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Grozījums Nr. 24
Ignasi Guardans Cambó

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Radiofrekvences ir jāuzskata par 
ierobežotu sabiedrisko resursu, kam ir 
būtiska — gan sabiedriska, gan tirgus —
vērtība. Sabiedrības interesēs ir panākt to, 
lai radiofrekvenču spektra pārvaldība
būtu iespējami efektīva un pilnvērtīga no 
ekonomiskā, sociālā un vides aspekta un 
lai pakāpeniski tiktu likvidēti šķēršļi tā 
efektīvai izmantošanai.

(16) Radiofrekvences ir jāuzskata par 
ierobežotu sabiedrisko resursu, kam ir 
būtiska — gan sabiedriska, gan 
ekonomiskā — vērtība, un kas ir būtisks, 
lai sasniegtu dažus no vispārējo interešu 
sabiedrības politikas mērķiem. Tādēļ 
spektrs ir jāpārvalda efektīvi un 
pilnvērtīgi, pienācīgi ņemot vērā 
sabiedrības intereses, no ekonomiskā, 
sociālā, kultūras un vides aspekta un 
pakāpeniski ir jālikvidē šķēršļi tā efektīvai 
izmantošanai.

Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektrs patiesi ir sabiedrisks resurss, un to nevar uzskatīt ne par viena 
privātu īpašumu. Taču tā efektivitāti nedrīkst un nevar reducēt līdz vienkāršiem tirgus 
kritērijiem. Gan tā ekonomiskā, gan sabiedriskā vērtība ir jāskata atbilstīgā un līdzsvarotā 
veidā, lai to efektīvi pārvaldītu.

Grozījums Nr. 25
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Radiofrekvences ir jāuzskata par 
ierobežotu sabiedrisko resursu, kam ir 
būtiska — gan sabiedriska, gan tirgus —
vērtība. Sabiedrības interesēs ir panākt to, 
lai radiofrekvenču spektra pārvaldība būtu 
iespējami efektīva un pilnvērtīga no 
ekonomiskā, sociālā un vides aspekta un 
lai pakāpeniski tiktu likvidēti šķēršļi tā 

(16) Radiofrekvences ir dalībvalstu 
īpašums. Tās ir jāuzskata par ierobežotu 
sabiedrisko resursu, kam ir būtiska — gan 
sabiedriska, gan ekonomiskā — vērtība. 
Sabiedrības interesēs ir panākt to, lai 
radiofrekvenču spektra pārvaldība būtu 
iespējami efektīva un pilnvērtīga no 
sociālā, kultūras, ekonomiskā un vides 
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efektīvai izmantošanai. aspekta un lai pakāpeniski tiktu likvidēti 
šķēršļi tā efektīvai izmantošanai.

Or. en

Pamatojums

Nav šaubu, ka radiofrekvenču spektrs ir ierobežots sabiedriskais resurss. Ir jāprecizē 
dalībvalstu sākotnējā atbildība par radiofrekvenču spektru.

Grozījums Nr. 26
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir jāpanāk elastīgāka spektra 
pārvaldība un piekļuve spektram, 
izsniedzot atļaujas neatkarīgi no 
tehnoloģijas un pakalpojuma, lai spektra 
lietotāji varētu izvēlēties labākās 
tehnoloģijas un pakalpojumus, kas 
izmantojami frekvenču joslā (turpmāk 
tekstā — „tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes princips”).  Tehnoloģiju un 
pakalpojumu administratīvai noteikšanai
jākļūst par izņēmumu, tai jābūt skaidri 
pamatotai, un tā regulāri jāpārskata.

(20) Ir jāpanāk elastīgāka spektra 
pārvaldība un piekļuve spektram, 
izsniedzot atļaujas neatkarīgi no 
tehnoloģijas un pakalpojuma, lai spektra 
lietotāji varētu izvēlēties labākās 
tehnoloģijas un pakalpojumus, kas 
izmantojami frekvenču joslās, kas ir 
pieejamas elektronisko sakaru 
pakalpojumiem, kā tas noteikts valstu 
frekvenču piešķīrumu shēmās un 
Starptautiskās telekomunikāciju 
apvienības (ITU) noteikumos attiecībā uz 
radio (turpmāk tekstā — „tehnoloģiju un 
pakalpojumu neitralitātes princips”).  
Tehnoloģiju un pakalpojumu 
administratīva noteikšana ir jāpiemēro, 
kad tiek skarti vispārējo interešu mērķi.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams, lai nodrošinātu juridisko konsekvenci ar pakalpojumu neitralitātes definīciju, 
kas ir ierosināta Pamatdirektīvas 9. panta 4. punkta 1. apakšpunktā.
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Grozījums Nr. 27
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir jāpanāk elastīgāka spektra 
pārvaldība un piekļuve spektram, 
izsniedzot atļaujas neatkarīgi no 
tehnoloģijas un pakalpojuma, lai spektra 
lietotāji varētu izvēlēties labākās 
tehnoloģijas un pakalpojumus, kas 
izmantojami frekvenču joslā (turpmāk 
tekstā — „tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes princips”).  Tehnoloģiju un 
pakalpojumu administratīvai noteikšanai
jākļūst par izņēmumu, tai jābūt skaidri 
pamatotai, un tā regulāri jāpārskata.

(20) Ir jāpanāk elastīgāka spektra 
pārvaldība un piekļuve spektram, 
izsniedzot atļaujas neatkarīgi no 
tehnoloģijas un pakalpojuma, lai spektra 
lietotāji varētu izvēlēties labākās 
tehnoloģijas un pakalpojumus, kas 
izmantojami frekvenču joslās, kas ir 
pieejamas elektronisko sakaru 
pakalpojumiem, kā tas noteikts valstu 
frekvenču piešķīrumu shēmās un 
Starptautiskās telekomunikāciju 
apvienības (ITU) noteikumos attiecībā uz 
radio (turpmāk tekstā — „tehnoloģiju un 
pakalpojumu neitralitātes princips”).  
Tehnoloģiju un pakalpojumu 
administratīva noteikšana ir jāpiemēro, 
kad tiek skarti vispārējo interešu mērķi.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams, lai nodrošinātu juridisko konsekvenci ar pakalpojumu neitralitātes definīciju.

Grozījums Nr. 28
Ignasi Guardans Cambó

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir jāpanāk elastīgāka spektra 
pārvaldība un piekļuve spektram, 
izsniedzot atļaujas neatkarīgi no 
tehnoloģijas un pakalpojuma, lai spektra 
lietotāji varētu izvēlēties labākās 

(20) Ir jāpanāk elastīgāka spektra 
pārvaldība un piekļuve spektram, 
izsniedzot atļaujas neatkarīgi no 
tehnoloģijas un pakalpojuma, lai spektra 
lietotāji varētu izvēlēties labākās 
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tehnoloģijas un pakalpojumus, kas 
izmantojami frekvenču joslā (turpmāk 
tekstā — „tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes princips”).  Tehnoloģiju un 
pakalpojumu administratīvai noteikšanai 
jākļūst par izņēmumu, tai jābūt skaidri 
pamatotai, un tā regulāri jāpārskata.

tehnoloģijas un pakalpojumus, kas 
izmantojami frekvenču joslā (turpmāk 
tekstā — „tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes princips”).  Tehnoloģiju un 
pakalpojumu administratīvai noteikšanai 
jākļūst par izņēmumu, tā ir jāpiemēro 
vienīgi tad, kad tiek skarti vispārēju 
interešu mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāierobežo iespējas paredzēt izņēmumus 
no tehnoloģiju neitralitātes principa, un 
šādu ierobežojumu pamatā ir jābūt 
vajadzībai novērst kaitīgus traucējumus, 
piemēram, nosakot emisiju maskas un 
jaudas līmeņus, vai nodrošināt sabiedrības 
veselības aizsardzību, ierobežojot 
elektromagnētisko lauku ietekmi uz 
sabiedrību, vai nodrošināt spektra pareizu 
koplietošanu, jo īpaši tad, ja tā 
izmantošanai ir izsniegtas tikai vispārējas 
atļaujas vai ja ir obligāti nepieciešams 
ievērot izņēmumu no pakalpojumu 
neitralitātes principa.

