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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par 470–790 MHz 

frekvenču joslas izmantošanu Savienībā 

(COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0043), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0020/2016), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 26. maija 

atzinumu1, 

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Kultūras un 

izglītības komitejas atzinumu (A8-0327/2016), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

Grozījums Nr.  1 

Lēmuma priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Daudzgadu Radiofrekvenču spektra 

politikas programmā (RSPP), kas tika 

izveidota ar Lēmumu 243/2012/ES20, 

Eiropas Parlaments un Padome izvirzīja 

(1) Daudzgadu Radiofrekvenču spektra 

politikas programmā (RSPP), kas tika 

izveidota ar Lēmumu Nr. 243/2012/ES20, 

Eiropas Parlaments un Padome izvirzīja 

                                                 
1 OV C 303, 19.8.2016., 127. lpp. 
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mērķi līdz 2015. gadam identificēt vismaz 

1200 MHz spektra, kas būtu derīgs 

izmantošanai bezvadu platjoslas 

elektronisko sakaru pakalpojumiem 

Savienībā, atbalstīt novatorisku 

audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu turpmāku attīstību, 

nodrošinot pietiekamu spektru 

pakalpojumu sniegšanai ar pavadoņu un 

zemes sistēmām, ja vajadzība būtu skaidri 

pamatota, un nodrošināt pietiekamu 

spektru programmu izstrādei un īpašajiem 

pasākumiem (PMSE). 

mērķi līdz 2015. gadam identificēt vismaz 

1200 MHz spektra, kas būtu derīgs 

izmantošanai bezvadu platjoslas 

elektronisko sakaru pakalpojumiem 

Savienībā, atbalstīt novatorisku apraides 

pakalpojumu turpmāku attīstību, 

nodrošinot pietiekamu spektru 

pakalpojumu sniegšanai ar pavadoņu un 

zemes sistēmām, ja vajadzība būtu skaidri 

pamatota, un nodrošināt pietiekamu 

spektru programmu izstrādei un īpašajiem 

pasākumiem (PMSE). 

__________________ __________________ 

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 14. marta Lēmums 

Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido 

radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas 

programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.). 

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. 

gada 14. marta Lēmums Nr. 243/2012/ES, 

ar ko izveido radiofrekvenču spektra 

daudzgadu politikas programmu (OV L 81, 

21.3.2012., 7. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  2 

Lēmuma priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Digitālā vienotā tirgus stratēģijā21 

Komisija uzsver 694–790 MHz joslas 

("700 MHz josla") nozīmi platjoslas 

pakalpojumu nodrošināšanā lauku rajonos 

un vajadzību šo joslu atbrīvot koordinēti, 

vienlaikus ņemot vērā audiovizuālo mediju 

pakalpojumu izplatīšanas īpašās 

vajadzības. 

(2) Digitālā vienotā tirgus stratēģijā21 

Komisija uzsver 694–790 MHz joslas 

("700 MHz josla") nozīmi platjoslas 

pakalpojumu nodrošināšanā lauku rajonos 

un vajadzību šo joslu atbrīvot koordinēti, 

lai nodrošinātu piekļuvi un 

savienojamību, vienlaikus ņemot vērā 

apraides pakalpojumu izplatīšanas īpašās 

vajadzības. Digitālās plaisas 

samazināšana gan attiecībā uz 

pārklājumu, gan zināšanām ir svarīgs 

aspekts, kuram ir jābūt prioritāram, 

nepieļaujot jaunas plaisas brīdī, kad 

lietotāji sāk izmantot jaunās tehnoloģijas. 

__________________ __________________ 

21 Sk. http://ec.europa.eu/priorities/digital-

single-market/index_en.htm. 

21 Sk. http://ec.europa.eu/priorities/digital-

single-market/index_en.htm. 
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Grozījums Nr.  3 

Lēmuma priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Spektra pārvaldības uzlabošana ir 

nosacījums rūpniecības pārejai uz 5G, kas 

ļautu Eiropai izvirzīties inovāciju centrā 

un radīt labvēlīgu vidi digitālo tīklu un 

pakalpojumu attīstībai, tādējādi palielinot 

digitālās ekonomikas izaugsmes 

potenciālu. Eiropas ekonomikas centrā 

aizvien vairāk izvirzīsies digitālā 

sabiedrība, un šajā nolūkā vajadzīgs 

visaptverošs tīkla pārklājums, lai attīstītu 

ar lietisko internetu, e-komerciju un 

Eiropas mākoņdatošanu saistītus 

pakalpojumus un visā Eiropā pilnībā 

izmantotu Rūpniecības 4.0 sniegtās 

priekšrocības. 

 

Grozījums Nr.  4 

Lēmuma priekšlikums 

2.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2b) 700 MHz frekvenču josla 

nodrošina iespēju radīt globāli saskaņotu 

un koordinētu mobilo platjoslas 

pakalpojumu spektru, kas ļauj panākt 

apjomradītus ietaupījumus. Minētā josla 

ļautu pilsētās un lauku vai attālos 

reģionos attīstīt jaunus un novatoriskus 

digitālos pakalpojumus, piemēram, e-

veselība un m-veselība, izmantojot 

mobilos tālruņus, pacientu novērošanas 

ierīces un citas bezvadu ierīces, kā arī 

viedos energotīklus. 

 

Grozījums Nr.  5 

Lēmuma priekšlikums 

2.c apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2c) Eiropas Parlaments 2016. gada 

19. janvāra rezolūcijā par virzību uz 

Digitālā vienotā tirgus aktu1a atgādina 

dalībvalstīm par to apņemšanos pilnībā 

nodrošināt vismaz minimālo mērķa 

ātrumu 30 Mb/s un uzsver, ka 

radiofrekvenču spektrs ir būtisks resurss, 

kas ir svarīgs Savienības konkurētspējai 

nākotnē, kā arī aicina prioritārā kārtā 

izveidot saskaņotu un konkurenci 

veicinošu sistēmu radiofrekvenču spektra 

piešķiršanai un efektīvai pārvaldībai. 

 __________________ 

 1a Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0009. 

 

Grozījums Nr.  6 

Lēmuma priekšlikums 

3. psvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Spektrs 470–790 MHz joslā ir 

vērtīgs resurss ekonomiskai bezvadu tīklu 

ieviešanai ar universālu pārklājumu telpās 

un brīvā dabā. Šo spektru patlaban visā 

Savienībā izmanto zemes ciparu televīzijas 

(DTT) un bezvadu skaņas PMSE iekārtām. 

Tā atbalsta medijus, kultūru un radošās 

nozares, kuras lielā mērā atkarīgas no šā 

spektra resursa satura bezvadu sniegšanai 

masu auditorijām. 

(3) Spektrs ir sabiedriskais labums. 

Tas 470–790 MHz joslā ir vērtīgs resurss 

ekonomiskai bezvadu tīklu ieviešanai ar 

universālu pārklājumu telpās un brīvā 

dabā. Šo spektru patlaban visā Savienībā 

izmanto zemes ciparu televīzijas (DTT) un 

bezvadu skaņas PMSE iekārtām. Tādējādi 

tas ir priekšnoteikums kultūras preču, 

informācijas un ideju pieejamībai un 

izplatīšanai. Tas līdztekus jauniem 

izplatīšanas veidiem atbalsta tādu 

plašsaziņas līdzekļu, radošo, kultūras un 

pētniecības nozaru attīstību, kuras lielā 

mērā atkarīgas no šā spektra resursa satura 

bezvadu sniegšanai masu auditorijām. 

 

Grozījums Nr.  7 

Lēmuma priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) 700 Mhz frekvenču joslas 

piešķiršana būtu jāorganizē tā, lai 

sekmētu konkurenci, un būtu jāīsteno tā, 

lai neapdraudētu pašreizējo konkurenci, 

bet veicinātu jauna veida konkurenci. 

 

Grozījums Nr.  8 

Lēmuma priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) reģionā, kur ietilpst Savienība, ar 

Pasaules radiosakaru konferencē 

pieņemtajiem Starptautiskās elektrosakaru 

savienības Radionoteikumiem 700 MHz 

josla ar koprimāriem nosacījumiem 

sadalīta apraides un mobilajiem dienestiem 

(izņemot aeronavigācijas mobilos 

dienestus) un 470–694 MHz ("josla zem 

700 MHz") — ekskluzīvi ar primāriem 

nosacījumiem apraides dienestam un ar 

sekundāriem nosacījumiem bezvadu skaņas 

PMSE lietošanai. 

(4) reģionā, kur ietilpst Savienība, ar 

Pasaules radiosakaru konferencē 

2015. gadā pieņemtajiem Starptautiskās 

elektrosakaru savienības 

Radionoteikumiem 700 MHz josla ar 

koprimāriem nosacījumiem sadalīta 

apraides un mobilajiem dienestiem 

(izņemot aeronavigācijas mobilos 

dienestus) un 470–694 MHz ("josla zem 

700 MHz") — joprojām ekskluzīvi ar 

primāriem nosacījumiem piešķirta apraides 

dienestam un ar sekundāriem 

nosacījumiem — bezvadu skaņas PMSE 

lietošanai. 

 

Grozījums Nr.  9 

Lēmuma priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Strauji augošā bezvadu platjoslas 

datplūsma padara par nepieciešamu 

bezvadu tīkla jaudu pastiprināšanu. 

Spektrs 700 MHz joslā dod gan papildu 

jaudas, gan universālu pārklājumu, it īpaši 

ekonomiski sarežģītos lauku un attālos 

rajonos, izmantošanai telpās un plaša klāsta 

ierīču savstarpējiem sakariem. Tādos 

apstākļos saskanīgiem pasākumiem 

(5) Strauji augošā bezvadu platjoslas 

datplūsma un digitālās ekonomikas 

aizvien lielākā ekonomiskā, rūpnieciskā 

un sociālā nozīme rada nepieciešamību 

pēc bezvadu tīkla jaudu pastiprināšanas. 

Spektrs 700 MHz joslā dod gan papildu 

jaudas, gan universālu pārklājumu, it īpaši 

ekonomiski sarežģītos lauku, kalnu, salu 

un citos attālos rajonos, izmantošanai 
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attiecībā uz augstas kvalitātes zemes 

bezvadu pārklājumu visā Savienībā, kas 

balstās uz valstu labāko praksi licencē 

noteikto operatoru pienākumu ziņā, būtu 

jātiecas uz RSPP mērķi, ka 2020. gadā 

visiem pilsoņiem būtu jābūt pieejamai 

platjoslai ar ātrumu vismaz 30 Mb/s. 

Tādējādi šie pasākumi veicinās 

novatoriskus digitālos pakalpojumus un 

nodrošinās ilgtermiņa sociālekonomisku 

ieguvumu. 

telpās un plaša klāsta ierīču savstarpējiem 

sakariem. Tādos apstākļos saskanīgiem un 

koordinētiem pasākumiem attiecībā uz 

augstas kvalitātes zemes bezvadu 

pārklājumu visā Savienībā, kas balstās uz 

valstu labāko praksi licencē noteikto 

operatoru pienākumu ziņā, būtu jātiecas uz 

RSPP mērķi, ka 2020. gadā visiem 

Savienības pilsoņiem vajadzētu būt 

pieejamam pēc iespējas lielākam 

platjoslas ātrumam, kas nav mazāks par 
30 Mb/s, un jācenšas Savienībā īstenot 

tālejošu Gigabitu sabiedrību redzējumu. 

Tādējādi šie pasākumi veicinās 

novatoriskus digitālos pakalpojumus un 

nodrošinās ilgtermiņa sociālekonomisku 

ieguvumu. 

 

Grozījums Nr.  10 

Lēmuma priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) 5G būs būtiska ietekme ne tikai uz 

digitālo nozari, bet uz tautsaimniecību 

kopumā. Jo īpaši ņemot vērā 4G un 

attiecīgo pakalpojumu lēno ieviešanu, 

veiksmīga 5G ieviešana būs izšķiroši 

svarīga ekonomiskai attīstībai un Eiropas 

ekonomikas konkurētspējai un 

produktivitātei. Tādēļ Eiropai ir 

jāuzņemas iniciatīva, nodrošinot 

pietiekamu spektra apjomu sekmīgai 5G 

ieviešanai un attīstībai. 

