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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par sistēmu atlasi mobilo 
satelītsakaru pakalpojumu (MSP) nodrošināšanai un atļauju piešķiršanu šīm sistēmām
(COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0480),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0257/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Kultūras un 
izglītības komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
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 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 Kopienas teritorijā.



PE398.276v01-00 6/19 PR\704255LV.doc

LV

Pamatojums

Jāuzsver, ka ierosinātie mobilo satelītsakaru pakalpojumi tiks sniegti visā Eiropā.

Grozījums Nr. 2
3. panta 3. punkta pirmās daļas ievaddaļa

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

3. Komisija saskaņā ar 10. panta 3.a. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru nosaka:

Pamatojums

Pasākumi, kuru mērķis ir definēt salīdzinošās atlases procedūras prasības vai nosacījumus, ir 
līdzīgi tiesību aktiem. Tie ir vispārēji pasākumi, ko veic, lai grozītu nebūtiskus pamata tiesību 
akta elementus, papildinot šo aktu ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tādēļ tos jāpieņem 
atbilstīgi regulatīvās kontroles procedūrai, efektivitātes labad saīsinot termiņu līdz vienam 
mēnesim.

Grozījums Nr. 3
3. panta 3. punkta a) apakšpunkts

a) frekvenču joslas; a) frekvenču apakšjoslas 2 GHz frekvenču 
joslā; 

Pamatojums

Lai nodrošinātu pilnīgu konkurenci un izdevīgumu patērētājiem, ir jānovērš dominējošs 
stāvoklis tirgū.

Grozījums Nr. 4
3. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) izraudzītajiem pretendentiem piešķiramo 
radiofrekvenču spektra apjomu;

b) izraudzītajiem pretendentiem piešķiramo 
radiofrekvenču spektra apjomu, kas 
jebkuram pretendentam nedrīkst būt 
lielāks par 15 MHz sakariem „zeme –
izplatījums” un 15 MHz sakariem 
„izplatījums – zeme”;

Pamatojums

Lai nodrošinātu pilnīgu konkurenci un izdevīgumu patērētājiem, ir jānovērš dominējošs 
stāvoklis tirgū.
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Grozījums Nr. 5
5. panta 1. punkts

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 
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.

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. Šādu 
novērtējumu nosaka atbilstīgi tam, kā ir 
izpildīti šī panta 1.a punkta noteikumi vai 
minimālās prasības un šī lēmuma 
pielikumā minētie pirmie pieci 
starpposma uzdevumi. Šajā atlases posmā 
ņem vērā piedāvāto mobilo satelītsakaru 
sistēmu uzticamību un dzīvotspēju.

Pamatojums
Šī lēmuma galvenie mērķi ir nodrošināt patērētājiem sniegtās un ar konkurētspēju saistītās 
priekšrocības, pārklājumu visā Eiropas teritorijā un sabiedrības interesēs sniegtus 
pakalpojumus. Tādēļ tie ir jāiekļauj kā atlases kritēriju pirmā fāze, lai nodrošinātu to izpildi 
pat tādā gadījumā, ja atlases kritēriju otrās fāzes vispār nav.  Pirmajai atlases fāzei 
nepieciešamo piecu starpposmu uzdevumu definīcija palielina skaidrību un noteiktību.  Lai 
viecinātu jauninājumu ieviešanu, trešajam starpposmu uzdevumam būtu jāparedz ilgāks 
īstenošanas termiņš.

Grozījums Nr. 6
5. panta 1.a punkts (jauns)

1a. Pretendentiem jānodrošina šādas 
minimālās prasības:
a) patērētājiem sniegtās un ar 
konkurētspēju saistītās priekšrocības;
Ierosinātajā sistēmā ir paredzēti vismaz 
divi no turpmāk minētajiem 
pakalpojumiem: vienvirziena multivides 
un datu pakalpojumi; balss un neliela 
ātruma interaktīvie datu 
pamatpakalpojumi; divvirzienu 
(interaktīvie) liela ātruma datu un 
multivides pakalpojumi;
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b) ģeogrāfiskais pārklājums visā Eiropas 
teritorijā; 
Šī pakalpojuma uzsākšanas laikā 
ierosinātā sistēma sniedz pārklājumu 
vismaz 70 % no dalībvalstu kopējās 
Eiropā atrodošās sauszemes teritorijas;
c) sabiedriskās politikas mērķi;
Ierosinātajā sistēmā ir iekļauta viena vai 
vairāku sabiedrības interesēs veiktu 
svarīgu pakalpojumu sniegšana 
(piemēram, sabiedrības aizsardzība, 
katastrofas seku likvidēšana), kas dod 
ieguldījumu Savienības pilsoņu veselības, 
drošuma vai drošības aizsardzībā.

