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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu rozhodnutia Rady a Parlamentu „o výbere a povolení systémov 
zabezpečujúcich mobilné satelitné služby (MSS)“ zo strany Európskej komisie je čo 
najrýchlejšie vytvoriť pre tieto služby spoločný vnútorný trh v celej EÚ. Mobilné satelitné 
služby by mali prispieť k napĺňaniu cieľov lisabonskej agendy, podporovať inovácie a 
flexibilitu a zlepšovať tak prístup k širokopásmovému pripojeniu a výber služieb pre 
spotrebiteľov v celej EÚ.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko v zásade podporuje cieľ návrhu Komisie, 
nazdáva sa však, že časové hľadisko postupu je problematické, pretože so satelitnými 
rádiovými službami sa vopred vytvára osobitná právna úprava ešte predtým, ako sa uskutoční 
revízia telekomunikačného balíka a politiky rádiového frekvenčného spektra.

Rozhodnutie o mobilných satelitných službách by sa preto malo prijať ako striktne 
výnimočný predpis a nemal by sa ním vytvoriť precedens. Túto výnimku možno odôvodniť 
iba vtedy, ak sa obmedzí na postup, vedený Komisiou, pre prevádzkovateľov mobilných 
satelitných systémov v záujme širokopásmového pokrytia v celej EÚ. O prideľovaní 
frekvencií jednotlivým službám za súčasnej právnej úpravy aj naďalej rozhodujú členské štáty 
pri rovnakých rámcových podmienkach vrátane smernice o audiovizuálnych mediálnych 
službách. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko ďalej v súvislosti s prideľovaním 
frekvencií odkazuje na význam rozličných modelov prideľovania licencií pre rôzne druhy 
mobilných služieb a ich význam pre kultúrnu rôznorodosť a pluralizmus médií.  Požaduje, 
aby prideľovanie frekvencií v prípade pozemných zložiek bolo v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi o médiách a žiada o vypracovanie správy o ďalšom rozvoji mobilných 
satelitných služieb.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2

2) Európsky parlament vo svojom uznesení 
2006/2212 „O smerovaní k európskej 
politike rádiového frekvenčného spektra“ zo 
14. februára 2007 zdôraznil význam 
telekomunikácií pre vidiecke a menej 
rozvinuté oblasti, ktorým by podpora 

2) Európsky parlament vo svojom uznesení 
2006/2212 „O smerovaní k európskej 
politike rádiového frekvenčného spektra“ zo 
14. februára 2007 zdôraznil význam 
telekomunikácií pre vidiecke a menej 
rozvinuté oblasti, ktorým by podpora 
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širokého pásma, mobilné komunikácie 
s nižšími frekvenciami a nové bezdrôtové 
technológie mohli poskytnúť efektívne 
riešenia na dosiahnutie univerzálneho 
pokrytia využívaného v 27 členských štátoch 
EÚ s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný 
rozvoj všetkých oblastí. Európsky 
parlament ďalej poznamenal, že režimy 
prideľovania a využívania frekvenčného 
spektra sa v jednotlivých členských štátoch 
značne líšia a že tieto rozdiely predstavujú 
výrazné prekážky pre dobré fungovanie 
jednotného trhu.

širokého pásma, mobilné komunikácie 
s nižšími frekvenciami a nové bezdrôtové 
technológie mohli poskytnúť efektívne 
riešenia na dosiahnutie univerzálneho 
pokrytia využívaného v 27 členských štátoch 
EÚ s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný 
rozvoj všetkých oblastí. Európsky 
parlament však odmieta jednostranný 
trhový model prideľovania frekvencií a 
požaduje systém, ktorý umožní rôzne 
modely prideľovania licencií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 3a (nové)

3a) Z hľadiska právnej úpravy je 
vymedzenie mobilných satelitných služieb 
pred revíziou telekomunikačného balíka 
problematické a malo by sa preto 
uskutočniť iba ako výnimočná právna 
úprava.

Odôvodnenie

Upravuje sa osobitný prípad pred stanovením všeobecných rámcových podmienok revíziou 
telekomunikačného balíka. Poradie od osobitného k všeobecnému je z hľadiska právnej 
úpravy povážlivé.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 5

5) Zavedenie nových systémov 
poskytujúcich mobilné satelitné služby 
(MSS) by prispelo k rozvoju vnútorného 
trhu a zintenzívnilo by hospodársku súťaž 
zvýšením dostupnosti celoeurópskych 
služieb a koncovej prepojiteľnosti, ako aj 
podporou efektívnych investícií. MSS 
predstavujú inovačnú alternatívnu platformu 
pre rozličné typy celoeurópskych 
telekomunikačných 
a vysielacích/multicastingových služieb bez 
ohľadu na polohu koncového užívateľa, 

