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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o izbiri in odobritvi sistemov, ki 
zagotavljajo mobilne satelitske storitve
(KOM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0480),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0257/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora 
za kulturo in izobraževanje (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 1, odstavek 1

1. Namen te odločbe je oblikovati postopek 
Skupnosti za skupno izbiro obratovalcev 
mobilnih satelitskih sistemov in opredeliti 
določbe za usklajeno odobritev izbranih 
obratovalcev s strani držav članic za 
uporabo radijskega spektra za delovanje 
mobilnih satelitskih sistemov, da se olajša 
razvoj konkurenčnega notranjega trga 
mobilnih satelitskih storitev v Skupnosti.

1. Namen te odločbe je oblikovati postopek 
Skupnosti za skupno izbiro obratovalcev 
mobilnih satelitskih sistemov in opredeliti 
določbe za usklajeno odobritev izbranih 
obratovalcev s strani držav članic za 
uporabo radijskega spektra za delovanje 
mobilnih satelitskih sistemov, da se olajša 
razvoj konkurenčnega notranjega trga 
mobilnih satelitskih storitev po vsej
Skupnosti.

Obrazložitev

Poudariti bi bilo treba vseevropsko naravo predlaganih mobilnih satelitskih storitev.
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Predlog spremembe 2
Člen 3, odstavek 3, pododstavek 1, uvodni del

3. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
10(2) opredeli:

3. Komisija v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 10(3a)
opredeli:

Obrazložitev

Ukrepi, ki naj bi določali zahteve ali pogoje primerjalnega izbirnega postopka, so le 
navidezno zakonodajne narave. To so splošni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih 
elementov temeljnega instrumenta, ki se dopolni z dodajanjem novih nebistvenih elementov, 
zato bi jih bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom s skrajšanjem 
rokov na 1 mesec na podlagi učinkovitosti.

Predlog spremembe 3
Člen 3, odstavek 3, točka (a)

(a) frekvenčne pasove; (a) frekvenčne podpasove znotraj 
frekvenčnih pasov 2 GHz;

Obrazložitev

Da bi v celoti zagotovili konkurenčne pogoje in koristi za potrošnike, je treba preprečiti tržno 
prevlado.

Predlog spremembe 4
Člen 3, odstavek 3, točka (b)

(b) dele spektra, ki se dodelijo izbranim 
prosilcem;

(b) dele spektra, ki se dodelijo izbranim 
prosilcem, ki ne smejo presegati 15 MHz 
za komunikacijo Zemlja – vesolje in 15 
MHz za komunikacijo vesolje – Zemlja, in 
se dodelijo kateremu koli prosilcu;

Obrazložitev

Da bi v celoti zagotovili konkurenčne pogoje in koristi za potrošnike, je treba preprečiti tržno 
prevlado.

Predlog spremembe 5
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Člen 5, odstavek 1

1. V 40 dneh po objavi seznama 
sprejemljivih prosilcev Komisija oceni, ali 
so prosilci dokazali zahtevano raven 
tehničnega in tržnega razvoja svojih 
mobilnih satelitskih sistemov. Takšna 
ocena temelji na izpolnitvi številnih
etapnih ciljev, navedenih v Prilogi k tej 
odločbi. Komisija bo te etapne cilje 
dodatno opredelila v skladu s postopkom 
iz člena 10(2). V tej fazi izbire se 
upoštevata verodostojnost in ekonomska 
upravičenost predlaganih mobilnih 
satelitskih sistemov.

1. V 40 dneh po objavi seznama 
sprejemljivih prosilcev Komisija oceni, ali 
so prosilci dokazali zahtevano raven 
tehničnega in tržnega razvoja svojih 
mobilnih satelitskih sistemov. Takšna 
ocena se določi v skladu z izpolnjevanjem 
– ali kako drugače – minimalnih zahtev, 
določenih v odstavku 1a, in izpolnitvijo 
etapnih ciljev od 1 do 5, določenih v 
prilogi k tej odločbi. V tej fazi izbire se 
upoštevata verodostojnost in ekonomska 
upravičenost predlaganih mobilnih 
satelitskih sistemov.