Pamatojums

Šī lēmuma galvenie mērķi ir nodrošināt patērētājiem sniegtās un ar konkurētspēju saistītās 
priekšrocības, pārklājumu visā Eiropas teritorijā un sabiedrības interesēs sniegtus 
pakalpojumus Tādēļ tie ir jāiekļauj kā atlases kritēriju pirmā fāze, lai nodrošinātu to izpildi, 
pat tādā gadījumā, ja atlases kritēriju otrās fāzes vispār nav.

Grozījums Nr. 7
6. panta 1. punkta ievaddaļa

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 svērtajiem kritērijiem:

Pamatojums

Kritēriju svērums jānosaka atbilstīgi to relatīvajam nozīmīgumam.

Grozījums Nr. 8
6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) patērētājiem sniegtās un ar 
konkurētspēju saistītās priekšrocības;

a) patērētājiem sniegtās un ar 
konkurētspēju saistītās priekšrocības 
(svērums 20 %);
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Šis kritērijs saistīts ar tām patērētājiem 
sniegtajām un ar konkurētspēju 
saistītajām priekšrocībām, kuras 
nodrošina pretendenta ierosinātā sistēma.  
Šajā kritērijā ir iekļauti divi 
apakškritēriji:
– gala lietotājus skaits un sniegto 
pakalpojumu diapazons;
– laiks, no kura tiks sniegti šie 
komercpakalpojumi.

Pamatojums

Kritērija specifikācija.

Grozījums Nr. 9
6. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) radiofrekvenču spektra izmantošanas 
efektivitāte;

b) radiofrekvenču spektra izmantošanas 
efektivitāte (svērums 20 %);
Šis kritērijs saistīts pretendenta 
ierosinātās sistēmas frekvenču spektru 
efektīvu izmantošanu. Šajā kritērijā ir 
iekļauti divi apakškritēriji:
– kopējais nepieciešamais spektra apjoms;
– datu plūsmas ietilpība;

Pamatojums

Kritērija specifikācija.

Grozījums Nr. 10
6. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) ģeogrāfisks pārklājums visas ES
mērogā;

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

Šis kritērijs saistīts ar to ģeogrāfisko zonu, 
kurā pakalpojumus sniedz atbilstīgi 
pretendenta ierosinātajai sistēmai. Šajā 
kritērijā ir iekļauti divi apakškritēriji:
– dalībvalstu skaits, kurās vismaz 50 % to 
iedzīvotāju atrodas tajā ģeogrāfiskajā 
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zonā, kur tiek sniegti pakalpojumi;
– teritorijas ģeogrāfiskā pārklājuma 
pakāpe (ĢPP), kas tiks nodrošināta 
dalībvalstu kopējā Eiropā atrodošajā
sauszemes teritorijā šī pakalpojuma 
uzsākšanas laikā (ĢPP robežvērtība ir 
80 %);

Pamatojums

Kritērija specifikācija.

Grozījums Nr. 11
6. panta 1. punkta d) apakšpunkts

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 divi 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.

Pamatojums

Kritērija specifikācija.

Grozījums Nr. 12
6. panta 2. punkts

2. Sīki izstrādātās prasības katram atlases 
kritērijam Komisija nosaka saskaņā ar 
10. panta 2. punktā minēto kārtību. Šajā 
atlases posmā ņem vērā piedāvāto mobilo 
satelītsakaru sistēmu uzticamību un 
dzīvotspēju.

2. Sīkāku informāciju par katru 1. punktā 
minēto atlases kritēriju Komisija nosaka 
saskaņā ar 10. panta 3.a) punktā minēto 
regulatīvās kontroles procedūru. Šajā 
atlases posmā ņem vērā piedāvāto mobilo 
satelītsakaru sistēmu uzticamību un 
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dzīvotspēju.

Pamatojums

Komiteju procedūra attiecībā uz 3. panta 3. punkta 1. apakšpunkta grozījumu.

Grozījums Nr. 13
7. panta 2. punkta b) apakšpunkts

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 konkrētu 
pretendentu atlasi;

Pamatojums
Konkrētu termiņu noteikšana visiem 9 starpposmu uzdevumiem palielina skaidrību un 
noteiktību.

