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1.

Komisia 2. februára 2016 prijala a postúpila Rade a Európskemu parlamentu uvedený návrh,
v ktorom sa upravuje, ako budú členské štáty prideľovať využívanie frekvenčného pásma 694
– 790 MHz (ďalej len „pásmo 700 MHz“) pre bezdrôtové širokopásmové služby do 30. júna
2020. Malo by sa tým uľahčiť nasadenie technológie 5G, ktoré sa predpokladá od roku 2020.
Spodná časť pásma UHF (470 – 694 MHz) by mala zostať k dispozícii pre terestriálne
poskytovanie vysielacích služieb vrátane bezplatného televízneho vysielania a na využitie
bezdrôtovými zvukovými zariadeniami na tvorbu programov a osobitných podujatí (PMSE –
programme making and special events).

2.

Po konzultáciách s európskymi zainteresovanými stranami Komisia vypracovala stratégiu
Únie pre dlhodobé využitie pásma UHF. Stratégiou sa podporí jednotný digitálny trh a
zabezpečí účinné riadenie rádiového frekvenčného spektra v pásme UHF, pričom sa v nej
bude odrážať jeho spoločenská, kultúrna a ekonomická hodnota.
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3.

Pracovná skupina pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť začala skúmať uvedený
návrh na svojom zasadnutí vo februári 2016 a zhodnotila aj posúdenie vplyvu, ktoré
vypracovala Komisia. Predsedníctvo v nadväznosti na rokovania, ktoré sa uskutočnili počas
rôznych zasadnutí pracovnej skupiny, zmenilo niekoľko ustanovení návrhu Komisie s cieľom
zohľadniť pripomienky členských štátov. Okrem toho sa odôvodnenia prispôsobili
normatívnym ustanoveniam.

4.

Návrh všeobecného smerovania sa 11. mája 2016 predložil Výboru stálych predstaviteľov.
Počas tohto zasadnutia výboru delegácie dosiahli dohodu o znení uvedenom v prílohe, pričom
presadzovali potrebu zachovať krehkú rovnováhu kompromisného znenia predsedníctva.
Momentálne sa jedna delegácia zdrží hlasovania za všeobecný prístup a ďalšia delegácia
vzniesla výhradu parlamentného preskúmania.

5.

Komisia podporuje dosiahnutie všeobecného smerovania na nadchádzajúcom zasadnutí Rady.
V tejto fáze postupu si však vyhradzuje svoju pozíciu k návrhu.

6.

Rada TTE (telekomunikácie) sa vyzýva, aby na svojom zasadnutí 26. mája 2016 prijala
všeobecné smerovanie k návrhu uvedenému v prílohe.
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PRÍLOHA
2016/0027 (COD)
Návrh
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,
so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 1,
so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov 2,
konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,
keďže:

1
2

Ú. v. EÚ C …, …, s. .
Ú. v. EÚ C …, …, s. .

8793/16
PRÍLOHA

mr/kba
DGE 2B

3

SK

(1)

V rámci viacročného programu politiky rádiového frekvenčného spektra (RSPP) zriadeného
rozhodnutím 243/2012/EÚ 3 stanovili Európsky parlament a Rada ciele identifikovať v Únii
do roku 2015 aspoň 1 200 MHz frekvenčného spektra vhodného na služby bezdrôtovej
širokopásmovej elektronickej komunikácie, podporiť ďalší rozvoj inovatívnych vysielacích
služieb zabezpečením dostatočného frekvenčného spektra pre satelitné a terestriálne
poskytovanie takýchto služieb, ak je táto potreba jasne zdôvodnená, a zabezpečiť dostatočné
spektrum na tvorbu programov a osobitných podujatí (PMSE – Programme-Making and
Special Events).

(1a) Týmto rozhodnutím by nemali byť dotknuté opatrenia prijaté na vnútroštátnej úrovni v súlade
s právom Únie, ktorými sa plnia ciele všeobecného záujmu týkajúce sa práva členských štátov
organizovať a využívať svoje frekvenčné spektrum na účely verejného poriadku, verejnej
bezpečnosti a obrany.

(2)

Komisia vo svojej stratégii pre jednotný digitálny trh (DSM) 4 vyzdvihuje význam
frekvenčného pásma 694 – 790 MHz („pásmo 700 MHz“) na zabezpečenie poskytovania
širokopásmových služieb vo vidieckych oblastiach a zdôrazňuje potrebu koordinovaného
uvoľňovania tohto frekvenčného pásma, pričom sa musia zohľadniť konkrétne potreby
distribúcie vysielacích služieb.