Obrazložitev

Ugodnosti za potrošnike in konkurenčne prednosti, vseevropsko pokrivanje in storitve javnega 
interesa, vse to so ključni cilji odločbe. Zato morajo biti vključeni kot izbirna merila prve 
faze, da se zagotovi, da bodo izpolnjeni tudi v odsotnosti kakršnekoli druge faze izbire. Z 
opredelitvijo petih etapnih ciljev, potrebnih za prvo fazo izbire, se povečata jasnost in 
gotovost. Nekoliko daljše zaključno obdobje za tretji etapni cilj je v interesu inovacij.

Predlog spremembe 6
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. Prosilci morajo izpolniti naslednje 
minimalne zahteve:
(a) koristi za potrošnike in konkurenčne 
koristi:
predlagani sistem zagotavlja najmanj 
dvoje od naslednjega: enosmerne 
multimedijske podatke in storitve; 
osnovne glasovne storitve in storitve 
interaktivnega dostopa do podatkov nizke 
hitrosti; enosmerne multimedijske 
podatke in storitve;
(b) vseevropsko geografsko pokrivanje: 
predlagani sistem zagotavlja pokritost 
najmanj 70 % skupne površine ozemlja 
držav članic, ki se nahaja znotraj Evrope 
ob začetku izvajanja storitve;
(c) cilji javne politike:
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predlagani sistem vključuje zagotavljanje 
ene ali več storitev ključnega javnega 
interesa (kot sta civilna zaščita, pomoč ob 
nesrečah), ki prispevajo k varovanju 
zdravja, zaščiti in varnosti državljanov 
Unije.

Obrazložitev

Ugodnosti za potrošnike in konkurenčne prednosti, vseevropsko pokrivanje in storitve javnega 
interesa, vse to so ključni cilji odločbe. Zato morajo biti vključeni kot izbirna merila prve 
faze, da se zagotovi, da bodo izpolnjeni tudi ob odsotnosti vsakršne druge faze izbire.

Predlog spremembe 7
Člen 6, odstavek 1, uvodni del

1. Če skupna količina frekvenc radijskega 
spektra, ki jih zahtevajo upravičeni 
prosilci, določeni v prvi fazi izbire, presega 
količino razpoložljivega radijskega spektra, 
opredeljenega v skladu s členom 3(3), 
Komisija izbere upravičene prosilce v 
skladu z naslednjimi merili:

1. Če skupna količina frekvenc radijskega 
spektra, ki jih zahtevajo upravičeni 
prosilci, določeni v prvi fazi izbire, presega 
količino razpoložljivega radijskega spektra, 
opredeljenega v skladu s členom 3(3), 
Komisija izbere upravičene prosilce v 
skladu z naslednjimi ponderiranimi merili:

Obrazložitev

Merila morajo biti ponderirana v skladu z njihovo relativno pomembnostjo.

Predlog spremembe 8
Člen 6, odstavek 1, točka (a)

(a) koristi za potrošnike in konkurenčne 
koristi;

(a) koristi za potrošnike in konkurenčne 
koristi (ponderiranje 20 %):

To merilo zadeva koristi za potrošnike in 
konkurenčne koristi, ki jih zagotavlja 
predlagani sistem prosilca. Merilo zajema 
dve podmerili:
– število končnih uporabnikov in obseg 
zagotovljenih storitev;
– datum začetka komercialnih storitev;
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Obrazložitev

Podrobna obrazložitev merila.