Grozījums Nr. 14
7. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) saskaņā ar 5. panta 2. punktu izraudzītie 
pretendenti atbilst obligātajām prasībām 
par patērētājiem sniegtajām un ar 
konkurētspēju saistītajām priekšrocībām, 
radiofrekvenču spektra izmantošanas 
efektivitāti, ģeogrāfisko pārklājumu visas 
Eiropas mērogā un sabiedriskās politikas 
mērķiem, kā tās sīki izstrādājusi Komisija 
saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto
kārtību;

c) saskaņā ar 5. panta 2. punktu izraudzītie 
pretendenti atbilst obligātajām prasībām, 
kas noteiktas 5. panta 1.a) punktā.

Pamatojums

Grozījums Nr. 15
7. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) pretendents ievēro visas pieteikumā 
vai salīdzinošās atlases procedūras laikā 
uzņemtās saistības, pat tad, ja kopējais 
pieprasītais radiofrekvenču spektrs 
pārsniedz pieejamo frekvenču daudzumu;
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Pamatojums

Pirmajā atlases fāzē izraudzītajiem pretendentiem jāievēro savas šajā fāzē piedāvātās 
saistības.

Grozījums Nr. 16
7. panta 2. punkta e) apakšpunkts

e) pretendenti izpilda visas saistības, ko tie 
uzņēmušies salīdzinošās atlases 
procedūrā;

svītrots

Pamatojums

Jau iekļauts 7. panta 2. punkta ca) apakšpunktā (jauns).

Grozījums Nr. 17
7. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f) izmantošanas tiesības un atļaujas piešķir 
laika posmam, ko noteikusi Komisija 
saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto 
kārtību.

f) izmantošanas tiesības un atļaujas piešķir 
uz piecpadsmit gadiem.

Pamatojums

Atļaujas piešķiršanas laika precizēšana palielina skaidrību un noteiktību.

Grozījums Nr. 18
7. panta 2.a punkts (jauns)

2a. Dalībvalstis, kuras 2015. gada 
1. janvārī paliek ārpus izraudzītā 
pretendenta satelītsakaru pakalpojumu 
sniegšanas zonas, var piešķirt īpašu 
frekvences apakšjoslu, kas piešķirtam šim 
pretendentam, citam Eiropas Savienībā 
vai ārpus tām dibinātam mobilo satelīta 
pakalpojumu sniedzējam vai arī citu 
sistēmu operatoram. Ar šādu rīcību 
dalībvalsts apstiprināto mobilo 
satelītsakaru pakalpojumu sistēmā nerada 
pārklāšanos, un aizstājējoperatoram nav 
tiesību no tām prasīt aizsardzību pret 
traucējumiem.
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Pamatojums

Spektrā frekvenču nav daudz un tās ir jāpiešķir, pamatojoties uz  principu „lieto vai zaudē” 

Grozījums Nr. 19
8. panta 3. punkta d) apakšpunkts

d) izmantošanas tiesības un atļaujas piešķir 
laika posmam, ko noteikusi Komisija 
saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto 
kārtību.

d) izmantošanas tiesības un atļaujas piešķir 
laika posmam, kas beidzas ne vēlāk par 
termiņu, līdz kuram ir piešķirta atļauja 
izmantot ar tiem saistīto mobilo 
satelītsakaru sistēmu.

Pamatojums

Atļaujas piešķiršanas laika precizēšana palielina skaidrību un noteiktību. 

Grozījums Nr. 20
9. panta 3. punkts

3. Komisija saskaņā ar 10. panta 2. punktā
minēto kārtību sīki izstrādā attiecīgus 
noteikumus koordinētām uzraudzības 
un/vai izpildes procedūrām, tostarp 
koordinētai atļaujas apturēšanai vai 
anulēšanai, jo īpaši par 7. panta 2. punktā 
noteikto kopīgo nosacījumu pārkāpumiem.

3. Komisija saskaņā ar 10. panta 
3.a). punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru sīki izstrādā attiecīgus 
noteikumus koordinētām uzraudzības 
un/vai izpildes procedūrām, tostarp 
koordinētai atļaujas apturēšanai vai 
anulēšanai, jo īpaši par 7. panta 2. punktā 
noteikto kopīgo nosacījumu pārkāpumiem.

