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Grozījums Nr. 31
Erna Hennicot-Schoepges

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Tā kā vēl nav veikta telesakariem 
veltīto tiesību aktu kopuma pārskatīšana, 
tad, raugoties no normatīvā viedokļa, 
mobilo satelītsakaru pakalpojumiem 
veltītu tiesību aktu pieņemšana varētu 
radīt problēmas, tāpēc šādi akti  jāpieņem 
tikai izņēmuma gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Turklāt šādu pakalpojumu veiksmīgai 
uzsākšanai ir vajadzīga dalībvalstu 
reglamentējošās darbības koordinācija. 
Valstu atlases procedūru atšķirības varētu 
radīt iekšējā tirgus sadrumstalotību arī dēļ 
atlases kritēriju, tostarp kritēriju 
izvērtējuma, atšķirīgas piemērošanas vai 
arī tāpēc, ka atlases procedūras notiktu 
saskaņā ar dažādiem grafikiem. Rezultātā 
izvēlētos atšķirīgus veiksmīgos 
pretendentus, kas būtu pretrunā ar mobilo 
satelītsakaru pakalpojumu būtību, ko 
raksturo darbība visas Eiropas mērogā. 
Atšķirīgu mobilo satelītsakaru operatoru 
atlase dažādās dalībvalstīs varētu radīt 
sarežģītas situācijas attiecībā uz kaitīgiem 
traucējumiem vai pat liegt atlasē 
izraudzītajam operatoram sniegt 

(12) Turklāt šādu pakalpojumu veiksmīgai 
uzsākšanai ir vajadzīga dalībvalstu 
reglamentējošās darbības koordinācija. 
Valstu atlases procedūru atšķirības varētu 
radīt iekšējā tirgus sadrumstalotību arī dēļ 
atlases kritēriju, tostarp kritēriju 
izvērtējuma, atšķirīgas piemērošanas vai 
arī tāpēc, ka atlases procedūras notiktu 
saskaņā ar dažādiem grafikiem. Rezultātā 
izvēlētos atšķirīgus veiksmīgos 
pretendentus, kas būtu pretrunā ar mobilo 
satelītsakaru pakalpojumu būtību, ko 
raksturo darbība visas Eiropas mērogā. 
Atšķirīgu mobilo satelītsakaru operatoru 
atlase dažādās dalībvalstīs varētu radīt 
sarežģītas situācijas attiecībā uz kaitīgiem 
traucējumiem vai pat liegt atlasē 
izraudzītajam operatoram sniegt 
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pakalpojumus visas Eiropas mērogā, 
piemēram, ja dažādās dalībvalstīs 
operatoram tiek piešķirtas atšķirīgas 
radiofrekvences. Tāpēc papildus atlases 
kritēriju harmonizācijai jāveido kopējs 
atlases mehānisms, kas nodrošinās 
saskaņotu atlases rezultātu visās 
dalībvalstīs.

pakalpojumus visas Eiropas mērogā, 
piemēram, ja dažādās dalībvalstīs 
operatoram tiek piešķirtas atšķirīgas 
radiofrekvences. Tāpēc papildus atlases 
kritēriju harmonizācijai jāveido kopējs 
atlases mehānisms, kas nodrošinās 
saskaņotu atlases rezultātu visās 
dalībvalstīs. Ņemot vērā dalībvalstu 
pilnvaras aizsargāt un veicināt kultūras 
daudzveidību un viedokļu dažādību 
plašsaziņas līdzekļos, jānodrošina, lai 
saskaņotais lēmums par pretendentu 
atlasi neietekmētu plašsaziņas līdzekļiem 
un plašsaziņas līdzekļu koncentrācijai 
veltīto dalībvalstu tiesību aktu 
piemērošanu. 

Or. de

Pamatojums

Tiesību akta tekstā jābūt skaidri noteiktam, ka lēmums par pretendentu atlasi neietekmē 
plašsaziņas līdzekļiem un plašsaziņas līdzekļu koncentrācijai veltīto dalībvalstu tiesību aktu 
piemērošanu. 

Grozījums Nr. 33
Anni Podimata

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šā lēmuma mērķis ir izveidot Kopienas 
procedūru kopīgai mobilo satelītsakaru 
sistēmu operatoru atlasei, kā arī noteikt 
dalībvalstīm saskaņotus atļauju 
piešķiršanas noteikumus atlasē 
izraudzītajiem operatoriem radiofrekvenču 
spektra izmantošanai mobilo satelītsakaru 
sistēmu darbības nodrošināšanai, lai 
veidotu konkurētspējīgu mobilo 
satelītsakaru pakalpojumu iekšējo tirgu 
Kopienā.

1. Šā lēmuma mērķis ir izveidot Kopienas 
procedūru kopīgai mobilo satelītsakaru
sistēmu operatoru atlasei, kā arī noteikt 
dalībvalstīm saskaņotus atļauju 
piešķiršanas noteikumus atlasē 
izraudzītajiem operatoriem radiofrekvenču 
spektra izmantošanai mobilo satelītsakaru 
sistēmu darbības nodrošināšanai, lai 
veidotu konkurētspējīgu mobilo 
satelītsakaru pakalpojumu iekšējo tirgu
visā Kopienā, lai nodrošinātu ģeogrāfisku 
pārklājumu visās dalībvalstīs.
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Or. fr

Pamatojums

Ir jāuzsver ierosināto mobilo satelītsakaru pakalpojumu Eiropas līmeņa iezīmes..