3

4

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa
zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. EÚ L 81,
21.3.2012, s. 7).
Pozri http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.
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(3)

Spektrum vo frekvenčnom pásme 470 – 790 MHz je cenným prostriedkom pre nákladovo
efektívne zavádzanie bezdrôtových sietí s univerzálnym pokrytím. Toto spektrum sa v
súčasnosti v Únii využíva na digitálne terestriálne vysielanie (DTT) a pre bezdrôtové zvukové
zariadenia PMSE. Podporuje sa ním rozvoj médií, tvorivých a kultúrnych odvetví, ktoré od
tohto frekvenčného spektra vo veľkej miere závisia, pokiaľ ide o bezdrôtové poskytovanie
obsahu koncovým používateľom.

(4)

Rádiokomunikačné predpisy Medzinárodnej telekomunikačnej únie prijaté na Svetovej
rádiokomunikačnej konferencii v roku 2015 pridelili regiónu 1, do ktorého patrí aj Únia,
frekvenčné pásmo 700 MHz na vysielacie i mobilné služby (okrem leteckých pohyblivých
služieb) na spoločnom primárnom základe a frekvenčné pásmo 470 – 694 MHz („pásmo do
700 MHz“) ostáva na primárnom základe výhradne pridelené na vysielanie a na sekundárnom
základe na využívanie pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE.

(5)

V dôsledku rýchleho rozvoja bezdrôtového širokopásmového pripojenia je väčšia kapacita
bezdrôtovej siete nevyhnutnosťou. Frekvenčné spektrum v pásme 700 MHz poskytuje
dodatočnú kapacitu aj univerzálne pokrytie, najmä vo vidieckych a odľahlých oblastiach, kde
je pokrytie ekonomicky náročnejšie, vo vopred určených oblastiach s vnútroštátnou prioritou,
napr. pozdĺž najvýznamnejších pozemných dopravných trás, ako aj na využitie v interiéroch a
na širokú škálu komunikácie medzi prístrojmi. V tejto súvislosti by sa mali súdržné opatrenia
na vysokokvalitné terestriálne bezdrôtové pokrytie v celej Únii, ktoré vychádzajú z najlepších
vnútroštátnych postupov týkajúcich sa povinnosti operátorov vyplývajúcich z licencie,
zamerať na splnenie cieľa RSPP, aby mali všetci občania do roku 2020 prístup k
širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou najmenej 30 Mb/s. Týmto spôsobom uvedené
opatrenia podporia inovatívne digitálne služby a zabezpečia dlhodobé socio-ekonomické
prínosy.
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(6)

Spoločné využívanie frekvenčného spektra v spoločnom frekvenčnom pásme medzi
obojsmerným bezdrôtovým širokopásmovým prístupom určeným na použitie v rozsiahlej
oblasti (vzostupné a zostupné pripojenie) na jednej strane a jednosmerným televíznym
vysielaním alebo využívaním pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE na druhej strane je z
technického hľadiska problematické, ak sa obe oblasti pokrytia prekrývajú alebo ak susedia.
To znamená, že prerozdelením frekvenčného pásma 700 MHz pre obojsmerné terestriálne
služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie by používatelia DTT a
bezdrôtových zvukových zariadení PMSE prišli o časť svojich zdrojov spektra. Odvetvia
DTT a PMSE preto potrebujú dlhodobú regulačnú predvídateľnosť týkajúcu sa dostupnosti
dostatočného frekvenčného spektra, aby mohli zabezpečiť udržateľné poskytovanie a rozvoj
svojich služieb, najmä bezplatného televízneho vysielania, a aby mohli zabezpečiť svoje
investície. Je možné, že na zabezpečenie dodatočného zdroja frekvenčného spektra pre
bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE mimo frekvenčného pásma 470 – 790 MHz budú
potrebné opatrenia na úrovni členských štátov a Únie.

(7)

Pascal Lamy, predseda skupiny na vysokej úrovni pre budúce využívanie frekvenčného
pásma 470 – 790 MHz, vo svojej správe pre Komisiu (ďalej len „Lamyho správa“) 5
odporučil, aby sa frekvenčné pásmo 700 MHz sprístupnilo pre bezdrôtové širokopásmové
pripojenie do roku 2020 (± dva roky). Pomohlo by sa tým dosiahnuť cieľ dlhodobej
regulačnej predvídateľnosti pre DTT, pokiaľ ide o prístup k frekvenčnému pásmu do 700
MHz do roku 2030, aj keď táto otázka by sa mala do roku 2025 ešte preskúmať.

