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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výbere a povolení systémov 
zabezpečujúcich mobilné satelitné služby (MSS)
(KOM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0480),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0257/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre kultúru a vzdelávanie (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
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 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 celom Spoločenstve.
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Odôvodnenie

Mala by sa zdôrazniť paneurópskosť navrhovaných mobilných satelitných služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 3 odsek 3 pododsek 1 úvodná časť

3. Komisia vymedzí v súlade s postupom 
ustanoveným v článku 10 ods. 2:

3. Komisia vymedzí v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou ustanoveným v 
článku 10 ods. 3a):

Odôvodnenie

Opatrenia na vymedzenie požiadaviek alebo podmienok komparatívneho výberového konania 
sú kvázilegislatívnymi opatreniami. Ide tu o opatrenia všeobecného zamerania určené na 
zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov základného nástroja doplnením nových 
nepodstatných prvkov a mali by sa preto prijímať v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou a s obmedzením termínov na 1 mesiac z dôvodu efektívnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 3 odsek 3 písmeno a)

(a) frekvenčné pásma; (a) frekvenčné subpásma vo frekvenčnom 
pásme 2 GHz;

Odôvodnenie

Na zabezpečenie maximálnych prínosov pre hospodársku súťaž a spotrebiteľov je potrebné 
zabrániť získaniu dominantného postavenia na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3 odsek 3 písmeno b)

(b) rozsah spektra, ktorý sa má prideliť 
vybraným žiadateľom;

(b) rozsah spektra, ktorý sa má prideliť 
vybraným žiadateľom, ktorý nepresiahne 
15 MHz pre komunikáciu zem-vesmír 
a 15 MHz pre komunikáciu vesmír-zem 
pridelených jednému žiadateľovi;

Odôvodnenie

Na zabezpečenie maximálnych prínosov pre hospodársku súťaž a spotrebiteľov je potrebné 
zabrániť získaniu dominantného postavenia na trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 5 odsek 1

1. V priebehu 40 dní od uverejnenia 
zoznamu prijateľných žiadostí Komisia 
posúdi, či žiadatelia dokázali požadovanú 
úroveň technického a komerčného rozvoja 
svojich mobilných satelitných systémov. 
Takéto posúdenie vychádza z realizácie 
niekoľkých etáp uvedených v prílohe 
k tomuto rozhodnutiu. Tieto významné 
etapy ďalej definuje Komisia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2. 
V tejto fáze výberu sa zohľadňuje 
spoľahlivosť a životaschopnosť 
navrhovaných mobilných satelitných 
systémov.

1. V priebehu 40 dní od uverejnenia 
zoznamu prijateľných žiadostí Komisia 
posúdi, či žiadatelia dokázali požadovanú 
úroveň technického a komerčného rozvoja 
svojich mobilných satelitných systémov. 
Takéto posúdenie sa vyhodnotí na základe 
splnenia minimálnych požiadaviek 
stanovených v odseku 1a) a dokončenia 
významných etáp 1 až 5 uvedených 
v prílohe k tomuto rozhodnutiu. V tejto 
fáze výberu sa zohľadňuje spoľahlivosť 
a životaschopnosť navrhovaných 
mobilných satelitných systémov.

Odôvodnenie

Prospech pre spotrebiteľov a hospodársku súťaž, celoeurópske pokrytie a služby verejného 
záujmu sú kľúčovými cieľmi rozhodnutia. Musia sa preto zahrnúť ako výberové kritériá v 
prvej fáze, aby sa zabezpečilo ich splnenie aj v prípade, ak neexistuje druhá fáza výberu. 
Vymedzenie piatich významných etáp je nevyhnutné pre výber v prvej fáze a zlepšuje jasnosť a 
istotu. O niečo dlhšie obdobie na dokončenie významnej etapy 3 je v záujme inovácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 5 odsek 1a (nový)