 

Grozījums Nr.  11 

Lēmuma priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Spektra dalīta lietošana kopīgā 

frekvenču joslā starp divvirzienu bezvadu 

platjoslu (augšuplīnijā un lejuplīnijā), no 

(6) Spektra dalīta lietošana kopīgā 

frekvenču joslā starp divvirzienu bezvadu 

platjoslu (augšuplīnijā un lejuplīnijā), no 
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vienas puses, un vienvirziena televīzijas 

apraidi vai bezvadu skaņas PMSE, no otras 

puses, rada tehniskas problēmas. Tas 

nozīmē, ka 700 MHz frekvenču joslas 

pārdale divvirzienu zemes bezvadu 

platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumiem atņemtu zemes ciparu 

televīzijai un bezvadu skaņas PMSE 

lietotājiem daļu spektra resursu. Tādēļ 

DTT un PMSE nozarēs ir vajadzīga 

ilgtermiņa regulatīvās vides 

prognozējamība pietiekama spektra 

pieejamības ziņā, lai tās varētu pasargāt 

pakalpojumu ilgtspējīgu sniegšanu un 

attīstību, it sevišķi brīvi uztveramo 

televīziju. Var būt vajadzīgi pasākumi 

valstu un Eiropas Savienības līmenī, lai 

nodrošinātu papildu spektra resursu 

bezvadu skaņas PMSE lietošanai ārpus 

470–790 MHz frekvenču joslas. 

vienas puses, un vienvirziena televīzijas 

apraidi vai bezvadu skaņas PMSE, no otras 

puses, rada tehniskas problēmas. Tas 

nozīmē, ka 700 MHz frekvenču joslas 

pārdale divvirzienu zemes bezvadu 

platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumiem atņemtu zemes ciparu 

televīzijai un bezvadu skaņas PMSE 

lietotājiem daļu spektra resursu. Tādēļ 

DTT un PMSE nozarēs ir vajadzīga 

ilgtermiņa regulatīvās vides 

prognozējamība pietiekama spektra 

pieejamības ziņā, lai tās varētu pasargāt 

pakalpojumu ilgtspējīgu sniegšanu un 

attīstību, it sevišķi brīvi uztveramo 

televīziju, vienlaikus nodrošinot labvēlīgu 

vidi investīcijām un to, ka tiek īstenoti 

valstu un Eiropas mēroga audiovizuālās 

politikas mērķi, piemēram, sociālā 

kohēzija, plašsaziņas līdzekļu plurālisms 

un kultūras daudzveidība. Var būt 

vajadzīgi pasākumi valstu un Eiropas 

Savienības līmenī, lai nodrošinātu papildu 

spektra resursu bezvadu skaņas PMSE 

lietošanai ārpus 470–790 MHz frekvenču 

joslas. 

 

Grozījums Nr.  12 

Lēmuma priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Savā ziņojumā Komisijai ("Lamī 

ziņojums")22 Paskāls Lamī, kas bija 

priekšsēdētājs augsta līmeņa grupai, kura 

pētīja 470–790 MHz frekvenču joslas 

izmantošanas nākotni, ieteica 700 MHz 

frekvenču joslu darīt pieejamu bezvadu 

platjoslai no 2020. gada (± divi gadi). Tas 

palīdzētu sasniegt mērķi nodrošināt 

ilgtermiņa regulatīvo paredzamību zemes 

ciparu televīzijai attiecībā uz piekļuvi joslai 

zem 700 MHz līdz 2030. gadam, bet tas 

būtu jāpārskata līdz 2025. gadam. Lamī 

ziņojumā ir ieteikta arī valsts elastība 

joslas zem 700 MHz spektra izmantošanā, 

(7) Savā ziņojumā Komisijai ("Lamī 

ziņojums")22 Paskāls Lamī, kas bija 

priekšsēdētājs augsta līmeņa grupai, kura 

pētīja 470–790 MHz frekvenču joslas 

izmantošanas nākotni, ieteica 700 MHz 

frekvenču joslu darīt pieejamu bezvadu 

platjoslai no 2020. gada (± divi gadi). Tas 

palīdzētu sasniegt mērķi nodrošināt 

ilgtermiņa regulatīvo paredzamību zemes 

ciparu televīzijai attiecībā uz piekļuvi joslai 

zem 700 MHz līdz 2030. gadam, bet tas 

būtu jāpārskata līdz 2025. gadam. Lamī 

ziņojumā ir ieteikta arī "elastības iespēja", 

kas ietver to scenāriju izpēti, kuriem 
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kas aptvertu vienīgi lejuplīniju. Tikai 

lejuplīnija ir ierobežojums visām 

pārraidēm bezvadu sistēmā neatkarīgi no 

tehnoloģijas, vienvirziena pārraides no 

centrālās infrastruktūras stacijām, kā 

televīzijas torņa vai mobilo sakaru bāzes 

stacijas uz portatīvajām vai mobilajām 

galiekārtām, kā televizoriem un mobilajiem 

tālruņiem. 

atbilstīgi joslu zem 700 MHz varētu 

izmantot tikai lejuplīnijas elektronisko 

sakaru pakalpojumiem, ja valsts līmenī 

nav pieprasījuma pēc DTT vai tas 

samazinās. Tikai lejuplīnija ir 

ierobežojums visām pārraidēm bezvadu 

sistēmā neatkarīgi no tehnoloģijas, 

vienvirziena pārraides no centrālās 

infrastruktūras stacijām, kā televīzijas torņa 

vai mobilo sakaru bāzes stacijas uz 

portatīvajām vai mobilajām galiekārtām, kā 

televizoriem un mobilajiem tālruņiem.  

__________________ __________________ 

22 Paskāla Lamī ziņojums pieejams: 

https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/report-results-work-high-

level-group-future-use-uhf-band. 

22 Paskāla Lamī ziņojums pieejams: 

https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/report-results-work-high-

level-group-future-use-uhf-band. 

 

Grozījums Nr.  13 

Lēmuma priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Atzinumā par 470–790 MHz 

frekvenču joslas izmantošanas ilgtermiņa 

nākotnes stratēģiju Savienībā ("RSPG 

atzinums") Radiofrekvenču spektra 

politikas grupa (RSPG) iesaka pieņemt visā 

Savienībā koordinētu pieeju, lai 700 MHz 

frekvenču joslu uz 2020. gada beigām 

padarītu pieejamu efektīvai izmantošanai 

bezvadu platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumiem. Tas varētu notikt saistībā 

ar joslas zem 700 MHz ilglaicīgas 

pieejamības nodrošināšanu līdz 

2030. gadam tikai lejuplīnijas 

audiovizuālo mediju pakalpojumu 

sniegšanai. RSPG īpaši iesaka ieviest 

elastīgumu, lai joslu zem 700 MHz varētu 

izmantot arī tikai lejuplīnijas bezvadu 

platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumiem. 

(8) Atzinumā par 470–790 MHz 

frekvenču joslas izmantošanas ilgtermiņa 

nākotnes stratēģiju Savienībā ("RSPG 

atzinums") Radiofrekvenču spektra 

politikas grupa (RSPG) iesaka pieņemt visā 

Savienībā koordinētu pieeju, lai 700 MHz 

frekvenču joslu uz 2020. gada beigām 

padarītu pieejamu efektīvai izmantošanai 

bezvadu platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumiem. Tomēr dalībvalstīm 

vajadzētu būt iespējai, ņemot vērā 

pienācīgi pamatotus iemeslus, pieņemt 

lēmumu atlikt joslas pieejamības 

nodrošināšanu ne ilgāk kā par diviem 

gadiem. Šāda koordinēta pieeja 

papildinātu joslas zem 700 MHz 

ilglaicīgas pieejamības nodrošināšanu līdz 

2030. gadam lejuplīnijas audiovizuālo 

plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 

sniegšanai.  
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Grozījums Nr.  14 

Lēmuma priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Komisija savā 2013. gada 

11. septembra paziņojumā par telesakaru 

vienoto tirgu uzsvēra to, kā dalībvalstu 

spektra piešķiršanas risinājumi noved pie 

vienotā digitālā tirgus sadrumstalošanas, 

jo spektra ieguves procedūru grafika, 

nosacījumu un izmaksu atšķirības mazina 

vēlmi veikt investīcijas un apgrūtina 

integrētu starpvalstu bezvadu tīklu izveidi. 

 

Grozījums Nr.  15 

Lēmuma priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Tā kā dažas dalībvalstis jau sākušas 

vai pabeigušas valsts procesu, kurā tiek 

dotas atļaujas izmantot 700 MHz frekvenču 

joslu divvirzienu zemes bezvadu platjoslas 

elektronisko sakaru pakalpojumiem, 

Savienībai būtu nekavējoties jārīkojas, lai 

novērstu vienotā tirgus neviengabalainību. 

Ir vajadzīga saskaņota pieeja 470–

790 MHz joslas izmantošanai nākotnē, 

kam būtu jānodrošina arī regulējuma 

paredzamība, dalībvalstu daudzveidība 

jālīdzsvaro ar vienotā tirgus mērķiem un 

jāveicina saskanīga Savienības nostāja 

pasaules arēnā. Šajā sakarā būtu jāprasa 

dalībvalstīm 700 MHz frekvenču joslu 

laikus pārdalīt saskaņā ar Savienības un 

valsts tiesību aktiem. 

(9) Tā kā dažas dalībvalstis jau sākušas 

vai pabeigušas valsts procesu, kurā tiek 

dotas atļaujas izmantot 700 MHz frekvenču 

joslu divvirzienu zemes bezvadu platjoslas 

elektronisko sakaru pakalpojumiem, 

Savienībai būtu nekavējoties jārīkojas, lai 

novērstu vienotā tirgus neviengabalainību. 

Ir vajadzīga saskaņota pieeja 470–

790 MHz joslas izmantošanai nākotnē, 

kam būtu jānodrošina arī regulējuma 

paredzamība, dalībvalstu daudzveidība 

jālīdzsvaro ar vienotā tirgus mērķiem un 

jāveicina saskanīga Savienības nostāja 

pasaules arēnā. Šajā sakarā būtu jāprasa 

dalībvalstīm 700 MHz frekvenču joslu 

laikus pārdalīt saskaņā ar Savienības un 

valsts tiesību aktiem, vienlaikus ņemot 

vērā dalībvalstīs pastāvošo īpašo situāciju, 

piemēram, spēkā esošās licences, 

nesamērīgi augstās pārejas vai pārdales 

izmaksas, kas pārsniegtu no izsoles gūtos 

ienākumus, un ģeogrāfisko atrašanās 

vietu, it īpaši, ja dalībvalsts atrodas 

Savienības nomalē un tai ir kopīga robeža 
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ar kādu trešo valsti. 

 

Grozījums Nr.  16 

Lēmuma priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Dalībvalstīm vajadzētu būt 

iespējai, ņemot vērā pienācīgi pamatotus 

iemeslus, atlikt 700 MHz frekvenču joslas 

pieejamības nodrošināšanu zemes 

sistēmās, kas spēj sniegt bezvadu 

platjoslas elektroniskos sakarus pēc 

kopējā Savienības termiņa 2020. gadā ne 

ilgāk kā par diviem gadiem. Ja dalībvalsts 

nolemj atlikt joslas pieejamības 

nodrošināšanu, tā par to attiecīgi informē 

pārējās dalībvalstis un Komisiju un 

minētos pienācīgi pamatotos iemeslus 

iekļauj savā valsts ceļvedī. Šādai 

dalībvalstij būtu arī jāsadarbojas ar 

kaimiņos esošajām dalībvalstīm, lai 

saskaņotu 700 MHz frekvenču joslas 

atbrīvošanas procesu un informāciju par 

šo saskaņošanu iekļautu valsts ceļvedī. 

 

Grozījums Nr.  17 

Lēmuma priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) 700 MHz frekvenču joslas 

izmantošanai zemes bezvadu platjoslas 

elektronisko sakaru pakalpojumiem 

iespējami drīz būtu jāpiemēro elastīgs 

licencēšanas režīms. Tam jāietver iespēja 

spektra izmantošanas tiesību turētājiem 

tirgot un iznomāt savas esošās tiesības 

Direktīvas 2002/21/EK 9., 9.a un 

9.b panta24 piemērošanas ietvaros. 

(11) 700 MHz frekvenču joslas 

izmantošanai zemes bezvadu platjoslas 

elektronisko sakaru pakalpojumiem 

iespējami drīz būtu jāpiemēro elastīgs 

licencēšanas režīms. Tam jāietver iespēja 

spektra izmantošanas tiesību turētājiem 

tirgot un iznomāt savas esošās tiesības 

Direktīvas 2002/21/EK 9., 9.a un 

9.b panta24 piemērošanas ietvaros, ņemot 

vērā pienākumu sekmēt faktisku un 

neizkropļotu konkurenci elektronisko 

sakaru pakalpojumu iekšējā tirgū saskaņā 
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ar Lēmuma Nr. 243/2012/ES 5. pantu un 

norādot, ka spektra izmantošanas licenču 

piešķiršanas sakarībā dalībvalstīm, kad 

tās, pilnībā īstenojot savu kompetenci, 

veic attiecīgo novērtējumu, būtu jāņem 

vērā operatoru licences derīguma termiņš, 

uzņēmējdarbības plāns un tā ieguldījums 

digitalizācijas programmas mērķu 

sasniegšanā, sekmējot inovatīvus digitālos 

pakalpojumus un ilgtermiņa 

sociālekonomiskās priekšrocības, nevis 

cenšoties panākt īstermiņa ekonomiskus 

ieguvumus, spektra licences piešķirot 

visaugstāko cenu piedāvājušajam 

pretendentam. 

__________________ __________________ 

24 Direktīva 2002/21/EK par kopējiem 

reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz 

elektronisko komunikāciju tīkliem un 

pakalpojumiem (Pamatdirektīva) (OV L 

108, 24.4.2002., 33. lpp.). 