Predlog spremembe 9
Člen 6, odstavek 1, točka (b)

(b) učinkovitost spektra; (b) učinkovitost spektra (ponderiranje 20 
%)
To merilo zadeva učinkovitost spektra 
sistema, ki ga predlaga prosilec. Merilo 
zajema dve podmerili:
– vse dele zahtevanega spektra;
– zmogljivost pretoka podatkov;

Obrazložitev

Podrobna obrazložitev merila.

Predlog spremembe 10
Člen 6, odstavek 1, točka (c)

(c) vseevropska geografska pokritost; (c) vseevropska geografska pokritost 
(ponderiranje 40 %):
To merilo zadeva geografsko območje, 
kjer sistem, ki ga predlaga prosilec, 
zagotavlja storitve. Merilo zajema dve 
podmerili:
– število držav članic, v katerih vsaj 50 % 
prebivalstva živi na območju, kjer se 
zagotavljajo storitve;
– stopnja geografske pokritosti skupne 
površine ozemlja držav članic, ki se 
nahajajo znotraj Evrope ob začetku 
izvajanja storitev, s tem da je prag stopnje 
geografske pokritosti 80 %;

Obrazložitev

Podrobna obrazložitev merila.
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Predlog spremembe 11
Člen 6, odstavek 1, točka (d)

(d) cilji javne politike. (d) cilji javne politike (20 %):
To merilo zadeva obseg, v katerem sistem, 
ki ga predlaga prosilec, prispeva k 
doseganju določenih ciljev javnega reda, 
ki niso zajeti v merilih iz točk od (a) do 
(c). Merilo zajema dve podmerili:
– zagotavljanje storitev ključnega javnega 
interesa (kot sta civilna zaščita, pomoč ob 
nesrečah), ki prispevajo k varovanju 
zdravja ter  zaščiti in varnosti državljanov 
Unije;
– celovitost in zaščita sistema.

Obrazložitev

Podrobna obrazložitev merila.

Predlog spremembe 12
Člen 6, odstavek 2

2. Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 10(2) opredeli podrobne zahteve za 
vsako merilo za izbiro. V tej fazi izbire se 
upoštevata verodostojnost in ekonomska 
upravičenost predlaganih mobilnih 
satelitskih sistemov.

2. Komisija v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 10(3a) 
opredeli nadaljnje podrobnosti za vsako 
merilo za izbiro iz odstavka 1. V tej fazi 
izbire se upoštevata verodostojnost in 
ekonomska upravičenost predlaganih 
mobilnih satelitskih sistemov.

Obrazložitev

Komitologija, tako kot za predlog spremembe k 1. pododstavku člena 3(3).

Predlog spremembe 13
Člen 7, odstavek 2, točka (b)

(b) prosilci izpolnijo etapne cilje iz Priloge 
k tej odločbi v skladu z roki, ki jih 
Komisija določi v skladu s postopkom iz 
člena 10(2);

(b) prosilci izpolnijo etapne cilje od šest do 
devet iz Priloge k tej odločbi v 22 mesecih 
po sklepu o izbiri prosilcev;
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Obrazložitev
Natančno določen rok za izpolnitev vseh devetih etapnih ciljev povečuje jasnost in gotovost.

Predlog spremembe 14
Člen 7, odstavek 2, točka (c)

(c) prosilci, ki so izbrani v skladu s 
členom 5(2), izpolnijo minimalne zahteve, 
ki zadevajo koristi za potrošnike in 
konkurenčne koristi, učinkovitost spektra, 
vseevropsko pokritost in cilje javne 
politike, kot jih dodatno opredeli Komisija 
v skladu s postopkom iz člena 10(2);

(c) prosilci, ki so izbrani v skladu s členom 
5(2), izpolnijo minimalne zahteve iz člena 
5(1a).

Obrazložitev

Predlog spremembe 15
Člen 7, odstavek 2, točka (c a) (novo)

(ca) prosilci spoštujejo vse obveze, ki so 
jih navedli v svojih vlogah ali med 
primerjalnim izbirnim postopkom, ne 
glede na to, ali skupna količina frekvenc 
radijskega spektra, ki jih zahtevajo, 
presega razpoložljivo količino;

Obrazložitev

Prosilci, ki jim uspe v prvi fazi izbire, morajo spoštovati obveznosti, predložene na tej stopnji.

