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ĪSS PAMATOJUMS

ES Komisijas priekšlikums Padomes un Eiropas Parlamenta lēmumam „Par sistēmu atlasi 
mobilo satelītsakaru pakalpojumu (MSP) nodrošināšanai un atļauju piešķiršanu šīm 
sistēmām” iecerēts, lai saistībā ar šo pakalpojumu iespējami ātri varētu izveidot kopīgu ES 
mēroga iekšējo tirgu. Mobilo satelītsakaru pakalpojumiem jāsniedz ieguldījums Lisabonas 
stratēģijas mērķu īstenošanā, jāveicina jauninājumi un elastība, kā arī šādā veidā jāsekmē 
platjoslas pakalpojuma pieejamība un jānodrošina patērētājiem labāka pakalpojumu izvēle.

Referente principā atbalsta Komisijas priekšlikuma mērķi, tomēr uzskata, ka problēmas var 
radīt procedūras laiks, jo tiek radīti īpaši noteikumi attiecībā uz mobilo satelītsakaru 
pakalpojumiem vēl pirms pabeigta telekomunikāciju paketes un radiofrekvenču politikas 
pārskatīšana.  

Tāpēc lēmumam par mobilo satelītsakaru pakalpojumiem jābūt stingram izņēmumam un tas 
nedrīkst radīt precedentu. Šo izņēmumu var attaisnot tikai tad, ja lēmums skar vien Komisijas 
ierosināto procedūru attiecībā uz mobilo satelītsakaru sistēmu operatoriem, lai varētu 
nodrošināt platjoslas pakalpojumu pieejamību visā ES. Atbilstoši vienotam tiesiskam 
regulējumam, tostarp saistībā ar audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu direktīvu, 
lēmumu pieņemšana par radiofrekvenču piešķiršanu dažādiem pakalpojumiem arī turpmāk 
paliek dalībvalstu ziņā. Saistībā ar radiofrekvenču piešķiršanu referente norāda arī uz to, kāda 
nozīme ir dažādiem licencēšanas modeļiem dažādās mobilo pakalpojumu jomās, kā arī uz to, 
kāda nozīme tiem ir, lai nodrošinātu kultūras daudzveidību un viedokļu dažādību plašsaziņas 
līdzekļos. Referente prasa, lai radiofrekvenču piešķiršana virszemes elementiem notiktu 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem plašsaziņas līdzekļu jomā un prasa arī ziņojumu par mobilo 
satelītsakaru pakalpojumu turpmāko attīstību.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. apsvērums

(2) Eiropas Parlamenta 2007. gada 
14. februāra Rezolūcijā 2006/2212 (INI) par 
ES politiku attiecībā uz radiofrekvenču 
spektru ir uzsvērta sakaru nozīme lauku un 
mazāk attīstītos reģionos, kuros platjoslas 
apraide, zemākas frekvences mobilie sakari 
un jaunās bezvadu tehnoloģijas sniegtu 

(2) Eiropas Parlamenta 2007. gada 
14. februāra Rezolūcijā 2006/2212 (INI) par 
ES politiku attiecībā uz radiofrekvenču 
spektru ir uzsvērta sakaru nozīme lauku un 
mazāk attīstītos reģionos, kuros platjoslas 
apraide, zemākas frekvences mobilie sakari 
un jaunās bezvadu tehnoloģijas sniegtu 
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efektīvu risinājumu iespējas, lai panāktu 
vispārēju ES 27 dalībvalstu segumu visas 
teritorijas ilgtspējīgas attīstības perspektīvā.
Eiropas Parlaments atzīmēja arī, ka režīmi, 
saskaņā ar kuriem dalībvalstis sadala un 
izmanto radiofrekvenču spektru, ievērojami 
atšķiras un šīs atšķirības nopietni 
apgrūtina sekmīgu vienotā tirgus darbību.

efektīvu risinājumu iespējas, lai panāktu 
vispārēju ES 27 dalībvalstu segumu visas 
teritorijas ilgtspējīgas attīstības perspektīvā.
Tomēr Eiropas Parlaments noraida 
vienpusēju tirgus modeli radiofrekvenču 
piešķiršanā un prasa sistēmu, kurā būtu 
iespējami dažādi licencēšanas modeļi.

