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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
iększość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających satelitarne usługi 
komunikacji ruchomej (MSS)
(COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0480),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0257/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Kultury i Edukacji (A6-0000/2008),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
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 

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 
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komunikacji ruchomej we Wspólnocie. komunikacji ruchomej w całej Wspólnocie.

Uzasadnienie

Należy podkreślić ogólnoeuropejski charakter satelitarnych usług komunikacji ruchomej.

Poprawka 2
Artykuł 3 ustęp 3 akapit pierwszy część wprowadzająca

3. Komisja określa, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 10 ust. 2:

3. Komisja określa zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą
określoną w art. 10 ust. 3a:

Uzasadnienie

Środki mające na celu określenie wymogów lub warunków porównawczej procedury selekcji 
są środkami quasi-prawodawczymi. Są to środki o ogólnym zakresie mające na celu 
poprawienie elementów instrumentu, które nie są zasadniczymi jego elementami, poprzez 
uzupełnienie go nowymi niezasadniczymi elementami i dlatego należy je przyjąć zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą i skróceniem terminów do 1 miesiąca ze względu 
na wydajność.

Poprawka 3
Artykuł 3 ustęp 3 litera a)

(a) pasma częstotliwości, (a) pasma poboczne częstotliwości w 
ramach pasma 2 GHz,

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pełnych korzyści dla konkurencji i konsumentów należy zapobiegać 
dominacji na rynku.

Poprawka 4
Artykuł 3 ustęp 3 litera b)

(b) ilość widma, jaka ma zostać 
przydzielona wybranym wnioskodawcom,

(b) ilość widma, jaka ma zostać 
przydzielona wybranym wnioskodawcom, 
która będzie wynosić nie więcej niż 
15 MHz w przypadku komunikacji 
Ziemia-kosmos oraz 15 MHz w przypadku 
komunikacji kosmos-Ziemia, 
przypisanych do dowolnego 
wnioskodawcy,
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia pełnych korzyści dla konkurencji i konsumentów należy zapobiegać 
dominacji na rynku.

Poprawka 5
Artykuł 5 ustęp 1

1. W ciągu 40 dni roboczych od 
opublikowania listy dopuszczonych 
wnioskodawców Komisja ocenia czy 
wnioskodawcy wykazali wymagany 
poziom technicznego i handlowego 
rozwoju swoich systemów satelitarnej 
łączności ruchomej. Taka ocena oparta jest 
na zakończeniu szeregu etapów 
wymienionych w załączniku do niniejszej 
decyzji. Etapy te zostaną później 
zdefiniowane przez Komisję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 10 ust. 2.
W drugiej fazie selekcji pod uwagę brana 
jest wiarygodność i wykonalność 
proponowanych systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej.

1. W ciągu 40 dni roboczych od 
opublikowania listy dopuszczonych 
wnioskodawców Komisja ocenia czy 
wnioskodawcy wykazali wymagany 
poziom technicznego i handlowego 
rozwoju swoich systemów satelitarnej 
łączności ruchomej. Taka ocena określana 
jest zgodnie ze spełnieniem, lub też 
minimalnymi wymogami, o których mowa 
w ust. 1a, oraz zakończeniem etapów od 1 
do 5 określonych w załączniku do 
niniejszej decyzji. W drugiej fazie selekcji 
pod uwagę brana jest wiarygodność i 
wykonalność proponowanych systemów 
satelitarnej komunikacji ruchomej.

Uzasadnienie

Zarówno korzyści dla konkurencji i konsumentów, jaki i zasięg ogólnoeuropejski oraz usługi 
uwzględniające interes publiczny stanowią główne cele niniejszej decyzji. Dlatego należy 
włączyć je jako kryteria pierwszej fazy w celu zagwarantowania, że zostaną one spełnione 
nawet w przypadku braku drugiej fazy selekcji.  Zdefiniowanie pięciu etapów niezbędnych w 
pierwszej fazie selekcji zwiększa przejrzystość i pewność.  Nieznacznie dłuższy termin 
zakończenia etapów 1 – 3 leży w interesie innowacji.