5) Zavedenie nových systémov 
poskytujúcich mobilné satelitné služby 
(MSS) by prispelo k rozvoju vnútorného 
trhu a zintenzívnilo by hospodársku súťaž 
zvýšením dostupnosti celoeurópskych 
služieb a koncovej prepojiteľnosti, ako aj 
podporou efektívnych investícií. MSS 
predstavujú inovačnú alternatívnu platformu 
pre rozličné typy celoeurópskych 
telekomunikačných 
a vysielacích/multicastingových služieb bez 
ohľadu na polohu koncového užívateľa, 
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napr. vysokorýchlostný prístup k internetu či 
intranetu, mobilné multimédiá i verejnú 
ochranu a pomoc pri zmierňovaní následkov 
katastrof. Tieto služby by mohli 
predovšetkým zlepšiť pokrytie vidieckych 
oblastí v Spoločenstve, a tak 
z geografického hľadiska prekonať digitálne
rozdelenie a zároveň prispieť ku 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu informačných 
a telekomunikačných technológií v súlade 
s cieľmi obnovenej Lisabonskej stratégie.

napr. vysokorýchlostný prístup k internetu či 
intranetu, mobilné multimédiá a mobilné 
audiovizuálne mediálne služby i verejnú 
ochranu a pomoc pri zmierňovaní následkov 
katastrof. Tieto služby by mohli 
predovšetkým zlepšiť pokrytie vidieckych 
oblastí v Spoločenstve, a tak 
z geografického hľadiska prekonať digitálne 
rozdelenie, posilniť kultúrnu rozmanitosť a 
pluralizmus médií ako dôležité ciele EÚ 
a zároveň prispieť ku konkurencieschopnosti 
európskeho priemyslu informačných 
a telekomunikačných technológií v súlade 
s cieľmi obnovenej Lisabonskej stratégie.

Odôvodnenie

Mobilné televízne služby a podpora kultúrnej rozmanitosti a pluralizmu médií môžu 
významnou mierou prispieť k dosiahnutiu lisabonských cieľov. Treba však nato vytvoriť 
správne rámcové podmienky, medzi ktoré patrí aj ich podpora v rámci mobilných satelitných 
služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 5b (nové)

5b) Úspech mobilných satelitných služieb a 
tým aj ich prínos k dosiahnutiu 
lisabonských cieľov závisí však do veľkej 
miery od toho, či bude k dispozícii 
rôznorodá ponuka vysielacieho obsahu, 
ktorá zaujme širokú verejnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 8

8) Technická správa rádiového frekvenčného 
spektra podliehajúca rozhodnutiu 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
676/2002/ES zo 7. marca 2002 
o regulačnom rámci pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra v Európskom 
spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom 
frekvenčnom spektre) vo všeobecnosti 
a predovšetkým rozhodnutiu Komisie 
2007/98/ES nepokrýva postupy prideľovania 

8) Na zaručenie súladu s právom EÚ je 
predovšetkým nevyhnutné, aby 
prideľovanie frekvencií v oblasti 
satelitného vysielania prebiehalo v súlade 
so všeobecnými zásadami správy frekvencií 
podľa smernice 2002/21/ES a 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi aj za 
podmienky, že technická správa rádiového 
frekvenčného spektra, podliehajúca 
rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady 
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frekvenčného spektra a udeľovania práv na 
využívanie rádiových frekvencií.

č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 
o regulačnom rámci pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra v Európskom 
spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom 
frekvenčnom spektre) vo všeobecnosti a
predovšetkým rozhodnutiu Komisie 
2007/98/ES, nepokrýva postupy 
prideľovania frekvenčného spektra 
a udeľovania práv na využívanie rádiových 
frekvencií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 11

11) V snahe zabrániť členským štátom 
prijímať rozhodnutia, ktoré by mohli viesť 
k rozdrobeniu vnútorného trhu a podkopať
ciele stanovené v článku 8 rámcovej 
smernice, kritériá výberu pre mobilné 
satelitné systémy by sa mali zladiť tak, aby 
výsledkom výberového konania bola 
dostupnosť rovnakého súboru mobilných 
satelitných služieb v celej Európe. Vysoké 
počiatočné investície potrebné na rozvoj 
mobilných satelitných systémov a súvisiace 
vysoké technologické a finančné riziká 
vyžadujú pre takéto systémy úspory zo 
zvýšenej výroby vo forme širokého 
celoeurópskeho geografického pokrytia, aby 
boli hospodársky životaschopné.

