 
się w porozumieniu z krajowymi organami 
odpowiedzialnymi za stosowanie prawa w 
zakresie mediów.

Uzasadnienie

Zasadniczo to państwa członkowskie posiadają kompetencje w zakresie przyznawania 
częstotliwości. 

Poprawka 14
Artykuł 9, ustęp 3 a (nowy)

3a. Najpóźniej 1 rok po wejściu 
w życie niniejszej decyzji, a następnie co 
trzy lata Komisja przekazuje Parlamentowi, 
Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno–Społecznemu sprawozdanie 
o oferowanych 
w praktyce w państwach członkowskich 
satelitarnych usługach komunikacji 
ruchomej. 
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