Neitralitātes principa ierobežojumiem ir 
jābūt atbilstīgiem, un šādu ierobežojumu 
pamatā ir jābūt vajadzībai novērst kaitīgus 
traucējumus, piemēram, nosakot emisiju 
maskas un jaudas līmeņus, vai nodrošināt 
sabiedrības veselības aizsardzību, 
ierobežojot elektromagnētisko lauku 
ietekmi uz sabiedrību, vai nodrošināt 
spektra pareizu koplietošanu, jo īpaši tad, 
ja tā izmantošanai ir izsniegtas tikai 
vispārējas atļaujas vai lai atbilstu vispārēju 
interešu mērķiem saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Nodrošināt saskaņotību ar direktīvas tekstu, kurā attiecībā uz tehnoloģiju neitralitāti atsaucas 
uz „ierobežojumiem”, nevis „izņēmumiem”. Ierobežojumi nedrīkst attiekties tikai uz
pakalpojumu neitralitātes principa izņēmumiem, bet gan tiem ir jāatbilst vispārēju interešu 
mērķiem. 
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Grozījums Nr. 30
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāierobežo iespējas paredzēt izņēmumus 
no tehnoloģiju neitralitātes principa, un 
šādu ierobežojumu pamatā ir jābūt 
vajadzībai novērst kaitīgus traucējumus, 
piemēram, nosakot emisiju maskas un 
jaudas līmeņus, vai nodrošināt sabiedrības 
veselības aizsardzību, ierobežojot 
elektromagnētisko lauku ietekmi uz 
sabiedrību, vai nodrošināt spektra pareizu 
koplietošanu, jo īpaši tad, ja tā 
izmantošanai ir izsniegtas tikai vispārējas 
atļaujas vai ja ir obligāti nepieciešams 
ievērot izņēmumu no pakalpojumu 
neitralitātes principa.

Neitralitātes principa ierobežojumiem ir 
jābūt atbilstīgiem, un šādu ierobežojumu 
pamatā ir jābūt vajadzībai novērst kaitīgus 
traucējumus, piemēram, nosakot emisiju 
maskas un jaudas līmeņus, vai nodrošināt 
sabiedrības veselības aizsardzību, 
ierobežojot elektromagnētisko lauku 
ietekmi uz sabiedrību, vai nodrošināt 
spektra pareizu koplietošanu, jo īpaši tad, 
ja tā izmantošanai ir izsniegtas tikai 
vispārējas atļaujas vai lai atbilstu vispārēju 
interešu mērķiem saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Nodrošināt saskaņotību ar direktīvas tekstu, kurā attiecībā uz tehnoloģiju neitralitāti atsaucas 
uz „ierobežojumiem”, nevis „izņēmumiem”. Ierobežojumi nedrīkst attiekties tikai uz 
pakalpojumu neitralitātes principa izņēmumiem, bet gan tiem ir jāatbilst vispārēju interešu 
mērķiem.

Grozījums Nr. 31
Ignasi Guardans Cambó

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāierobežo iespējas paredzēt izņēmumus 
no tehnoloģiju neitralitātes principa, un 
šādu ierobežojumu pamatā ir jābūt 
vajadzībai novērst kaitīgus traucējumus, 
piemēram, nosakot emisiju maskas un 

Neitralitātes principa ierobežojumiem ir 
jābūt atbilstīgiem, un šādu ierobežojumu 
pamatā ir jābūt vajadzībai novērst kaitīgus 
traucējumus, piemēram, nosakot emisiju 
maskas un jaudas līmeņus, vai nodrošināt 
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jaudas līmeņus, vai nodrošināt sabiedrības 
veselības aizsardzību, ierobežojot 
elektromagnētisko lauku ietekmi uz 
sabiedrību, vai nodrošināt spektra pareizu
koplietošanu, jo īpaši tad, ja tā 
izmantošanai ir izsniegtas tikai vispārējas 
atļaujas vai ja ir obligāti nepieciešams 
ievērot izņēmumu no pakalpojumu 
neitralitātes principa.

sabiedrības veselības aizsardzību, 
ierobežojot elektromagnētisko lauku 
ietekmi uz sabiedrību, vai nodrošināt 
spektra pareizu koplietošanu, jo īpaši tad, 
ja tā izmantošanai ir izsniegtas tikai 
vispārējas atļaujas vai kad ir strikti 
nepieciešams ievērot pakalpojumu 
neitralitātes principa izņēmumu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina saskaņotību ar direktīvas tekstu, kurā attiecībā uz tehnoloģiju 
neitralitāti atsaucas uz „ierobežojumiem”, nevis „izņēmumiem”.

Grozījums Nr. 32
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
22. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai neradītu pretrunas ar iepriekš 
iegūtām tiesībām, ir jāparedz iespēja 
radiofrekvenču spektra lietotājiem brīvi 
izvēlēties pakalpojumus, kurus tie vēlas 
piedāvāt spektrā, uz ko attiecas pārejas 
pasākumi. Ir jāparedz iespēja pieļaut 
tādus izņēmumus no pakalpojumu 
neitralitātes principa, ar kuriem pieprasa 
nodrošināt konkrētu pakalpojumu, lai 
izpildītu skaidri noteiktus vispārējo 
interešu mērķus, piemēram, dzīvības 
aizsardzība, vajadzība veicināt sociālo, 
reģionālo vai teritoriālo kohēziju, 
radiofrekvenču spektra neefektīvas 
izmantošanas novēršana, ja šādi izņēmumi 
ir vajadzīgi un samērīgi.  Minēto mērķu 
vidū ir jābūt kultūras un valodu 
daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisma veicināšanai, kā paredzēts 
valsts tiesību aktos saskaņā ar Kopienas 

(22) Lai neradītu pretrunas ar iepriekš 
iegūtām tiesībām, ir jāparedz iespēja 
radiofrekvenču spektra lietotājiem brīvi 
izvēlēties pakalpojumus, kurus tie vēlas 
piedāvāt spektrā, uz ko attiecas pārejas 
pasākumi. Tomēr radiofrekvenču spektra 
izmantošanu var arī skaidri noteikt 
konkrēta pakalpojuma sniegšanai vai 
izmantojot īpašu tehnoloģiju, lai izpildītu 
skaidri noteiktus vispārējo interešu mērķus, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, vajadzība 
veicināt sociālo, reģionālo vai teritoriālo 
kohēziju, radiofrekvenču spektra 
neefektīvas izmantošanas novēršana. 
Minēto mērķu vidū ir kultūras plašsaziņas 
līdzekļu politikas mērķi, piemēram, 
kultūras un valodu daudzveidības un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma 
veicināšana, kā paredzēts valsts tiesību 
aktos saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. 
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tiesību aktiem. Izņemot gadījumus, kad tas 
ir vajadzīgs dzīvības aizsardzībai, 
izņēmumi nedrīkst būt par cēloni konkrētu 
pakalpojumu ekskluzīvai izmantošanai, bet 
tikai piešķirt tiem prioritāti, lai citi 
pakalpojumi vai tehnoloģijas varētu 
līdzāspastāvēt tajā pašā radiofrekvenču 
joslā. Lai atļaujas turētājs varētu brīvi 
izvēlēties visefektīvākos līdzekļus, ar 
kuriem piedāvātā pakalpojuma saturu 
pārraidīt radiofrekvencēs, saturu 
nevajadzētu regulēt ar radiofrekvenču 
izmantošanas atļaujām.