Poprawka 6
Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)

1a. Wnioskodawcy spełniają następujące 
wymogi minimalne:
(a) korzyści dla konsumentów i 
konkurencji:
Proponowany system zapewnia co 
najmniej dwie z następujących usług: 
jednokierunkowe usługi w zakresie 
multimediów i przesyłania danych; 
podstawowe usługi głosowe i interaktywne 
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usługi przesyłania danych przy małej 
prędkości; dwukierunkowe (interaktywne) 
usługi w zakresie szybkiego przesyłania 
danych i multimediów;
(b) geograficzny zasięg ogólnoeuropejski: 
Proponowany system obejmuje swym 
zasięgiem co najmniej 70% łącznej 
powierzchni państw członkowskich leżącej 
w Europie w czasie rozpoczęcia 
świadczenia usługi;
(c) cele polityki publicznej:
Proponowany system obejmuje 
dostarczanie jednej usługi lub większej 
liczby usług kluczowych z punktu 
widzenia interesu publicznego (np. 
ochrony publicznej czy pomocy w 
przypadku klęsk żywiołowych) 
przyczyniających się do ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa lub ochrony obywateli 
Unii.

Uzasadnienie

Zarówno korzyści dla konkurencji i konsumentów, jaki i zasięg ogólnoeuropejski oraz usługi 
uwzględniające interes publiczny stanowią główne cele niniejszej decyzji. Dlatego należy 
włączyć je jako kryteria pierwszej fazy w celu zagwarantowania, że zostaną one spełnione 
nawet w przypadku braku drugiej fazy selekcji.

Poprawka 7
Artykuł 6 ustęp 1 część wprowadzająca

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:

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 kryteriami 
ważenia:

Uzasadnienie

Kryteria należy ważyć zgodnie z ich względnym znaczeniem.
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Poprawka 8
Artykuł 6 ustęp 1 litera a)

(a) korzyści dla konsumentów i 
konkurencji;

(a) korzyści dla konsumentów i 
konkurencji (20% wartości):
Kryterium to dotyczy korzyści dla 
konsumentów i konkurencji, które 
przynosi system proponowany przez 
wnioskodawcę. Kryterium to zawiera dwa 
dalsze kryteria:
- liczbę użytkowników końcowych i zakres 
dostarczanych usług;
- datę rozpoczęcia świadczenia usług 
handlowych;

Uzasadnienie

Sprecyzowanie kryterium.

Poprawka 9
Artykuł 6 ustęp 1 litera b)

(b) wydajność widma; (b) wydajność widma (20% wartości):

Kryterium to dotyczy wydajności widma 
systemu proponowanego przez 
wnioskodawcę. Kryterium to zawiera dwa 
dalsze kryteria:
- całkowitą ilość wymaganego widma;
- parametry strumienia danych;

Uzasadnienie

Sprecyzowanie kryterium.

Poprawka 10
Artykuł 6 ustęp 1 litera c)

(c) zasięg geograficzny obejmujący całą 
UE;

(c) geograficzny zasięg ogólnoeuropejski 
(40% wartości):
Kryterium to dotyczy obszaru 
geograficznego, na którym świadczone są 
usługi przez system proponowany przez 
wnioskodawcę. Kryterium to zawiera dwa 
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dalsze kryteria:
- liczbę państw członkowskich, w których 
co najmniej 50% ludności znajduje się w 
zasięgu świadczonych usług;
- poziom zasięgu geograficznego (DGC) 
obejmującego łączną powierzchnię państw 
członkowskich znajdującą się w Europie 
w czasie rozpoczęcia świadczenia usług, a 
próg wynosi 80% DGC;

Uzasadnienie

Sprecyzowanie kryterium.

Poprawka 11
Artykuł 6 ustęp 1 litera d)

(d) cele polityki publicznej. (d) cele polityki publicznej (20% 
wartości):
Kryterium to dotyczy stopnia, w jakim 
proponowany przez wnioskodawcę system 
przyczynia się do osiągnięcia pewnych 
celów polityki publicznej 
niewymienionych wśród kryteriów, o 
których mowa w pkt. (a) – (c). Kryterium 
to zawiera dwa dalsze kryteria:
- świadczenie usług kluczowych z punktu 
widzenia interesu publicznego (np. 
ochrony publicznej czy pomocy w 
przypadkach klęsk żywiołowych) 
przyczyniających się do ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa lub ochrony obywateli 
Unii;
- integralność i bezpieczeństwo systemu.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie kryterium.