Predlog spremembe 16
Člen 7, odstavek 2, točka (e)

(e) prosilci izpolnijo vse obveznosti, 
prevzete med primerjalnim izbirnim 
postopkom;

črtano

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 7, odstavek 2, točka (ca) (novo).

Predlog spremembe 17
Člen 7, odstavek 2, točka (f)
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(f) pravice za uporabo in odobritve se 
podelijo za obdobje, ki ga Komisija 
opredeli v skladu s postopkom iz 
člena 10(2).

(f) pravice za uporabo in odobritve se 
podelijo za obdobje petnajst let.

Obrazložitev

Natančno določeno trajanje odobritve povečuje jasnost in gotovost.

Predlog spremembe 18
Člen 7, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice, ki bodo 1. januarja 
2015 ostale zunaj območja satelitskih 
storitev izbranega prosilca, lahko poseben 
frekvenčni podpas, dodeljen temu 
prosilcu, odobrijo drugemu ponudniku 
mobilnih satelitskih storitev s sedežem v 
Uniji ali zunaj nje, ali operaterju drugih 
sistemov. S tem takšna država članica ne 
bo motila odobrenih sistemov mobilnih 
satelitskih storitev in nadomestni operater 
od njih ne bo zahteval zaščite pred 
motenjem.

Obrazložitev

Spekter velja za redek vir, zato se ga dodeljuje na podlagi načela „uporabi ali izgubi“.

Predlog spremembe 19
Člen 8, odstavek 3, točka (d)

(d) pravice za uporabo in odobritve se 
podelijo za obdobje, ki ga Komisija 
opredeli v skladu s postopkom iz 
člena 10(2).

(d) pravice za uporabo in odobritve se 
podelijo za obdobje, ki se konča 
najpozneje na dan poteka odobritve z 
njimi povezanega mobilnega satelitskega 
sistema.

Obrazložitev

Natančno določeno trajanje odobritve povečuje jasnost in gotovost. 

Predlog spremembe 20
Člen 9, odstavek 3
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3. Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 10(2) opredeli vse primerne načine 
za usklajene postopke spremljanja in/ali 
izvrševanja, vključno z usklajeno 
prekinitvijo ali odvzemom odobritev, zlasti 
za kršitve splošnih pogojev iz člena 7(2).

3. Komisija v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 10(3a)
opredeli vse primerne načine za usklajene 
postopke spremljanja in/ali izvrševanja, 
vključno z usklajeno prekinitvijo ali 
odvzemom odobritev, zlasti za kršitve 
splošnih pogojev iz člena 7(2).

Obrazložitev

Komitologija kot pri predlogu spremembe 2.

Predlog spremembe 21
Člen 10, odstavek 3 a (novo)

3a. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a (1) do (4) in (5)(b) ter 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 
upoštevanju določb člena 8 Sklepa.
Roki, določeni v členu 5a(3)(c), (4)(b) in 
(4)(e) Sklepa 1999/468/ES, so en mesec.

Obrazložitev

Regulativnemu postopku s pregledom bi moralo slediti sprejetje splošnih ukrepov, namenjenih 
spreminjanju nebistvenih elementov temeljnega instrumenta, ki se jih dopolni z dodajanjem 
novih nebistvenih elementov. Zaradi učinkovitosti je treba pregled omejiti na en mesec.

Predlog spremembe 22
Priloga, točka 1

1. Predložitev zahteve Mednarodne 
telekomunikacijske zveze (ITU) za 
usklajevanje

1. Predložitev zahteve Mednarodne 
telekomunikacijske zveze (ITU) za 
usklajevanje

Prosilec ponudi jasne dokaze, da so 
organi, pristojni za sistem mobilnih 
satelitskih storitev, predložili uporabne 
informacije iz Priloge 4 Pravilnika o 
radijskih komunikacijah Mednarodne 
telekomunikacijske zveze (ITU RR).