11) V snahe zabrániť členským štátom 
prijímať rozhodnutia, ktoré by mohli viesť 
k rozdrobeniu vnútorného trhu s mobilnými 
satelitnými službami a ohroziť ciele 
stanovené v článku 8 rámcovej smernice, 
udeľuje Rada a Parlament striktnú 
výnimku harmonizovať kritériá výberu pre 
mobilné satelitné systémy tak, aby 
výsledkom výberového konania bola 
dostupnosť rovnakého súboru mobilných 
satelitných služieb v celej Európe. Vysoké 
počiatočné investície potrebné na rozvoj 
mobilných satelitných systémov a súvisiace 
vysoké technologické a finančné riziká 
vyžadujú pre takéto systémy úspory zo 
zvýšenej výroby vo forme širokého 
celoeurópskeho geografického pokrytia, aby 
boli hospodársky životaschopné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 12

12) Okrem toho úspešné začatie 
poskytovania takýchto služieb vyžaduje 
koordináciu regulačných opatrení 
v členských štátoch. Rozdiely vo 
vnútroštátnych výberových konaniach by 
mohli spôsobiť rozdrobenie vnútorného trhu 
z dôvodu rozdielnej implementácie 
výberových kritérií vrátane hodnotenia 
závažnosti kritérií alebo rozličných časových 

12) Okrem toho úspešné začatie 
poskytovania takýchto služieb vyžaduje 
koordináciu regulačných opatrení 
v členských štátoch. Rozdiely vo 
vnútroštátnych výberových konaniach by 
mohli spôsobiť rozdrobenie vnútorného trhu 
z dôvodu rozdielnej implementácie 
výberových kritérií vrátane hodnotenia 
závažnosti kritérií alebo rozličných časových 
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harmonogramov výberových konaní. 
Výsledkom by boli rôznorodé skupiny 
úspešných žiadateľov vybraných v rozpore 
s celoeurópskym charakterom týchto 
mobilných satelitných služieb. Výber 
rozličných mobilných satelitných 
prevádzkovateľov v rozličných členských 
štátoch by mohol vyvolať zložité situácie 
negatívnej interferencie alebo by mohol 
dokonca spôsobiť, že sa vybranému 
prevádzkovateľovi zabráni v poskytovaní 
služieb, napríklad ak sa prevádzkovateľovi 
pridelia v rozličných členských štátoch 
rozličné rádiové frekvencie. Preto sa má 
harmonizácia kritérií výberu nahradiť
ustanovením spoločného mechanizmu 
výberu, ktorý by mal zabezpečiť 
koordinované výsledky výberového konania 
pre všetky členské štáty.

harmonogramov výberových konaní. 
Výsledkom by boli rôznorodé skupiny 
úspešných žiadateľov vybraných v rozpore 
s celoeurópskym charakterom týchto 
mobilných satelitných služieb. Výber 
rozličných mobilných satelitných 
prevádzkovateľov v rozličných členských 
štátoch by mohol vyvolať zložité situácie 
negatívnej interferencie alebo by mohol 
dokonca spôsobiť, že sa vybranému 
prevádzkovateľovi zabráni v poskytovaní 
služieb, napríklad ak sa prevádzkovateľovi 
pridelia v rozličných členských štátoch 
rozličné rádiové frekvencie. Preto sa má 
harmonizácia kritérií výberu doplniť
ustanovením spoločného mechanizmu 
výberu, ktorý by mal zabezpečiť 
koordinované výsledky výberového konania 
pre všetky členské štáty bez toho, aby tieto 
výberové konania zahŕňali prideľovanie 
frekvencií a udeľovanie práv na využívanie 
frekvencií.

Odôvodnenie

Ozrejmuje sa, že právne vymedzenie od osobitného k všeobecnému je z hľadiska právnej 
úpravy problematické.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 1 odsek 1

1. Cieľom tohto rozhodnutia je vytvoriť 
postup Spoločenstva pre spoločný výber 
prevádzkovateľov mobilných satelitných 
systémov a zároveň zaviesť ustanovenia pre 
koordinované udeľovanie povolení 
vybraným prevádzkovateľom členskými 
štátmi platných pre využívanie rádiového 
frekvenčného spektra pri prevádzkovaní 
mobilných satelitných systémov, aby sa 
uľahčil rozvoj konkurenčného vnútorného 
trhu pre mobilné satelitné služby 
v Spoločenstve.