Grozījums Nr. 34
Nikolaos Vakalis

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šā lēmuma mērķis ir izveidot Kopienas
procedūru kopīgai mobilo satelītsakaru 
sistēmu operatoru atlasei, kā arī noteikt 
dalībvalstīm saskaņotus atļauju 
piešķiršanas noteikumus atlasē 
izraudzītajiem operatoriem radiofrekvenču 
spektra izmantošanai mobilo satelītsakaru 
sistēmu darbības nodrošināšanai, lai 
veidotu konkurētspējīgu mobilo 
satelītsakaru pakalpojumu iekšējo tirgu 
Kopienā.

1. Šā lēmuma mērķis ir izveidot Kopienas 
procedūru kopīgai mobilo satelītsakaru 
sistēmu operatoru atlasei, kā arī noteikt 
visām dalībvalstīm saskaņotus atļauju 
piešķiršanas noteikumus atlasē 
izraudzītajiem operatoriem radiofrekvenču 
spektra izmantošanai mobilo satelītsakaru 
sistēmu darbības nodrošināšanai, lai 
veidotu konkurētspējīgu mobilo 
satelītsakaru pakalpojumu iekšējo tirgu 
visā Kopienas teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Jo galu galā licenci izdos visas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 35
Atanas Paparizov

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šā lēmuma mērķis ir izveidot Kopienas 
procedūru kopīgai mobilo satelītsakaru 
sistēmu operatoru atlasei, kā arī noteikt 

1. Šā lēmuma mērķis ir izveidot Kopienas 
procedūru kopīgai mobilo satelītsakaru 
sistēmu operatoru atlasei, kā arī noteikt 
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dalībvalstīm saskaņotus atļauju 
piešķiršanas noteikumus atlasē 
izraudzītajiem operatoriem radiofrekvenču 
spektra izmantošanai mobilo satelītsakaru 
sistēmu darbības nodrošināšanai, lai 
veidotu konkurētspējīgu mobilo 
satelītsakaru pakalpojumu iekšējo tirgu 
Kopienā.

dalībvalstīm saskaņotus atļauju 
piešķiršanas noteikumus atlasē 
izraudzītajiem operatoriem radiofrekvenču 
spektra izmantošanai mobilo satelītsakaru 
sistēmu darbības nodrošināšanai, lai 
veidotu konkurētspējīgu mobilo 
satelītsakaru pakalpojumu iekšējo tirgu 
visās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Jāuzsver, ka piedāvātie mobilo satelītsakaru pakalpojumi tiks sniegti visā Eiropā, lai būtu 
skaidrs, ka tiks aptvertas visas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 36
Nikolaos Vakalis

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atļaujas atlasē izraudzītajiem mobilo 
satelītsakaru sistēmu operatoriem piešķir 
dalībvalstis saskaņā ar III sadaļas 
noteikumiem.

3. Atļaujas atlasē izraudzītajiem mobilo 
satelītsakaru sistēmu operatoriem piešķir 
visas dalībvalstis saskaņā ar III sadaļas 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Jo galu galā licenci izdos visas dalībvalstis.
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Grozījums Nr. 37
Anni Podimata

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atļaujas atlasē izraudzītajiem mobilo 
satelītsakaru sistēmu operatoriem piešķir 
dalībvalstis saskaņā ar III sadaļas 
noteikumiem.

3. Atļaujas atlasē izraudzītajiem mobilo 
satelītsakaru sistēmu operatoriem piešķir
visas dalībvalstis saskaņā ar III sadaļas 
noteikumiem.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāuzsver ierosināto mobilo satelītsakaru pakalpojumu Eiropas līmeņa iezīmes.

Grozījums Nr. 38
Anni Podimata

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mobilo satelītsakaru sistēmu operatoru 
atlasei Komisija organizē salīdzinošās 
atlases procedūru. Komisijai palīdz 
Komunikāciju komiteja saskaņā ar 10. 
pantu.

1. Mobilo satelītsakaru sistēmu operatoru 
atlasei Komisija organizē salīdzinošās 
atlases procedūru, lai sniegtu 
pakalpojumus, ģeogrāfiski aptverot visas 
Eiropas Savienības dalībvalstis. Komisijai 
palīdz Komunikāciju komiteja saskaņā ar 
10. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāuzsver ierosināto mobilo satelītsakaru pakalpojumu Eiropas līmeņa iezīmes.
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Grozījums Nr. 39
Anni Podimata

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Procedūras mērķis ir bez liekas 
kavēšanās darīt iespējamu 2 GHz 
frekvenču joslas izmantošanu, dodot 
pretendentiem godīgu un nediskriminējošu 
iespēju piedalīties salīdzinošās atlases 
procedūrā.

2. Procedūras mērķis ir bez liekas 
kavēšanās darīt iespējamu 2 GHz 
frekvenču joslas izmantošanu, dodot 
pretendentiem godīgu un nediskriminējošu 
iespēju piedalīties salīdzinošās atlases 
procedūrā, kā arī šai procedūrai jānotiek, 
ievērojot pārredzamības un neatkarības 
principus attiecībā uz kandidātiem.

Or. fr

Pamatojums

Turklāt ir svarīgi uzsvērt ne tikai vienlīdzīgus un nediskriminējošus līdzdalības nosacījumus 
kandidātu salīdzinošās atlases procedūrā, bet arī to, ka procedūrai jānotiek, ievērojot arī 
pārredzamības un neatkarības principus attiecībā uz kandidātiem.