1a. Uchádzači musia splniť tieto 
minimálne požiadavky:
a) prínos pre spotrebiteľov a pre 
hospodársku súťaž:
Navrhovaný systém poskytuje najmenej 
dve z týchto služieb: jednosmerné 
multimediálne a dátové služby; základné 
hlasové služby a nízkorýchlostné 
interaktívne dátové služby; obojsmerné 
(interaktívne) vysokorýchlostné dátové a 
multimediálne služby;
b) celoeurópske geografické pokrytie: 
Navrhovaný systém poskytuje pokrytie 
na najmenej 70 % celkovej rozlohy 
členských štátov ležiacich v Európe v čase 
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začiatku prevádzky služby;
c) ciele verejnej politiky:
Navrhovaný systém zahŕňa poskytovanie 
jednej alebo viacerých významných 
služieb verejného záujmu (napríklad 
verejnú ochranu, pomoc pri zmierňovaní 
následkov katastrof) prispievajúcich 
k ochrane zdravia, bezpečnosti a ochrane 
občanov Únie.

Odôvodnenie

Prospech pre spotrebiteľov a hospodársku súťaž, celoeurópske pokrytie a služby verejného 
záujmu sú kľúčovými cieľmi rozhodnutia. Musia sa preto zahrnúť ako výberové kritériá v 
prvej fáze, aby sa zabezpečilo ich splnenie aj v prípade, ak neexistuje druhá fáza výberu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 6 odsek 1 úvodná časť

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 vážených kritérií:

Odôvodnenie

Kritériá by sa mali vážiť podľa ich relatívneho významu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 6 odsek 1 písmeno a)

(a) prínos pre spotrebiteľov a pre 
hospodársku súťaž;

(a) prínos pre spotrebiteľov a pre 
hospodársku súťaž (váha 20 %):
Toto kritérium sa týka prínosov pre 
spotrebiteľov a pre hospodársku súťaž 
poskytovaných systémom navrhovaným 
žiadateľom. Toto kritérium obsahuje dve 
podkritériá:
- počet koncových zákazníkov a rozsah 
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poskytovaných služieb;
- dátum začiatku prevádzky komerčných 
služieb;

Odôvodnenie

Špecifikácia kritéria.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 6 odsek 1 písmeno b)

(b) efektívnosť frekvenčného spektra; (b) efektívnosť frekvenčného spektra (váha 
20 %):

Toto kritérium sa týka efektívnosti 
frekvenčného spektra systému 
navrhovaného žiadateľom. Toto kritérium 
obsahuje dve podkritériá:
- celkový vyžadovaný rozsah spektra; 
- kapacita dátového toku;

Odôvodnenie

Špecifikácia kritéria.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 6 odsek 1 písmeno c)

(c) celoeurópske geografické pokrytie; c) celoeurópske geografické pokrytie (váha 
40 %):
Toto kritérium sa týka geografického 
územia, na ktorom sa poskytujú služby 
systémom navrhovaným žiadateľom. Toto 
kritérium obsahuje dve podkritériá:
- počet členských štátov, v ktorých sa 
najmenej 50 % obyvateľstva nachádza na 
území, na ktorom sa služby poskytujú;
- miera geografického pokrytia (MGP) 
celkovej rozlohy členských štátov ležiacich 
v Európe v čase začiatku prevádzky 
služby, prahovou hodnotou je MGP 80 %;
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Odôvodnenie

Špecifikácia kritéria.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 6 odsek 1 písmeno d)

d) ciele verejnej politiky. d) ciele verejnej politiky (váha 20 %):

Toto kritérium sa týka miery, ktorou 
systém navrhovaný žiadateľom prispieva 
k dosiahnutiu určitých cieľov verejnej 
politiky neuvedených v kritériách 
vymedzených písmenami a) až c). Toto 
kritérium obsahuje dve podkritériá:
- poskytovanie významných služieb 
verejného záujmu (napríklad verejnej 
ochrany, pomoci pri zmierňovaní 
následkov katastrof) prispievajúcich k
ochrane zdravia, bezpečnosti a ochrane 
občanov Únie;
- integrita a bezpečnosť systému.

Odôvodnenie

Špecifikácia kritéria.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 6 odsek 2

2. Podrobné požiadavky jednotlivých 
kritérií výberu stanovuje Komisia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2. 
V tejto fáze výberu sa zohľadňuje 
spoľahlivosť a životaschopnosť 
navrhovaných mobilných satelitných 
systémov.

2. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa
jednotlivých kritérií výberu v zmysle 
odseku 1 stanovuje Komisia v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou
uvedeným v článku 10 ods. 3a). V tejto 
fáze výberu sa zohľadňuje spoľahlivosť 
a životaschopnosť navrhovaných 
mobilných satelitných systémov.

Odôvodnenie

Postup vo výbore, pozri PDN k článku 3 ods. 3 1. pododseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
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Článok 7 odsek 2 písmeno b)

(b) žiadatelia dodržiavajú významné etapy 
uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu 
v súlade s konečnými termínmi 
definovanými Komisiou na základe 
postupu uvedeného v článku 10 ods. 2;

b) žiadatelia dodržiavajú významné etapy 
6 až 9 vymedzené v prílohe k tomuto 
rozhodnutiu do 22 mesiacov od 
rozhodnutia o výbere žiadateľov.

Odôvodnenie

Upresnenie konečného termínu všetkých deviatich významných etáp zlepšuje jasnosť a istotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 7 odsek 2 písmeno c)

(c) žiadatelia vybraní v súlade s článkom 5 
ods. 2 vyhovujú minimálnym požiadavkám 
súvisiacim s prínosom pre spotrebiteľov 
a pre hospodársku súťaž, s efektívnosťou 
frekvenčného spektra, s celoeurópskym 
pokrytím a s cieľmi verejnej politiky ďalej 
vymedzenými Komisiou v súlade 
s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2;

(c) žiadatelia vybraní v súlade s článkom 5 
ods. 2 vyhovujú minimálnym požiadavkám 
ustanoveným v článku 5 ods. 1 písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 7 odsek 2 písmeno ca) (nové)

ca) uchádzači sú povinní splniť všetky 
záväzky, ktoré predložili vo svojich 
prihláškach alebo v priebehu 
porovnávacieho výberového konania, bez 
ohľadu na to, či kombinovaný dopyt po 
rádiovom frekvenčnom spektre 
nepresahuje dostupný rozsah;

Odôvodnenie

Uchádzači, ktorí úspešne prejdú prvou fázou výberu, musia byť viazaní záväzkami, ktoré v 
tomto štádiu ponúkli.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 7 odsek 2 písmeno e)
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e) žiadatelia splnia všetky záväzky prijaté 
v priebehu porovnávacieho výberového 
konania;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Uvedené v PDN k článku 7 ods. 2 písm. ca) (novému).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 7 odsek 2 písmeno f)

(f) práva na využívanie frekvenčného 
spektra a povolenia sa udeľujú na obdobie
stanovené Komisiou v súlade s postupom 
uvedeným v článku 10 ods. 2.

f) práva na využívanie frekvenčného 
spektra a povolenia sa udeľujú na obdobie 
15 rokov.

Odôvodnenie

Spresnenie dĺžky trvania povolenia zlepšuje jasnosť a istotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 7 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty, ktoré k 1. januáru 2015 
zostávajú mimo územia, na ktorom 
vybraný uchádzač poskytuje satelitné 
služby, môžu konkrétne subpásma 
vyčlenené uchádzačovi prideliť inému 
poskytovateľovi mobilných satelitných 
služieb so sídlom v Únii alebo mimo nej 
alebo prevádzkovateľovi iných systémov. 
Takýto členský štát nesmie spôsobiť 
rušenie prevádzkovateľov mobilných 
satelitných systémov s platným povolením, 
a náhradný operátor si nenárokuje 
ochranu pred narušením z ich strany.

Odôvodnenie

Frekvenčné spektrum je vzácnym zdrojom a musí sa preto prideľovať systémom „využi ho 
alebo oň prídeš“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 8 odsek 3 písmeno d)
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(d) práva na využívanie frekvenčného 
spektra a povolenia sa udeľujú na obdobie 
stanovené Komisiou v súlade s postupom 
uvedeným v článku 10 ods. 2.

d) práva na využívanie frekvenčného 
spektra a povolenia sa udeľujú na obdobie 
končiace najneskôr vypršaním povolenia 
pridružených mobilných satelitných 
systémov.