5

Správa Pascala Lamyho je dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/digitalagenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.
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(8)

Skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra (RSPG) vo svojom stanovisku k
dlhodobej stratégii budúceho využívania frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii (ďalej
len „stanovisko skupiny RSPG“) odporučila prijať v celej Únii koordinovaný prístup, aby sa
frekvenčné pásmo 700 MHz sprístupnilo na skutočné využívanie služieb bezdrôtovej
širokopásmovej elektronickej komunikácie do konca roku 2020, pričom doplnila, že členské
štáty môžu z riadne odôvodnených príčin rozhodnúť, že pásmo sprístupnia o najviac dva roky
neskôr. Bolo by to spojené so zabezpečením dlhodobej dostupnosti pásma do 700 MHz na
poskytovanie vysielacích služieb do roku 2030. RSPG odporúča, aby členské štáty mali pri
rozhodovaní o využití frekvenčného pásma do 700 MHz pre služby bezdrôtovej
širokopásmovej elektronickej komunikácie voľnosť „za predpokladu, že takéto využívanie je
v súlade s vysielacími potrebami v príslušnom členskom štáte a neobmedzuje prevádzku DTT
v susedných krajinách.“

(9)

Niektoré členské štáty už začali alebo aj dokončili vnútroštátny proces, ktorým sa povoľuje
využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na obojsmerné terestriálne služby bezdrôtovej
širokopásmovej elektronickej komunikácie. Je potrebný koordinovaný prístup k budúcemu
využívaniu frekvenčného pásma 700 MHz, ktorý by mal zároveň zabezpečiť regulačnú
predvídateľnosť, vyvážiť rôznorodé riešenia v členských štátoch s cieľmi jednotného trhu a
podporiť vedúce postavenie Európy v oblasti medzinárodného technologického rozvoja. V
tejto súvislosti by mali mať členské štáty povinnosť prerozdeliť frekvenčné pásmo 700 MHz
včas a v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom.
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(9a) Členské štáty, ktoré nie sú schopné do 30. júna 2020 umožniť využívanie frekvenčného
pásma 694 – 790 MHz pre terestriálne systémy schopné poskytovať služby bezdrôtovej
širokopásmovej elektronickej komunikácie, by mali akékoľvek oneskorenia riadne odôvodniť.
Medzi dôvody odkladu môžu patriť napr. nevyriešené otázky cezhraničnej koordinácie,
nevyriešené škodlivé rušenia, potreba zabezpečiť technickú migráciu na moderné vysielacie
normy, ktorá má vplyv na veľký počet obyvateľov, finančné náklady prechodu presahujúce
očakávané príjmy z dražieb spektra alebo zásah vyššej moci. Ostatné členské štáty a Komisia
by mali byť o odklade a jeho príčinách náležite informované v národných plánoch
uverejnených podľa tohto rozhodnutia. Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia
na minimalizáciu súvisiaceho rušenia v susedných členských štátoch.

(10) Používanie frekvenčného pásma 700 MHz prostredníctvom iných aplikácií v krajinách, ktoré
nie sú členmi Únie, čo medzinárodné dohody povoľujú, alebo v častiach územia členského
štátu, ktoré sú mimo skutočnej kontroly orgánov tohto štátu, môže v niektorých členských
štátoch obmedziť využívanie tohto pásma na terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej
elektronickej komunikácie. Táto skutočnosť by im mohla brániť v dodržaní v spoločného
harmonogramu stanoveného na úrovni Únie. Dotknuté členské štáty by mali prijať všetky
potrebné opatrenia na minimalizáciu trvania a geografického rozsahu týchto obmedzení a v
prípade potreby požiadať o pomoc Úniu podľa článku 10 ods. 2 RSPP. Zároveň by mali
Komisiu o všetkých takýchto obmedzeniach informovať podľa článku 6 ods. 2 a článku 7
rozhodnutia č. 676/2002/ES 6 a podľa jeho článku 5 by mali príslušné informácie zverejniť.

6

Rozhodnutie č. 676/2002/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 7. marca 2002 o regulačnom
rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o
rádiovom frekvenčnom spektre) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1).
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(11) Využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej
elektronickej komunikácie by malo čo najskôr podliehať flexibilnému režimu udeľovania
povolení. V rámci tohto režimu by držitelia práv na využívanie frekvenčného spektra mali
mať v súvislosti s uplatňovaním článkov 9, 9a a 9b smernice 2002/21/ES 7 možnosť so svojimi
existujúcimi právami obchodovať a prenajímať ich.