Grozījums Nr. 40
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 10. panta 2. punktā 
minēto kārtību nosaka:

3. Komisija saskaņā ar 10. panta 2. punktā 
minēto kārtību nosaka:

(a) frekvenču joslas;

(b) izraudzītajiem pretendentiem 
piešķiramo radiofrekvenču spektra apjomu;

(a) izraudzītajiem pretendentiem 
piešķiramo radiofrekvenču spektra apjomu, 
kas jebkuram pretendentam nedrīkst 
pārsniegt 15 MHz sakariem „zeme  
izplatījums” un 15 MHz sakariem 
„izplatījums  zeme”;

(c) sīki izstrādātas salīdzinošās atlases (b) sīki izstrādātas salīdzinošās atlases 
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procedūras prasības; procedūras prasības;

(d) pieteikumos iekļaujamās ziņas un 
dokumentus;

(c) pieteikumos iekļaujamās ziņas un 
dokumentus;

(e) nosacījumus, saskaņā ar kuriem var 
izpaust ziņas par pieteikumiem.

(d) nosacījumus, saskaņā ar kuriem var 
izpaust ziņas par pieteikumiem.

Aicinājumu iesniegt pieteikumus un 
jebkuras sīki izstrādātas prasības saskaņā ar 
šo punktu publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Aicinājumu iesniegt pieteikumus un 
jebkuras sīki izstrādātas prasības saskaņā ar 
šo punktu publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Frekvenču joslu definējums ir jau dots 1.5. pantā. Tādēļ a) punkts ir lieks.

Grozījums Nr. 41
Atanas Paparizov

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieteikumā ir norādīts pieprasītais 
radiofrekvenču spektra apjoms un ietverts  

b) pieteikumā ir norādīts pieprasītais 
radiofrekvenču spektra apjoms un ietverts:

paziņojums un pierādījumi par 
nepieciešamo starpposma uzdevumu izpildi 
un atbilstību atlases kritērijiem, 

(i) paziņojums un pierādījumi par 
nepieciešamo starpposma uzdevumu izpildi 
un atbilstību atlases kritērijiem, 

(ii) pretendenta uzņemtas saistības, 
uzsākot MSP pakalpojumu sniegšanu, 
sniegt šos pakalpojumus vismaz daļā no 
katras dalībvalsts teritorijas;
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(iii) pretendenta uzņemtas saistības, 
uzsākot MSP pakalpojumu sniegšanu, 
sniegt šos pakalpojumus vismaz 80 % no 
dalībvalstu kopējās sauszemes teritorijas;
(iv) grafiks par MSP sniegšanu visā 
dalībvalstu teritorijā un vismaz 50 % no 
katras dalībvalsts iedzīvotāju.

kā arī citas ziņas un dokumenti. (v) citas ziņas un dokumenti.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šī lēmuma galvenie mērķi ir nodrošināt patērētāju un ar konkurētspēju saistītās 
priekšrocības, pārklājumu visā Eiropas teritorijā un sabiedrības interesēs sniegtus 
pakalpojumus, tad jābūt minimālām prasībām attiecībā uz iesniedzamo pieteikumu saturu, 
kur jābūt skaidrām norādēm uz to, ka iepriekš minētie mērķi tiek īstenoti. Prasība nodrošināt 
pārklājumu vismaz 80 % no katras dalībvalstu teritorijas un vismaz 50 % no katras 
dalībvalsts iedzīvotāju ir ieviesta, lai dotu pietiekamas garantijas, ka šie pakalpojumi tiks 
sniegti visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 42
Erna Hennicot-Schoepges

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pieteikumā ir iekļauta arī ierosinātās 
sistēmas detalizēta analīze un, attiecībā uz 
katru dalībvalsti, informācija par 
Starptautiskās elektrosakaru savienības 
koordinācijas pasākumiem saistībā ar šai 
organizācijai iesniegtajiem trešo valstu 
satelīttīklu pieteikumiem, kas iesniegti līdz 
pat konkursa publicēšanas datumam.

Or. en
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Pamatojums

Pretendenti varētu piedāvāt pārklājumu lielai daļai no ES teritorijas, tomēr, ja viņi 
nepaļaujas uz augstas kvalitātes pieteikumiem, tad viņiem varētu rasties problēmas saskaņot 
savu darbību ar trešo valstu satelītu sistēmām visā deklarētajā pārklājuma zonā vai arī daļā 
no tās. Tādēļ ir svarīgi ņemt vērā šīs pārklājuma zonas tikai tajos gadījumos, kad 
pretendentiem ir reālas iespējas sniegt pakalpojumus atbilstīgi SES noteikumiem par 
radiosakariem. Jāveic detalizēta analīze, lai ņemtu vērā tikai tās  teritorijas, kurās šos 
pakalpojumu sniegšanas iespēja ir augsta. 

Grozījums Nr. 43
Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar del 
Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) turklāt pieteikumos ir iekļauts 
dokuments par pretendenta apņemšanos 
nodrošināt to, ka piedāvātā sistēma sniegs 
pakalpojumus vismaz 60 % no dalībvalstu 
kopējās Eiropā atrodošās sauszemes 
teritorijas.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar del 
Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija 40 darba dienu laikā pēc 
pieņemamo pretendentu saraksta 
publicēšanas novērtē, vai pretendenti ir 
pierādījuši, ka to mobilo satelītsakaru 
sistēmas atbilst vajadzīgajam tehniskās un 
komerciālās attīstības līmenim. Šāds 

1. Komisija 40 darba dienu laikā pēc 
pieņemamo pretendentu saraksta 
publicēšanas novērtē, vai pretendenti ir 
pierādījuši, ka to mobilo satelītsakaru 
sistēmas atbilst vajadzīgajam tehniskās un 
komerciālās attīstības līmenim. Šāds 