Obrazložitev

Podrobna obrazložitev etapnega cilja.
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Predlog spremembe 23
Priloga, točka 2

2. Proizvodnja satelitov 2. Proizvodnja satelitov

Prosilec ponudi jasne dokaze o 
zavezujočem sporazumu glede proizvodnje 
njegovih satelitov. V dokumentu morajo 
biti opredeljeni etapni cilji gradnje, ki 
vodijo k dokončni izdelavi satelitov, 
potrebnih za zagotavljanje komercialnih 
storitev. Dokument podpišeta prosilec in 
podjetje za proizvodnjo satelitov.

Obrazložitev

Podrobna obrazložitev etapnega cilja.

Predlog spremembe 24
Priloga, točka 3

3. Dokončanje kritičnega pregleda načrta 5. Dokončanje kritičnega pregleda načrta

Kritični pregled načrta je faza v procesu 
izvedbe letal, ko se načrtovanje in razvoj 
končata in se začne proizvodnja.
Prosilec ponudi jasne dokaze o zaključku 
kritičnega pregleda načrta najkasneje tri 
mesece po predložitvi vloge v skladu z 
etapnimi cilji gradnje, navedenimi v 
sporazumu o proizvodnji satelitov. 
Zadevni dokument podpiše podjetje za 
proizvodnjo satelitov in v njem je naveden 
datum zaključka kritičnega pregleda 
načrta.

Obrazložitev

Podrobna obrazložitev etapnega cilja.

Predlog spremembe 25
Priloga, točka 4
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4. Sporazum o izstrelitvi satelita 3. Sporazum o izstrelitvi satelita

Prosilec ponudi jasne dokaze o 
zavezujočem sporazumu o izstrelitvi 
minimalnega števila satelitov, potrebnega 
za neprekinjeno zagotavljanje storitve na 
ozemljih držav članic EU. V dokumentu 
so navedeni datumi izstrelitev in z njimi 
povezane storitve ter pogodbeni pogoji 
glede odškodnin. Dokument podpišeta 
prosilec in podjetje, ki opravlja izstrelitve 
satelitov.

Obrazložitev

Podrobna obrazložitev etapnega cilja.

Predlog spremembe 26
Priloga, točka 5

5. Zemeljske postaje prehoda („gateway“) 4. Zemeljske postaje prehoda („gateway“)

Prosilec ponudi jasne dokaze o 
zavezujočem sporazumu o gradnji in 
namestitvi zemeljskih postaj prehoda, ki 
bodo zagotavljale mobilne satelitske 
storitve na ozemljih držav članic EU.

Obrazložitev

Podrobna obrazložitev etapnega cilja.

Predlog spremembe 27
Priloga, točka 6

6. Sestavljanje satelitskih modulov 6. Sestavljanje satelitskih modulov

Sestavljanje modulov je faza v procesu 
izvedbe letal, v kateri se komunikacijski 
modul (CM) vključi v storitveni modul 
(SM).
Prosilec ponudi jasne dokaze, da je bil za 
sestavljanje komunikacijskih/storitvenih 
modulov opravljen operativni pregled v 
skladu z etapnimi cilji gradnje, 
navedenimi v sporazumu o proizvodnji 
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satelitov. Zadevni dokument podpiše 
podjetje za proizvodnjo satelitov in v njem 
je naveden datum zaključka sestavljanja 
satelitskih modulov.

Obrazložitev

Podrobna obrazložitev etapnega cilja.

Predlog spremembe 28
Priloga, točka 7

7. Izstrelitev satelitov 7. Izstrelitev satelitov

Prosilec ponudi jasne dokaze o uspešni 
izstrelitvi satelitov in njihovi umestitvi v 
orbito, in sicer v številu, ki se zahteva za 
zagotavljanje storitev na ozemljih držav 
članic EU.