(12) Pokiaľ ide o prístup DTT k frekvenčnému pásmu pod 700 MHz, je dôležité dosiahnuť
dlhodobú regulačnú predvídateľnosť, zohľadňujúc výsledky Svetovej rádiokomunikačnej
konferencie z roku 2015. V súlade s článkami 9 a 9a smernice 2002/21/ES by členské štáty
mali podľa možností uplatňovať flexibilný prístup a môžu povoliť zavedenie alternatívnych
využití v súlade s vnútroštátnymi potrebami, pričom primárne pridelenie tohto pásma bude na
vysielacie služby podľa Rádiokomunikačného poriadku Medzinárodnej telekomunikačnej
únie. Pri povoľovaní alternatívneho využívania vo frekvenčnom pásme do 700 MHz by
členské štáty mali zabezpečiť, že takéto využívanie nespôsobí škodlivé rušenie terestriálneho
digitálneho vysielania v susedných členských štátoch, ako je stanovené v dohode uzavretej na
Regionálnej konferencii o rádiokomunikácii z roku 2006 8.

7
8

Smernica 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické
komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).
Regionálna konferencia o rádiokomunikácii venovaná otázke plánovania služby terestriálneho
digitálneho vysielania v častiach regiónov 1 a 3 vo frekvenčných pásmach 174 – 230 MHz a
470 – 862 MHz (RRC-06) v Ženeve.

8793/16
PRÍLOHA

mr/kba
DGE 2B

9

SK

(13) (vypúšťa sa)

(14) Členské štáty by mali prijať súdržné národné plány, ktorými sa uľahčí využívanie
frekvenčného pásma 700 MHz na terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej
elektronickej komunikácie a zároveň zabezpečí kontinuita služieb televízneho vysielania,
ktoré toto pásmo opustia. Po prijatí týchto plánov by ich mali členské štáty oznámiť
transparentným spôsobom v rámci celej Únie. Plány by mali zahŕňať opatrenia a lehoty na
preplánovanie frekvencií, technický vývoj siete a zariadení koncových používateľov,
koexistenciu rádiových a nerádiových zariadení, existujúce a nové režimy udeľovania
povolení a informácie o možnosti ponúknuť náhradu za prípadné náklady na migráciu s
cieľom vyhnúť sa, okrem iného, nákladom pre koncových používateľov alebo vysielateľov.
Ak členské štáty majú v úmysle zachovať DTT, mali by vo svojich plánoch zvážiť možnosť
uľahčenia modernizácie vysielacích zariadení v prospech technológií účinnejšie využívajúcich
spektrum, ako sú pokročilé video formáty (napr. HEVC) alebo technológie na prenos signálu
(napr. DVB-T2).

(15) Rozsah a mechanizmus prípadného odškodnenia za dokončenie prechodu vo využívaní
spektra by sa mali analyzovať v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami, ako je
stanovené v článku 14 smernice 2002/20/ES 9, a musia byť v súlade s ustanoveniami článkov
107 a 108 ZFEÚ.

9

Smernica 2002/20/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 7. marca 2002 o povolení na
elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) (Ú. v. ES L 108,
24.4.2002, s. 21).
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(16) Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a to zabezpečenie koordinovaného prístupu k využívaniu
frekvenčného spektra v pásme 470 – 790 MHz v Únii podľa spoločných cieľov, nemožno
uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov a z dôvodov ich rozsahu a
dôsledkov ich preto možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v
súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou
proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na
dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:
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Článok 1
(1)

Členské štáty do 30. júna 2020 povolia využívanie frekvenčného pásma 694 – 790 MHz na
terestriálne systémy schopné poskytovať služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej
komunikácie len za harmonizovaných technických podmienok stanovených Komisiou
podľa článku 4 rozhodnutia 676/2002/ES. Členské štáty môžu z riadne odôvodnených
príčin rozhodnúť, že pásmo sprístupnia o najviac dva roky neskôr. Ak sa členské štáty
rozhodnú odložiť sprístupnenie pásma, informujú ostatné členské štáty a Komisiu v
národnom pláne ustanovenom v článku 5. V prípade potreby vykonajú členské štáty proces
udeľovania povolení alebo zmenu príslušných existujúcich práv na využívanie
frekvenčného spektra v súlade so smernicou 2002/20/ES, aby toto využívanie umožnili.