PE400.683v02-00 12/28 AM\708042LV.doc

LV

novērtējums pamatojas uz šā lēmuma 
pielikumā minēto starpposma uzdevumu 
izpildi. Šos starpposma uzdevumus 
Komisija nosaka sīkāk saskaņā ar 
10. panta 2. punktā minēto kārtību. Šajā 
atlases posmā ņem vērā piedāvāto mobilo 
satelītsakaru sistēmu uzticamību un
dzīvotspēju.

novērtējums pamatojas uz šā lēmuma 
pielikumā minēto pirmo piecu starpposma 
uzdevumu apmierinošu izpildi. Šajā 
atlases posmā ņem vērā pretendentu 
uzticamību un piedāvāto mobilo 
satelītsakaru sistēmu dzīvotspēju.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz objektīvām prasībām, pretendentiem jāļauj piedalīties pirmajā atlases kārtā, 
ievērojot godīgumu un nepieļaujot diskrimināciju. 

Pirmie pieci starpposma uzdevumi ir sākotnējie ieguldījumi satelītu sistēmā, tādēļ tie ļauj 
valsts iestādēm novērtēt pretendentu patieso apņemšanos realizēt ticamus projektus.

Sākotnējā pārklājuma teritorija, kurā ar piedāvātās mobilo satelīta sistēmas palīdzību tiks 
sniegti pakalpojumi, ir jānosaka pietiekami augstā līmenī, tādējādi izlīdzinot šādu sistēmu  
pārklājuma kapacitāti, vienlaikus nodrošinot to, ka šis sākotnējais pasākums neattur 
pretendējošos operatorus veikt nepieciešamās investīcijas.

Grozījums Nr. 45
Atanas Paparizov

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Pretendenti īsteno šādas minimālās 
prasības:
(a) ģeogrāfisko pārklājumu visā Eiropas 
teritorijā;

šī pakalpojuma uzsākšanas laikā 
ierosinātā sistēma nodrošina pārklājumu 
vismaz 80 % no dalībvalstu kopējās 
Eiropā atrodošās sauszemes teritorijas;
(b) sabiedriskās politikas mērķus;
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ierosinātajā sistēmā ir paredzēta:

 sabiedrības interesēs veikta viena vai 
vairāku svarīgu pakalpojumu sniegšana 
(piemēram, sabiedrības aizsardzība, 
katastrofas seku likvidēšana), kas dod 
ieguldījumu Savienības pilsoņu veselības, 
drošuma vai drošības aizsardzībā;

 divvirzienu (interaktīvu) liela ātruma 
datu pakalpojumu sniegšana dalībvalstīs, 
ieviešot platjoslas pakalpojumus zem ES 
vidējā rādītāja, kas aprēķināts, 
pamatojoties uz datiem, kuri pieejami ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pirms konkrētā 
pieteikuma iesniegšanas.

Or. en

Pamatojums

Consumer and competitive benefits, pan-European coverage and public interest services are 
the key objectives of the Decision. They therefore need to be included as first phase selection 
criteria to ensure that they are fulfilled even in the absence of any second phase of selection.

As mentioned in recitals 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular improve 
coverage of rural areas in the Community, thus bridging the digital divide in terms of 
geography, contributing to the competitiveness of European information and communication 
technology industries in line with the objectives of the Lisbon strategy. Therefore, there 
should be a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In 
this respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States 
with a broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later 
than 6 months before the submission of the application, is proposed.
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Grozījums Nr. 46
Anni Podimata

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kandidātiem ir jāatbilst šādām 
obligātajām prasībām:

a) konkurences un patērētāju 
priekšrocības:

Ierosinātā sistēma sniedz vismaz divus no 
šiem elementiem: vienvirziena multivides 
un datu pakalpojumus; interaktīvus balss 
datu pamatpakalpojumus ar zemu 
pārraides ātrumu; divvirzienu datu 
pakalpojumus (interaktīvus) ar augstu 
pārraides ātrumu un multivides 
pakalpojumus;
b) visas Eiropas ģeogrāfiskais 
pārklājums:

Ierosinātās sistēmas mērķis ir nodrošināt 
mobilo satelītsakaru pakalpojumu 
sniegšanu, ģeogrāfiski aptverot visas 
Eiropas Savienības dalībvalstis. Tomēr 
ierosinātajai sistēmai atbilstīgi esošajiem 
apstākļiem ir jāsniedz mobilo 
satelītsakaru pakalpojumi, to ieviešanas 
brīdī ģeogrāfiski aptverot vismaz 70 % 
Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijas,  
un jāapņemas šos pakalpojumus ieviest 
visā ES dalībvalstu teritorijā ne vēlāk kā 
septiņu gadu laikā;
c) vispārēju interešu mērķi:

Ierosinātā sistēma ietver viena vai vairāku 
būtisku sabiedriskas nozīmes publisku 
pakalpojumu (piemēram, civilo 
aizsardzību un palīdzību katastrofu 
gadījumā) sniegšanu, kas veicina Eiropas 
Savienības pilsoņu veselības aizsardzību 
un drošību.
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Or. fr

Pamatojums

Les critères de sélection minimum doivent  être  inclus au titre de critères de sélection 
pendant la première étape,afin de faire en sorte qu'ils soient atteints même en l'absence d'une 
deuxième étape de sélection, car ils constituent tous des objectifs clés de la décision.Il s'agit 
de la prise en considération des services d'intérêt public,des avantages concurrentiels, des 
intérêts des consommateurs européens ainsi que du respect du droit  pour tous les citoyens de 
l'UE de bénéficier des services mobiles par satellite,sans aucune exception,ni discrimination, 
indépendamment du lieu de leur situation géographique au sein de tous les Etats membres de 
l'UE.C'est pourquoi, il est primordial d'assurer la couverture géographique 
paneuropéenne(100%) dans un délai maximum de 7 ans dès la mise en place du service,tout 
en prenant en considération également la particularité des zones rurales et moins 
developpées ainsi que celle des îles ce qui contribuera ainsi  à leur développement 
économique.