24 Direktīva 2002/21/EK par kopējiem 

reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz 

elektronisko komunikāciju tīkliem un 

pakalpojumiem (Pamatdirektīva) (OV L 

108, 24.4.2002., 33. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  18 

Lēmuma priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 

9. un 9.a pantu dalībvalstīm pēc iespējas 

būtu jāpiemēro elastīga pieeja un tās var 

atļaut ieviest alternatīvus tikai lejuplīnijas 

lietojumus, piemēram, zemes bezvadu 

platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumus joslā zem 700 MHz, saskaņā 

ar valsts vajadzībām audiovizuālo mediju 

pakalpojumus izplatīt masu auditorijā. 

Atļaujot joslu zem 700 MHz zemes 

bezvadu platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumos izmantot tikai lejuplīnijai, 

dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tāds 

izmantojums neiespaido joslas zem 

700 MHz izmantošanu zemes ciparu 

apraidei kaimiņu dalībvalstīs, par ko 

panākta vienošanās 2006. gada Reģionālajā 

(12) Saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 

9. un 9.a pantu dalībvalstīm pēc iespējas 

būtu jāpiemēro elastīga pieeja un tās var 

atļaut ieviest alternatīvus lietojumus, 

piemēram, zemes bezvadu platjoslas 

elektronisko sakaru pakalpojumus joslā 

zem 700 MHz, saskaņā ar valsts 

vajadzībām apraides pakalpojumus izplatīt 

masu auditorijā gadījumos, kad valstī nav 

pieprasījuma pēc DTT vai tas samazinās. 

Šādiem scenārijiem būtu jānodrošina 

DTT kā primārajam lietotājam pastāvīga 

piekļuve spektram, ievērojot pieprasījumu 

valstī. Atļaujot frekvenču joslu zem 

700 MHz izmantot zemes bezvadu 

platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniegšanai, dalībvalstīm 

būtu jānodrošina, ka tāds izmantojums 
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radiosakaru konferencē. neiespaido joslas zem 700 MHz 

izmantošanu zemes ciparu apraidei 

kaimiņu dalībvalstīs, par ko panākta 

vienošanās 2006. gada Reģionālajā 

radiosakaru konferencē25. 

__________________ __________________ 

25 2006. gada Ženēvas Reģionālā 

radiosakaru konference par zemes ciparu 

apraides dienesta plānošanu 1. un 

3.  reģiona daļās frekvenču joslās 174–

230 MHz un 470–862 MHz (RRC-06). 

25 2006. gada Ženēvas Reģionālā 

radiosakaru konference par zemes ciparu 

apraides dienesta plānošanu 1. un 

3. reģiona daļās frekvenču joslās 174–

230 MHz un 470–862 MHz (RRC-06). 

 

Grozījums Nr.  19 

Lēmuma priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Katrā gadījumā spektra lietošana 

470–694 MHz frekvenču joslā būtu 

atkārtoti jāizvērtē Savienības līmenī ne 

vēlāk kā 2025. gadā. Izvērtēšanā būtu 

jāņem vērā 2023. gadā plānotā šās 
frekvenču joslas pārskatīšana Pasaules 

radiosakaru konferencē. Mainot joslas zem 

700 MHz izmantošanu, būtu jāņem vērā 

tehnoloģijas attīstība, patērētāju uzvedība, 

brīvi pieejamas televīzijas26 pakalpojumu 

turpmākas sniegšanas nozīme un vispārības 

interešu sociālie, saimnieciskie un kultūras 

mērķi. Šajā sakarā ir nepieciešami pētījumi 

par tehniskajiem un normatīvajiem 

nosacījumiem vēsturisko un jauno spektra 

izmantojumu līdzāspastāvēšanai joslā zem 

700 MHz. Tie nodrošinātu saskaņotību 

starp dažādās dalībvalstīs izmantotajām 

pieejām spektra elastīgai un lietderīgai 

izmantošanai un ļautu noteikt tehniskās 

harmonizēšanas pasākumus izmantošanai 

un līdzāspastāvēšanai šajā joslā. Šādus 

pētījumus un pasākumus var izstrādāt 

atbilstoši Lēmumam 676/2002/EK. 

(13) Katrā gadījumā spektra lietošana 

470–694 MHz frekvenču joslā būtu 

atkārtoti jāizvērtē Savienības līmenī pirms 

plānotās šīs frekvenču joslas 

pārskatīšanas Pasaules radiosakaru 

konferencē. Mainot joslas zem 700 MHz 

izmantošanu, būtu jāņem vērā tehnoloģijas 

attīstība, patērētāju uzvedība, brīvi 

pieejamas televīzijas26 pakalpojumu 

turpmākas sniegšanas nozīme un vispārības 

interešu sociālie, saimnieciskie un kultūras 

mērķi. Šajā sakarā ir nepieciešami pētījumi 

par tehniskajiem un normatīvajiem 

nosacījumiem vēsturisko un jauno spektra 

izmantojumu līdzāspastāvēšanai joslā zem 

700 MHz. Tie nodrošinātu saskaņotību 

starp dažādās dalībvalstīs izmantotajām 

pieejām spektra elastīgai un lietderīgai 

izmantošanai un ļautu noteikt tehniskās 

harmonizēšanas pasākumus izmantošanai 

un līdzāspastāvēšanai šajā joslā. Šādus 

pētījumus un pasākumus var izstrādāt 

atbilstoši Lēmumam 676/2002/EK. 

__________________ __________________ 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2010/13/ES (Audiovizuālo 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2010/13/ES (Audiovizuālo 
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mediju pakalpojumu direktīvas) izpratnē. mediju pakalpojumu direktīvas) izpratnē. 

 

Grozījums Nr.  20 

Lēmuma priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Dalībvalstīm būtu jāpieņem 

saskanīgi valsts ceļveži, kas veicinātu 

700 MHz joslas izmantošanu zemes 

bezvadu platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumiem, vienlaikus nodrošinot 

nepārtrauktību televīzijas apraides 

pakalpojumiem, kas pamet šo joslu. Tiklīdz 

ceļveži būs pieņemti, dalībvalstīm tie būtu 

jānodod atklātībai visā Savienībā. Ceļvežos 

būtu jāaptver pasākumi un termiņi 

frekvenču pārplānošanai, tīklu un 

galalietotāju iekārtu tehniskajai attīstībai, 

radioiekārtu un citādu iekārtu 

līdzāspastāvēšanai, pastāvošajai un jaunajai 

licencēšanas kārtībai un informēšanai par 

iespēju piedāvāt radušos migrācijas 

izmaksu kompensāciju, lai izvairītos no 

izmaksām galalietotājiem un citām 

izmaksām. Ja dalībvalstis plāno saglabāt 

DTT, īpaša uzmanība ceļvežos būtu 

jāpievērš apraides iekārtu modernizēšanai 

ar tehnoloģijām, kas lietderīgāk izmanto 

spektru, piemēram, modernākajiem 

videoformātiem (piemēram, HEVC) vai 

signāla pārraides tehnoloģijām (piemēram, 

DVB-T2). 

(14) Dalībvalstīm būtu jāpieņem 

saskanīgi un koordinēti valsts ceļveži, kas 

veicinātu 700 MHz joslas izmantošanu 

zemes bezvadu platjoslas elektronisko 

sakaru pakalpojumiem, vienlaikus 

nodrošinot nepārtrauktību televīzijas 

apraides pakalpojumiem, kas pamet šo 

joslu. Tiklīdz ceļveži būs pieņemti, 

dalībvalstīm tie būtu jānodod atklātībai 

visā Savienībā. Ceļvežos būtu jāaptver 

pasākumi un termiņi frekvenču 

pārplānošanai, tīklu un galalietotāju iekārtu 

tehniskajai attīstībai, radioiekārtu un citādu 

iekārtu līdzāspastāvēšanai, pastāvošajai un 

jaunajai licencēšanas kārtībai, 

mehānismiem, ar kuriem novērš kaitīgos 

traucējumus blakus esošo joslu spektra 

lietotājiem, un informēšanai par iespēju 

piedāvāt radušos migrācijas izmaksu 

kompensāciju, lai izvairītos no izmaksām 

galalietotājiem un citām izmaksām. Ja 

dalībvalstis plāno saglabāt DTT, īpaša 

uzmanība ceļvežos būtu jāpievērš apraides 

iekārtu modernizēšanai ar tehnoloģijām, 

kas lietderīgāk izmanto spektru, piemēram, 

modernākajiem videoformātiem 

(piemēram, HEVC) vai signāla pārraides 

tehnoloģijām (piemēram, DVB-T2). 

 

Grozījums Nr.  21 

Lēmuma priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Ja par pārejas pabeigšanu spektra 

izmantošanā 470–790 MHz joslā būtu 

(15) Ja par pārejas pabeigšanu spektra 

izmantošanā 470–790 MHz joslā būtu 
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atlīdzinājums, tā aptvērums un mehānisms 

būtu jāanalizē saskaņā ar attiecīgajiem 

valsts tiesību aktiem, kā noteikts 

Direktīvas 2002/20/EK 14. pantā27, un tam 

būtu jābūt saderīgam ar LESD 107. un 

108. panta noteikumiem. 

atlīdzinājums, tā aptvērums un mehānisms 

būtu jāanalizē saskaņā ar attiecīgajiem 

valsts tiesību aktiem, kā noteikts 

Direktīvas 2002/20/EK 14. pantā27, un tam 

būtu jābūt saderīgam ar LESD 107. un 

108. panta noteikumiem. Šajā sakarībā, 

ņemot vērā lielo vērtību, kāda šai joslai ir 

no bezvadu platjoslas izmantošanas 

viedokļa, dalībvalstīm būtu jāizmanto no 

piešķiršanas procedūrām un citiem 

maksājumiem gūtie ienākumi, kuriem 

vajadzētu būt ievērojami lielākiem par 

pārejas radītajām izmaksām. Lai 

atvieglotu pāreju spektra izmantošanā, 

Komisijai būtu jāsniedz norādījumi 

dalībvalstīm par atbilstošu un ātri 

izmaksājamu atlīdzinājumu. Dalībvalstīm 

jo īpaši būtu jāņem vērā, ka ir svarīgi 

galalietotājiem nodrošināt ātru 

atlīdzinājuma izmaksu. 

__________________ __________________ 

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 7. marta Direktīva 2002/20/EK 

par elektronisko komunikāciju tīklu un 

pakalpojumu atļaušanu (Atļauju 

izsniegšanas direktīva) (OV L 108, 

24.4.2002., 21. lpp.). 

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 7. marta Direktīva 2002/20/EK 

par elektronisko komunikāciju tīklu un 

pakalpojumu atļaušanu (Atļauju 

izsniegšanas direktīva) (OV L 108, 

24.4.2002., 21. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  22 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) No 2020. gada 30. jūnija izmantot 

694–790 MHz frekvenču joslu zemes 

sistēmām, kas spēj nodrošināt bezvadu 

platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumus, dalībvalstis atļauj tikai 

saskaņā ar harmonizētiem tehniskiem 

nosacījumiem, ko Komisija noteikusi 

atbilstoši Lēmuma 676/2002/EK 

4. pantam. Vajadzības gadījumā 

dalībvalstis veic licencēšanu vai groza 

attiecīgos spēkā esošās spektra 

izmantošanas tiesības saskaņā ar 

1. No 2020. gada 30. jūnija izmantot 

694–790 MHz („700 Mhz“) frekvenču 

joslu zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt 

bezvadu platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumus, dalībvalstis atļauj tikai 

saskaņā ar harmonizētiem tehniskiem 

nosacījumiem, ko Komisija noteikusi 

atbilstoši Lēmuma 676/2002/EK 

4. pantam. Tomēr dalībvalstis var atlikt 

joslas pieejamības nodrošināšanu ne ilgāk 

kā par diviem gadiem, ņemot vērā 

pienācīgi pamatotus iemeslus saskaņā ar 
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Direktīvu 2002/20/EK, lai būtu iespējama 

tāda izmantošana. 
pielikumu. Ja dalībvalsts to dara, tā par to 

informē citas dalībvalstis un Komisiju un 

minētos pienācīgi pamatotos iemeslus 

iekļauj savā valsts ceļvedī, kas pieņemts 

saskaņā ar 5. pantu. Vajadzības gadījumā 

dalībvalstis veic licencēšanu vai groza 

attiecīgos spēkā esošās spektra 

izmantošanas tiesības saskaņā ar 

Direktīvu 2002/20/EK, lai būtu iespējama 

tāda izmantošana. 

 Dalībvalstis, kas atliek 700 MHz 

frekvenču joslas izmantošanu saskaņā ar 

pirmo daļu, sadarbojas ar kaimiņos 

esošajām dalībvalstīm, lai saskaņotu 

procesu frekvenču joslas atbrīvošanai 

bezvadu platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumiem un informāciju par šo 

saskaņošanu iekļautu valsts ceļvedī, kas 

pieņemts saskaņā ar 5. pantu. 

 

Grozījums Nr.  23 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Šis lēmums neskar dalībvalstu 

tiesības organizēt un izmantot savu 

spektru sabiedriskās kārtības, sabiedrības 

drošības un aizsardzības nolūkos. 