Izņemot gadījumus, kad tas ir vajadzīgs 
dzīvības aizsardzībai, izņēmumi nedrīkst 
būt par cēloni konkrētu pakalpojumu 
ekskluzīvai izmantošanai, bet tikai piešķirt 
tiem prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums papildina referenta grozījumu Nr. 5. Atsevišķas tiesības tiek piešķirtas 
raidorganizācijām, kurām savukārt ir jāievēro saistības attiecībā uz satura regulējumu. Tādēļ 
ir jābūt iespējai nodrošināt saikni starp atsevišķām atļaujām un satura reglamentējumu, 
ievērojot dalībvalstu kompetenci veicināt kultūras un valodas daudzveidību, un plašsaziņas 
līdzekļu plurālismu. 

Grozījums Nr. 33
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai neradītu pretrunas ar iepriekš 
iegūtām tiesībām, ir jāparedz iespēja 
radiofrekvenču spektra lietotājiem brīvi 
izvēlēties pakalpojumus, kurus tie vēlas 
piedāvāt spektrā, uz ko attiecas pārejas 
pasākumi. Ir jāparedz iespēja pieļaut 
tādus izņēmumus no pakalpojumu 
neitralitātes principa, ar kuriem pieprasa
nodrošināt konkrētu pakalpojumu, lai 
izpildītu skaidri noteiktus vispārējo 
interešu mērķus, piemēram, dzīvības 
aizsardzība, vajadzība veicināt sociālo, 
reģionālo vai teritoriālo kohēziju, 

(22) Lai neradītu pretrunas ar iepriekš 
iegūtām tiesībām, ir jāparedz iespēja 
radiofrekvenču spektra lietotājiem brīvi 
izvēlēties pakalpojumus, kurus tie vēlas 
piedāvāt spektrā, uz ko attiecas pārejas 
pasākumi. Turklāt radiofrekvenču spektra 
izmantošanu var arī skaidri paredzēt 
konkrēta pakalpojuma nodrošināšanai vai 
specifiskas tehnoloģijas līdzekļa 
izmantošanai, lai izpildītu skaidri noteiktus 
vispārējo interešu mērķus, piemēram, 
dzīvības aizsardzība, vajadzība veicināt 
sociālo, reģionālo vai teritoriālo kohēziju, 
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radiofrekvenču spektra neefektīvas 
izmantošanas novēršana, ja šādi izņēmumi
ir vajadzīgi un samērīgi. Minēto mērķu 
vidū ir jābūt kultūras un valodu 
daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisma veicināšanai, kā paredzēts 
valsts tiesību aktos saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem. Izņemot gadījumus, kad tas 
ir vajadzīgs dzīvības aizsardzībai, 
izņēmumi nedrīkst būt par cēloni konkrētu 
pakalpojumu ekskluzīvai izmantošanai, bet 
tikai piešķirt tiem prioritāti, lai citi 
pakalpojumi vai tehnoloģijas varētu 
līdzāspastāvēt tajā pašā radiofrekvenču 
joslā. Lai atļaujas turētājs varētu brīvi 
izvēlēties visefektīvākos līdzekļus, ar 
kuriem piedāvātā pakalpojuma saturu 
pārraidīt radiofrekvencēs, saturu 
nevajadzētu regulēt ar radiofrekvenču 
izmantošanas atļaujām. Lai atļaujas 
turētājs varētu brīvi izvēlēties 
visefektīvākos līdzekļus, ar kuriem 
piedāvātā pakalpojuma saturu pārraidīt 
radiofrekvencēs, saturu nevajadzētu 
regulēt ar radiofrekvenču izmantošanas 
atļaujām.

radiofrekvenču spektra neefektīvas 
izmantošanas novēršana, ja šādi pasākumi
ir vajadzīgi un samērīgi. Minēto mērķu 
vidū ir kultūras politikas un plašsaziņas 
līdzekļu mērķu veicināšana, piemēram, 
kultūras un valodu daudzveidības un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma 
veicināšana, kā paredzēts valsts tiesību 
aktos saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. 
Izņemot gadījumus, kad tas ir vajadzīgs 
dzīvības aizsardzībai, izņēmumi nedrīkst 
būt par cēloni konkrētu pakalpojumu 
ekskluzīvai izmantošanai, bet tikai piešķirt
tiem prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā.  

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar Pamatlēmuma 5. apsvērumu pārraidīšanas un satura noteikumu atdalīšanai 
nevajadzētu ierobežot starp tiem esošo saikņu ņemšanu vērā, jo īpaši, lai garantētu 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu, kultūras daudzveidību un patērētāju aizsardzību. Tādēļ 
dalībvalstīm jāsaglabā iespēja sasaistīt individuālu radiofrekvenču spektra izmantošanas 
tiesību piešķiršanu ar saistībām, kas attiecas uz noteikta satura nodrošināšanu.
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Grozījums Nr. 34
Ignasi Guardans Cambó

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
22. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai neradītu pretrunas ar iepriekš 
iegūtām tiesībām, ir jāparedz iespēja 
radiofrekvenču spektra lietotājiem brīvi 
izvēlēties pakalpojumus, kurus tie vēlas 
piedāvāt spektrā, uz ko attiecas pārejas 
pasākumi. Ir jāparedz iespēja pieļaut 
tādus izņēmumus no pakalpojumu 
neitralitātes principa, ar kuriem pieprasa 
nodrošināt konkrētu pakalpojumu, lai 
izpildītu skaidri noteiktus vispārējo 
interešu mērķus, piemēram, dzīvības 
aizsardzība, vajadzība veicināt sociālo, 
reģionālo vai teritoriālo kohēziju, 
radiofrekvenču spektra neefektīvas 
izmantošanas novēršana, ja šādi izņēmumi 
ir vajadzīgi un samērīgi. Minēto mērķu 
vidū ir jābūt kultūras un valodu 
daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisma veicināšanai, kā paredzēts 
valsts tiesību aktos saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem. Izņemot gadījumus, kad tas 
ir vajadzīgs dzīvības aizsardzībai, 
izņēmumi nedrīkst būt par cēloni konkrētu 
pakalpojumu ekskluzīvai izmantošanai, bet 
tikai piešķirt tiem prioritāti, lai citi 
pakalpojumi vai tehnoloģijas varētu 
līdzāspastāvēt tajā pašā radiofrekvenču 
joslā. Lai atļaujas turētājs varētu brīvi 
izvēlēties visefektīvākos līdzekļus, ar 
kuriem piedāvātā pakalpojuma saturu 
pārraidīt radiofrekvencēs, saturu 
nevajadzētu regulēt ar radiofrekvenču 
izmantošanas atļaujām.

(22) Lai neradītu pretrunas ar iepriekš 
iegūtām tiesībām, ir jāparedz iespēja 
radiofrekvenču spektra lietotājiem brīvi 
izvēlēties pakalpojumus, kurus tie vēlas 
piedāvāt spektrā, uz ko attiecas pārejas 
pasākumi. Tomēr radiofrekvenču spektra 
izmantošanu var arī skaidri noteikt 
konkrēta pakalpojuma sniegšanai vai 
izmantojot īpašu tehnoloģiju, lai izpildītu 
skaidri noteiktus vispārējo interešu mērķus, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, vajadzība 
veicināt sociālo, reģionālo vai teritoriālo 
kohēziju, radiofrekvenču spektra 
neefektīvas izmantošanas novēršana, ja 
šādi izņēmumi ir vajadzīgi un samērīgi. 
Minēto mērķu vidū ir kultūras plašsaziņas 
līdzekļu politikas mērķi, piemēram, 
kultūras un valodu daudzveidības un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma 
veicināšana, kā paredzēts valsts tiesību 
aktos saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. 
Izņemot gadījumus, kad tas ir vajadzīgs 
dzīvības aizsardzībai, izņēmumi nedrīkst 
būt par cēloni konkrētu pakalpojumu 
ekskluzīvai izmantošanai, bet tikai piešķirt 
tiem prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums papildina manis paša grozījumu Nr. 5. Individuālas tiesības tiek piešķirtas 
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raidorganizācijām, kurām savukārt ir jāievēro saistības attiecībā uz satura regulējumu. Tādēļ 
ir jābūt iespējai nodrošināt saikni starp atsevišķām atļaujām un satura reglamentējumu, 
ievērojot dalībvalstu kompetenci veicināt kultūras un valodas daudzveidību, un plašsaziņas 
līdzekļu plurālismu. 