Grozījums Nr. 47
Erna Hennicot-Schoepges

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja atbilstošo pretendentu, kas noteikti 
pirmajā atlases posmā, kopējais pieprasītais 
radiofrekvenču spektra apjoms pārsniedz 
pieejamo radiofrekvenču spektra apjomu, 
kas noteikts saskaņā ar 3. panta 3. punktu, 
Komisija izraugās atbilstošos pretendentus 
saskaņā ar šādiem kritērijiem:

1. Ja atbilstošo pretendentu, kas noteikti 
pirmajā atlases posmā, kopējais pieprasītais 
radiofrekvenču spektra apjoms pārsniedz 
pieejamo radiofrekvenču spektra apjomu, 
kas noteikts saskaņā ar 3. panta 3. punktu, 
Komisija izraugās atbilstošos pretendentus 
saskaņā ar šādiem kritērijiem, tostarp 
ņemot vērā sākotnējo informāciju, ko 
pretendents iesniedzis saskaņā ar 4. panta 
1. punkta ba) apakšpunktu:

Or. en

Pamatojums

Pretendenti varētu piedāvāt pārklājumu lielai daļai no ES teritorijas, tomēr, ja viņi 
nepaļaujas uz augstas kvalitātes pieteikumiem, tad viņiem varētu rasties problēmas saskaņot 
savu darbību ar trešo valstu satelītu sistēmām visā deklarētajā pārklājuma zonā vai arī daļā 
no tās. Tādēļ ir svarīgi ņemt vērā šīs pārklājuma zonas tikai tajos gadījumos, kad 
pretendentiem ir reālas iespējas sniegt pakalpojumus atbilstīgi SES noteikumiem par 
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radiosakariem. Jāveic detalizēta analīze, lai ņemtu vērā tikai tās  teritorijas, kurās šos 
pakalpojumu sniegšanas iespēja ir augsta.

Grozījums Nr. 48
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) patērētājiem sniegtās un ar 
konkurētspēju saistītās priekšrocības;

a) patērētājiem sniegtās un ar 
konkurētspēju saistītās priekšrocības, 
piemēram, attiecībā uz infrastruktūru 
konkurenci un vienlīdzīgu un atklātu 
piekļuvi platformām;

Or. de

Pamatojums

Pieņemot lēmumu par pretendentu izvēli, jāņem vērā arī tādi kritēriji kā kultūras 
daudzveidības un viedokļu dažādība plašsaziņas līdzekļos aizsardzība un veicināšana.

Grozījums Nr. 49
Nikolaos Vakalis

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) radiofrekvenču spektra izmantošanas 
efektivitāte;

b) radiofrekvenču spektra izmantošanas 
efektivitāte (svērums 20 %);
Šis kritērijs saistīts pretendenta 
ierosinātās sistēmas radiofrekvenču 
spektru efektīvu izmantošanu. Šajā 
kritērijā ir iekļauti divi apakškritēriji:

 radiofrekvenču spektra kopapjoms, kas 
nepieciešams atbilstīga sniedzamo 
pakalpojumu līmeņa nodrošināšanai 
attiecībā uz lietotāju skaitu un teritoriju, 
kurā šis pakalpojums tiek sniegts, kā arī 
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attiecībā uz sniedzamā pakalpojuma 
nozīmīgumu sabiedrības drošībai, 
kvalitātei, uzticamībai un sniedzamā 
pakalpojuma izmaksām; 

 datu plūsmas ietilpība;

Or. en

Pamatojums

Iepriekš minētie izšķirošie faktori ir jāņem vērā, lai nodrošinātu iedarbīgu un līdzsvarotu 
radiofrekvenču spektra izmantošanu dažādiem pakalpojumu veidiem (plašsaziņas līdzekļiem, 
sabiedrības drošības pakalpojumiem utt.)

Grozījums Nr. 50
Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Dominique Vlasto

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) radiofrekvenču spektra izmantošanas 
efektivitāte;

b) radiofrekvenču spektra izmantošanas 
efektivitāte (svērums 20 %);
Šis kritērijs ir saistīts ar pretendenta 
ierosinātās sistēmas efektivitāti. Šajā 
kritērijā ir iekļauti divi apakškritēriji:

 kopējais nepieciešamais radiofrekvenču 
spektra apjoms un potenciālo lietotāju 
skaits;

 datu plūsmas ietilpība;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu spektra efektivitāti, ir svarīgi aprēķināt konkrētajai sistēmai nepieciešamā 
radiofrekvenču spektra un sagaidāmā rezultāta koeficientu. Abonentu vai potenciālo lietotāju 
skaits ir objektīvi nosakāms un visneitrālākais rādītājs, lai izmērītu radiofrekvenču spektra 
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efektivitātes sagaidāmo rezultātu.

Grozījums Nr. 51
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sabiedriskās politikas mērķi. d) sabiedriskās politikas mērķi, tostarp 
sabiedrību interesējošu mērķu sekmēšana, 
piemēram, kultūras daudzveidības un 
plašsaziņas līdzekļu viedokļu dažādības 
aizsardzība un veicināšana.