Pamatojums

Komitoloģija tā pat kā grozījumā Nr. 2.

Grozījums Nr. 21
10. panta 3.a punkts (jauns)

3a. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 
4. punktu un 5. punkta b) apakšpunktu, 
un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 
8. panta noteikumus.
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 
3. punkta c) apakšpunktā, 4. punkta 
b) apakšpunktā un 4. punkta 
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e) apakšpunktā noteiktais termiņš ir viens 
mēnesis.

Pamatojums

Pieņemot vispārēja rakstura pasākumus, kurus veic, lai grozītu nebūtiskus pamata tiesību 
akta elementus, papildinot šo aktu ar jauniem nebūtiskiem elementiem, ir jāievēro regulatīvā 
kontroles procedūra.  Efektivitātes labad rūpīgas pārbaudes termiņu saīsina līdz vienam 
mēnesim

Grozījums Nr. 22
Pielikuma 1. punkts

1. Koordinācijas pieprasījuma iesniegšana 
Starptautiskajai elektrosakaru savienībai 
(ITU)

1. Koordinācijas pieprasījuma iesniegšana 
Starptautiskajai elektrosakaru savienībai 
(ITU)

Pretendents iesniedz skaidru pierādījumu, 
ka par MSP sistēmu atbildīgā 
administrācija ir iesniegusi informāciju, 
kas pieprasīta Starptautiskās 
elektrosakaru savienības RR 4.pielikumā

Pamatojums

Starpposma mērķa specifikācija.

Grozījums Nr. 23
Pielikuma 2. punkts

2. Satelītu ražošana 2. Satelītu ražošana

Pretendents iesniedz skaidrus 
pierādījumus, ka ir noslēdzis saistošu 
līgumu par sev nepieciešamo satelītu 
ražošanu. Šajā dokumentā ir norādīti 
būvēšanas starpposmu mērķi, kuras 
rezultātā tiks iztauvoti komerciālo 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie 
satelīti. Dokumentu paraksta pretendents 
un satelītus ražojošā uzņēmuma pārstāvis.

Pamatojums

Starpposma mērķa specifikācija.
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Grozījums Nr. 24
Pielikuma 3. punkts

3. Kritiskas projekta pārskatīšanas 
pabeigšana

5. Kritiskas projekta pārskatīšanas 
pabeigšana

Kritiska projekta pārskatīšana ir fāze 
kosmisko aparātu būvēšanas procesā, kad 
ir beigusies dizaina un attīstības fāze un 
sākusies ražošanas fāze.
Ne vēlāk kā trīs mēnešus 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.

Pamatojums

Starpposma mērķa specifikācija.

Grozījums Nr. 25
Pielikuma 4. punkts

4. Nolīgums par satelītu palaišanu 3. Nolīgums par satelītu palaišanu

Pretendents sniedz skaidru pierādījumu, 
ka ir noslēdzis saistošu nolīgumu par to, 
ka tiks palaists minimālais skaits satelītu, 
kas nepieciešami, lai sniegtu ilgstošus 
pakalpojumus ES dalībvalstu teritorijās. 
Šajā dokumentā ir norādīti palaišanas 
datumi un palaišanas pakalpojumi, kā arī 
līguma noteikumi un noteikumi par 
apdrošināšanas atlīdzības samaksu.  
Dokumentu paraksta pretendents un tā 
uzņēmuma pārstāvis, kas palaidīs 
satelītus.

Pamatojums

Starpposma mērķa specifikācija.
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Grozījums Nr. 26
Pielikuma 5. punkts

5. Vārtejas Zemes stacijas 4. Vārtejas Zemes stacijas

Pretendents sniedz skaidru pierādījumu, 
ka ir noslēdzis saistošu nolīgumu par to, 
ka tiks uzbūvētas un uzstādītas vārtejas 
Zemes stacijas, kuras izmantos mobilo 
satelītsakaru pakalpojumu sniegšanai ES 
dalībvalstu teritorijās.

Pamatojums

Starpposma mērķa specifikācija.

Grozījums Nr. 27
Pielikuma 6. punkts

6. Satelītu saslēgšana 6. Satelītu saslēgšana

Satelītu saslēgšana ir posms kosmiskā 
aparāta īstenošanas procesā, kura laikā 
komunikāciju moduli (KM) integrē 
servisa modulī (SM).
Pretendents sniedz skaidru pierādījumu, 
ka atbilstīgi nolīgumā par satelītu 
būvniecību norādītajiem starpposma 
mērķiem ir noticis KM un SM saslēgšanas 
gatavības pārbaudes pārskats. Šo 
dokumentu paraksta satelītus būvējošā 
uzņēmuma pārstāvis, un tajā ir norādīts 
satelītu saslēgšanas pabeigšanas datums.