 

Grozījums Nr.  24 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

No 2022. gada 30. jūnija dalībvalstis atļauj 

nodot vai iznomāt spektra izmantošanas 

tiesības elektronisko sakaru 

pakalpojumiem 694–790 MHz frekvenču 

joslā. 

Dalībvalstis atļauj nodot vai iznomāt 

spektra izmantošanas tiesības zemes 

sistēmām, kas spēj nodrošināt bezvadu 

platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumus 700 MHz frekvenču joslā 

saskaņā ar atklātām un pārredzamām 

procedūrām no šādu tiesību piešķiršanas 
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dienas. 

 

Grozījums Nr.  25 

Lēmuma priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja dalībvalstis licencē 694–790 MHz 

frekvenču joslu vai groza esošās tiesības 

izmantot 694–790 MHz frekvenču joslu, 

tās veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 

nodrošinātu augstas kvalitātes pārklājuma 

līmeni saviem iedzīvotājiem un teritorijai 

ar ātrumu vismaz 30 Mb/s gan telpās, gan 

brīvā dabā, vajadzības gadījumā — arī 

iepriekš noteiktās valstu prioritārajās 

teritorijās, un gar sauszemes transporta 

maģistrālēm. Šādu pasākumu vidū var būt 

nosacījumi, kas saskaņā ar Savienības 

tiesību aktiem atvieglina vai veicina tīkla 

infrastruktūras vai spektra dalītu lietošanu. 

1. Ja dalībvalstis licencē 700 MHz 

frekvenču joslu vai groza esošās tiesības 

izmantot 700 MHz frekvenču joslu, tās 

veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 

nodrošinātu pastāvīgu un nepārtrauktu 

augstas kvalitātes pārklājuma līmeni visiem 

saviem iedzīvotājiem un teritorijai ar 

iespējami lielāko platjoslas ātrumu un 

vismaz 30 Mb/s gan telpās, gan brīvā dabā, 

vajadzības gadījumā — arī pārklājumu 

iepriekš noteiktās valstu prioritārajās 

teritorijās, un gar sauszemes transporta 

maģistrālēm, lai nodrošinātu bezvadu 

lietojumprogrammu izmantošanu un 

Eiropas vadošo lomu jaunu digitālo 

pakalpojumu jomā ar mērķi sniegt 

efektīvu ieguldījumu Savienības 

ekonomiskajā izaugsmē. Turklāt 

dalībvalstis var pienācīgi ņemt vērā 

iespēju nodrošināt, ka mobilo sakaru 

virtuālā tīkla operatori var iegūt 

vairumtirdzniecības piekļuvi spektram un 

iespēju paplašināt savu ģeogrāfisko 

pārklājumu. Šādu pasākumu vidū var būt 

nosacījumi, kas saskaņā ar Savienības 

tiesību aktiem atvieglina vai veicina tīkla 

infrastruktūras vai spektra dalītu lietošanu. 

 Komisija veicina, ja iespējams, iespēju 

kopīgi organizēt izsoles, tādējādi sekmējot 

Eiropas mēroga struktūras. 

 

Grozījums Nr.  26 

Lēmuma priekšlikums 

3. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā nolūkā dalībvalstis izvērtē un 

konsultējas par vajadzību pievienot 

nosacījumus tiesībām izmantot frekvences 

694–790 MHz frekvenču joslā. 

2. Lai izpildītu 1. punktā paredzētās 

saistības, dalībvalstis izvērtē un 

konsultējas par vajadzību pievienot 

nosacījumus tiesībām izmantot frekvences 

700 MHz frekvenču joslā. 

 

Grozījums Nr.  27 

Lēmuma priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Dalībvalstis nodrošina 470–

694 MHz frekvenču joslas vai tās daļu 

pieejamību audiovizuālo mediju 
pakalpojumu sniegšanai ar zemes sistēmām 

masu auditorijai, ieskaitot bezmaksas 

televīziju, un izmantošanai bezvadu skaņas 

PMSE iekārtām, pamatojoties uz valsts 

apraides vajadzībām. Dalībvalstis 

nodrošina, ka citādi 470–694 MHz 

frekvenču joslas izmantojumi to teritorijā 

nerada kaimiņu dalībvalstīs kaitīgus 

traucējumus audiovizuālo mediju 

pakalpojumu sniegšanai ar zemes 

sistēmām. 

1. Dalībvalstis nodrošina 470–

694 MHz frekvenču joslas pieejamību līdz 

2030. gadam apraides pakalpojumu 

sniegšanai ar zemes sistēmām masu 

auditorijai, ieskaitot bezmaksas televīziju 

un inovatīvas lietotāju ierosinātas 

iniciatīvas, un izmantošanai bezvadu 

skaņas PMSE iekārtām, pamatojoties uz 

valsts apraides vajadzībām un ņemot vērā 

tehnoloģiju neitralitātes principu. Šajā 

sakarībā dalībvalstis sekmē 

raidorganizāciju, apraides operatoru un 

mobilo sakaru operatoru sadarbību, lai 

atvieglotu audiovizuālo un interneta 

platformu tuvināšanos un kopīgo spektra 

izmantošanu. 

 Katra dalībvalsts nodrošina, ka citādi 

470–694 MHz frekvenču joslas 

izmantojumi tās teritorijā atbilst valsts 

līmeņa apraides vajadzībām un nerada 

kaimiņu dalībvalstīs kaitīgus traucējumus 

apraides pakalpojumu sniegšanai ar 

zemes sistēmām. 

 

Grozījums Nr.  28 

Lēmuma priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Ja dalībvalstis atļauj izmantot 

spektru 470–694 MHz frekvenču joslā 

zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt 

elektronisko sakaru pakalpojumus, kuras 

nav televīzijas apraides tīkli, izmantošana 

aptver tikai lejuplīniju. Izmantošana 

neskar pienākumus, kas izriet no 

starptautiskiem nolīgumiem un Savienības 

tiesību aktiem. 

2. Ja dalībvalstis atļauj izmantot 

spektru 470–694 MHz frekvenču joslā 

zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt 

atšķirīgus elektronisko sakaru 

pakalpojumus nekā televīzijas apraides 

tīkli, izmantošanā ņem vērā valstu 

vajadzības sniegt apraides pakalpojumus 

plašai auditorijai. Izmantošana neskar 

pienākumus, kas izriet no tādiem 

starptautiskiem nolīgumiem kā frekvenču 

koordinēšanas pārrobežu nolīgumi, un 

Savienības tiesību aktiem. 

 

Grozījums Nr.  29 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Līdz 2018. gada 30. jūnijam katra 

dalībvalsts pieņem un publisko valsts plānu 

un grafiku ("valsts ceļvedi"), pēc kura 

pildīt pienākumus, ko tām uzliek šā 

lēmuma 1. un 4. pants. 

1.  Tiklīdz iespējams, bet katrā ziņā ne 

vēlāk kā 2018. gada 30. jūnijā katra 

dalībvalsts pieņem un publisko valsts plānu 

un grafiku ("valsts ceļvedi"), kas ietver sīki 

izklāstītus pasākumus to pienākumu 

pildīšanai, kuri tām paredzēti šā lēmuma 

1. un 4. pantā. Dalībvalstis izstrādā valsts 

ceļvežus, nodrošinot visu attiecīgo 

ieinteresēto personu līdzdalību. 

 Gadījumā, ja kāda dalībvalsts atliek 

700 MHz frekvenču joslas izmantojuma 

atļaušanu pēc 2020. gada 30. jūnija, valsts 

ceļvedī iekļauj pienācīgi pamatotos 

iemeslus saskaņā ar 1. panta 1. punktu. 

RSPG pieņem atzinumu par jebkuru 

valsts ceļvedi, kurā tiek paredzēta šāda 

atlikšana. 

 

Grozījums Nr.  30 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 2. punkts 



 

RR\1109648LV.docx 23/45 PE580.792v02-00 

 LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai nodrošinātu 694–790 MHz frekvenču 

joslas izmantošanas saskaņu ar 1. panta 

1. punktu, attiecīgos gadījumos dalībvalstis 

savos valsts ceļvežos iekļauj informāciju 

par pasākumiem, kas ierobežo gaidāmā 

pārejas procesa ietekmi uz iedzīvotājiem 

un bezvadu skaņas PMSE iekārtu 

lietotājiem un atvieglina savstarpēji 

savietojamu televīzijas apraides tīkla 

iekārtu un uztvērēju savlaicīgu pieejamību 

iekšējā tirgū. 

2.  Lai nodrošinātu 700 MHz 

frekvenču joslas izmantošanas saskaņu ar 

1. panta 1. punktu, attiecīgos gadījumos 

dalībvalstis savos valsts ceļvežos iekļauj 

informāciju par pasākumiem, tostarp 

atbalsta pasākumiem, ar ko ierobežo 

gaidāmā pārejas procesa ietekmi uz 

iedzīvotājiem un bezvadu skaņas PMSE 

iekārtu lietotājiem un atvieglina savstarpēji 

savietojamu televīzijas apraides tīkla 

iekārtu un uztvērēju savlaicīgu pieejamību 

iekšējā tirgū. 

 

Grozījums Nr.  31 

Lēmuma priekšlikums 

5.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a pants 

 1. Dalībvalstis attiecīgā gadījumā un 

saskaņā ar Savienības tiesību aktiem 

nodrošina, ka spektra izmantošanas 

izmaiņu vai pārdales tiešās izmaksas, jo 

īpaši galalietotājiem, tiek atbilstīgi, 

nekavējoties un pārskatāmā veidā 

atlīdzinātas, lai veicinātu to, ka spektra 

izmantošanā pāreja notiek uz spektra ziņā 

efektīvākām tehnoloģijām, piemēram, 

DVB-T2 vai HEVC. 

 2. Komisija, sadarbojoties ar 

dalībvalstīm, var tām sniegt norādījumus 

par atlīdzinājumu, lai atvieglotu pāreju 

spektra izmantošanā. 

 

 

Grozījums Nr.  32 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Līdz 2025. gada 1. janvārim Komisija 

sadarbībā ar dalībvalstīm veic izvērtēšanu 

un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 

par izmaiņām 470–694 MHz frekvenču 

joslas izmantošanā, ņemot vērā sociālos, 

saimnieciskos, kultūras un tehnoloģiskos 

aspektus, kas skar joslas izmantošanu 

saskaņā ar 1. un 4. pantu. Ziņojumā izvērtē, 

vai Savienībā ir nepieciešams mainīt 470–

694 MHz frekvenču joslas vai kādas tās 

daļas izmantošanu. 

Līdz 2023. gada 1. janvārim Komisija 

sadarbībā ar dalībvalstīm veic izvērtēšanu 

un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 

par izmaiņām 470–960 MHz frekvenču 

joslas izmantošanā, lai izstrādātu kopēju 

nostāju attiecībā uz minētās frekvenču 

joslas pārskatīšanu Pasaules radiosakaru 

konferencē 2023. gadā. Ziņojumā ņem 
vērā sociālos, saimnieciskos, kultūras un 

tehnoloģiskos aspektus, kas skar joslas 

izmantošanu saskaņā ar 1. un 4. pantu, 

turpmāko tehnoloģisko attīstību, 

patērētāju uzvedības izmaiņas, kā arī 

savienojamības prasības, lai Savienībā 

sekmētu izaugsmi un inovācijas. Ziņojumā 

izvērtē, vai Savienībā ir nepieciešams 

mainīt 470–694 MHz frekvenču joslas vai 

kādas tās daļas izmantošanu. 

 

Grozījums Nr.  33 

Lēmuma priekšlikums 

Pielikums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Pielikums 

 Pamatoti iemesli atlikt 700 MHz 

frekvenču joslas pieejamības 

nodrošināšanu tādām zemes sistēmām, 

kas spēj nodrošināt bezvadu platjoslas 

elektronisko sakaru pakalpojumus pēc 

2020. gada 30. jūnija (1. panta 1. punkts) 

 Dalībvalstis var līdz 2022. gada 

30. jūnijam atlikt 700 MHz frekvenču 

joslas pieejamības nodrošināšanu, ņemot 

vērā vienu vai vairākus pienācīgi 

pamatotus iemeslus, kas minēti še 

turpmāk: 

 a) neatrisināti pārrobežu 

koordinācijas jautājumi, kas rada kaitīgus 

traucējumus; 

 b) vajadzība un sarežģītība 
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nodrošināt liela skaita iedzīvotāju 

tehnisko pāreju uz modernākiem apraides 

standartiem; 

 c) pārejas finanšu izmaksas, kas 

pārsniedz no piešķiršanas procedūrām 

plānotos ienākumus; 

 d) nepārvaramas varas apstākļi. 
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PASKAIDROJUMS 

 

Lietiskais internets, mākoņdatošana, mobilie saziņas pakalpojumi, rūpniecības nozares 

digitalizācija (Rūpniecība 4.0) un publiskās pārvaldes (e-pārvaldes) efektivitātes uzlabošana ir 

tikai daži no tiem pieslēguma pakalpojumu piemēriem, kas visā pasaulē patlaban piedzīvo 

strauju attīstību, un tāpēc ir nepieciešams ne tikai pārraides ātrums, bet arī sakaru tīkli, kas 

spētu pārsūtīt lielu datu apjomu un sasniegt ne tikai blīvi apdzīvotas teritorijas, bet arī 

attālākus reģionus. Digitālo savienību var īstenot pilnībā, arī ieviešot jaunas datu pārraides un 

uztveres tehnoloģijas, kas nozīmē to, ka ir jāizmanto tās radio viļņu spektra daļas, kas ir ļoti 

nozīmīgas no bezvadu sakaru viedokļa.  