Or. de

Pamatojums

Pieņemot lēmumu par pretendentu izvēli, jāņem vērā arī tādi kritēriji kā kultūras 
daudzveidības un viedokļu dažādība plašsaziņas līdzekļos aizsardzība un veicināšana.

Grozījums Nr. 52
Nikolaos Vakalis

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ģeogrāfisks pārklājums visas ES
mērogā;

c) ģeogrāfiskais pārklājums visas Eiropas
mērogā (svērums 40 %):

Šis kritērijs saistīts ar to ģeogrāfisko 
apgabalu, kurā pakalpojumus sniedz 
atbilstīgi pretendenta ierosinātajai 
sistēmai. Šajā kritērijā ir iekļauti trīs 
apakškritēriji:

 pārklājums visu dalībvalstu teritorijās;

 šī pakalpojuma sniegšana katrā 
dalībvalstī vismaz tās 50 % iedzīvotāju un 
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vismaz 60 % no tās sauszemes teritorijas;

 teritorijas ģeogrāfiskā pārklājuma 
pakāpe (ĢPP), kas šo pakalpojumu 
uzsākšanas laikā tiek nodrošināta 
dalībvalstu kopējā Eiropā atrodošajā 
sauszemes teritorijā, ĢPP robežvērtība ir 
80 %;

Or. en

Pamatojums

MSP jāsniedz visās dalībvalstīs, jo MSP var būt īpaša nozīme, visā ES teritorijā (tostarp 
attālos un lauku apvidos) mazinot pastāvošo ģeogrāfisko atšķirību digitālo pakalpojumu 
izmantošanā, un saskaņā ar operatoru apgalvojumiem, tehniski ir iespējams nodrošināt 
efektīvu pārklājumu visā ES teritorijā. Ļoti svarīgi ir stiprināt iekšējo tirgu un dot ieguldījumu 
atsevišķu teritoriju kohēzijā. Tādējādi pretendenta piedāvātā pakalpojumu sniegšanas 
pārklājuma zona ir svarīgs rādītājs, kas atlases procedūrā ir pienācīgi jāņem vērā.

Grozījums Nr. 53
Atanas Paparizov

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ģeogrāfisks pārklājums visas ES 
mērogā;

c) ģeogrāfiskais pārklājums visas Eiropas
mērogā (svērums 40 %):
Šis kritērijs saistīts ar ģeogrāfisko 
apgabalu, kurā pakalpojumus sniedz 
atbilstīgi pretendenta ierosinātajai 
sistēmai, tas nozīmē — teritorijas 
ģeogrāfiskā pārklājuma pakāpi (ĢPP), 
kas tiks nodrošināta dalībvalstu kopējā 
Eiropā atrodošajā sauszemes teritorijā šī 
pakalpojuma uzsākšanas laikā (ĢPP 
robežvērtība ir 90 %); 

Or. en
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Pamatojums

Otrā atlases kārta tiek organizēta, ja pieprasījums MSP piedāvāšanai pārsniedz pieejamo 
radiofrekvenču spektru. Šajā gadījumā ir jānosaka augstas prasības paredzamajiem MSP 
operatoriem, lai maksimāli garantētu ES pilsoņu interešu ievērošanu.

Grozījums Nr. 54
Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar del 
Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ģeogrāfisks pārklājums visas ES 
mērogā;

c) ģeogrāfiskais pārklājums visas Eiropas
mērogā (svērums 40 %):

Šis kritērijs saistīts ar to ģeogrāfisko 
apgabalu, kurā pakalpojumus sniedz 
atbilstīgi pretendenta ierosinātajai 
sistēmai. Šajā kritērijā ir iekļauti divi 
apakškritēriji:

  dalībvalstu skaits, kurās vismaz 50 % to 
iedzīvotāju atrodas tajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā, kur tiek sniegti pakalpojumi;

 teritorijas ģeogrāfiskā pārklājuma 
pakāpe (ĢPP), kas tiks nodrošināta 
dalībvalstu kopējā Eiropā atrodošajā 
sauszemes teritorijā šī pakalpojuma 
uzsākšanas laikā  ar mērķi nodrošināt 
pārklājumu visā ES teritorijā;

Or. en

Pamatojums

Pārklājums ir viena no apvienotās satelītu un cietzemes sistēmas priekšrocībām 
salīdzinājumā ar tikai cietzemes sistēmām Lai nodrošinātu to, ka maksimāli liels skaits 
Eiropas iedzīvotāju gūst labumu no MSP, ir svarīgi noteikt pārklājuma kritērijam samērā 
augstu svērumu (40 %).

Atlases procedūra tika veikta, pamatojoties uz ierosinātajiem kritērijiem, tostarp ģeogrāfisko 
pārklājumu visas Eiropas mērogā, tādējādi nodrošinot, ka pretendenti piedāvā vislielāko 
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iespējamo pārklājumu.

Grozījums Nr. 55
Nikolaos Vakalis

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sabiedriskās politikas mērķi. c) sabiedriskās politikas mērķi (20%):
Šis kritērijs saistīts ar to, cik lielu 
ieguldījumu dos pretendenta ierosinātā
sistēma konkrētu to sabiedriskās politikas 
mērķu īstenošanā, kas nav iekļauti a) līdz 
c) punktā minētajos kritērijos. Šajā 
kritērijā ir iekļauti trīs apakškritēriji:

 sabiedrības interesēs veiktu svarīgu 
pakalpojumu sniegšana (piemēram, 
sabiedrības aizsardzība, katastrofas seku 
likvidēšana), kas dod ieguldījumu 
Savienības pilsoņu veselības, drošuma vai 
drošības aizsardzībā;

 sistēmas integritāte un drošība;

 ierosinātās sistēmas spēja mazināt 
digitālo pakalpojumu pieejamības 
atšķirības starp dažādiem reģioniem.