Grozījums Nr. 35
Marielle De Sarnez

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai neradītu pretrunas ar iepriekš 
iegūtām tiesībām, ir jāparedz iespēja 
radiofrekvenču spektra lietotājiem brīvi 
izvēlēties pakalpojumus, kurus tie vēlas 
piedāvāt spektrā, uz ko attiecas pārejas 
pasākumi. Ir jāparedz iespēja pieļaut tādus 
izņēmumus no pakalpojumu neitralitātes 
principa, ar kuriem pieprasa nodrošināt 
konkrētu pakalpojumu, lai izpildītu skaidri 
noteiktus vispārējo interešu mērķus, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, vajadzība 
veicināt sociālo, reģionālo vai teritoriālo 
kohēziju, radiofrekvenču spektra 
neefektīvas izmantošanas novēršana, ja 
šādi izņēmumi ir vajadzīgi un samērīgi. 
Minēto mērķu vidū ir jābūt kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanai, kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem. Izņemot 
gadījumus, kad tas ir vajadzīgs dzīvības 
aizsardzībai, izņēmumi nedrīkst būt par 
cēloni konkrētu pakalpojumu ekskluzīvai 
izmantošanai, bet tikai piešķirt tiem 
prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā. Lai atļaujas turētājs 
varētu brīvi izvēlēties visefektīvākos 
līdzekļus, ar kuriem piedāvātā 
pakalpojuma saturu pārraidīt 
radiofrekvencēs, saturu nevajadzētu 
regulēt ar radiofrekvenču izmantošanas 
atļaujām.

(22) Lai neradītu pretrunas ar iepriekš 
iegūtām tiesībām, ir jāparedz iespēja 
radiofrekvenču spektra lietotājiem brīvi 
izvēlēties pakalpojumus, kurus tie vēlas 
piedāvāt spektrā, uz ko attiecas pārejas 
pasākumi. Ir jāparedz iespēja pieļaut tādus 
izņēmumus no pakalpojumu neitralitātes 
principa, ar kuriem pieprasa nodrošināt 
konkrētu pakalpojumu, lai izpildītu skaidri 
noteiktus vispārējo interešu mērķus, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, vajadzība 
veicināt sociālo, reģionālo vai teritoriālo 
kohēziju, radiofrekvenču spektra 
neefektīvas izmantošanas novēršana, ja 
šādi izņēmumi ir vajadzīgi un samērīgi. 
Minēto mērķu vidū ir jābūt kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanai, kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem. Tādējādi šajā 
sakarā atļaujas turētājs var izmantot 
savas individuālās izmantošanas tiesības, 
kas saistītas ar saistībām attiecībā uz 
konkrētu pakalpojumu satura 
piedāvājumu. Izņemot gadījumus, kad tas 
ir vajadzīgs dzīvības aizsardzībai, 
izņēmumi nedrīkst būt par cēloni konkrētu 
pakalpojumu ekskluzīvai izmantošanai, bet 
tikai piešķirt tiem prioritāti, lai citi 
pakalpojumi vai tehnoloģijas varētu 
līdzāspastāvēt tajā pašā radiofrekvenču 
joslā.
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Or. fr

Grozījums Nr. 36
Katerina Batzeli

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
22. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai neradītu pretrunas ar iepriekš 
iegūtām tiesībām, ir jāparedz iespēja 
radiofrekvenču spektra lietotājiem brīvi 
izvēlēties pakalpojumus, kurus tie vēlas 
piedāvāt spektrā, uz ko attiecas pārejas 
pasākumi. Ir jāparedz iespēja pieļaut tādus 
izņēmumus no pakalpojumu neitralitātes 
principa, ar kuriem pieprasa nodrošināt 
konkrētu pakalpojumu, lai izpildītu skaidri 
noteiktus vispārējo interešu mērķus, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, vajadzība 
veicināt sociālo, reģionālo vai teritoriālo 
kohēziju, radiofrekvenču spektra 
neefektīvas izmantošanas novēršana, ja 
šādi izņēmumi ir vajadzīgi un samērīgi. 
Minēto mērķu vidū ir jābūt kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanai, kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem. Izņemot 
gadījumus, kad tas ir vajadzīgs dzīvības 
aizsardzībai, izņēmumi nedrīkst būt par 
cēloni konkrētu pakalpojumu ekskluzīvai 
izmantošanai, bet tikai piešķirt tiem 
prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā 
pašā radiofrekvenču joslā. Lai atļaujas 
turētājs varētu brīvi izvēlēties 
visefektīvākos līdzekļus, ar kuriem 
piedāvātā pakalpojuma saturu pārraidīt 
radiofrekvencēs, saturu nevajadzētu 
regulēt ar radiofrekvenču izmantošanas 
atļaujām.

(22) Lai neradītu pretrunas ar iepriekš 
iegūtām tiesībām, ir jāparedz iespēja 
radiofrekvenču spektra lietotājiem brīvi 
izvēlēties pakalpojumus, kurus tie vēlas 
piedāvāt spektrā, uz ko attiecas pārejas 
pasākumi. Ir jāparedz iespēja pieļaut tādus 
izņēmumus no pakalpojumu neitralitātes 
principa, ar kuriem pieprasa nodrošināt 
konkrētu pakalpojumu, lai izpildītu skaidri 
noteiktus vispārējo interešu mērķus, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, vajadzība 
veicināt sociālo, reģionālo vai teritoriālo 
kohēziju, radiofrekvenču spektra 
neefektīvas izmantošanas novēršana, ja 
šādi izņēmumi ir vajadzīgi un samērīgi. 
Minēto mērķu vidū ir jābūt kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanai, kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem. 

Or. en
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Pamatojums

Pamatdirektīvas 5. apsvērumā ir pilnībā atzīts, ka, nodalot raidīšanas noteikumus un satura 
noteikumus, ir jāņem vērā pašreizējās saiknes starp tiem. Tāpēc dalībvalstīm ir jāsaglabā 
iespēja saistīt individuālu tiesību lietojuma piešķiršanu par saistībām attiecībā uz 
noteikumiem īpaša satura pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 37
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem, kas attiecas uz kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanu saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem. 

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību jebkādiem 
radiofrekvenču piešķīrumiem, lai 
nodrošinātu kultūras un plašsaziņas 
līdzekļu politikas mērķu, piemēram, 
kultūras un valodu daudzveidības un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma veicināšanu 
saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, 
starptautiski noteiktiem radiofrekvenču 
plāniem un Kopienas tiesību aktu 
vispārējiem principiem.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams, lai nodrošinātu juridisku konsekvenci ar formulējumu grozījumā, kas 
ierosināts saskaņā ar Pamatdirektīvas 9. panta 4. punktu. Šis grozījums papildina referentes 
6. grozījumu.

Grozījums Nr. 38
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Tā kā radiofrekvenču spektra svītrots
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sadalījums konkrētām tehnoloģijām vai 
pakalpojumiem ir izņēmums no 
tehnoloģiju un pakalpojumu neitralitātes 
principa un ierobežo brīvību izvēlēties 
piedāvāto pakalpojumu vai izmantoto 
tehnoloģiju, visiem priekšlikumiem par 
šādu sadalījumu jābūt pārredzamiem, un 
ir jārīko to sabiedriskā apspriešana.

Or. en

Pamatojums

Juridiska konsekvence ar grozījuma priekšlikumu 6. panta 1. punktam. 