Grozījums Nr. 2
3.a apsvērums (jauns)

(3a) Tā kā vēl nav veikta telekomunikāciju 
paketes pārskatīšana, tiesiskā pamata 
radīšana attiecībā uz mobilo satelītsakaru 
pakalpojumiem rada problēmas no 
regulējošā viedokļa, tāpēc tā jāuzskata par 
izņēmumu.

Pamatojums

Šie ir īpaši noteikumi, līdz tiks pārskatīta telekomunikāciju pakete un tādejādi izveidots 
vienots tiesisks regulējums. No regulējošā viedokļa apšaubāma ir virzīšanās no īpašā uz 
vispārējo.

Grozījums Nr. 3
5. apsvērums

(5) Ieviešot jaunas sistēmas, kas nodrošina 
mobilo satelītsakaru pakalpojumus (MSP), 
būtu iespējams sekmēt iekšējā tirgus 
attīstību un radīt lielāku konkurenci, 
palielinot visu Eiropu aptverošu 
pakalpojumu pieejamību un tiešo 
savienojamību, kā arī veicinot efektīvus 
ieguldījumus. MSP ir novatoriska alternatīva 
platforma, ar kuras palīdzību iespējams 
sniegt dažādus telesakaru un 
apraides/multiraides pakalpojumus visā 
Eiropā neatkarīgi no tiešo lietotāju atrašanās 
vietas, piemēram, ātrgaitas 
interneta/iekštīkla piekļuve, mobilā 
multivide un sabiedrības aizsardzība un 
palīdzība katastrofu gadījumā. Šie 
pakalpojumi varētu jo īpaši uzlabot lauku 

(5) Ieviešot jaunas sistēmas, kas nodrošina 
mobilo satelītsakaru pakalpojumus (MSP), 
būtu iespējams sekmēt iekšējā tirgus 
attīstību un radīt lielāku konkurenci, 
palielinot visu Eiropu aptverošu 
pakalpojumu pieejamību un tiešo 
savienojamību, kā arī veicinot efektīvus 
ieguldījumus. MSP ir novatoriska alternatīva 
platforma, ar kuras palīdzību iespējams 
sniegt dažādus telesakaru un 
apraides/multiraides pakalpojumus visā 
Eiropā neatkarīgi no tiešo lietotāju atrašanās 
vietas, piemēram, ātrgaitas 
interneta/iekštīkla piekļuve, mobilā 
multivide un mobilie audiovizuālie 
plašsaziņas līdzekļi, kā arī sabiedrības 
aizsardzība un palīdzība katastrofu 
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apvidu pārklājumu Kopienā, tādējādi 
novēršot „digitālplaisu” ģeogrāfiskā nozīmē, 
vienlaikus veicinot Eiropas informācijas un 
sakaru tehnoloģiju nozares konkurētspēju 
saskaņā ar atjaunotās Lisabonas stratēģijas 
mērķiem.

gadījumā. Šie pakalpojumi varētu jo īpaši 
uzlabot lauku apvidu pārklājumu Kopienā, 
tādējādi novēršot „digitālplaisu” ģeogrāfiskā 
nozīmē, stiprināt svarīgus ES mērķus —
kultūras daudzveidību un viedokļu 
dažādību plašsaziņas līdzekļos, vienlaikus 
veicinot Eiropas informācijas un sakaru 
tehnoloģiju nozares konkurētspēju saskaņā 
ar atjaunotās Lisabonas stratēģijas mērķiem.