 

Šis lēmuma priekšlikums, ko Eiropas Komisija pieņēma šā gada 2. februārī, ir pieskaitāms to 

pasākumu klāstam, kas paredzēts Vienotajā digitālā tirgus stratēģijā COM(2015)192, kurā ir 

iekļauts izklāsts par: „konkrētiem priekšlikumiem koordinētai tādas 694-790 MHz (tā 

saucamā 700 MHz josla) joslas atbrīvošanai, kas ir īpaši labi piemērota, lai nodrošinātu 

platjoslas pakalpojumus lauku teritorijās, vienlaikus ņemot vērā audiovizuālo plašsaziņas 

līdzekļu sadales īpašās vajadzības.”  

 

Aplūkojamā priekšlikuma mērķis ir ES līmenī nodrošināt frekvenču vienādu piešķiršanu, 

pateicoties kurai uzņēmumiem un iedzīvotājiem varēs piedāvāt vispārējus un ātrus bezvadu 

pieslēgumus. 

 

Plaša radio spektra pieejamība ir viens no būtiskiem platjoslas pakalpojumu izplatības 

priekšnoteikumiem. Tomēr šā spektra pārzināšana dalībvalstu līmenī šo valstu starpā rada ļoti 

atšķirīgus nosacījumus gan no licenču derīguma termiņa, gan pārklājuma pienākuma 

viedokļa, un tāpēc ir jāmaina šā resursa pārvalde un regulējums, lai nodrošinātu tā efektīvāku 

izmantošanu, dodot priekšroku darbībām, ar kurām visiem patērētājiem sniedz lielāku skaitu 

pakalpojumus labākā kvalitātē. 

 

Tā kā saskaņā ar dažiem avotiem līdz 2020. gadam mobilā interneta plūsma palielināsies 

astoņas reizes salīdzinājumā ar pašreizējo plūsmas intensitāti, ir jāpastiprina tīklu jauda: 

spektrs 700 MHz frekvenču joslā dod gan papildu jaudas, gan universālu pārklājumu, it īpaši 

lauku un nomaļos rajonos, kas rada grūtības, ņemot vērā infrastruktūrā veicamos 

ieguldījumus. Saistībā ar iepriekš teikto jāpiemetina ka, īstenojot saskaņotus pasākumus 

attiecībā uz augstas kvalitātes bezvadu pārklājumu, būtu jāvar sasniegt ES daudzgadu 

programmas mērķus, kas nosprausti radiofrekvenču spektra jomā, proti, līdz 2020. gadā 

visiem iedzīvotājiem vajadzētu būt pieejamai īpaši lielai platjoslai ar ātrumu vismaz 30 Mb/s.  

 

Priekšlikuma konteksts  

 

Bezvadu pieslēguma nodrošināšanai ir nepieciešama piekļuve spektram joslās, kas 

nepārsniedz 1 GHz un ir uzskatāmas par joslām, kas ir vispiemērotākās gan no plaša 

pārklājuma, gan liela ātruma viedokļa.  

 

Josla 790-862 MHz (tā saucamā 800 MHz josla) bija pirmā UHF (470-862 MHz) joslas 

daļa, kuru pārkvalificēja bezvadu platjoslas pakalopjumu sniegšanai Savienībā.  
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Patlaban UHF pārraides josla, kas aptver frekvences intervālā no 470 līdz 790 MHz, tiek 

izmantota zemes ciparu televīzijas (DTT) apraides vajadzībām un audioiekārtām, ar kurām 

īsteno īpašas programmas un īpašus notikumus (PMSE iekārtām), proti, pēc būtības bezvadu 

mikrofoniem. 

 

Starptautiskās elektrosakaru savienības (ITU) konferencē, kas notika 2012. gadā, tika 

noteikts, ka, sākot ar 2015. gadu, 700 MHz josla būtu jāparedz gan datu pārraidei, gan 

mobilajiem dienestiem, kas attiektos uz Eiropas Savienību aptverošu reģionu. 

 

2014. gadā ir darīti zināmi tā saucamā Lamy ziņojuma secinājumi, kuri satur ieteikumus 

frekvenču joslu 700 MHz padarīt par bezvadu platjoslu līdz 2020. gadam (+/- divi gadi), tajā 

pašā laikā pārraides ar zemes sistēmām nolūkā līdz 2030. gadam garantējot pieeju frekvenču 

joslas spektram, kas nepārsniedz 700 MHz, — pat ja situācija būtu jāpārskata līdz 

2025. gadam.  

Līdzīgu atzinumu pieņēma Radiofrekvenču spektra politikas grupa (RSPG), kuru Eiropas 

Komisija izveidoja padomdošanas nolūkā par radiofrekvenču spektra pārziņas politikas 

nostājām. 

 

Minētajā konferencē 2015. gadā noslēdzās starptautiskās sarunas par tehniskajiem un 

regulatīvajiem parametriem, kas attiecas uz 700 MHz joslas izmantošanu, un tika atstāts 

negrozīts lēmums par tādas frekvenču jolas lietošanu tikai pārraides dienestu vajadzībām, kas 

nepārsniedz 700 MHz. 

 

Referente, pilnībā atbalstot mērķi panākt platjoslas pilnīgu izmantošanu Eiropā un 

iedzīvotājiem un uzņēmumiem sniegt novatoriskus pakalpojumus, pauž atbalstu Komisijas 

priekšlikumam, kaut arī norāda uz nepieciešamību veikt grozījumus attiecībā uz turpmāk 

uzskaitītajās normām.   

 

1. pantā ir noteikts, ka līdz 2020. gada 30. jūnija dalībvalstīm būs jāpiešķir iespēja datus 

pārraidīt frekvencē 694-790 MHz (tā saucamā 700 MHz josla) elektronisko bezvadu 

platjoslas sakaru dienestiem un, sākot no šā datuma, šo joslu drīkstēs izmantot tikai tie 

subjekti, kas spēs sniegt pakalpojumus, kuri atbilst Eiropas Komisijas noteiktiem tehniskiem 

kritērijiem. Ņemot vērā dažādību, kāda pastāv dažādās dalībvalstīs un kas ir konstatēta arī 

Lamy ziņojumā, referente uzskata par lietderīgu paredzēt elastību ne ilgāk kā uz diviem 

gadiem, pateicoties kam attiecīgā dalībvalsts, sniedzot pienācīgu pamatojumu, varēs atlikt 

konkrētā spektra daļas piešķiršanu. Papildus tam ir paredzēts, ka, lai noteiktajā datumā varētu 

izmantot minēto frekvenču joslu, dalībvalstīm līdz 2017. gada 31. decembrim ir jānoslēdz visi 

nepieciešamie nolīgumi par frekvenču pārrobežu koordināciju Savienības teritorijā, šādi radot 

priekšnoteikumus, saskaņā ar kuriem šī josla turpmāk tiks īstenota bez pārrobežu traucēkļiem.  

 

2. pantā ir paredzēts, ka līdz dalībvalstis 2022. gada 30. jūnijam atļauj nodot vai iznomāt 

spektra izmantošanas tiesības elektronisko sakaru dienestiem 700 MHz frekvenču joslā, 

tādējādi komerciālā apritē laižot tiesības izmantot apspriežamo joslu. Tā kā šā panta 

redakcija var radīt skaidrojuma šaubas par šīs normas adresātiem, referente uzskata, ka šā 

spektra izmantošanas tiesības var būt tikai tiem subjektiem, kuriem ir piešķirtas jaunās 

izmantošanas tiesības (platjoslas bezvadu sakaru pakalpojumi).  
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3. pantā ir paredzēts, ka, dalībvalstīm atļaujot šīs joslas izmantošanu vai grozot esošās 

izmantošanas tiesības, nosaka visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu datu 

pārraides ar ātrumu vismaz 30 Mbit/s pārklājuma augstu kvalitāti gan telpās, gan ārpus 

tam uz galvenajām sauszemes pārvadājumu maģistrālēm. Referente piekrīt Komisijas 

nostājai, ar ko mēģina panākt to, lai Eiropas Savienība varētu uzņemties vadošo lomu jauno 

un novatorisko pakalpojumu jomā un efektīvi sekmēt ekonomisko izaugsmi.  

 

4. pantā ir reglamentēta frekvenču josla 470-694 MHz (zemāka par 700 MHz) un paredzēts 

dalībvalstu pienākums šādu joslu vai tās daļas piedāvātu audiovizuālo mēdiju pakalpojumu 

sniegšanai masu auditorijai ar zemes sistēmām un izmantošanai audio iekārtās, lai bez 

vadiem īstenotu īpašas programmas un notikumus (PMSE). Referente atzinīgi uztver Eiropas 

Komisijas lēmumu arī turpmāk joslu, kas mazāka par 700 MHz, izmantot audiovizuālo 

pakalpojumu sniegšanai, taču papildus tam uzskata par nepieciešamu apraides uzņēmumiem 

garantēt ieguldījumu atpelnīšanas periodu līdz 2030. gadam, kā tas ir paredzēts Lamy 

ziņojumā. Šo lēmumu jebkurā gadījumā pārskatīs 2023. gadā paredzētajā Pasaules radiosakaru 

konferencē. Paredzot izmaiņas, būtu jāņem vērā tehnoloģijas attīstība, patērētāju uzvedība, 

brīvpieejas televīzijas pakalpojumu turpmākas sniegšanas nozīme un vispārēji nozīmīgi 

sociālie, saimnieciskie un kultūras mērķi. 

 

Attiecībā uz 5. pantu referente uzskata par lietderīgu dalībvalstīm pieņemt un citām ES 

valstīm darīt zināmu savu ceļvedi un paredz, ka līdz 2018. gada 30. jūnijam tiks izpildītas 

saistības frekvenču joslu 700 MHz pārkvalificēt par bezvadu platjoslu. Nepieciešamību 

dalībvalstīm paredzēt samērīgu nacionālā ceļveža pieņemšanas termiņu diktē vajadzība visos 

sīkumos noteikt pārejas posma grafiku un etapus — arī tāpēc, lai atvieglotu frekvenču 

saskaņošanu dalībvalstu starpā un novērstu nelabvēlīgus traucējumus. 

 

Referente papildus tam vēlas uzsvērt, ka nevienu no šajos lēmumos paredzētajiem 

pasākumiem nedrīkst apmaksāt, izmaksas pārliekot uz patērētāju, un tāpēc aicina dalībvalstis 

paredzēt iespējamu kompensāciju par pārejas posma darbību izpildi (5.a pants (jaunais)). 

 

Attiecībā uz 6. pantu referente vēlas, lai šā lēmuma ietekmes novērtējums būtu pieejams līdz 

2023. gadam, pateicoties kam Eiropas Savienība varētu starptautiskos forumos risināt sarunas, 

paužot vienotu nostāju, — tas nepieciešams, ņemot vērā arī straujo šīs nozares attīstību un 

sociālos, ekonomiskos, kultūras un tehnoloģiskos aspektus, kas noteiks aplūkotās joslas vai 

tās daļu izmantošanu. 
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24.6.2016 

KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par 470–790 MHz frekvenču 

joslas izmantošanu Savienībā 

(COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)) 

Atzinuma sagatavotājs: Stefano Maullu 

 

ĪSS PAMATOJUMS 

UHF josla, ko patlaban izmanto zemes ciparu televīzijai (DTT) un bezvadu mikrofoniem 

programmu veidošanā un īpašos pasākumos (PSME), aptver 470–790 MHz. 

Mūsdienās pastāv aizvien lielāks pieprasījums pēc bezvadu platjoslas pakalpojumiem — ir 

vērojams aizvien lielāks mobilo datu pārraides spiediens uz pašreizējo tīklu jaudu. Tā 

rezultātā pieaug pieprasījums pēc papildu spektra. 

Ar šo priekšlikumu Komisija vēlas risināt minētos jautājumus, ierosinot saskaņotu ilgtermiņa 

pieeju attiecīgās joslas izmantošanai: 

- 700 MHz frekvenču joslā (694–790 MHz) Komisija ierosina ieviest vienotu grafiku, 

padarot to faktiski pieejamu bezvadu platjoslas izmantošanai atbilstīgi saskaņotiem 

tehniskiem nosacījumiem, kā arī attiecīgus koordinēšanas pasākumus šīs pārejas 

sekmēšanai. 700 MHz joslu bezvadu platjoslas pakalpojumu nodrošināšanai būtu jāpiešķir 

vēlākais līdz 2020. gada 30. jūnijam visās dalībvalstīs; 

- joslā zem 700 MHz (470–694 MHz) Komisija paredz ilgtermiņa prioritāti audiovizuālo 

plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu izplatīšanai plašai sabiedrībai, kā arī elastīgu pieeju 

radiofrekvenču spektra izmantošanai, lai nodrošinātu dažādu līmeņu zemes ciparu 

televīzijas ieviešanu dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka šī josla prioritārā kārtā joprojām būs 

pieejama audiovizuāliem pakalpojumiem, taču Komisija ievieš izmantošanas elastību, 

piedāvājot citiem pakalpojumiem piekļuvi minētajām joslām noteiktos apstākļos. 