Obrazložitev

Podrobna obrazložitev etapnega cilja.

Predlog spremembe 29
Priloga, točka 8

8. Usklajevanje frekvence 8. Usklajevanje frekvence

Prosilec zagotovi jasne in dokumentirane 
dokaze o uspešnem usklajevanju frekvenc 
sistema glede na druge sisteme mobilnih 
satelitskih storitev v skladu z zadevnimi 
določbami pravilnika o radijskih 
komunikacijah. Vendar sistem, ki izkazuje 
skladnost z etapnimi cilji od 1 do vključno 
7, v tej fazi ni dolžan izkazovati uspešno 
zaključenega usklajevanja frekvenc s 
tistimi mobilnimi satelitskimi sistemi, ki 
niso ustrezno in razumno usklajeni z 
etapnimi cilji od 1 do vključno 7.

Obrazložitev

Podrobna obrazložitev etapnega cilja.



PR\704255SL.doc 17/19 PE398.276v01-00

SL

Predlog spremembe 30
Priloga, točka 9

9. Zagotavljanje satelitskih storitev na 
ozemljih držav članic EU

9. Zagotavljanje satelitskih storitev na 
ozemljih držav članic EU

Prosilec zagotovi jasne dokaze, da 
učinkovito zagotavlja komercialne 
mobilne satelitske storitve na ozemljih 
držav članic EU z uporabo števila 
satelitov, ki ga je predhodno določil v 
etapnem cilju 3.

Obrazložitev

Podrobna obrazložitev etapnega cilja.
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OBRAZLOŽITEV

Mobilne satelitske storitve zagotavljajo komunikacijo med vesoljskimi postajami (sateliti) in 
mobilnimi prizemnimi postajami, in sicer neposredno ali preko fiksnih komplementarnih 
zemeljskih komponent (CGC). Mobilne satelitske storitve za komunikacije v nujnih primerih, 
v stiski in povezane z varnostjo, še posebej pri ladjah in letalih, kjer je potrebno vidno polje 
na morju in v zraku zlahka izmerljivo, obstajajo od leta 1970. Prve ponudbe mobilnih 
satelitskih storitev so bile omejene na glasovne storitve nizke hitrosti ter na pisne (faks) in 
podatkovne storitve, vendar so se v zadnjih desetih letih možnosti in zmogljivosti sistemov 
povečale in vključeni so bili multimediji za večsmerno komunikacijo, satelitsko zbiranje 
novic in širokopasovni dostop do interneta. Nedavni razvoj dogodkov je omogočil mobilne 
satelitske storitve za komunikacije z modulom Backhaul z letal na zemljo v podporo 
mobilnim komunikacijam v letalih.

Na zemlji so na mnogih območjih komunikacije preko mobilnih satelitskih storitev 
onemogočene zaradi dreves ali stavb, zlasti na visokih zemljepisnih širinah, kjer se lahko 
sateliti pojavijo precej nizko na nebu in so zato bolj občutljivi za ovire. Ta problem bi lahko 
rešili z vzpostavitvijo mreže komplementarnih prizemnih komponent, ki bi odbijale signale, ki 
jih prenaša satelit. Takšen sistem komplementarnih prizemnih komponent, ki bi ga lahko 
vzpostavili preprosto s prilagoditvijo obstoječe 2G/3G opreme, bi odprl možnost širšega 
sklopa mobilnih satelitskih storitev, vključno z mobilno televizijo.