Odôvodnenie

Spresnenie dĺžky trvania povolenia zlepšuje jasnosť a istotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 9 odsek 3

3. Komisia v súlade s postupom uvedeným 
v článku 10 ods. 2 definuje vhodný spôsob 
koordinovaných postupov monitorovania 
a/alebo presadzovania predpisov vrátane 
koordinovaného pozastavenia alebo 
zrušenia platnosti povolenia, predovšetkým 
v prípadoch porušenia spoločných 
podmienok uvedených v článku 7 ods. 3.

3. Komisia v súlade s regulačným
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
10 ods. 3a) definuje vhodný spôsob 
koordinovaných postupov monitorovania 
a/alebo presadzovania predpisov vrátane 
koordinovaného pozastavenia alebo 
zrušenia platnosti povolenia, predovšetkým 
v prípadoch porušenia spoločných 
podmienok uvedených v článku 7 ods. 3.

Odôvodnenie

Postup vo výbore, pozri PDN 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 10 odsek 3a (nový)

3a. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4, ods. 5 
písm. b) a článok 7 rozhodnutia 
1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia 
jeho článku 8.
Lehota ustanovená v článku 5a ods. 3 
písm. c), v ods. 4 písm. b) a v ods. 4 
písm. e) rozhodnutia 1999/468/ES je jeden 
mesiac.

Odôvodnenie

Pri prijímaní opatrení všeobecného zamerania určených na zmenu a doplnenie nepodstatných 
prvkov základného nástroja doplnením nových nepodstatných prvkov by sa mal použiť 
regulačný postup s kontrolou.   Kontrola by mala byť z dôvodu efektívnosti časovo obmedzená 
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na jeden mesiac.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Príloha bod 1

1. Predloženie žiadosti o koordináciu 
Medzinárodnej telekomunikačnej únii 
(ITU)

1. Predloženie žiadosti o koordináciu 
Medzinárodnej telekomunikačnej únii 
(ITU)

Žiadateľ predloží jasné dôkazy o tom, že 
správa príslušná na systém MSS 
predložila príslušné informácie podľa 
ITU RR prílohy 4.

Odôvodnenie

Špecifikácia významnej etapy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Príloha bod 2

2. Výroba satelitov 2. Výroba satelitov

Žiadateľ predloží jasné dôkazy o 
záväzných dohodách o výrobe svojich 
satelitov. V dokumente uvedie významné 
výrobné etapy vedúce k dokončeniu 
výroby satelitov potrebných na 
poskytovanie komerčnej služby. 
Dokument podpíše žiadateľ a výrobca 
satelitov.

Odôvodnenie

Špecifikácia významnej etapy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Príloha bod 3

3. Realizácia bezpečnostného preskúmania 
návrhu

5. Realizácia bezpečnostného preskúmania 
návrhu

Bezpečnostné preskúmanie návrhu je 
etapou implementácie satelitu, v ktorej 
sa ukončí fáza návrhu a vývoja 
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a začína sa fáza výroby.
Žiadateľ predloží jasné dôkazy 
o dokončení bezpečnostného preskúmania 
návrhu najneskôr do troch mesiacov po 
predložení žiadosti v súlade s významnými 
výrobnými etapami uvedenými v dohode 
o výrobe satelitu. Príslušný dokument 
podpíše spoločnosť vyrábajúca satelitu 
a uvedie sa v ňom dátum dokončenia 
bezpečnostného preskúmania návrhu.

Odôvodnenie

Špecifikácia významnej etapy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Príloha bod 4

4. Dohoda o vypustení satelitu 3. Dohoda o vypustení satelitu

Žiadateľ predloží jasné dôkazy o záväznej 
dohode o vypustení minimálneho 
množstva satelitov potrebného na 
poskytovanie neprerušenej služby na 
územiach členských štátov EÚ. V 
dokumente uvedie dátumy vypustenia a 
podrobnosti o službách vypustenia a 
zmluvné podmienky týkajúce sa náhrady
škody. Dokument podpíše žiadateľ a 
spoločnosť, ktorá satelit vypúšťa.