Grozījums Nr. 39
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Tā kā radiofrekvenču spektra 
sadalījums konkrētām tehnoloģijām vai 
pakalpojumiem ir izņēmums no 
tehnoloģiju un pakalpojumu neitralitātes 
principa un ierobežo brīvību izvēlēties 
piedāvāto pakalpojumu vai izmantoto 
tehnoloģiju, visiem priekšlikumiem par 
šādu sadalījumu jābūt pārredzamiem, un 
ir jārīko to sabiedriskā apspriešana.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tehnoloģiju principu un pakalpojumu neitralitātes formulējuma juridiska konsekvence. 
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Grozījums Nr. 40
Ignasi Guardans Cambó

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47.a) Ja ir nepieciešams pieņemt tādus 
saskaņošanas pasākumus, lai īstenotu 
Kopienas elektronisko sakaru un 
radiofrekvenču spektra politiku, kas 
pārsniedz tehniskos īstenošanas
pasākumus, Komisija iesniedz tiesību aktu 
priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz saskaņošanas pasākumiem, kas ietver jaunu būtisku noteikumu iekļaušanu 
tiesiskajā regulējumā, ir jāizmanto tiesību akta priekšlikums. Tikai tieša regulējuma 
noteikumu piemērošanas gadījumā vai, papildinot ar nebūtiskiem elementiem, ir jāizmanto 
komitoloģijas procedūras.

Grozījums Nr. 41
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47.a) Ja ir nepieciešams pieņemt tādus 
saskaņošanas pasākumus, lai īstenotu 
Kopienas elektronisko sakaru un 
radiofrekvenču spektra politiku, kas 
pārsniedz tehniskos īstenošanas 
pasākumus, Komisija iesniedz tiesību aktu 
priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en
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Pamatojums

(C. Trautmann, 6. grozījums – daļēji grozīts pamatojums.) Grozījums, lai nodrošinātu 
juridisko konsekvenci ar Lēmumu 1999/468/EK, 7.a apsvērumu un 1. panta 2. punktu:  
attiecībā uz pasākumiem, kas papildina ar jauniem būtiskiem priekšlikumiem tiesiskajā 
regulējumā, ir jāizmanto tiesību akta priekšlikums. Tikai uz nebūtiskiem elementiem var 
attiekties komitoloģijas procedūra. Radiofrekvenču spektra saskaņošana nav šīs direktīvas 
nebūtisks elements.

Grozījums Nr. 42
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47.a) Ja ir nepieciešams pieņemt tādus 
saskaņošanas pasākumus, lai īstenotu 
Kopienas elektronisko sakaru un 
radiofrekvenču spektra politiku, kas 
pārsniedz tehniskos īstenošanas 
pasākumus, Komisija iesniedz tiesību aktu 
priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, lai nodrošinātu juridisko konsekvenci ar Lēmumu 1999/468/EK, 7.a apsvērumu un 
1. panta 2. punktu:  attiecībā uz pasākumiem, kas papildina ar jauniem būtiskiem 
priekšlikumiem tiesiskajā regulējumā, ir jāizmanto tiesību akta priekšlikums. Tikai uz 
nebūtiskiem elementiem var attiekties komitoloģijas procedūra. 

Grozījums Nr. 43
Ignasi Guardans Cambó

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Jo īpaši ir jāpiešķir pilnvaras (60) Jo īpaši ir jāpiešķir pilnvaras 
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Komisijai pieņemt īstenošanas pasākumus 
attiecībā uz paziņojumiem saskaņā ar 
Pamatdirektīvas 7. pantu; harmonizāciju 
spektra un numerācijas jomā, kā arī ar tīklu 
un pakalpojumu drošību saistītos 
jautājumos; vairāku valstu tirgu 
noteikšanu; standartu ieviešanu; tiesiskā 
regulējuma noteikumu saskaņotu 
piemērošanu. Turklāt ir jāpiešķir Komisijai 
pilnvaras pieņemt īstenošanas pasākumus, 
lai Piekļuves direktīvas I un II pielikumu 
atjauninātu atbilstīgi tirgus un tehnoloģijas 
attīstībai, un pieņemt īstenošanas 
pasākumus, lai harmonizētu atļauju 
izsniegšanas noteikumus, procedūras un 
nosacījumus attiecībā uz elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
atļaujām. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi 
un ir paredzēti, lai papildinātu šīs 
direktīvas, pievienojot jaunus nebūtiskus 
elementus, tie ir jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā. 
Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ šīs 
procedūras parastos termiņus nevar 
precīzi ievērot, Komisijai ir jābūt iespējai 
izmantot iepriekš minētā lēmuma 
5.a panta 6. punktā paredzēto 
steidzamības procedūru.

Komisijai pieņemt īstenošanas pasākumus 
attiecībā uz paziņojumiem saskaņā ar 
Pamatdirektīvas 7. pantu; harmonizāciju 
spektra un numerācijas jomā, kā arī ar tīklu 
un pakalpojumu drošību saistītos 
jautājumos; vairāku valstu tirgu 
noteikšanu; standartu ieviešanu; tiesiskā 
regulējuma noteikumu saskaņotu 
piemērošanu. Turklāt ir jāpiešķir Komisijai 
pilnvaras pieņemt īstenošanas pasākumus, 
lai Piekļuves direktīvas I un II pielikumu 
atjauninātu atbilstīgi tirgus un tehnoloģijas 
attīstībai, un pieņemt īstenošanas 
pasākumus, lai harmonizētu atļauju 
izsniegšanas noteikumus, procedūras un 
nosacījumus attiecībā uz elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
atļaujām. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi 
un ir paredzēti, lai papildinātu šīs 
direktīvas, pievienojot jaunus nebūtiskus 
elementus, tie ir jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā. 
Ņemot vērā to, ka noteiktās ārkārtas 
situācijās regulatīvā kontroles procedūra 
parastos termiņos var aizkavēt īstenošanas 
pasākumu laicīgu pieņemšanu, Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai ir 
jārīkojas ātri, lai nodrošinātu šo 
pasākumu laicīgu pieņemšanu.

Or. en

Pamatojums

Nenovēršamu, pamatotu un steidzamu iemeslu dēļ Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai ir jārīkojas ātri, lai nodrošinātu komitoloģijas procedūru laicīgu pieņemšanu.
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Grozījums Nr. 44
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Jo īpaši ir jāpiešķir pilnvaras 
Komisijai pieņemt īstenošanas pasākumus 
attiecībā uz paziņojumiem saskaņā ar 
Pamatdirektīvas 7. pantu; harmonizāciju 
spektra un numerācijas jomā, kā arī ar 
tīklu un pakalpojumu drošību saistītos 
jautājumos; vairāku valstu tirgu 
noteikšanu; standartu ieviešanu; tiesiskā 
regulējuma noteikumu saskaņotu 
piemērošanu. Turklāt ir jāpiešķir 
Komisijai pilnvaras pieņemt īstenošanas 
pasākumus, lai Piekļuves direktīvas I un 
II pielikumu atjauninātu atbilstīgi tirgus 
un tehnoloģijas attīstībai, un pieņemt 
īstenošanas pasākumus, lai harmonizētu 
atļauju izsniegšanas noteikumus, 
procedūras un nosacījumus attiecībā uz 
elektronisko komunikāciju tīklu un 
pakalpojumu atļaujām. Tā kā šie 
pasākumi ir vispārīgi un ir paredzēti, lai 
papildinātu šīs direktīvas, pievienojot 
jaunus nebūtiskus elementus, tie ir 
jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas paredzēta Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā. Ja nenovēršamu 
steidzamu iemeslu dēļ šīs procedūras
parastos termiņus nevar precīzi ievērot, 
Komisijai ir jābūt iespējai izmantot 
iepriekš minētā lēmuma 5.a panta 
6. punktā paredzēto steidzamības 
procedūru.