Or. en

Pamatojums

MSP varētu būt īpaša nozīme, mazinot digitālo pakalpojumu pieejamības atšķirības starp 
dažādiem reģioniem (tostarp attālos un lauku apvidos), stiprinot iekšējo tirgu un dodot
ieguldījumu atsevišķu teritoriju kohēzijā.
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Grozījums Nr. 56
Atanas Paparizov

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sabiedriskās politikas mērķi. c) sabiedriskās politikas mērķi (20%):
Šis kritērijs saistīts ar to, cik lielu 
ieguldījumu dos pretendenta ierosinātā 
sistēma konkrētu to sabiedriskās politikas 
mērķu īstenošanā, kas nav iekļauti a) līdz 
c) punktā minētajos kritērijos. Šajā 
kritērijā ir iekļauti trīs apakškritēriji:

 sabiedrības interesēs veiktu svarīgu 
pakalpojumu sniegšana (piemēram, 
sabiedrības aizsardzība, katastrofas seku 
likvidēšana), kas dod ieguldījumu 
Savienības pilsoņu veselības, drošuma vai 
drošības aizsardzībā;

 divvirzienu (interaktīvo) liela ātruma 
datu pakalpojumu sniegšana dalībvalstīs, 
ieviešot platjoslas pakalpojumus zem ES 
vidējā rādītāja, kas aprēķināts, 
pamatojoties uz datiem, kuri pieejami ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pirms konkrētā 
pieteikuma iesniegšanas; 

 sistēmas integritāte un drošība.

Or. en

Pamatojums

Consumer and competitive benefits, pan-European coverage and public interest services are 
the key objectives of the Decision. They therefore need to be included as first phase selection 
criteria to ensure that they are fulfilled even in the absence of any second phase of selection. 

As mentioned in recitals 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular improve 
coverage of rural areas in the Community, thus bridging the digital divide in terms of 
geography, contributing to the competitiveness of European information and communication 
technology industries in line with the objectives of the Lisbon strategy. Therefore, there 
should be a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In 
this respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States 
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with a broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later 
than 6 months before the submission of the application, is proposed.

Grozījums Nr. 57
Atanas Paparizov

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, kuru pārklājumu paredzēts 
nodrošināt, izmantojot atlasē izraudzītā 
pretendenta sistēmu, nodrošina, ka to 
kompetentās iestādes šādam pretendentam 
piešķir visas tiesības izmantot konkrētās 
radiofrekvences, kas norādītas saskaņā ar 
5. panta 2. punktu vai 6. panta 3. punktu 
pieņemtajā Komisijas lēmumā, un visas 
mobilo satelītsakaru sistēmas darbības 
nodrošināšanai vajadzīgās atļaujas.
Komisijas lēmumā nosaka tiesību 
piešķiršanas un atļauju piešķiršanas 
termiņu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to 
kompetentās iestādes izraudzītajam
pretendentam piešķir visas tiesības 
izmantot konkrētās radiofrekvences, kas 
norādītas saskaņā ar 5. panta 2. punktu vai 
6. panta 3. punktu pieņemtajā Komisijas 
lēmumā, un visas mobilo satelītsakaru 
sistēmas darbības nodrošināšanai 
vajadzīgās valsts tiesību aktos paredzētās
atļaujas.

Or. en

Pamatojums

Jā kādas dalībvalsts tiesību aktos nav paredzēta prasība izsniegt atļauju mobilo skaru 
sistēmas izmantošanai, tad šai dalībvalstij nav jāpieprasa izsniegt šādu atļauju, jo tas radītu 
papildu administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 58
Nikolaos Vakalis

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, kuru pārklājumu paredzēts 
nodrošināt, izmantojot atlasē izraudzītā 
pretendenta sistēmu, nodrošina, ka to 

1. Visas dalībvalstis nodrošina, ka to 
kompetentās iestādes jebkuram 
izraudzītajam pretendentam piešķir visas 
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kompetentās iestādes šādam pretendentam 
piešķir visas tiesības izmantot konkrētās 
radiofrekvences, kas norādītas saskaņā ar 
5. panta 2. punktu vai 6. panta 3. punktu 
pieņemtajā Komisijas lēmumā, un visas 
mobilo satelītsakaru sistēmas darbības 
nodrošināšanai vajadzīgās atļaujas.
Komisijas lēmumā nosaka tiesību 
piešķiršanas un atļauju piešķiršanas 
termiņu.

tiesības izmantot konkrētās 
radiofrekvences, kas norādītas saskaņā ar 
5. panta 2. punktu vai 6. panta 3. punktu 
pieņemtajā Komisijas lēmumā, un visas 
mobilo satelītsakaru sistēmas darbības 
nodrošināšanai vajadzīgās atļaujas.
Komisijas lēmumā nosaka tiesību 
piešķiršanas un atļauju piešķiršanas 
termiņu.