Poprawka 12
Artykuł 6 ustęp 2

2. Szczegółowe wymagania w ramach 
poszczególnych kryteriów selekcji Komisja 

2. Dalsze szczegóły w ramach 
poszczególnych kryteriów selekcji, o 
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określa zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 10 ust. 2. W drugiej fazie 
selekcji pod uwagę brana jest 
wiarygodność i wykonalność 
proponowanych systemów satelitarnej 
komunikacji ruchomej.

których mowa w ust. 1, Komisja określa 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
10 ust. 3. W drugiej fazie selekcji pod 
uwagę brana jest wiarygodność i 
wykonalność proponowanych systemów 
satelitarnej komunikacji ruchomej.

Uzasadnienie

Procedura komitologii podobnie jak w przypadku artykułu 3 ustęp 3 akapit 1.

Poprawka 13
Artykuł 7 ustęp 2 litera b)

(b) wnioskodawcy realizują etapy 
wskazane w załączniku do niniejszej 
decyzji w terminach określonych przez 
Komisję zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 10 ust. 2,

(b) wnioskodawcy realizują etapy od 
szóstego do dziewiątego określone w 
załączniku do niniejszej decyzji w ciągu 22 
miesięcy od podjęcia decyzji w sprawie 
selekcji wnioskodawców;

Uzasadnienie
Sprecyzowanie terminu realizacji wszystkich dziewięciu etapów zwiększa przejrzystość i 
pewność.

Poprawka 14
Artykuł 7 ustęp 2 litera c)

(c) wnioskodawcy wybrani zgodnie z art. 5 
ust. 2 spełniają minimalne wymagania 
związane z korzyściami dla konsumentów 
i konkurencji, efektywnością widma, 
ogólnoeuropejskim zasięgiem i celami 
polityki publicznej określonymi później 
przez Komisję zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 10 ust. 2,

(c) wnioskodawcy wybrani zgodnie z art. 5 
ust. 2 spełniają minimalne wymagania 
określone w art. 5 ust. 1a.

Poprawka 15
Artykuł 7 ustęp 2 litera (c a) (nowa)

(ca) wnioskodawcy przestrzegają 
wszelkich zobowiązań podjętych we 
wnioskach lub podczas porównawczej 
procedury selekcji bez względu na to, czy 
łączne zapotrzebowanie na widmo 
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radiowe przekracza dostępną ilość;

Uzasadnienie

Wnioskodawców, którzy pomyślnie przejdą pierwszą fazę selekcji, muszą obowiązywać 
zobowiązania podjęte na tym etapie.

Poprawka 16
Artykuł 7 ustęp 2 litera e)

e) wnioskodawcy wypełniają wszelkie 
zobowiązania podjęte w trakcie 
porównawczej procedury selekcji,

skreślona

Uzasadnienie

Litera ta objęta jest poprawką do art. 7 ust. 2 litera ca) (nowa).

Poprawka 17
Artykuł 7 ustęp 2 litera f)

(f) prawa do używania oraz zezwolenia 
przyznawane są na czas określony przez 
Komisję zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 10 ust. 2.

(f) prawa do używania oraz zezwolenia 
przyznawane są na okres piętnastu lat.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie okresu trwania zezwolenia zwiększa przejrzystość i pewność.

Poprawka 18
Artykuł 7 ustęp 2 a (nowy)

2a. Państwa członkowskie, które w dniu 1 
stycznia 2015 r. pozostaną poza obszarem 
usług komunikacji satelitarnej wybranego 
wnioskodawcy, mogą przyznać konkretne 
pasmo poboczne częstotliwości 
przydzielonej temu wnioskodawcy innemu 
usługodawcy świadczącemu satelitarne 
usługi komunikacji ruchomej na terenie 
Unii lub poza nim, lub też operatorowi 
innych systemów. Przez to takie państwo 
członkowskie nie powoduje zakłóceń 
systemów satelitarnych usług komunikacji 
ruchomej posiadających zezwolenia , a 
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operator zastępczy nie żąda ochrony przed 
zakłóceniami z ich strony.

Uzasadnienie

Widmo stanowi rzadki zasób i dlatego należy przydzielać je zgodnie z zasadą „wykorzystaj 
lub strać”.

Poprawka 19
Artykuł 8 ustęp 3 litera d)

(d) prawa do używania oraz zezwolenia 
przyznawane są na czas określony przez 
Komisję zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 10 ust. 2.

(d) prawa do używania oraz zezwolenia 
przyznawane są na okres kończący się nie 
później niż termin wygaśnięcia zezwolenia 
na stowarzyszony satelitarny system 
komunikacji ruchomej.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie okresu trwania zezwolenia zwiększa przejrzystość i pewność. 