Pamatojums

Starpposma mērķa specifikācija.

Grozījums Nr. 28
Pielikuma 7. punkts

7. Satelītu palaišana 7. Satelītu palaišana

Pretendents sniedz skaidru pierādījumu 
par to, ka ir sekmīgi palaists un novietots 
orbītā tik liels skaits satelītu, cik 
nepieciešams konkrētā pakalpojuma 
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sniegšanai ES dalībvalstu teritorijās.

Pamatojums

Starpposma mērķa specifikācija.

Grozījums Nr. 29
Pielikuma 8. punkts

8. Radiofrekvenču koordinācija 8. Radiofrekvenču koordinācija

Pretendents sniedz skaidru un 
dokumentālu pierādījumu par to, ka 
atbilstīgi attiecīgajiem noteikumiem par 
radiosakariem sekmīgi ir pabeigta šīs 
sistēmas radiofrekvenču koordinācija 
attiecībā pret citām MSP sistēmām.  
Tomēr sistēmai, kas atbilst 1. līdz 
7. starpposma mērķim, šajā posmā nav 
jābūt veiktai sekmīgai radiofrekvenču 
koordinācijai ar tām mobilo satelītsakaru 
sistēmām, kas vēl pienācīgi un pietiekami 
neatbilst 1. līdz 7. starpposma mērķim.

Pamatojums

Starpposma mērķa specifikācija.

Grozījums Nr. 30
Pielikuma 9. punkts

9. Satelītsakaru pakalpojumu sniegšana ES 
dalībvalstu teritorijā

9. Satelītsakaru pakalpojumu sniegšana ES 
dalībvalstu teritorijā

Pretendents sniedz skaidru un 
pierādījumu par to, ka viņš ES dalībvalstu 
teritorijās sniedz efektīvus komerciālos 
mobilo satelītsakaru pakalpojumus, 
izmantojot tādu skaitu satelītus, kādu viņš 
iepriekš ir norādījis 3. starpposma mērķī.

Pamatojums

Starpposma mērķa specifikācija.
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PASKAIDROJUMS

Mobilo satelītsakaru pakalpojumi uztur sakarus starp izplatījuma stacijām (satelītiem) un 
mobilām zemes stacijām vai nu tieši, vai arī uz zemes izvietotu papildu komponentu 
palīdzību. MSP pastāv jau no 19. gadsimta septiņdesmitajiem gadiem, kad tos izmantoja 
avārijas situāciju, briesmu gadījumos un drošības saziņai, jo īpaši starp kuģiem un 
lidaparātiem, jo jūrā un gaisā ir viegli nodibināt nepieciešamo „redzamības līniju”. Sākotnēji 
MSP piedāvājums aprobežojās vienīgi ar zema ātruma balss, faksa un datu pārraidi, bet 
pēdējos desmit gados šīs sistēmas spējas un iespējas ir pieaugušas, iekļaujot divvirzienu 
multividi, ziņu retranslācija ar satelītu palīdzību un piekļuvi platjoslas internetam. 
Tehnoloģijas attīstība devusi iespēju izmantot MSP sistēmu, lai nodrošinātu datu pārraidi no 
lidaparāta uz zemi ar mērķi atbalstīt mobilos sakarus lidaparātā (MCA).

Uz zemes daudzās teritorijās MSP saziņu apgrūtina koki un ēkas, it īpaši augstākos platuma 
grādos, kur satelīts var izrādīties diezgan zemu debesīs un tādēļ tieši sakari ar to varētu tikt 
traucēti. Šo problēmu varētu novērst, ja izveidotu uz zemes izvietotu papildu komponentu 
tīklu, kas atkārtotu no satelīta pārraidīto signālus. Ar šādu papildu komponentu sistēmu, ko 
varētu izveidot, vienkārši pārveidojot jau esošo 2G/3G aparatūru, būtu iespējams piedāvāt 
plašāku MSP spektru, tostarp arī mobilo televīziju.