Or. en

Pamatojums

Jo galu galā licenci izdos visas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 59
Mary Honeyball

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pretendenti izpilda šā lēmuma pielikumā 
noteiktos starpposma uzdevumus līdz
Komisijas noteiktajiem termiņiem saskaņā 
ar 10. panta 2. punktā minēto kārtību;

b) pretendenti izpilda šā lēmuma pielikumā
noteiktos starpposma uzdevumus — Nr. 6.
līdz Nr. 9 — 22 mēnešu laikā pēc tam, 
kad ir pieņemts lēmums par pretendentu 
atlasi; ja noteiktie starpposma mērķi 
netiek īstenoti, tas ļauj Komisijai atsaukt 
atļauju un izraudzīties citu pretendentu
saskaņā ar II sadaļā minēto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Spektrā frekvenču nav daudz un tās nekavējoties jāpiešķir citam pretendentam, ja sākotnēji 
izraudzītais pretendents nav spējīgs tās izmantot. Ja pretendents tiek atzīts par 
maksātnespējīgu vai arī nespēj palaist satelītu un sniegt komercpakalpojumus, ir ļoti svarīgi, 
lai šīs frekvences piešķirtu citam pretendentam, nodrošinot maksimālu frekvenču 
izmantojumu.
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Grozījums Nr. 60
Nikolaos Vakalis

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pretendenti iesniedz dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm gada ziņojumu, 
kurā sīki raksturots mobilo satelītsakaru 
sistēmas attīstības stāvoklis;

d) pretendenti iesniedz visu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm gada ziņojumu, 
kurā sīki raksturots mobilo satelītsakaru 
sistēmas attīstības stāvoklis;

Or. en

Pamatojums

Jo galu galā licenci izdos visas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 61
Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar del 
Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Dalībvalstis atbilstoši Lēmumam 
Nr. 2007/98/EK var piešķirt tiesības 
izmantot konkrētās frekvenču apakšjoslas 
uz laiku un tādā apjomā, ka tās nav 
izraudzīto pretendentu pakalpojumu zonā.

Or. en

Pamatojums

Ja izraudzītais pretendents kādā konkrētā  dalībvalstī neizmanto dažas frekvences, šai 
dalībvalstij jābūt iespējai optimizēt frekvenču izmantošanu, ļaujot citiem pretendentiem sniegt 
pakalpojumus.
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Grozījums Nr. 62
Mary Honeyball

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Ja izraudzītais pretendents kļūst 
maksātnespējīgs vai arī citādi nespēj 
ievērot 7. panta 2. punktā minētos kopējos 
nosacījumus un nespēj uzrādīt reālu 
plānu šo nosacījumu ievērošanai 30 dienu 
laikā, Komisija var atsaukt atļauju un 
izraudzīties citu pretendentu saskaņā ar 
II sadaļā minēto kārtību. 

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzlabo darbības procedūras gadījumos, kad kāds no MSP operatoriem nespēj sniegt 
MSP. Gadījumā, ja kāds pretendents nespēj sākt pakalpojumu sniegšanu, ir jāvienkāršo 
frekvenču tālākas nodošanas procedūras. Spektrā frekvenču nav daudz un tās nekavējoties 
jāpiešķir citam pretendentam, ja sākotnēji izraudzītais pretendents nav spējīgs tās izmantot.

Grozījums Nr. 63
Mary Honeyball

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b. Komisija pārskata visus iesniegtos 
priekšlikumus par apvienošanos vai viena 
pretendenta vēlmi pārņemt citu 
pretendentu, ja šīs darbības rezultātā šim 
apvienotajam operatoram tiek piešķirts 
vairāk par 15 MHz sakariem „zeme  
izplatījums” (uz lietotāju) un 15 MHz 
sakariem „izplatījums  zeme”(uz serveri). 
Komisija var ierobežot atļauju vienam 
(apvienotam) operatoram līdz 15 MHz (uz 
lietotāju) un 15 MHz (uz serveri), ja 
atļauja par plašākas frekvenču joslas 
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piešķiršanu ievērojami samazinātu 
konkurenci. 

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu konkurenci, ir jāizvēlas un jāpatur  vairāki neatkarīgi operatori. Pēc atļaujas 
izsniegšanas Komisijai ir jāizskata jebkurš turpmākais pretendentu apvienošanās vai 
pārņemšanas gadījums. nepieciešamības gadījumā Komisijai jāspēj anulēt atļauju, ja 
apvienošanās vai pārņemšana mazinātu konkurenci.  Tas neļaus vienam operatoram kļūt par 
vienīgo MSP sniedzošo operatoru. Šis grozījums atbilst referenta ierosinātajam 
4. grozījumam.

Grozījums Nr. 64
Mary Honeyball

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Starpposma uzdevumi – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kritiskas projekta pārskatīšanas 
pabeigšana

3. Kritiskas projekta pārskatīšanas 
pabeigšana

Kritiska projekta pārskatīšana ir fāze 
kosmisko aparātu būvēšanas procesā, kad 
ir beigusies dizaina un attīstības fāze un 
sākas ražošanas fāze.
Ne vēlāk kā 90 darba dienas pēc 
pieteikuma iesniegšanas pretendents 
sniedz skaidru pierādījumu par kritiskās 
projekta pārskatīšanas fāzes pabeigšanu 
atbilstīgi būvēšanas starpposmu mērķiem, 
kas norādīti līgumā par satelīta būvēšanu. 
Šo dokumentu paraksta satelītus ražojošā 
uzņēmuma pārstāvis, un tajā ir norādīts 
kritiskās projekta pārskatīšanas fāzes 
pabeigšanas datums.

Or. en
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Pamatojums

Kritiska projekta pārskatīšana (KPP) ir ļoti darbietilpīgs process. Jauniem pretendentiem, 
kuriem uz doto brīdi nav noslēgti nolīgumi par satelītu būvniecību, ir jāiegulda ievērojami 
līdzekļi, lai pabeigtu šo procesu. Reāli KPP process nevar sākties, pirms nav panākta 
vienošanās par MSP lēmumu. Parasti KPP process ilgst sešus mēnešus, sākot no brīža, kad 
sistēmas operators paraksta līgumu ar satelītu ražotāju.
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