Poprawka 20
Artykuł 9 ustęp 3

3. Komisja określi, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 10 ust. 2, ewentualne 
właściwe sposoby skoordynowanego 
monitorowania i/lub procedur mających na 
celu egzekwowanie prawa, w tym 
skoordynowanego zawieszania lub cofania 
zezwoleń, w szczególności za naruszenie 
wspólnych warunków ustanowionych w 
art. 7 ust. 3.

3. Komisja określa, zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 10 ust. 3a, ewentualne 
właściwe sposoby skoordynowanego 
monitorowania i/lub procedur mających na 
celu egzekwowanie prawa, w tym 
skoordynowanego zawieszania lub cofania 
zezwoleń, w szczególności za naruszenie 
wspólnych warunków ustanowionych w 
art. 7 ust. 3.

Uzasadnienie

Procedura komitologii podobnie jak w przypadku poprawki 2.

Poprawka 21
Artykuł 10 ustęp 3 a (nowy)

3a. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a ust.1–4, art. 5 lit. 
b) oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE z 
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uwzględnieniem jej art. 8.
Terminy określone w art. 5a ust. 3 lit. c), 
ust. 4 lit. b) i ust. 4 lit. e) decyzji 
1999/468/WE wynoszą jeden miesiąc.

Uzasadnienie

Po procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą powinno nastąpić przyjęcie środków o 
ogólnym zakresie mających na celu poprawienie elementów instrumentu, które nie są 
zasadniczymi jego elementami, poprzez uzupełnienie go nowymi niezasadniczymi elementami.  
Kontrolę powinno się ograniczyć do jednego miesiąca ze względu na wydajność.

Poprawka 22
Załącznik punkt 1

1. Złożenie wniosku Międzynarodowego 
Związku Telekomunikacyjnego (ITU) o 
koordynację

1. Złożenie wniosku Międzynarodowego 
Związku Telekomunikacyjnego (ITU) o 
koordynację

Wnioskodawca dostarcza niezbitych 
dowodów, że administracja 
odpowiedzialna za system MSS 
dostarczyła odpowiednich informacji na 
temat przepisów ITU dotyczących 
łączności radiowej w załączniku 4.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie etapu.

Poprawka 23
Załącznik punkt 2

2. Produkcja satelitów 2. Produkcja satelitów

Wnioskodawca przedstawia niezbity 
dowód wiążącej umowy w sprawie 
produkcji jego satelitów. Dokument 
określa etapy konstrukcyjne prowadzące 
do zakończenia produkcji satelitów 
wymaganego w przypadku świadczenia 
usług handlowych. Dokument podpisują: 
wnioskodawca i firma produkująca 
satelity.
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Uzasadnienie

Sprecyzowanie etapu.

Poprawka 24
Załącznik punkt 3

3. Zakończenie krytycznego przeglądu 
projektu

5. Zakończenie krytycznego przeglądu 
projektu

Krytyczny przegląd projektu jest etapem 
powstawania statku kosmicznego, na 
którym kończy się faza projektowania i 
opracowania, a zaczyna się faza 
produkcji.
Nie później niż trzy miesiące po złożeniu 
wniosku wnioskodawca przedstawia 
niezbity dowód zakończenia krytycznego 
przeglądu projektu zgodnie z etapami 
konstrukcyjnymi wyszczególnionymi w 
umowie w sprawie produkcji satelitów. 
Firma produkująca satelity podpisuje 
stosowny dokument, który określa termin 
zakończenia krytycznego przeglądu 
projektu.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie etapu.

Poprawka 25
Załącznik punkt 4

4. Umowa o wystrzeliwaniu satelitów 3. Umowa o wystrzeliwaniu satelitów

Wnioskodawca przedstawia niezbity 
dowód wiążącej umowy w sprawie 
wystrzelenia minimalnej liczby satelitów 
wymaganej do świadczenia 
nieprzerwanych usług na terytoriach 
państw członkowskich UE. Dokument 
określa daty wystrzelenia satelitów i 
związane z tym usługi, a także umowne 
zasady i warunki dotyczące 
odszkodowania. Dokument podpisują: 
wnioskodawca i firma dokonująca 
wystrzelenia  satelity.
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Uzasadnienie

Sprecyzowanie etapu.