Na podlagi sklepa Mednarodne telekomunikacijske zveze, ki določa radijske frekvenčne 
pasove v območju 2GHz (1980-2010 MHz za komunikacijo Zemlja – vesolje in 2170-
2200MHz za komunikacijo vesolje – Zemlja), ki naj bi jih uporabljali sistemi za zagotavljanje 
mobilnih satelitskih storitev, je Evropska komisija februarja 2007 sprejela sklep, da bi morale 
dati države članice te frekvenčne pasove na voljo ter s tem omogočiti usklajen pristop k 
mobilnim satelitskim storitvam. Države članice so se strinjale, da bodo opustile svoje 
nacionalne pravice do dodeljevanja spektra, saj mobilne satelitske storitve pokrivajo obsežno 
področje, zaradi česar se je težko izogniti motnjam, ki segajo preko nacionalnih meja. Poleg 
tega usklajen pristop k mobilnim satelitskim storitvam preprečuje drobljenje mednarodnega 
trga in evropski tehnologiji odpira možnost, da postane v duhu lizbonske agende konkurenčna 
v svetovnem merilu. Vendar sklep Komisije iz februarja 2007 državam članicam priznava 
pravico do izdajanja dovoljenj za uporabo komplementarnih prizemnih komponent znotraj 
njihovih ozemelj.

Sklep Komisije iz februarja 2007 je vzpostavil usklajen pristop k mobilnim satelitskim 
storitvam, vendar ni določil, kako naj bi potekala izbira operaterjev teh storitev EU in kako 
naj bi se izdajala dovoljenja. Ker že obstoječega mehanizma za vodenje takšnega postopka 
izbire in izdaje dovoljenj ni, je potreben sklep Sveta in Parlamenta v skladu s členom 95 
Pogodbe. Sklep o mobilnih satelitskih storitvah je specifičen in sui generis. Prav je, da se 
izbira mobilnih satelitskih storitev in izdaja dovoljenj zanje obravnavata povsem ločeno od 
paketa telekomunikacij, kjer bo prišlo do obsežnih in posplošenih reform upravljanja spektra, 
zasnovanih na načelih nevtralnosti storitev in tehnološke nevtralnosti. Nasprotno pa sklep 
obravnava potek izvajanja sistema izbire in izdaje dovoljenj po usklajeni odločitvi glede 
uporabe frekvenčnih pasov 2GHz, posebej namenjenih mobilnim satelitskim storitvam. 
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Poročevalka pozdravlja predlog Komisije in se v veliki meri z njim strinja. Njeni predlogi 
sprememb so odraz zaskrbljenosti glede nekaterih elementov izbire in izdajanja dovoljenj, ki 
se ji zdijo bolj politične kot čisto tehnične narave, zaradi česar se o njih ne bi smelo odločati s 
preprostim postopkom komitologije. 

V svoji resoluciji z dne 14. februarja 2007, imenovani „K evropski politiki o radijskem 
spektru“, je Evropski parlament jasno izrazil svojo zavezo storitvam javnega in splošnega 
interesa ter poudaril pomen, ki jih ima za podeželska in manj razvita območja difuzija 
širokopasovnih in mobilnih komunikacij. Poročevalka torej meni, da je potrebno v besedilu 
sklepa nazorno prikazati in poudariti npr. storitve javnega interesa in vseevropsko geografsko 
pokritost. Nadalje predlaga, da bi moral biti v primerih, ko naj bi komitologija nadomestila 
določbe tega sklepa, to postopek komitologije s pregledom s skrajšanjem rokov na 1 mesec 
glede na učinkovitost. 

Sklep je za evropske ponudnike mobilnih satelitskih storitev edinstvena priložnost, da 
postanejo vodilni v svetovnem merilu na vse bolj konkurenčnem svetovnem trgu, vendar se 
jim bo ta priložnost izmaknila, če ne bo nemudoma sprejeta odločitev o postopku izbire in 
izdaje dovoljenj za mobilne satelitske storitve. Poročevalka upa, da bodo v interesu evropskih 
državljanov in evropske industrije Parlament, Komisija in Svet tesno sodelovali, da bo 
sporazum dosežen zgodaj, že ob prvem branju.
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