(2)

S cieľom umožniť využívanie frekvenčného pásma 694 – 790 MHz v súlade s odsekom 1
uzavrú členské štáty do 31. decembra 2017 všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej
koordinácii frekvencií v rámci Únie.

(3)

Členské štáty nie sú viazané povinnosťami podľa odsekov 1 a 2 v geografických
oblastiach, kde koordinácia frekvencií s krajinami mimo Únie zostáva nevyriešená, ak sa
členské štáty v plnej možnej miere usilujú o minimalizáciu trvania a geografického rozsahu
takejto nedoriešenej koordinácie a Komisii každoročne podávajú správy o výsledkoch až
dovtedy, kým sa zostávajúce otázky koordinácie nevyriešia. Tento odsek sa vzťahuje aj na
problémy s koordináciou spektra v Cyperskej republike vyplývajúce zo skutočnosti, že
cyperská vláda nemôže vykonávať účinnú kontrolu nad časťou svojho územia.

(3a)

Týmto rozhodnutím nie je dotknuté právo členských štátov organizovať a využívať svoje
frekvenčné spektrum na účely verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a obrany.
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Článok 2
Členské štáty pri udeľovaní práv využívania frekvenčného pásma 694 – 790 MHz pre terestriálne
systémy schopné poskytovať služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie povolia
prevod alebo prenájom týchto práv.

Článok 3
Členské štáty pri povoľovaní využívania frekvenčného pásma 694 – 790 MHz alebo pri zmene
existujúcich práv využívania frekvenčného pásma 694 – 790 MHz náležite zohľadňujú príležitosť
zvýšiť úroveň a kvalitu služieb a pokrytia svojho obyvateľstva a územia službami, ktoré budú
pásmo využívať. To môže podľa potreby zahŕňať opatrenia zamerané na služby vo vopred určených
oblastiach s vnútroštátnou prioritou, napr. pozdĺž najvýznamnejších pozemných dopravných trás.
Súčasťou týchto opatrení môžu byť podmienky na uľahčenie alebo podporu zdieľania sieťovej
infraštruktúry alebo spektra v súlade s právom Únie.
Na tento účel členské štáty posúdia a podľa vhodnosti s príslušnými zainteresovanými stranami
konzultujú potrebu podmieniť práva na využívanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 694 – 790
MHz určitým spôsobom.
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Článok 4
Členské štáty v závislosti od vnútroštátnych potrieb zabezpečia dostupnosť frekvenčného pásma
470 – 694 MHz na terestriálne poskytovanie vysielacích služieb vrátane bezplatného televízneho
vysielania a na využívanie bezdrôtovými zvukovými zariadeniami PMSE aspoň do roku 2030.
Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek iné využívanie frekvenčného pásma 470 – 694 MHz na
ich území bolo zlučiteľné s vnútroštátnymi vysielacími potrebami v príslušnom členskom štáte a
nespôsobovalo škodlivé rušenie terestriálneho poskytovania vysielacích služieb v susednom
členskom štáte, ani aby sa v rámci takéhoto iného využívania nebolo možné dožadovať ochrany
pred škodlivým rušením zo strany takéhoto terestriálneho poskytovania vysielacích služieb v
susednom členskom štáte. Takýmto využívaním nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z
medzinárodných dohôd, ako sú napríklad dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií.

Článok 5
Členské štáty do 30. júna 2018 prijmú a zverejnia svoje národné plány a harmonogramy (ďalej len
„národný plán“) týkajúce sa plnenia povinností vyplývajúcich z článkov 1 a 4 tohto rozhodnutia.
Na zabezpečenie toho, aby bolo využívanie frekvenčného pásma 694 – 790 MHz v súlade s
článkom 1 ods. 1, zahrnú členské štáty tam, kde je to vhodné, do svojich národných plánov
informácie o opatreniach, ktorými sa obmedzí vplyv nadchádzajúceho procesu prechodu na
verejnosť a používateľov bezdrôtových zvukových zariadení PMSE a umožní sa včasná dostupnosť
interoperabilných sieťových zariadení a prijímačov televízneho vysielania na vnútornom trhu.
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Článok 5a
Členské štáty môžu vo vhodných prípadoch a v súlade s právom Únie zabezpečiť, aby boli priame
náklady na migráciu alebo prerozdelenie využívania frekvenčného spektra primerane nahradené v
súlade s vnútroštátnym právom.

Článok 6 (vypúšťa sa)

Článok 7
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej
únie.

Článok 8
Toto rozhodnutie je určené členským štátom.
V Bruseli
Za Európsky parlament

Za Radu

predseda

predseda
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