Paužot gandarījumu par Komisijas apņemšanos nodrošināt īpašās vajadzības attiecībā uz 

audiovizuālo plašsaziņas pakalpojumu izplatīšanu, referents šajā atzinumā tomēr vēlētos 

pievērst uzmanību dažiem aspektiem saistībā ar trīs svarīgākajiem jautājumiem: 

- Termiņš 700 MHz joslas izmantošanas pārplānošanai 
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Zemes ciparu televīzijas pakalpojumu pārvietošana no 700 MHz frekvenču joslas ir liels 

izaicinājums, jo īpaši tajās dalībvalstīs, kurās zemes ciparu televīzija ir galvenā televīzijas 

pārraides platforma. 

Situācija ES līmenī nav viendabīga: Francija un Vācija jau ir atvēlējušas 700 MHz 

frekvenču joslu mobilo sakaru pakalpojumiem, savukārt Zviedrija un Somija ir 

izstrādājušas plānus turpmākajos dažos gados pārplānot 700 MHz frekvenču joslu. Tomēr 

lielākā daļa dalībvalstu laikposmam pēc 2020. gada ir izsniegušas atļaujas 700 MHz 

frekvenču joslas spektru izmantot apraides mērķiem.  

Nosakot stingru termiņu līdz 2020. gada 30. jūnijam atbrīvot 700 MHz joslu no zemes 

ciparu televīzijas apraides, Komisija atņem dažām dalībvalstīm nepieciešamo papildu 

laiku. 

Šajā sakarībā referents ierosina pagarināt minēto termiņu līdz 2022. gada 31. decembrim 

(1. pants), lai paredzētu pietiekami daudz laika visām dalībvalstīm 700 MHz joslas 

pieejamības nodrošināšanai mobilo sakaru pakalpojumiem. Tas izriet no Lamī ziņojumā 

paustā ierosinājuma (2020. gads ± divi gadi). 

- Izmantošanas elastības ieviešana, lai joslā zem 700 MHz izmantotu alternatīvas 

tehnoloģijas, t. i., tikai lejuplīnijas zemes bezvadu platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumiem 

Kā ierosināts Lamī ziņojumā un kā ieteikusi Radiofrekvenču spektra politikas grupa savā 

2015. gada atzinumā, ilgtermiņa noteiktība attiecībā uz spektra zem 700 MHz (470–

694 MHz) pieejamību apraidei (zemes ciparu televīzijai) būtu jānodrošina vismaz līdz 

2030. gadam. 

Šajā sakarībā referents uzskata, ka izmantošanas elastība patlaban nav vajadzīga, un 

iesaka šo iespēju (4. pants) svītrot no priekšlikuma un turpināt joslu zem 700 MHz 

izmantot digitālajai apraidei vismaz līdz 2030. gada beigām (6.a pants (jauns)), plānojot šā 

režīma pārskatīšanu 2025. gadā. 

Referents arī uzskata, ka šāda iespēja būtu vispirms rūpīgi jāizpēta un jātestē un ka tās 

izmantošana ilgtermiņā būtu jāapsver tikai tad, ja to atzīst par saderīgu ar apraidi 

attiecīgajā dalībvalstī un to skaidri pamato tirgus pieprasījums. 

Referenta ierosinājumi ir saskaņā ar Lamī ziņojuma „20–25–30” secinājumiem šajā 

jautājumā. 

- Referents arī vēlētos risināt jautājumu par pārejas izmaksām un traucējumiem. 

Lai atbrīvotu 700 MHz joslu no apraides pakalpojumiem, zemes ciparu televīzijas tīklā 

frekvenču maiņas dēļ ir jāveic tehniskas izmaiņas. Patērētājiem būs jāmaina mājās esošais 

aprīkojums, un raidorganizācijām būs jāmaina infrastruktūra. Tas nozīmē papildu 

izmaksas. 

Turklāt iepriekšējā pieredze, atbrīvojot 800 MHz joslu, liecināja, ka var rasties traucējumi 

apraides pakalpojumiem blakusjoslās. Ir būtiski nodrošināt, lai zemes ciparu televīzijas 

apraide tiktu pasargāta no nevēlamiem traucējumiem. 
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Šajā sakarībā referents ierosina, ka dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai savlaicīgi būtu pieejami 

pietiekami līdzekļi pārejas izmaksu un to izmaksu segšanai, kas saistītas ar pasākumiem 

apraides pakalpojumu traucējumu ierobežošanai, kā arī konkrētas garantijas/mehānismi, lai 

izvairītos no mobilo sakaru izraisītiem kaitīgiem traucējumiem 700 MHz frekvenču joslā, 

izmantojot apraidi un PMSE pakalpojumus zem 694 MHz (5. pants). 

GROZĪJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Lēmuma priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Daudzgadu Radiofrekvenču spektra 

politikas programmā (RSPP), kas tika 

izveidota ar Lēmumu 243/2012/ES20, 

Eiropas Parlaments un Padome izvirzīja 

mērķi līdz 2015. gadam identificēt vismaz 

1200 MHz spektra, kas būtu derīgs 

izmantošanai bezvadu platjoslas 

elektronisko sakaru pakalpojumiem 

Savienībā, atbalstīt novatorisku 

audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumu turpmāku attīstību, 

nodrošinot pietiekamu spektru 

pakalpojumu sniegšanai ar pavadoņu un 

zemes sistēmām, ja vajadzība būtu skaidri 

pamatota, un nodrošināt pietiekamu 

spektru programmu izstrādei un īpašajiem 

pasākumiem (PMSE). 

(1) Daudzgadu Radiofrekvenču spektra 

politikas programmā (RSPP), kas tika 

izveidota ar Lēmumu 243/2012/ES20, 

Eiropas Parlaments un Padome izvirzīja 

mērķi līdz 2015. gadam identificēt vismaz 

1200 MHz spektra, kas būtu derīgs 

izmantošanai bezvadu platjoslas 

elektronisko sakaru pakalpojumiem 

Savienībā, atbalstīt novatorisku 

audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumu turpmāku attīstību, 

nodrošinot pietiekamu spektru 

pakalpojumu sniegšanai ar pavadoņu un 

zemes sistēmām, ja vajadzība būtu skaidri 

pamatota, un nodrošināt pietiekamu 

spektru programmu izstrādei un īpašajiem 

pasākumiem (PMSE). 

_________________ _________________ 

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 14. marta Lēmums 

Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido 

radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas 

programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.). 

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 14. marta Lēmums 

Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido 

radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas 

programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.). 
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Grozījums Nr.   2 

Lēmuma priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Digitālā vienotā tirgus stratēģijā21 

Komisija uzsver 694–790 MHz joslas 

("700 MHz josla") nozīmi platjoslas 

pakalpojumu nodrošināšanā lauku rajonos 

un vajadzību šo joslu atbrīvot koordinēti, 

vienlaikus ņemot vērā audiovizuālo mediju 

pakalpojumu izplatīšanas īpašās 

vajadzības. 

(2) Digitālā vienotā tirgus stratēģijā21 

Komisija uzsver 694–790 MHz joslas 

("700 MHz josla") nozīmi platjoslas 

pakalpojumu nodrošināšanā lauku rajonos 

un vajadzību šo joslu atbrīvot koordinēti, 

vienlaikus ņemot vērā apraides 

pakalpojumu izplatīšanas īpašās 

vajadzības. 

_________________ _________________ 

21 Sk. http://ec.europa.eu/priorities/digital-

single-market/index_en.htm. 

21 Sk. http://ec.europa.eu/priorities/digital-

single-market/index_en.htm. 

 

Grozījums Nr.   3 

Lēmuma priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Spektrs 470–790 MHz joslā ir 

vērtīgs resurss ekonomiskai bezvadu tīklu 

ieviešanai ar universālu pārklājumu telpās 

un brīvā dabā. Šo spektru patlaban visā 

Savienībā izmanto zemes ciparu televīzijas 

(DTT) un bezvadu skaņas PMSE iekārtām. 

Tā atbalsta medijus, kultūru un radošās 

nozares, kuras lielā mērā atkarīgas no šā 

spektra resursa satura bezvadu sniegšanai 

masu auditorijām. 

(3) Spektrs ir sabiedriskais labums. 

Tas 470–790 MHz joslā ir vērtīgs un 

publisks resurss, turklāt ne tikai 

ekonomiskai bezvadu tīklu ieviešanai ar 

universālu pārklājumu telpās un brīvā 

dabā. Šo spektru patlaban visā Savienībā 

izmanto zemes ciparu televīzijas (DTT) un 

bezvadu skaņas PMSE iekārtām. Tādējādi 

tas ir priekšnoteikums kultūras preču, jo 

īpaši radio, pieejamībai un izplatīšanai. 

Tā atbalsta medijus, kultūru un radošās 

nozares, kuras lielā mērā atkarīgas no šā 

spektra resursa satura bezvadu sniegšanai 

masu auditorijām. 

 

Grozījums Nr.   4 

Lēmuma priekšlikums 

4. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) 1. reģionā, kur ietilpst Savienība, ar 

Pasaules radiosakaru konferencē 

pieņemtajiem Starptautiskās elektrosakaru 

savienības Radionoteikumiem 700 MHz 

josla ar koprimāriem nosacījumiem 

sadalīta apraides un mobilajiem dienestiem 

(izņemot aeronavigācijas mobilos 

dienestus) un 470–694 MHz ("josla zem 

700 MHz") — ekskluzīvi ar primāriem 

nosacījumiem apraides dienestam un ar 

sekundāriem nosacījumiem bezvadu skaņas 

PMSE lietošanai. 

(4) 1. reģionā, kur ietilpst Savienība, ar 

Pasaules radiosakaru konferencē 

2015. gadā pieņemtajiem Starptautiskās 

elektrosakaru savienības 

Radionoteikumiem 700 MHz josla ar 

koprimāriem nosacījumiem sadalīta 

apraides un mobilajiem dienestiem 

(izņemot aeronavigācijas mobilos 

dienestus) un 470–694 MHz ("josla zem 

700 MHz") — ekskluzīvi ar primāriem 

nosacījumiem apraides dienestam un ar 

sekundāriem nosacījumiem bezvadu skaņas 

PMSE lietošanai. 

 

 

Grozījums Nr.   5 

Lēmuma priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Spektra dalīta lietošana kopīgā 

frekvenču joslā starp divvirzienu bezvadu 

platjoslu (augšuplīnijā un lejuplīnijā), no 

vienas puses, un vienvirziena televīzijas 

apraidi vai bezvadu skaņas PMSE, no otras 

puses, rada tehniskas problēmas. Tas 

nozīmē, ka 700 MHz frekvenču joslas 

pārdale divvirzienu zemes bezvadu 

platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumiem atņemtu zemes ciparu 

televīzijai un bezvadu skaņas PMSE 

lietotājiem daļu spektra resursu. Tādēļ 

DTT un PMSE nozarēs ir vajadzīga 

ilgtermiņa regulatīvās vides 

prognozējamība pietiekama spektra 

pieejamības ziņā, lai tās varētu pasargāt 

pakalpojumu ilgtspējīgu sniegšanu un 

attīstību, it sevišķi brīvi uztveramo 

televīziju. Var būt vajadzīgi pasākumi 

valstu un Eiropas Savienības līmenī, lai 

nodrošinātu papildu spektra resursu 

bezvadu skaņas PMSE lietošanai ārpus 

(6) Spektra dalīta lietošana kopīgā 

frekvenču joslā starp divvirzienu bezvadu 

platjoslu (augšuplīnijā un lejuplīnijā), no 

vienas puses, un vienvirziena televīzijas 

apraidi vai bezvadu skaņas PMSE, no otras 

puses, rada tehniskas problēmas. Tas 

nozīmē, ka 700 MHz frekvenču joslas 

pārdale divvirzienu zemes bezvadu 

platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumiem atņemtu zemes ciparu 

televīzijai un bezvadu skaņas PMSE 

lietotājiem daļu spektra resursu. Tādēļ 

DTT un PMSE nozarēs ir vajadzīga 

ilgtermiņa regulatīvās vides 

prognozējamība pietiekama spektra 

pieejamības ziņā, lai tās varētu pasargāt 

pakalpojumu ilgtspējīgu sniegšanu un 

attīstību, it sevišķi brīvi uztveramo 

televīziju, un nodrošinātu Eiropas 

audiovizuālās jomas politikas mērķu, 

piemēram, sociālās kohēzijas, plašsaziņas 

līdzekļu plurālisma un kultūras 

daudzveidības, īstenošanu. Var būt 
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470–790 MHz frekvenču joslas. vajadzīgi pasākumi valstu un Eiropas 

Savienības līmenī, lai nodrošinātu papildu 

spektra resursu bezvadu skaņas PMSE 

lietošanai ārpus 470–790 MHz frekvenču 

joslas. 