Poprawka 26
Załącznik punkt 5

5. Adaptery międzysieciowe GES 4. Adaptery międzysieciowe GES

Wnioskodawca przedstawia niezbity 
dowód wiążącej umowy w sprawie 
budowania i umieszczania adapterów 
międzysieciowych GES, które będą 
wykorzystywane w celu świadczenia usług 
satelitarnych komunikacji ruchomej na 
terytoriach państw członkowskich UE.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie etapu.

Poprawka 27
Załącznik punkt 6

6. Parowanie satelitów 6. Parowanie satelitów

Parowanie jest etapem powstawania 
statku kosmicznego, na którym moduł 
komunikacyjny (CM) integrowany jest z 
modułem usługowym (SM).
Wnioskodawca przedstawia niezbity 
dowód, że przegląd gotowości do testów 
dotyczący parowania CM/SM miał 
miejsce zgodnie z etapami 
konstrukcyjnymi określonymi w umowie 
w sprawie produkcji satelitów. Firma 
produkująca satelity podpisuje stosowny 
dokument, który określa termin 
zakończenia parowania satelitów.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie etapu.

Poprawka 28
Załącznik punkt 7
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7. Wystrzeliwanie satelitów 7. Wystrzeliwanie satelitów

Wnioskodawca przedstawia niezbity 
dowód udanego wystrzelenia i 
umieszczenia na orbicie satelitów w liczbie 
wymaganej do świadczenia usług na 
terytoriach państw członkowskich UE.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie etapu.

Poprawka 29
Załącznik punkt 8

8. Koordynacja częstotliwości 8. Koordynacja częstotliwości

Wnioskodawca przedstawia niezbity i 
udokumentowany dowód wiążący się z 
udaną koordynacją częstotliwości systemu 
w odniesieniu do innych systemów MSS 
zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami 
o komunikacji radiowej. Względem 
systemu prezentującego zgodność z 
etapami od 1 do 7 włącznie nie ma 
obowiązku przedstawienia w tej fazie 
realizacji skutecznej koordynacji 
częstotliwości z satelitarnymi systemami 
komunikacji ruchomej, które nie spełniają 
w sposób odpowiedni i rozsądny 
warunków etapów od 1 do 7 włącznie.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie etapu.

Poprawka 30
Załącznik punkt 9

9. Świadczenie usług satelitarnych na 
terytoriach państw członkowskich UE

9. Świadczenie usług satelitarnych na 
terytoriach państw członkowskich UE

Wnioskodawca przedstawia niezbity 
dowód, że skutecznie świadczy satelitarne 
usługi komunikacji ruchomej na 
terytoriach państw członkowskich UE, 
wykorzystując taką liczbę satelitów, jaką 
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wcześniej określił w ramach etapu 3.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie etapu.
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UZASADNIENIE

Satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) zapewniają telekomunikację pomiędzy 
stacjami kosmicznymi (satelitami) a ruchomymi stacjami naziemnymi w sposób bezpośredni 
lub poprzez stacjonarne uzupełniające elementy naziemne (CGC). Satelitarne usługi 
komunikacji ruchomej istnieją od lat siedemdziesiątych XX w. w komunikacji stosowanej w 
sytuacjach kryzysowych, sytuacjach zagrożenia oraz do zapewnienia bezpieczeństwa, 
zwłaszcza w przypadku statków i samolotów, ponieważ na morzu i w powietrzu łatwo jest 
ustalić niezbędne „pole widzenia”. Na początku MSS ograniczały się do powolnego 
przesyłania głosu, faksów i danych, jednak w ciągu ostatnich dziesięciu lat możliwości i 
potencjał systemu zwiększyły się i obejmują dwukierunkowe multimedia, satelitarne sposoby 
gromadzenia informacji oraz szerokopasmowy dostęp do internetu. Ostatnie zmiany obejmują 
zastosowanie systemów MSS w celu przesyłania danych z samolotu na ziemię z 
wykorzystaniem łączności ruchomej w samolotach.

Na wielu obszarach na ziemi dochodziło do zakłóceń MSS z powodu występowania drzew i 
budynków, zwłaszcza na dużych szerokościach geograficznych, gdzie satelita może okazać 
się dość nisko na niebie i przez to być bardziej podatnym na zakłócenia. Problem ten można 
by pokonać, tworząc sieć CGC powtarzających sygnały transmitowane przez satelitę. Tego 
rodzaju system CGC, który można by stworzyć po prostu przez zmodyfikowanie istniejącego 
sprzętu 2G/3G, otworzyłby możliwość szerszego zakresu MSS, w tym telewizji mobilnej.