Pamatojums

Lisabonā izvirzīto mērķu sasniegšanu būtiski var veicināt mobilās televīzijas pakalpojumi, kā 
arī kultūras daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu viedokļu dažādības sekmēšana. Tomēr ir 
svarīgi radīt atbilstīgu vienotu tiesisku regulējumu, tostarp veicinot šos mērķus saistībā ar 
mobilo satelītsakaru pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 4
5.b apsvērums (jauns)

(5b) Mobilo satelītsakaru pakalpojumu 
panākumi un tādējādi arī to ieguldījums 
Lisabonā izvirzīto mērķu sasniegšanā 
daudzējādā ziņā ir atkarīgs no tā, vai 
pārraidīšanai būs pieejami skatītājiem 
pievilcīgi un daudzveidīgi satura 
piedāvājumi.

Grozījums Nr. 5
8. apsvērums

(8) Radiofrekvenču spektra tehniskā 
pārvaldība, kas organizēta ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta 
Lēmumu 676/2002/EK par normatīvo bāzi 
radiofrekvenču spektra politikai Eiropas 
Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums) 
kopumā un ar Komisijas 
Lēmumu 2007/98/EK jo īpaši, neattiecas uz 
radiofrekvenču spektra piešķīruma un 
radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
piešķiršanas kārtību.

(8) Lai nodrošinātu atbilstību ES tiesību 
aktiem, īpaši nepieciešama ir 
radiofrekvenču piešķiršanas satelītsakaru 
jomā atbilstība vispārējiem radiofrekvenču 
piešķiršanas principiem atbilstoši 
Direktīvai 2002/21/EK un valstu tiesību 
aktiem, kaut arī radiofrekvenču spektra 
tehniskā pārvaldība, kas organizēta ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 
7. marta Lēmumu 676/2002/EK par 
normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra 
politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču 
spektra lēmums) kopumā un ar Komisijas 
Lēmumu 2007/98/EK jo īpaši, neattiecas uz 
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radiofrekvenču spektra piešķīruma un 
radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
piešķiršanas kārtību.

Grozījums Nr. 6
11. apsvērums

(11) Lai novērstu situāciju, kad dalībvalstīs 
tiek pieņemti lēmumi, kas var izraisīt iekšējā 
tirgus sadrumstalotību un apdraudēt 
Pamatdirektīvas 8. pantā noteikto mērķu 
sasniegšanu, mobilo satelītsakaru sistēmu 
atlases kritēriji ir jāharmonizē, lai atlases 
procesa rezultātā visā Eiropā būtu pieejams 
viens un tas pats mobilo satelītsakaru 
pakalpojumu kopums. Lielie sākotnējie 
ieguldījumi, kas vajadzīgi mobilo 
satelītsakaru sistēmu izveidei, un ar to 
saistītie lielie tehnoloģiskie un finansiālie 
riski nosaka, ka šādu sistēmu ekonomiskās 
dzīvotspējas nodrošināšanai ir vajadzīgs 
apjomradīts ietaupījums, ko rada plašs 
ģeogrāfiskais pārklājums visas Eiropas 
mērogā.

(11) Lai novērstu situāciju, kad dalībvalstīs 
tiek pieņemti lēmumi, kas var izraisīt mobilo 
satelītsakaru pakalpojumu iekšējā tirgus 
sadrumstalotību un apdraudēt 
Pamatdirektīvas 8. pantā noteikto mērķu 
sasniegšanu, Padome un Parlaments 
izņēmuma kārtībā ļauj harmonizēt mobilo 
satelītsakaru sistēmu atlases kritērijus, lai 
atlases procesa rezultātā visā Eiropā būtu 
pieejams viens un tas pats mobilo 
satelītsakaru pakalpojumu kopums. Lielie 
sākotnējie ieguldījumi, kas vajadzīgi mobilo 
satelītsakaru sistēmu izveidei, un ar to 
saistītie lielie tehnoloģiskie un finansiālie 
riski nosaka, ka šādu sistēmu ekonomiskās 
dzīvotspējas nodrošināšanai ir vajadzīgs 
apjomradīts ietaupījums, ko rada plašs 
ģeogrāfiskais pārklājums visas Eiropas 
mērogā.

Grozījums Nr. 7
12. apsvērums

(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 

(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 
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attiecībā uz kaitīgiem traucējumiem vai pat 
liegt atlasē izraudzītajam operatoram sniegt 
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.

attiecībā uz kaitīgiem traucējumiem vai pat 
liegt atlasē izraudzītajam operatoram sniegt 
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, 
neattiecinot šo procedūru uz 
radiofrekvenču un radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību piešķiršanu.