 

 

Grozījums Nr.  6 

Lēmuma priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Savā ziņojumā Komisijai ("Lamī 

ziņojums")22 Paskāls Lamī, kas bija 

priekšsēdētājs augsta līmeņa grupai, kura 

pētīja 470–790 MHz frekvenču joslas 

izmantošanas nākotni, ieteica 700 MHz 

frekvenču joslu darīt pieejamu bezvadu 

platjoslai no 2020. gada (± divi gadi). Tas 

palīdzētu sasniegt mērķi nodrošināt 

ilgtermiņa regulatīvo paredzamību zemes 

ciparu televīzijai attiecībā uz piekļuvi joslai 

zem 700 MHz līdz 2030. gadam, bet tas 

būtu jāpārskata līdz 2025. gadam. Lamī 

ziņojumā ir ieteikta arī valsts elastība 

joslas zem 700 MHz spektra izmantošanā, 

kas aptvertu vienīgi lejuplīniju. Tikai 

lejuplīnija ir ierobežojums visām 

pārraidēm bezvadu sistēmā neatkarīgi no 

tehnoloģijas, vienvirziena pārraides no 

centrālās infrastruktūras stacijām, kā 

televīzijas torņa vai mobilo sakaru bāzes 

stacijas uz portatīvajām vai mobilajām 

galiekārtām, kā televizoriem un mobilajiem 

tālruņiem. 

(7) Savā ziņojumā Komisijai ("Lamī 

ziņojums")22 Paskāls Lamī, kas bija 

priekšsēdētājs augsta līmeņa grupai, kura 

pētīja 470–790 MHz frekvenču joslas 

izmantošanas nākotni, ieteica 700 MHz 

frekvenču joslu darīt pieejamu bezvadu 

platjoslai no 2020. gada (± divi gadi). Tas 

palīdzētu sasniegt mērķi nodrošināt 

ilgtermiņa regulatīvo paredzamību zemes 

ciparu televīzijai attiecībā uz piekļuvi joslai 

zem 700 MHz līdz 2030. gadam, bet tas 

būtu jāpārskata līdz 2025. gadam. Lamī 

ziņojumā ir ieteikts arī izpētīt elastību 

joslas zem 700 MHz spektra izmantošanā, 

kas aptvertu vienīgi lejuplīniju. Tikai 

lejuplīnija ir ierobežojums visām 

pārraidēm bezvadu sistēmā neatkarīgi no 

tehnoloģijas, vienvirziena pārraides no 

centrālās infrastruktūras stacijām, kā 

televīzijas torņa vai mobilo sakaru bāzes 

stacijas uz portatīvajām vai mobilajām 

galiekārtām, kā televizoriem un mobilajiem 

tālruņiem. 

__________________ __________________ 

22 Paskāla Lamī ziņojums pieejams 

https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/report-results-work-high-

level-group-future-use-uhf-band. 

22 Paskāla Lamī ziņojums pieejams 

https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/report-results-work-high-

level-group-future-use-uhf-band. 

Pamatojums 

Lamī ziņojumā ir pausts ieteikums izpētīt ES līmenī saskaņotus scenārijus, kā nodrošināt 

tradicionālo apraides pakalpojumu 470–694 MHz frekvenču joslā līdzāspastāvēšanu ar 
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citiem tikai lejuplīnijas (t. i., vienvirziena) elektronisko sakaru pakalpojumiem. 

 

Grozījums Nr.  7 

Lēmuma priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Atzinumā par 470–790 MHz 

frekvenču joslas izmantošanas ilgtermiņa 

nākotnes stratēģiju Savienībā ("RSPG 

atzinums") Radiofrekvenču spektra 

politikas grupa (RSPG) iesaka pieņemt visā 

Savienībā koordinētu pieeju, lai 700 MHz 

frekvenču joslu uz 2020. gada beigām 

padarītu pieejamu efektīvai izmantošanai 

bezvadu platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumiem. Tas varētu notikt saistībā 

ar joslas zem 700 MHz ilglaicīgas 

pieejamības nodrošināšanu līdz 2030. 

gadam tikai lejuplīnijas audiovizuālo 

mediju pakalpojumu sniegšanai. RSPG 

īpaši iesaka ieviest elastīgumu, lai joslu 

zem 700 MHz varētu izmantot arī tikai 

lejuplīnijas bezvadu platjoslas 

elektronisko sakaru pakalpojumiem. 

(8) Atzinumā par 470–790 MHz 

frekvenču joslas izmantošanas ilgtermiņa 

nākotnes stratēģiju Savienībā ("RSPG 

atzinums") Radiofrekvenču spektra 

politikas grupa (RSPG) iesaka pieņemt visā 

Savienībā koordinētu pieeju, lai 700 MHz 

frekvenču joslu uz 2022. gada beigām 

padarītu pieejamu efektīvai izmantošanai 

bezvadu platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumiem. Tas varētu notikt saistībā 

ar joslas zem 700 MHz ilglaicīgas 

pieejamības nodrošināšanu vismaz līdz 

2030. gada beigām zemes apraidei un 

PMSE bezvadu audioiekārtu 

izmantošanai. RSPG atzīst DTT 

platformas nozīmi un vajadzību 

nodrošināt noteiktību attiecībā uz 

ieguldījumiem apraides infrastruktūrā. 

Tādēļ RSPG iesaka 470–694 MHz 

frekvenču joslu tuvākajā nākotnē un 

vismaz līdz 2030. gada beigām atstāt 

pieejamu DTT. 

 

Grozījums Nr.  8 

Lēmuma priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 

9. un 9.a pantu dalībvalstīm pēc iespējas 

būtu jāpiemēro elastīga pieeja un tās var 

atļaut ieviest alternatīvus tikai lejuplīnijas 

lietojumus, piemēram, zemes bezvadu 

platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumus joslā zem 700 MHz, 

saskaņā ar valsts vajadzībām audiovizuālo 

svītrots 
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mediju pakalpojumus izplatīt masu 

auditorijā. Atļaujot joslu zem 700 MHz 

zemes bezvadu platjoslas elektronisko 

sakaru pakalpojumos izmantot tikai 

lejuplīnijai, dalībvalstīm būtu 

jānodrošina, ka tāds izmantojums 

neiespaido joslas zem 700 MHz 

izmantošanu zemes ciparu apraidei 

kaimiņu dalībvalstīs, par ko panākta 

vienošanās 2006. gada Reģionālajā 

radiosakaru konferencē. 

__________________  

25 2006. gada Ženēvas Reģionālā 

radiosakaru konference par zemes ciparu 

apraides dienesta plānošanu 1. un 3. 

reģiona daļās frekvenču joslās 174–230 

MHz un 470–862 MHz (RRC-06). 

 

 

Grozījums Nr.  9 

Lēmuma priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Katrā gadījumā spektra lietošana 

470–694 MHz frekvenču joslā būtu 

atkārtoti jāizvērtē Savienības līmenī ne 

vēlāk kā 2025. gadā. Izvērtēšanā būtu 

jāņem vērā 2023. gadā plānotā šās 

frekvenču joslas pārskatīšana Pasaules 

radiosakaru konferencē. Mainot joslas 

zem 700 MHz izmantošanu, būtu jāņem 

vērā tehnoloģijas attīstība, patērētāju 

uzvedība, brīvi pieejamas televīzijas26 

pakalpojumu turpmākas sniegšanas nozīme 

un vispārības interešu sociālie, 

saimnieciskie un kultūras mērķi. Šajā 

sakarā ir nepieciešami pētījumi par 

tehniskajiem un normatīvajiem 

nosacījumiem vēsturisko un jauno spektra 

izmantojumu līdzāspastāvēšanai joslā zem 

700 MHz. Tie nodrošinātu saskaņotību 

starp dažādās dalībvalstīs izmantotajām 

pieejām spektra elastīgai un lietderīgai 

izmantošanai un ļautu noteikt tehniskās 

harmonizēšanas pasākumus izmantošanai 

(13) Spektra lietošana 470-960 MHz 

frekvenču joslās būtu atkārtoti jāizvērtē 

Savienības līmenī ne vēlāk kā 2025. gadā. 

Izvērtēšanā būtu jāņem vērā arī šo 

frekvenču joslu pārskatīšana saistībā ar 

Pasaules radiosakaru konferenci 

2023. gadā. Apsverot jebkuru iespēju 

izmantot joslu zem 700 MHz pēc 

2030. gada, būtu jāņem vērā tehnoloģijas 

attīstība, patērētāju uzvedība, brīvi 

pieejamas televīzijas26 pakalpojumu 

turpmākas sniegšanas nozīme un vispārības 

interešu sociālie, saimnieciskie un kultūras 

mērķi. Šajā sakarā ir nepieciešami pētījumi 

par tehniskajiem un normatīvajiem 

nosacījumiem vēsturisko un jauno spektra 

izmantojumu līdzāspastāvēšanai joslā zem 

700 MHz. 
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un līdzāspastāvēšanai šajā joslā. Šādus 

pētījumus un pasākumus var izstrādāt 

atbilstoši Lēmumam 676/2002/EK. 

__________________ __________________ 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2010/13/ES (Audiovizuālo 

mediju pakalpojumu direktīvas) izpratnē. 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2010/13/ES (Audiovizuālo 

mediju pakalpojumu direktīvas) izpratnē. 

 

Grozījums Nr.  10 

Lēmuma priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Dalībvalstīm būtu jāpieņem 

saskanīgi valsts ceļveži, kas veicinātu 700 

MHz joslas izmantošanu zemes bezvadu 

platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumiem, vienlaikus nodrošinot 

nepārtrauktību televīzijas apraides 

pakalpojumiem, kas pamet šo joslu. Tiklīdz 

ceļveži būs pieņemti, dalībvalstīm tie būtu 

jānodod atklātībai visā Savienībā. Ceļvežos 

būtu jāaptver pasākumi un termiņi 

frekvenču pārplānošanai, tīklu un 

galalietotāju iekārtu tehniskajai attīstībai, 

radioiekārtu un citādu iekārtu 

līdzāspastāvēšanai, pastāvošajai un jaunajai 

licencēšanas kārtībai un informēšanai par 

iespēju piedāvāt radušos migrācijas 

izmaksu kompensāciju, lai izvairītos no 

izmaksām galalietotājiem un citām 

izmaksām. Ja dalībvalstis plāno saglabāt 
DTT, īpaša uzmanība ceļvežos būtu 

jāpievērš apraides iekārtu modernizēšanai 

ar tehnoloģijām, kas lietderīgāk izmanto 

spektru, piemēram, modernākajiem 

videoformātiem (piemēram, HEVC) vai 

signāla pārraides tehnoloģijām (piemēram, 

DVB-T2). 

(14) Dalībvalstīm būtu jāpieņem 

saskanīgi valsts ceļveži, kas veicinātu 700 

MHz joslas izmantošanu zemes bezvadu 

platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumiem, vienlaikus nodrošinot 

nepārtrauktību televīzijas apraides 

pakalpojumiem, kas pamet šo joslu. Tiklīdz 

ceļveži būs pieņemti, dalībvalstīm tie būtu 

jānodod atklātībai visā Savienībā. Ceļvežos 

būtu jāaptver pasākumi un termiņi 

frekvenču pārplānošanai, tīklu un 

galalietotāju iekārtu tehniskajai attīstībai, 

radioiekārtu un citādu iekārtu 

līdzāspastāvēšanai, pastāvošajai un jaunajai 

licencēšanas kārtībai, mehānismiem, lai 

izvairītos no kaitīgiem traucējumiem 

spektra lietotājiem blakusjoslās, un 

informēšanai par iespēju piedāvāt 

migrācijas izmaksu kompensāciju, lai 

izvairītos no izmaksām galalietotājiem un 

raidorganizācijām. Kompensācijas 

shēmās vairāk uzmanības būtu jāpievērš 

īpašajām vajadzībām, kas ir MVU un 

jaunuzņēmumiem, kuriem nav tādu 

finansiālo iespēju kā citiem uzņēmumiem. 

Attiecībā uz DTT īpaša uzmanība ceļvežos 

būtu jāpievērš apraides iekārtu 

modernizēšanai, ja tas ir nepieciešams, ar 

tehnoloģijām, kas lietderīgāk izmanto 

spektru, piemēram, modernākajiem 

videoformātiem vai signāla pārraides 

tehnoloģijām, pienācīgi ievērojot 
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tehnoloģiskās neitralitātes principu. 

Pamatojums 

Būtu jāparedz pasākumi, lai izvairītos no nevēlamiem traucējumiem. Turklāt dalībvalstīm 

būtu jānodrošina, ka ir pieejams pietiekams finansējums, lai segtu izmaksas apraides 

pakalpojumu pārejai uz joslu zem 700 MHz, kā arī izmaksas saistībā ar pasākumiem šādu 

pakalpojumu traucējumu ierobežošanai. 