1. Cieľom tohto rozhodnutia je vytvoriť 
postup Spoločenstva výhradne pre spoločný 
výber prevádzkovateľov mobilných 
satelitných systémov a zároveň zaviesť 
ustanovenia pre koordinované udeľovanie 
povolení vybraným prevádzkovateľom 
členskými štátmi platných pre využívanie 
rádiového frekvenčného spektra pri 
prevádzkovaní mobilných satelitných 
systémov, aby sa uľahčil rozvoj 
konkurenčného vnútorného trhu pre mobilné 
satelitné služby v Spoločenstve.
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Odôvodnenie

Je nanajvýš dôležité poznamenať, že ide o výnimočnú úpravu, ktorou sa nevytvára precedens. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 1 odsek 5

5. Toto rozhodnutie sa uplatňuje na 
frekvenčné spektrum v pásme 2 GHz 
a zahŕňa rádiové frekvenčné spektrum od 
1980 do 2 010 MHz pre komunikáciu zem-
vesmír a od 2170 do 2 200 MHz pre 
komunikáciu vesmír-zem, v súlade 
s rozhodnutím 2007/98/ES.

5. Toto rozhodnutie sa uplatňuje na 
frekvenčné spektrum v pásme 2 GHz 
a zahŕňa rádiové frekvenčné spektrum od 
1980 do 2 010 MHz pre komunikáciu zem-
vesmír a od 2170 do 2 200 MHz pre 
komunikáciu vesmír-zem, v súlade 
s rozhodnutím 2007/98/ES, pri dodržaní 
ustanovení o prideľovaní frekvencií podľa 
smernice 2002/21/ES a najmä článku 9 
tejto smernice.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby nové postupy prideľovania frekvencií v oblasti satelitného vysielania 
prebiehali až vtedy, keď sa prijmú politické rozhodnutia o zásadných regulačných rámcoch 
pre jednotlivé kategórie elektronických komunikačných služieb. V každom prípade musia byť v 
súlade s novými ustanoveniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 2 odsek 1

1. Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú 
vymedzenia pojmov uvedené v smernici 
2002/21/ES a v smernici 2002/20/ES.

1. Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú 
vymedzenia pojmov uvedené v smernici 
2002/21/ES, v smernici 2002/20/ES a v 
smernici 2007/65/ES (smernica o 
audiovizuálnych mediálnych službách).

Odôvodnenie

Služby obsahu upravuje smernica o audiovizuálnych mediálnych službách a budú tvoriť 
dôležitú časť služieb prenášaných prostredníctvom mobilných satelitných služieb. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 3 odsek 2

2. Cieľom konania je umožniť využívanie 
frekvenčného spektra v pásme 2 GHz bez 

2. Výhradným cieľom konania je umožniť  v 
prípade mobilných satelitných služieb 
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zbytočného odkladu a poskytnúť žiadateľom 
nediskriminačnú možnosť podieľať sa na 
porovnávacom výberovom konaní.

využívanie frekvenčného spektra v pásme 2 
GHz bez zbytočného odkladu a poskytnúť 
žiadateľom nediskriminačnú možnosť 
podieľať sa na porovnávacom výberovom 
konaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 6 odsek 1

1. Ak kombinovaný dopyt po požadovanom 
rádiovom frekvenčnom spektre zo strany 
oprávnených žiadateľov, zistený v prvej fáze 
výberu, nepresiahne rozsah dostupného 
rádiového frekvenčného spektra určeného 
podľa článku 3 ods. 3, Komisia vyberie 
oprávnených žiadateľov podľa týchto 
ďalších kritérií:

1. Ak kombinovaný dopyt po požadovanom 
rádiovom frekvenčnom spektre zo strany 
oprávnených žiadateľov, zistený v prvej fáze 
výberu, nepresiahne rozsah dostupného 
rádiového frekvenčného spektra určeného 
podľa článku 3 ods. 3, Komisia vyberie 
oprávnených žiadateľov podľa týchto kritérií 
s týmito prioritami:

a) prínos pre spotrebiteľov a pre 
hospodársku súťaž;

a) prínos pre spotrebiteľov a pre 
hospodársku súťaž prostredníctvom 
celoeurópskeho geografického pokrytia;

b) efektívnosť frekvenčného spektra;
c) celoeurópske geografické pokrytie;
d) ciele verejnej politiky.

aa) ciele verejnej politiky;
ab) efektívnosť frekvenčného spektra;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 8 odsek -1 (nový)

-1. Na zaručenie súladu s právom EÚ musí 
prideľovanie frekvenčného spektra v 
prípade pozemných zložiek prebiehať v 
spolupráci s národnými inštitúciami 
zodpovednými za právo v oblasti médií.

Odôvodnenie

Prideľovanie frekvencií je výhradne v právomoci členských štátov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 9 odsek 3a (nový)
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3a. Najneskôr do jedného roka odo dňa 
nadobudnutia účinnosti rozhodnutia a 
následne každé ďalšie tri roky predloží 
Komisia Európskemu parlamentu, Rade a 
Hospodárskemu a sociálnemu výboru 
správu o skutočnej ponuke mobilných 
satelitných služieb v členských štátoch.
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