Odôvodnenie

Špecifikácia významnej etapy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Príloha bod 5

5. Centrálne pozemné stanice 4. Centrálne pozemné stanice

Žiadateľ predloží jasné dôkazy o záväznej 
dohode o výstavbe a inštalovaní 
centrálnych pozemných staníc, ktoré budú 
používané na poskytovanie mobilných 
satelitných služieb na územiach členských 
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štátov EÚ.

Odôvodnenie

Špecifikácia významnej etapy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Príloha bod 6

6. Montáž satelitov 6. Montáž satelitov

Montáž satelitov je etapou implementácie 
satelitu, v ktorej sa komunikačný modul 
(KM) integruje so servisným modulom 
(SM). 
Žiadateľ predloží jasné dôkazy o tom, že 
hodnotenie pripravenosti na test montáže 
KM/SM sa uskutočnil v súlade s 
významnými výrobnými etapami 
uvedenými v dohode o výrobe satelitu. 
Príslušný dokument podpíše spoločnosť 
vyrábajúca satelitu a uvedie sa v ňom 
dátum dokončenia montáže satelitov.

Odôvodnenie

Špecifikácia významnej etapy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Príloha bod 7

7. Vypustenie satelitov 7. Vypustenie satelitov

Žiadateľ predloží jasné dôkazy o záväznej 
dohode o úspešnom vypustení množstva 
satelitov potrebného na poskytovanie 
služby na územiach členských štátov EÚ a
o ich umiestnení na orbit.

Odôvodnenie

Špecifikácia významnej etapy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
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Príloha bod 8

8. Koordinácia frekvencií 8. Koordinácia frekvencií

Žiadateľ predloží jasné 
a zdokumentované dôkazy v súvislosti 
s úspešnou koordináciou frekvencií 
systému s ohľadom na iné systémy MSS 
v zmysle príslušných ustanovení 
Rádiokomunikačného poriadku. 
V prípade systému, pri ktorom sa 
preukáže, že spĺňa významné etapy 1 až 7, 
nie je povinné v tomto štádiu preukázať 
dokončenie úspešnej koordinácie 
frekvencií s tými mobilnými satelitnými 
systémami, ktoré významné etapy 1 až 7 
nespĺňajú.

Odôvodnenie

Špecifikácia významnej etapy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Príloha bod 9

9. Poskytovanie satelitných služieb na 
území členských štátov EÚ

9. Poskytovanie satelitných služieb na 
území členských štátov EÚ

Žiadateľ predloží jasné dôkazy o tom, že 
poskytuje komerčné mobilné satelitné 
služby na územiach členských štátov EÚ 
s použitím satelitov, ktorých počet predtým 
uviedol vo významnej etape 3.

Odôvodnenie

Špecifikácia významnej etapy.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mobilné satelitné služby poskytujú telekomunikáciu medzi vesmírnymi stanicami (satelitmi) a 
mobilnými pozemnými stanicami buď priamo, alebo prostredníctvom pevných doplnkových 
pozemných komponentov (CGC). MSS sú v prevádzke už od 70. rokov 20. storočia na účely 
núdzovej, tiesňovej  a bezpečnostnej komunikácie najmä lodí a lietadiel, pretože v ich 
prípade, na mori a vo vzduchu, možno ľahko splniť požiadavku priamej viditeľnosti. Prvé 
MSS sa obmedzovali na nízkorýchlostné hlasové, faxové a dátové služby, ale počas 
predchádzajúcich desiatich rokov sa schopnosti a kapacity systémov významne rozšírili. Dnes 
zahŕňajú aj obojsmerné multimediálne prenosy, vysielanie správ (SNG), a širokopásmový 
prístup na internet. Nedávno bolo vyvinuté použitie systémov MSS na poskytovanie 
komunikácie medzi lietadlami a zemou ako podpora mobilnej komunikácie lietadiel.

Na zemi dochádza na mnohých miestach k rušeniu komunikácie MSS v dôsledku prítomnosti 
stromov a budov. Ide najmä o oblasti v blízkosti pólov, kde sú satelity relatívne nízko nad 
horizontom, čo zväčšuje riziko možných prekážok. Tento problém by bolo možné vyriešiť 
zriadením siete CGC, ktoré by opakovali signály vysielané satelitmi. Systém CGC, na ktorého 
zriadenie by postačovali jednoduché úpravy jestvujúcich zariadení 2G/3G, by umožnil 
poskytovať širší rozsah MSS vrátane mobilnej televízie.