(60) Jo īpaši ir jāpiešķir pilnvaras 
Komisijai pieņemt īstenošanas pasākumus 
attiecībā uz paziņojumiem saskaņā ar 
Pamatdirektīvas 7. pantu; harmonizāciju 
numerācijas jomā, kā arī ar tīklu un 
pakalpojumu drošību saistītos jautājumos; 
vairāku valstu tirgu noteikšanu; standartu 
ieviešanu; tiesiskā regulējuma noteikumu 
saskaņotu piemērošanu. Tā kā šie 
pasākumi ir vispārīgi un ir paredzēti, lai 
papildinātu šīs direktīvas, pievienojot 
jaunus nebūtiskus elementus, tie ir 
jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas paredzēta Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā. Ņemot vērā to, ka 
noteiktās ārkārtas situācijās regulatīvā 
kontroles procedūra parastos termiņos var 
aizkavēt īstenošanas pasākumu laicīgu 
pieņemšanu, Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai ir jārīkojas ātri, lai 
nodrošinātu šo pasākumu laicīgu 
pieņemšanu.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams, lai nodrošinātu juridisko konsekvenci ar grozījumiem, kas ierosināti par 
Pamatdirektīvas jaunu 8.a pantu, un grozījumiem, kas ierosināti saistībā ar Atļauju 
izsniegšanas direktīvas 6.a pantu. Attiecībā uz saskaņošanas pasākumiem, kas papildina ar 
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jauniem būtiskiem priekšlikumiem tiesiskajā regulējumā, ir jāizmanto tiesību akta 
priekšlikums. Tikai uz nebūtiskiem elementiem var attiekties komitoloģijas procedūra. 
Nenovēršamu, pamatotu un steidzamu iemeslu dēļ Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai ir jārīkojas ātri, lai nodrošinātu komitoloģijas procedūru laicīgu pieņemšanu.

Grozījums Nr. 45
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
6. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas 
7. panta 10. punkts, 20. vai 21. pants, un ja 
vien atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
īstenošanas pasākumos nav paredzēts 
citādi, dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes dod ieinteresētajām 
aprindām iespēju pieņemamā termiņā 
izteikt komentārus par pasākuma projektu, 
ja minētās iestādes plāno saskaņā ar šo 
direktīvu vai īpašajām direktīvām veikt 
pasākumus, kuriem ir būtiska ietekme uz 
konkrēto tirgu, vai arī plāno noteikt 
ierobežojumus saskaņā ar 9. panta 
3. punktu un 9. panta 4. punktu.

Izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas 
7. panta 10. punkts, 20. vai 21. pants, un ja 
vien atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
īstenošanas pasākumos nav paredzēts 
citādi, dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes dod ieinteresētajām 
aprindām iespēju pieņemamā termiņā 
izteikt komentārus par pasākuma projektu, 
ja minētās iestādes plāno saskaņā ar šo 
direktīvu vai īpašajām direktīvām veikt 
pasākumus, kuriem ir būtiska ietekme uz 
konkrēto tirgu.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts gan spektra ekonomisko, gan sabiedrisko vērtību izskatīt līdzsvarotā veidā, lai 
to efektīvi pārvaldītu. Tādēļ daļas spektra piešķiršana, lai pildītu vispārēju interešu mērķus, 
nav ierosinātā pakalpojuma neitralitātes principa ierobežojums vai izņēmums, bet gan tā 
papildinājums. Tāpēc nav pamatoti piemērot papildu apspriežu procedūras.    
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Grozījums Nr. 46
Katerina Batzeli

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 4. punkts, c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) uzlikt, grozīt vai anulēt kādu operatora 
pienākumu, piemērojot 16. pantu saistībā 
ar Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 5. pantu un 9. līdz 13. pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu,  

(c) uzlikt, grozīt vai anulēt kādu operatora 
pienākumu, piemērojot 16. pantu saistībā 
ar Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 5. pantu (izņemot 1. punkta b) 
apakšpunktu) un 9. līdz 13. pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu,  

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2002/19 (Piekļuves direktīvas) 5. panta 1. punktā noteikto pasākumu mērķis ir 
uzturēt plašsaziņas līdzekļu plurālismu un kultūras daudzveidību digitālās televīzijas jomā, un 
tādējādi tas nepārprotami ir dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 47
Guy Bono

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – e) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
5. pants – 4. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) piemērojot principu, ka galalietotājiem 
ir jābūt iespējai pēc izvēles piekļūt 
jebkādam likumīgam saturam un izplatīt 
to, un izmantot visas likumīgās lietotnes 
un/vai pakalpojumus.

g) piemērojot principu, ka galalietotājiem 
ir tiesības pēc izvēles piekļūt jebkādam
(svītrojums) saturam un izplatīt to, un 
izmantot visas (svītrojums) lietotnes un/vai 
pakalpojumus saskaņā ar valsts 
krimināllikumiem, kuru pamatā ir 
sabiedriskās kārtības, valsts drošības un 
sabiedrības morāles apsvērumi.
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Or. fr

Pamatojums

Īpašības vārdu „likumīgs” lietojot pēc „satura” un „pakalpojumiem”, nav iespējams šo 
noteikumu attiecināt uz varbūtējo krāpšanu informācijas jomā, ko varētu veikt galalietotāji, 
un cita starpā rada neskaidrību. Tādēļ ir jāprecizē, ka valsts iestāde uzrauga to, lai visas šajā 
noteikumā paredzētās darbības būtu iespējamas, ja galalietotājs pārkāpj valsts 
krimināllikumus (jo īpaši attiecībā uz bērnu pornogrāfijas un rasistiskas informācijas 
izplatīšanu).

Grozījums Nr. 48
Katerina Batzeli

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – e) apakšpunkts 
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 4. punkts – g.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g.a) nodrošinot tādu uzņēmumu 
sadarbību, kas nodrošina elektronisko 
sakaru tīklus un pakalpojumus, ar 
nozarēm, ka saistītas ar likumīga satura 
aizsardzību un veicināšanu elektronisko 
sakaru tīklos un pakalpojumos;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – e) apakšpunkts 
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 4. punkts – g.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g.a) nodrošinot, lai uzņēmumi, kas 
nodrošina elektronisko sakaru tīklus un 
pakalpojumus, sadarbojas ar nozarēm, ka 
saistītas ar likumīga satura aizsardzību un 
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veicināšanu elektronisko sakaru 
pakalpojumos un tīklos;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir pievienots III nodaļai „Valsts pārvaldes iestāžu uzdevumi”. Tas nosaka 
pienākumu elektronisko sakaru pakalpojumiem un tīkliem sadarboties ar intelektuālā 
īpašuma tiesību īpašniekiem (autoriem, producentiem, izpildītājiem), lai izstrādātu kopīgus 
rīcības veidus un līdzekļus darbu, uz kuriem attiecas autortiesības, aizsardzībai un 
veicināšanai. 

Grozījums Nr. 50
Guy Bono

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – e) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 4. punkts – ga) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) piemērojot principu, kam atbilstīgi 
nekādā veidā nedrīkst ierobežot 
galalietotāju tiesības un brīvības, pirms 
tiesu iestāde nav pieņēmusi lēmumu, 
izņemot force majeure apstākļus vai 
ierobežojumus, kas saistīti ar tīklu 
integritātes un drošības aizsardzību.