Pamatojoties uz Starptautiskās elektrosakaru savienības (SES) lēmumu par radiofrekvenču 
joslu piešķiršanu 2GHz diapazonā (1980–2010 MHz sakariem „zeme – izplatījums” un 2170–
2200MHz sakariem „izplatījums — zeme”) sistēmām, kas nodrošina mobilo satelītsakaru 
pakalpojumus (MSP), Eiropas Komisija 2007. gada februārī pieņēma lēmumu, ka 
dalībvalstīm šīs frekvenču joslas jādara pieejamas, lai harmonizētu piekļūšanu MSP. 
Dalībvalstis piekrita atteikties no savām valsts tiesībām sadalīt radiofrekvenču spektru, jo 
MSP ir liels skaits uz zemes izvietotu uztveršanas elementu, kā rezultātā ļoti grūti ir izvairīties 
no pārklāšanās pāri dalībvalstu robežām. Turklāt harmonizēta pieeja MSP palīdz novērst 
starptautiskā tirgus sadrumstalošanu un paver Eiropas tehnoloģijai iespēju atbilstīgi Lisabonas 
programmas mērķiem kļūt par konkurētspējīgu pasaules mērogā. Tomēr Komisija 2007. gada 
februāra lēmumā atzina, ka dalībvalstis patur sev tiesības piešķirt atļauju par papildu 
komponentu tīkla izmantošanu savā teritorijā.

Komisijas 2007. gada februāra lēmumā ir noteikts, ka jābūt harmonizētai pieejai MSP, tomēr 
tur nav norādīta kārtība, kā ir jāatlasa ES MSP operatori un kā tiem jāpiešķir atļaujas. Tā kā 
nav jau pastāvoša mehānisma šāda atlases procesa veikšanai un atļauju izsniegšanai, atbilstīgi 
Līguma 95. pantam ir nepieciešams Padomes un Parlamenta lēmums. Lēmums par MSP ir 
īpašs un vienreizīgs. Pareiza ir pieeja, ka MSP sistēmu atlasi un atļauju izsniegšanu to 
izmantošanai veic pilnīgi atsevišķi no telekomunikāciju paketspuma, kuras uzdevums ir 
īstenot plašu un vispārinātu spektru pārvaldības reformu, kas pamatojas uz pakalpojumu un 
tehnoloģisko neitralitāti. Pretēji tam šis lēmums ir par atlases un atļauju piešķiršanas sistēmas 
administratīvajiem soļiem pēc harmonizācijas lēmuma par 2GHZ frekvenču joslu 
izmantošanu tieši MSP sniegšanai. 

Referente atzinīgi vērtē šo Komisijas priekšlikumu un kopumā tam piekrīt. Viņa ir 
ierosinājusi vairākus grozījumus, raizējoties par to, ka daži atlases un atļauju piešķiršanas soļi 
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ir vairāk politiski, nevis tīri tehniska rakstura, un tādēļ šo lēmumu nevajadzētu pieņemt tikai 
ar komiteju procedūru.  

Eiropas Parlaments 2007. gada 14. februāra rezolūcijā „ES politika attiecībā uz 
radiofrekvenču spektru” pauda apņemšanos veltīt uzmanību sabiedriskas un vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem un uzsvēra, cik liela nozīme lauku un mazāk attīstītos reģionos ir 
platjoslas apraidei un mobilajiem sakariem.  Referente mēģināja arī šī lēmuma tekstā darīt 
skaidrāku to, cik liels uzsvars un nozīme ir, piemēram, sabiedriskas nozīmes pakalpojumiem 
un ģeogrāfiskam pārklājumam visas Eiropas mērogā. Turklāt referente ierosina, ka gadījumos, 
kur tiek ierosināts izmantot komiteju procedūra, lai papildinātu šī lēmuma noteikumus, ir 
jāizmato komiteju kontroles process, un efektivitātes labad jāsamazina termiņi līdz vienam 
mēnesim. 

Šis lēmums dod Eiropas MSP sniedzējiem vienreizēju iespēju kļūt par vadošajiem pasaules 
tirgū, kur konkurence arvien saasinās, tomēr šo iespēju var palaist garām, ja vien lēmums par 
atlasi un atļauju piešķiršanu netiks pieņemts nekavējoties. Eiropas pilsoņu un Eiropas 
rūpniecības interesēs referente cer, ka Parlaments, Komisija un Padome sadarbosies, lai pēc 
iespējas ātrāk panāktu vienošanos jau pirmajā lasījumā.
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