Na základe rozhodnutia Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) o pridelení rádiového 
frekvenčného spektra v pásme 2GHz (1980 – 2010 MHz pre komunikáciu zem-vesmír a 
2170-2200 pre smer vesmír-zem) na použitie v systémoch poskytujúcich mobilné satelitné 
služby (MSS) prijala Európska komisia vo februári 2007 rozhodnutie, podľa ktorého by mali 
členské štáty uvoľniť tieto frekvenčné pásma za účelom harmonizovaného prístupu k MSS. 
Členské štáty súhlasili s tým, že sa vzdajú národných práv na prideľovanie rádiového spektra, 
pretože satelity MSS vysielajú na veľkej ploche a nie je preto možné jednoduchým spôsobom 
zabrániť rušeniu presahujúcemu hranice štátov. Harmonizovaný prístup k MSS navyše 
zabráni fragmentácii na vnútornom trhu a otvorí tak cestu globálnej konkurencieschopnosti 
európskej technológie, čo je v duchu Lisabonskej stratégie. V rozhodnutí z februára 2007 však 
Komisia uznala, že členské štáty si ponechajú právo udeľovať povolenia na prevádzku CGC 
na svojich územiach.

V rozhodnutí Komisie z februára 2007 sa stanovuje, že by mal existovať harmonizovaný 
prístup k MSS, no neupresňuje sa spôsob výberu a udeľovania povolení prevádzkovateľom 
EU MSS. Keďže zatiaľ nie je k dispozícii mechanizmus takého procesu výberu a udeľovania
povolení, vyžaduje sa rozhodnutie Rady a Parlamentu v zmysle článku 95 zmluvy. 
Rozhodnutie o MSS je špecifické a unikátne. Je správne, že výber a udeľovanie povolení na 
prevádzku systémov MSS sa vykonáva úplne samostatne a nezávisle od tzv. 
telekomunikačného balíka, ktorého cieľom je široká a všeobecná reforma správy spektra na 
základe zásad neutrality služieb a technológie. Súčasné rozhodnutie sa naopak týka 
výkonných krokov pri výbere a schvaľovaní systémov v nadväznosti na harmonizované 
rozhodnutie o využití frekvenčného pásma 2 GHz na osobitný účel MSS.

Spravodajkyňa víta návrh Komisie a v zásade s ním súhlasí. Predložené pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy vyvstávajú z obáv, že niektoré prvky výberu a udeľovania povolenia sú 
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viac politické než technické, a nemalo by sa preto o nich rozhodovať len jednoduchým 
postupom vo výbore.

Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. februára 2007 o smerovaní k európskej 
politike rádiového frekvenčného spektra vyhlásil, že prioritou je poskytovanie služieb 
všeobecného a verejného záujmu, a zdôraznil význam širokopásmových a mobilných 
komunikácií pre vidiecke a menej rozvinuté oblasti.  Spravodajkyňa sa preto usilovala 
stransparentniť v texte rozhodnutia to, čo by sa malo zdôrazniť a považovať za dôležité, 
napríklad služby verejného záujmu a celoeurópske zemepisné pokrytie. Spravodajkyňa ďalej 
navrhuje, že v prípadoch, ak sa navrhuje postup vo výbore na doplnenie ustanovení tohto 
rozhodnutia, malo by ísť o postup vo výbore s kontrolou so skrátením termínov na jeden 
mesiac z dôvodu efektívnosti.

Toto rozhodnutie je jedinečnou šancou pre európskych poskytovateľov MSS, ktorí by sa jeho 
prostredníctvom mohli stať vedúcimi hráčmi na čoraz konkurenčnejšom globálnom trhu. Ak 
sa však čo najskôr nerozhodne o výbere a udeľovaní povolení na prevádzku systémov MSS, 
zostane táto možnosť premárnená. Skorá dohoda v prvom čítaní je v záujme občanov a 
podnikov Európskej únie. Spravodajkyňa preto dúfa, že Parlament, Rada a Komisia budú 
úzko spolupracovať na jej dosiahnutí.