Or. fr

Pamatojums

Izņemot force majeure apstākļus vai ierobežojumus, kas saistīti ar infrastruktūru integritātes 
un drošības aizsardzību, lēmumu, kas ierobežo galalietotāju tiesības un brīvības, var pieņemt 
vienīgi tiesu iestāde, kas ierasti ir brīvību sargātāja.
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Grozījums Nr. 51
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Iekļauj šādu 8.a pantu:
„8.a pants

Radiofrekvenču spektra politikas koordinācija 
Kopienā

1. Dalībvalstis sadarbojas savā starpā un 
ar Komisiju saistībā ar radiofrekvenču 
stratēģisko plānošanu un iespējamo 
saskaņošanu Kopienā. Tās nodrošina 
spektra politikas pieeju saskanību ar citu 
valstu vai ES politikām, piemēram, 
plašsaziņas līdzekļu politiku.   
2. Dalībvalstis nodrošina politikas pieeju 
koordināciju un attiecīgos gadījumos –
saskaņotus nosacījumus saistībā ar 
spektra pieejamību un efektīvu 
izmantošanu, kas nepieciešami iekšējā 
tirgus izveidei un darbībai un ir saskaņā 
ar ekonomiskiem, politiskiem, kultūras, 
veselības un sociāliem apsvērumiem, kas 
saistīti ar radiofrekvenču spektra 
izmantošanu.
3. Dalībvalstis nodrošina saskaņotu un 
laicīgu informācijas sniegšanu saistībā ar 
radiofrekvenču piešķiršanu, pieejamību 
un izmantošanu Kopienā.
4. Dalībvalstis nodrošina Kopienas 
interešu efektīvu koordināciju 
starptautiskajās organizācijās gadījumos, 
kad radiofrekvenču spektra izmantošana 
ietekmē Kopienas politiku.
5. Ar šo ir izveidota Radiofrekvenču 
spektra politikas komiteja (turpmāk tekstā 
„RSPK”), lai veicinātu 1. – 4. punktā 
noteikto mērķu sasniegšanu. RSPK sniedz 
konsultācijas Eiropas Parlamentam, 
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Padomei un Komisija par radiofrekvenču 
spektra politikas jautājumiem. RSPK 
veido viens augsta līmeņa pārstāvis no 
katras valsts pārvaldes iestādes, kas ir 
atbildīga par radiofrekvenču spektra 
politiku un/vai plašsaziņas līdzekļu 
reglamentēšanu katrā dalībvalstī. 
Komisija ir komitejas loceklis bez 
balsstiesībām.
6. Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai 
Komisijas pieprasījuma, vai pēc pašas 
komitejas iniciatīvas, RSPK ar kvalificētu 
balsu vairākumu pieņem atzinumus. 
Katrai dalībvalstij ir viena balss, un 
Komisija nebalso.
7. Komisija, pilnībā ņemot vērā RSPK 
viedokli, reizi trīs gados sagatavo kopējās 
politikas mērķus un izsniedz nesaistošas 
pamatnostādnes Kopienas spektra 
politikas attīstībai.
8. Komisija, pilnībā ņemot vērā RSPK 
viedokli, var ierosināt likumdošanas 
pasākumus, lai izpildītu kopējās politikas 
mērķus, kas noteikti 7. punktā. 
9. Kad ir nepieciešams nodrošināt 
Kopienas interešu efektīvu koordināciju 
starptautiskajās organizācijās, Komisija 
ar RSPK piekrišanu var ierosināt Eiropas 
Parlamentam un Padomei sarunu 
pilnvaru.
10. RSPK iesniedz gada darbības pārskatu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.”

Or. en

Pamatojums

Lai veiktu radiofrekvenču spektra stratēģijas plānošanu ES līmenī ir nepieciešams ievērot 
starptautiski saistošus nolīgumus un dalībvalstu kompetences jomas attiecībā uz 
radiofrekvenču spektru. Tikai ar politikas pieeju labāku koordināciju spektra pārvaldība 
attīstīties Eiropas Savienībā. Ir ierosināta jauna, pilnveidota komiteja, kura jāveido pa 
vienam pārstāvim no katras dalībvalsts telekomunikāciju un/vai plašsaziņas līdzekļu 
pārvaldības iestādes, tādējādi ņemot vērā pašreizējās saiknes starp pārraidīšanas 
reglamentēšanu un satura reglamentēšanu, lai palīdzētu attīstīt un integrēt ES spektra 
politiku.
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Grozījums Nr. 52
Ignasi Guardans Cambó

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Iekļauj šādu 8.a pantu:
  „8.a pants

Radiofrekvenču spektra politikas 
koordinācija Kopienā

1. Dalībvalstis sadarbojas savā starpā un 
ar Komisiju saistībā ar radiofrekvenču 
stratēģisko plānošanu un iespējamo 
saskaņošanu Kopienā. Tās nodrošina 
spektra politikas pieeju saskanību ar citu 
valstu vai ES politikām, piemēram, 
plašsaziņas līdzekļu politiku.   
2. Dalībvalstis nodrošina politikas pieeju 
koordināciju un attiecīgos gadījumos –
saskaņotus nosacījumus saistībā ar 
spektra pieejamību un efektīvu 
izmantošanu, kas nepieciešami iekšējā 
tirgus izveidei un darbībai un ir saskaņā 
ar ekonomiskiem, politiskiem, kultūras, 
veselības un sociāliem apsvērumiem, kas 
saistīti ar radiofrekvenču spektra 
izmantošanu.
3. Dalībvalstis nodrošina saskaņotu un 
laicīgu informācijas sniegšanu saistībā ar 
radiofrekvenču piešķiršanu, pieejamību 
un izmantošanu Kopienā.
4. Dalībvalstis nodrošina Kopienas 
interešu efektīvu koordināciju 
starptautiskajās organizācijās gadījumos, 
kad radiofrekvenču spektra izmantošana 
ietekmē Kopienas politiku.
5. Ar šo ir izveidota Radiofrekvenču 
spektra politikas komiteja (turpmāk tekstā 
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„RSPK”), lai veicinātu 1. – 4. punktā 
noteikto mērķu sasniegšanu. RSPK sniedz 
konsultācijas Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisija par radiofrekvenču 
spektra politikas jautājumiem. RSPK 
veido viens augsta līmeņa pārstāvis no 
katras valsts pārvaldes iestādes, kas ir 
atbildīga par radiofrekvenču spektra 
politiku un/vai plašsaziņas līdzekļu 
reglamentēšanu katrā dalībvalstī. 
Komisija ir komitejas loceklis bez 
balsstiesībām.
6. Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai 
Komisijas pieprasījuma, vai pēc pašas 
komitejas iniciatīvas, RSPK ar kvalificētu 
balsu vairākumu pieņem atzinumus. 
Katrai dalībvalstij ir viena balss, un 
Komisija nebalso.
7. Komisija, pilnībā ņemot vērā RSPK 
viedokli, reizi trīs gados sagatavo kopējās 
politikas mērķus un izsniedz nesaistošas 
pamatnostādnes Kopienas spektra 
politikas attīstībai.
8. Komisija, pilnībā ņemot vērā RSPK 
viedokli, var ierosināt likumdošanas 
pasākumus, lai izpildītu kopējās politikas 
mērķus, kas noteikti 7. punktā. 
9. Kad ir nepieciešams nodrošināt 
Kopienas interešu efektīvu koordināciju 
starptautiskajās organizācijās, Komisija 
ar RSPK piekrišanu var ierosināt Eiropas 
Parlamentam un Padomei sarunu 
pilnvaru.
10. RSPK iesniedz gada darbības pārskatu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.”

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīga efektīva politiskā sistēma, lai nodrošinātu dalībvalstu sadarbību savā starpā un 
ar Komisiju attiecībā uz radiofrekvenču spektra stratēģisko plānošanu Kopienā. Tikai ar 
politikas pieeju labāku koordināciju spektra pārvaldība attīstīties Eiropas Savienībā. Tas arī 
prasa ES dalībvalstu koordinētāku līdzdalību starptautiskajos forumos. Lai palīdzētu attīstīt 
kopēju ES spektra politiku, ir ierosināta jauna, pilnveidota komiteja, RSPK, kas ir izveidota 
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no Radiofrekvenču spektra komitejas un Radiofrekvenču spektra politikas grupas, un tajā 
darbojas locekļi no katras valsts plašsaziņas līdzekļu reglamentēšanas iestādes.