Pamatojums

Kļūst redzams, ka no regulējošā viedokļa problēmas rada tiesiskā pamata veidošana, 
virzoties no īpašā uz vispārējo.

Grozījums Nr. 8
1. panta 1. punkts

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 tikai 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.

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi norādīt, ka šis tiesību akts ir izņēmums, kas nerada precedentu.

Grozījums Nr. 9
1. panta 5. punkts

5. Šis lēmums attiecas uz 2 GHz frekvenču 
joslu, kas ietver radiofrekvenču spektru 
1980-2010 MHz sakariem „zeme –
izplatījums” un 2170-2200 MHz sakariem 
„izplatījums – zeme”, saskaņā ar Lēmumu 
2007/98/EK.

5. Šis lēmums attiecas uz 2 GHz frekvenču 
joslu, kas ietver radiofrekvenču spektru 
1980-2010 MHz sakariem „zeme –
izplatījums” un 2170-2200 MHz sakariem 
„izplatījums – zeme”, saskaņā ar Lēmumu 
2007/98/EK, ievērojot radiofrekvenču 
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piešķiršanas noteikumus saskaņā ar 
Direktīvu 2002/21/EK un jo īpaši saskaņā 
ar šīs direktīvas 9. pantu.

Pamatojums

Jaunās procedūras radiofrekvenču piešķiršanai satelītsakaru jomā jāīsteno tikai pēc tam, kad 
pieņemti politiski lēmumi par pamata tiesisko regulējumu dažādās elektronisko sakaru 
dienestu kategorijās. Tām jebkurā gadījumā jāsaskan ar jaunajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 10
2. panta 1. punkts

1. Šajā lēmumā piemēro 
Direktīvā 2002/21/EK un 
Direktīvā 2002/20/EK noteiktās definīcijas.

1. Šajā lēmumā piemēro 
Direktīvā 2002/21/EK, Direktīvā 
2007/65/EK (Direktīva par 
audiovizuālajiem plašsaziņas līdzekļiem) un 
Direktīvā 2002/20/EK noteiktās definīcijas.

Pamatojums

Satura sagatavošanas pakalpojumus regulē Direktīva par audiovizuālajiem plašsaziņas
līdzekļiem un tie ir svarīga mobilo satelītsakaru sniegto pakalpojumu daļa.

Grozījums Nr. 11
3. panta 2. punkts

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

Grozījums Nr. 12
6. panta 1. punkts

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 

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 un ievērojot 
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saskaņā ar šādiem kritērijiem: šādas prioritātes:
a) patērētājiem sniegtās un ar konkurētspēju 
saistītās priekšrocības;

a) patērētājiem sniegtās un ar konkurētspēju 
saistītās priekšrocības, nodrošinot plašu 
ģeogrāfisku pārklājumu visas Eiropas 
mērogā;

b) radiofrekvenču izmantošanas 
efektivitāte;
c) ģeogrāfisks pārklājums visas Eiropas 
mērogā;
d) politiski mērķi.

aa) politiski mērķi;
ab) radiofrekvenču izmantošanas 
efektivitāte;

Grozījums Nr. 13
8. panta -1. punkts (jauns)

-1. Lai nodrošinātu atbilstību ES tiesību 
aktiem, radiofrekvenču piešķiršanai 
virszemes elementiem jābūt saskaņotai ar 
tām valstu iestādēm, kuras ir atbildīgas par 
tiesību aktiem plašsaziņas līdzekļu jomā.

Pamatojums

Radiofrekvenču piešķiršana galvenokārt ir dalībvalstu kompetence.

Grozījums Nr. 14
9. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Vēlākais vienu gadu pēc lēmuma 
stāšanās spēkā un pēc tam ik pa trim 
gadiem Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 
ziņojumu par mobilo satelītsakaru faktisko 
piedāvājumu dalībvalstīs.
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