Na podstawie decyzji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) 
przydzielającej pasma częstotliwości w zakresie 2 GHz (1980-2010 MHz w przypadku 
komunikacji Ziemia-kosmos oraz 2170-2200 MHz w przypadku komunikacji kosmos-
Ziemia) do użytku przez systemy dostarczające satelitarne usługi komunikacji ruchomej 
Komisja Europejska przyjęła w lutym 2007 r. decyzję, zgodnie z którą państwa członkowskie 
powinny udostępniać te pasma częstotliwości na rzecz zharmonizowanego podejścia do MSS. 
Państwa członkowskie przystały na rezygnację z praw krajowych w zakresie przydzielania 
częstotliwości, ponieważ mają one duże terytorium naturalne objęte zasięgiem satelitarnym, 
co utrudnia uniknięcie zakłóceń ponad granicami krajowymi. Ponadto poprzez 
zharmonizowane podejście do MSS unika się rozdrobnienia rynku wewnętrznego i otwiera 
ono przed europejską technologią możliwość osiągnięcia globalnej konkurencyjności w duchu 
strategii lizbońskiej. W decyzji Komisji z lutego 2007 r. uznano jednak, że państwa 
członkowskie utrzymają prawo do udzielania zezwoleń na działanie CGC na ich terytoriach.

W decyzji Komisji z lutego 2007 r. ustalono, że należy przyjąć zharmonizowane podejście do 
MSS, jednak nie określono, w jaki sposób należy przeprowadzać selekcję operatorów MSS w 
UE i udzielanie im zezwoleń. Ponieważ nie istniały wcześniej mechanizmy przeprowadzania 
tego rodzaju procesu selekcji i udzielania zezwoleń, potrzebna jest decyzja Rady i Parlamentu 
zgodnie z art. 95 traktatu. Decyzja w sprawie MSS ma charakter szczególny i sui generis. 
Właściwe jest to, że selekcja i udzielanie zezwoleń w zakresie systemów MSS omawia się 
całkowicie oddzielnie od pakietu telekomunikacyjnego, który podejmie się przeprowadzenia 
szerokiej i ogólnej reformy zarządzania częstotliwościami w oparciu o zasady neutralności 
technologii i usług. Natomiast w obecnej decyzji chodzi o środki wykonawcze systemu 
selekcji i udzielania zezwoleń po przyjęciu zharmonizowanej decyzji w sprawie 
wykorzystywania pasm częstotliwości 2 GHz w szczególnym celu MSS. 
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Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji i zgadza się z nim w szerokim 
zakresie. Zgłoszone przez nią poprawki wynikają z obawy, że niektóre aspekty selekcji i 
udzielania zezwoleń mają charakter bardziej polityczny niż czysto techniczny i dlatego nie 
powinno się decydować o nich przy zastosowaniu zwykłej procedury komitologii. 

W rezolucji z dn. 14 lutego 2007 r. w sprawie europejskiej polityki w zakresie widma 
radiowego Parlament Europejski wyraził jasno swoje oddanie służbie w interesie publicznym 
i ogólnym, a także podkreślił znaczenie regionów wiejskich i mniej rozwiniętych w 
rozpowszechnianiu łączności szerokopasmowej i ruchomej.  Dlatego sprawozdawczyni stara 
się przedstawić w tekście decyzji w sposób przejrzysty nacisk kładziony na np. usługi 
uwzględniające interes publiczny i ogólnoeuropejski zasięg geograficzny oraz przykładaną do 
nich wagę. Poza tym sprawozdawczyni proponuje, aby, w przypadkach kiedy w celu 
uzupełnienia postanowień niniejszej decyzji proponuje się procedurę komitologii, stosować 
proces komitologii połączonej z kontrolą i skróceniem terminów do jednego miesiąca ze 
względu na wydajność. 

Niniejsza opinia stwarza europejskim dostawcom MSS wyjątkową okazję stania się 
światowymi liderami na coraz bardziej konkurencyjnym rynku światowym, jednak okazja ta 
wymknie się z rąk, jeżeli decyzja w sprawie procesu selekcji i udzielania zezwoleń w zakresie 
MSS nie zostanie podjęta natychmiast. W interesie obywateli europejskich i przemysłu 
europejskiego sprawozdawczyni ma nadzieję, że Parlament, Komisja i Rada będą ściśle 
współpracować w celu osiągnięcia szybkiego porozumienia w pierwszym czytaniu.