 

Grozījums Nr.  11 

Lēmuma priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Ja par pārejas pabeigšanu spektra 

izmantošanā 470–790 MHz joslā būtu 

atlīdzinājums, tā aptvērums un mehānisms 

būtu jāanalizē saskaņā ar attiecīgajiem 

valsts tiesību aktiem, kā noteikts Direktīvas 

2002/20/EK27 14. pantā, un tam būtu jābūt 

saderīgam ar LESD 107. un 108. panta 

noteikumiem. 

(15) Ja par pārejas pabeigšanu spektra 

izmantošanā 694–790 MHz joslā būtu 

atlīdzinājums, tā aptvērums un mehānisms 

būtu jāanalizē saskaņā ar attiecīgajiem 

valsts tiesību aktiem, kā noteikts Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2002/20/EK27 14. pantā, un tam būtu jābūt 

saderīgam ar LESD 107. un 108. panta 

noteikumiem. 

__________________ __________________ 

27Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 7. marta Direktīva 2002/20/EK 

par elektronisko komunikāciju tīklu un 

pakalpojumu atļaušanu (Atļauju 

izsniegšanas direktīva) (OV L 108, 

24.4.2002., 21. lpp.). 

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 7. marta Direktīva 2002/20/EK 

par elektronisko komunikāciju tīklu un 

pakalpojumu atļaušanu (Atļauju 

izsniegšanas direktīva) (OV L 108, 

24.4.2002., 21. lpp.). 

Pamatojums 

Pāreja spektra izmantošana šajā priekšlikumā būtu jāattiecina tikai uz 694–790 MHz 

frekvenču joslu (“700 MHz”) un nevis uz 470–694 MHz frekvenču joslu (“zem 700 MHz”) 

(“elastības iespēja” noņemta — skatīt grozījumu par 4. panta svītrošanu). 

Grozījums Nr.  12 

Lēmuma priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Ņemot vērā to, ka šā lēmuma mērķi (16) Ņemot vērā to, ka šā lēmuma mērķi 
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— nodrošināt Savienībā 470–790 MHz 

frekvenču joslas spektra izmantošanas 

koordinētu pāreju saskaņā ar kopīgiem 

mērķiem — nevar pietiekami labi sasniegt 

atsevišķās dalībvalstīs, bet mērogu un 

iedarbības dēļ to var labāk sasniegt 

Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 

pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 5. pantā izklāstīto subsidiaritātes 

principu. Saskaņā ar minētajā pantā 

noteikto proporcionalitātes principu šajā 

lēmumā noteikti vienīgi pasākumi, kas 

vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai, 

— nodrošināt Savienībā 694–790 MHz 

frekvenču joslas spektra izmantošanas 

koordinētu pāreju saskaņā ar kopīgiem 

mērķiem — nevar pietiekami labi sasniegt 

atsevišķās dalībvalstīs, bet mērogu un 

iedarbības dēļ to var labāk sasniegt 

Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 

pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 5. pantā izklāstīto subsidiaritātes 

principu. Saskaņā ar minētajā pantā 

noteikto proporcionalitātes principu šajā 

lēmumā noteikti vienīgi pasākumi, kas 

vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai, 

Pamatojums 

Pāreja spektra izmantošana šajā priekšlikumā būtu jāattiecina tikai uz 694–790 MHz 

frekvenču joslu (“700 MHz”) un nevis uz 470–694 MHz frekvenču joslu (“zem 700 MHz”) 

(“elastības iespēja” noņemta — skatīt grozījumu par 4. panta svītrošanu). 

Grozījums Nr.  13 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) No 2020. gada 30. jūnija izmantot 

694–790 MHz frekvenču joslu zemes 

sistēmām, kas spēj nodrošināt bezvadu 

platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumus, dalībvalstis atļauj tikai 

saskaņā ar harmonizētiem tehniskiem 

nosacījumiem, ko Komisija noteikusi 

atbilstoši Lēmuma 676/2002/EK 

4. pantam. Vajadzības gadījumā 

dalībvalstis veic licencēšanu vai groza 

attiecīgos spēkā esošās spektra 

izmantošanas tiesības saskaņā ar Direktīvu 

2002/20/EK, lai būtu iespējama tāda 

izmantošana. 

(1) No 2022. gada 31. decembra 

izmantot 694–790 MHz frekvenču joslu 

zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt 

bezvadu platjoslas elektronisko sakaru 

pakalpojumus, dalībvalstis atļauj tikai 

saskaņā ar harmonizētiem tehniskiem 

nosacījumiem, ko Komisija noteikusi 

atbilstoši Lēmuma 676/2002/EK 

4. pantam. Vajadzības gadījumā 

dalībvalstis veic licencēšanu vai groza 

attiecīgos spēkā esošās spektra 

izmantošanas tiesības saskaņā ar Direktīvu 

2002/20/EK, lai būtu iespējama tāda 

izmantošana. 

Pamatojums 

Dažas dalībvalstis jau ir sākušas vai ieplānojušas 700 MHz frekvenču joslas pārplānošanu, 

savukārt citas ir izsniegušas atļaujas spektra izmantošanai 700 MHz frekvenču joslā apraides 

mērķiem pēc 2020. gada. Tādēļ saskaņā ar ieteikumiem 2015. gada RSPG atzinumā un Lamī 

ziņojumā ir vajadzīgs termiņa pagarinājums līdz 2022. gada beigām, lai nodrošinātu, ka 

dažām dalībvalstīm ir pietiekami daudz laika pielāgoties. 
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Grozījums Nr.  14 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

No 2022. gada 30. jūnija dalībvalstis atļauj 

nodot vai iznomāt spektra izmantošanas 

tiesības elektronisko sakaru 

pakalpojumiem 694–790 MHz frekvenču 

joslā. 

No 2024. gada 31. decembra dalībvalstis 

atļauj nodot vai iznomāt spektra 

izmantošanas tiesības elektronisko sakaru 

pakalpojumiem 694–790 MHz frekvenču 

joslā. 

Pamatojums 

Termiņš pagarināts uz diviem gadiem, lai nodrošinātu atbilstību termiņa pagarinājumam 

attiecībā uz 700 MHz joslas pārplānošanu (sk. grozījumu attiecībā uz 1. panta 1. punktu). 

Grozījums Nr.  15 

Lēmuma priekšlikums 

3. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā nolūkā dalībvalstis izvērtē un 

konsultējas par vajadzību pievienot 

nosacījumus tiesībām izmantot frekvences 

694–790 MHz frekvenču joslā. 

svītrots 

Grozījums Nr.  16 

Lēmuma priekšlikums 

4. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. pants svītrots 

(1) Dalībvalstis nodrošina 470–694 

MHz frekvenču joslas vai tās daļu 

pieejamību audiovizuālo mediju 

pakalpojumu sniegšanai ar zemes 

sistēmām masu auditorijai, ieskaitot 

bezmaksas televīziju, un izmantošanai 

bezvadu skaņas PMSE iekārtām, 

pamatojoties uz valsts apraides 

vajadzībām. Dalībvalstis nodrošina, ka 

citādi 470–694 MHz frekvenču joslas 

izmantojumi to teritorijā nerada kaimiņu 
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dalībvalstīs kaitīgus traucējumus 

audiovizuālo mediju pakalpojumu 

sniegšanai ar zemes sistēmām. 

(2) Ja dalībvalstis atļauj izmantot 

spektru 470–694 MHz frekvenču joslā 

zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt 

elektronisko sakaru pakalpojumus, kuras 

nav televīzijas apraides tīkli, izmantošana 

aptver tikai lejuplīniju. Izmantošana 

neskar pienākumus, kas izriet no 

starptautiskiem nolīgumiem un 

Savienības tiesību aktiem. 

 

Pamatojums 

Tā dēvētā elastīguma iespēja būtu jāsvītro no priekšlikuma, un joslu zem 700 MHz būtu 

jāturpina izmantot digitālajai apraidei vismaz līdz 2030. gada beigām. 

Grozījums Nr.   17 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Līdz 2017. gada 30. jūnijam katra 

dalībvalsts pieņem un publisko valsts plānu 

un grafiku ("valsts ceļvedi"), pēc kura 

pildīt pienākumus, ko tām uzliek šā 

lēmuma 1. un 4. punkts. 

Līdz 2018. gada 30. jūnijam katra 

dalībvalsts pieņem un publisko valsts plānu 

un grafiku ("valsts ceļvedi"), pēc kura 

pildīt pienākumus, ko tām uzliek šā 

lēmuma 1. un 4. punkts. 

 

 

Grozījums Nr.   18 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis nodrošina, lai savlaicīgi būtu 

pieejami pietiekami līdzekļi pārejas 

izmaksu un to izmaksu segšanai, kas 

saistītas ar pasākumiem apraides 

pakalpojumu traucējumu ierobežošanai. 
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Grozījums Nr.  19 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju īsteno 

visus nepieciešamos tehniskos un 

regulatīvos pasākumus, lai izvairītos no 

kaitīgiem traucējumiem, ko elektronisko 

sakaru pakalpojumi 694–790 MHz 

frekvenču joslā var radīt apraides un 

PMSE pakalpojumiem, kuri izmanto joslu 

zem 694 MHz. 

Pamatojums 

Praktiskā pieredze pēc 800 MHz joslas atbrīvošanas liecināja, ka var rasties traucējumi 

apraides pakalpojumiem blakusjoslās. Tādēļ ir ļoti svarīgi īstenot pasākumus, lai izvairītos 

no šādiem kaitīgiem traucējumiem, ko elektronisko sakaru pakalpojumi 694–790 MHz 

frekvenču joslā var radīt apraides un PMSE pakalpojumiem, kuri izmanto joslu zem 

694 MHz. 

Grozījums Nr.  20 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – –1. punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1. Dalībvalstis nodrošina, ka 470–

694 MHz frekvenču josla ir pieejama 

zemes apraidei, tostarp bezmaksas 

televīzijai, un PMSE bezvadu 

audioiekārtu lietojumam vismaz līdz 

2030. gada 31. decembrim, ņemot vērā 

tehnoloģiskās neitralitātes principu. Šādu 

izmantošanu veic, ievērojot Savienības 

tiesību aktus un saistības, kas izriet no 

starptautiskiem nolīgumiem. 

Pamatojums 

Ir svarīgi, lai 470–694 MHz frekvenču josla paliktu pieejama DTT tuvākajā nākotnē un 

vismaz līdz 2030. gada beigām, ņemot vērā to, ka DTT platforma joprojām ir svarīga valstu 

un Eiropas audiovizuālās jomas politikas mērķu, piemēram, sociālās kohēzijas, plašsaziņas 

līdzekļu plurālisma un kultūras daudzveidības, īstenošanā. To panāk, jo īpaši izmantojot 

bezmaksas modeli, kas atbalsta tādu duālu sistēmu, kurā sabiedriskā apraide pastāv līdzās 
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komerciālu TV pakalpojumu sniedzējiem. 

Grozījums Nr.  21 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Līdz 2025. gada 1. janvārim Komisija 

sadarbībā ar dalībvalstīm veic izvērtēšanu 

un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 

par izmaiņām 470–694 MHz frekvenču 

joslas izmantošanā, ņemot vērā sociālos, 

saimnieciskos, kultūras un tehnoloģiskos 

aspektus, kas skar joslas izmantošanu 

saskaņā ar 1. un 4. pantu. Ziņojumā 

izvērtē, vai Savienībā ir nepieciešams 

mainīt 470–694 MHz frekvenču joslas vai 

kādas tās daļas izmantošanu. 

Līdz 2025. gada 31. decembrim Komisija 

sadarbībā ar dalībvalstīm veic izvērtēšanu 

un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 

par izmaiņām 470–960 MHz frekvenču 

joslas izmantošanā, ņemot vērā sociālos, 

saimnieciskos, kultūras un tehnoloģiskos 

aspektus, kas skar joslas izmantošanu 

saskaņā ar 1. pantu. Ziņojumā izvērtē, vai 

Savienībā ir nepieciešams mainīt 470–

960 MHz frekvenču joslas vai kādas tās 

daļas izmantošanu. Apsverot jebkādu 

iespēju izmantot 470–694 MHz frekvenču 

joslu pēc 2030. gada, būtu pienācīgi 

jāņem vērā tādi aspekti kā prasības, 

tehnoloģiskā attīstība, patērētāju 

uzvedība, bezmaksas televīzijas 

nodrošināšanas nozīme un dažādi 

vispārējas nozīmes mērķi sociālajā, 

politikas, kultūras un ekonomikas jomā. 

Pamatojums 

Novērtējumam, kas jāveic līdz 2025. gada beigām, nevajadzētu attiekties tikai uz spektra 

izmantojumu frekvenču joslā zem 700 MHz, bet arī joslās virs šī rādītāja, līdz pat 960 MHz. 

Tas ļautu gan raidorganizācijām, gan mobilo sakaru operatoriem mērīt spektra izmantošanas 

efektivitāti. Jebkura cita joslas zem 700 MHz izmantošana būtu vispirms rūpīgi jāizvērtē, 

ņemot vērā dažādus aspektus. 
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