Grozījums Nr. 53
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Iekļauj šādu 8.a pantu:
  „8.a pants

Radiofrekvenču spektra politikas 
koordinācija Kopienā

1. Dalībvalstis sadarbojas savā starpā un 
ar Komisiju saistībā ar radiofrekvenču 
stratēģisko plānošanu un iespējamo 
saskaņošanu Kopienā. Tās nodrošina 
spektra politikas pieeju saskanību ar citu 
valstu vai ES politikām, piemēram, 
plašsaziņas līdzekļu politiku.   
2. Dalībvalstis nodrošina politikas pieeju 
koordināciju un attiecīgos gadījumos –
saskaņotus nosacījumus saistībā ar 
spektra pieejamību un efektīvu 
izmantošanu, kas nepieciešami iekšējā 
tirgus izveidei un darbībai un ir saskaņā 
ar ekonomiskiem, politiskiem, kultūras, 
veselības un sociāliem apsvērumiem, kas 
saistīti ar radiofrekvenču spektra 
izmantošanu.
3. Dalībvalstis nodrošina saskaņotu un 
laicīgu informācijas sniegšanu saistībā ar 
radiofrekvenču piešķiršanu, pieejamību 
un izmantošanu Kopienā.
4. Dalībvalstis nodrošina Kopienas 
interešu efektīvu koordināciju 
starptautiskajās organizācijās gadījumos, 
kad radiofrekvenču spektra izmantošana 
ietekmē Kopienas politiku.
5. Ar šo ir izveidota Radiofrekvenču 
spektra politikas komiteja (turpmāk tekstā 
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„RSPK”), lai veicinātu 1. – 4. punktā 
noteikto mērķu sasniegšanu. RSPK sniedz 
konsultācijas Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisija par radiofrekvenču 
spektra politikas jautājumiem. RSPK 
veido viens augsta līmeņa pārstāvis no 
katras valsts pārvaldes iestādes, kas ir 
atbildīga par radiofrekvenču spektra 
politiku un/vai plašsaziņas līdzekļu 
reglamentēšanu katrā dalībvalstī. 
Komisija ir komitejas loceklis bez 
balsstiesībām.
6. Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai 
Komisijas pieprasījuma, vai pēc pašas 
komitejas iniciatīvas, RSPK ar kvalificētu 
balsu vairākumu pieņem atzinumus. 
Katrai dalībvalstij ir viena balss, un 
Komisija nebalso.
7. Komisija, pilnībā ņemot vērā RSPK 
viedokli, reizi trīs gados sagatavo kopējās 
politikas mērķus un izsniedz nesaistošas 
pamatnostādnes Kopienas spektra 
politikas attīstībai.
8. Komisija, pilnībā ņemot vērā RSPK 
viedokli, var ierosināt likumdošanas 
pasākumus, lai izpildītu kopējās politikas 
mērķus, kas noteikti 7. punktā. 
9. Kad ir nepieciešams nodrošināt 
Kopienas interešu efektīvu koordināciju 
starptautiskajās organizācijās, Komisija 
ar RSPK piekrišanu var ierosināt Eiropas 
Parlamentam un Padomei sarunu 
pilnvaru.
10. RSPK iesniedz gada darbības pārskatu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.”

Or. en

Pamatojums

Ir ierosināta jauna, pilnveidota komiteja, kura jāveido pa vienam pārstāvim no katras 
dalībvalsts telekomunikāciju un plašsaziņas līdzekļu pārvaldības iestādes, tādējādi ņemot 
vērā pašreizējās saiknes starp pārraidīšanas reglamentēšanu un satura reglamentēšanu, lai 
palīdzētu attīstīt un integrēt ES spektra politiku.



PE405.980v01-00 30/66 AM\722479LV.doc

LV                       Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 54
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis savā teritorijā nodrošina 
elektronisko komunikāciju pakalpojumiem 
izmantoto radiofrekvenču pilnvērtīgu 
pārvaldību saskaņā ar 8. pantu. Tās 
nodrošina to, ka valsts pārvaldes iestādes, 
kuru pārziņā ir šādu radiofrekvenču 
sadalījums un piešķīrums, rīkojas, 
pamatojoties uz objektīviem, 
pārredzamiem, nediskriminējošiem un 
samērīgiem kritērijiem.

1. Ņemot vērā to, ka radiofrekvences ir 
sabiedriski resursi, kuriem ir svarīga 
sociālā, kultūras un ekonomiskā vērtība, 
dalībvalstis savā teritorijā nodrošina 
elektronisko komunikāciju pakalpojumiem
izmantoto radiofrekvenču pilnvērtīgu 
pārvaldību saskaņā ar 8. pantu. Tās 
nodrošina to, ka valsts pārvaldes iestādes, 
kuru pārziņā ir šādu radiofrekvenču 
sadalījums un piešķīrums, rīkojas, 
pamatojoties uz objektīviem, 
pārredzamiem, nediskriminējošiem un 
samērīgiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Nav šaubu, ka radiofrekvenču spektrs ir ierobežots resurss. Gan tā ekonomiskā, gan 
sabiedriskā vērtība ir jāskata atbilstīgā un līdzsvarotā veidā, lai to efektīvi pārvaldītu.

Grozījums Nr. 55
Katerina Batzeli

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pant – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9 pants – 3. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ievērotu ierobežojumu, kas noteikts 
saskaņā ar 4. punktu.

(d) ievērotu ierobežojumu, kas noteikts 
saskaņā ar 4. punktu, tostarp 
ierobežojumus, kuru mērķis ir veicināt 
kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas 
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mērķus.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas mērķi, jo tie ir vieni no 
galvenajiem dalībvalstu argumentiem, lai noteiktu ierobežojumus pakalpojumu un 
tehnoloģiskās neitralitātes principam.

Grozījums Nr. 56
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9 pants – 3. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ievērotu ierobežojumu, kas noteikts 
saskaņā ar 4. punktu.

(d) ievērotu vispārēju interešu mērķa 
izpildi saskaņā ar 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams, lai nodrošinātu saskaņotību ar 9. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 57
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9 pants – 3. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ievērotu ierobežojumu, kas noteikts 
saskaņā ar 4. punktu.

(d) ievērotu vispārēju interešu mērķa 
izpildi saskaņā ar 4. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Nepieciešams, lai nodrošinātu saskaņotību ar Pamatdirektīvas 9. panta 4. punkta ierosināto 
grozījumu terminoloģiju.

Grozījums Nr. 58
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus 
var sniegt radiofrekvenču joslās, kas 
atvēlētas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem. Tomēr dalībvalstis var 
paredzēt samērīgus un nediskriminējošus 
ierobežojumus attiecībā uz sniedzamo 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
veidiem. 

4. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus 
var sniegt radiofrekvenču joslās, kas ir 
pieejamas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem saskaņā ar attiecīgās 
valsts frekvenču piešķīruma shēmām un 
Starptautiskās telekomunikāciju 
apvienības (ITU) noteikumiem. Tomēr 
dalībvalstis var paredzēt samērīgus un 
nediskriminējošus pasākumus attiecībā uz 
sniedzamo elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu veidiem. .

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumi neitralitāte ir jādefinē saskaņā ar ITU noteikumos paredzētajām iespējām, kas 
nosaka, kāda pakalpojumi var pastāvēt līdzās dažādās frekvenču joslās. Ja ir šāda juridiski 
pareiza neitralitātes pakalpojuma definīcija, tad tie pasākumi, kas ir pieņemti saskaņā ar ITU
noteikumiem, lai nodrošinātu mērķus, kas ir sabiedrības interesēs, ir nevis šī principa 
ierobežojums, bet gan rezultāts.
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Grozījums Nr. 59
Katerina Batzeli

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus 
var sniegt radiofrekvenču joslās, kas 
atvēlētas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem. Tomēr dalībvalstis var 
paredzēt samērīgus un nediskriminējošus 
ierobežojumus attiecībā uz sniedzamo 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
veidiem.

4. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus 
var sniegt radiofrekvenču joslās, kas ir 
pieejamas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem saskaņā ar attiecīgās 
valsts frekvenču piešķīruma shēmām un 
Starptautiskās telekomunikāciju 
apvienības (ITU) noteikumiem. Tomēr 
dalībvalstis var paredzēt samērīgus un 
nediskriminējošus ierobežojumus attiecībā 
uz sniedzamo elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu veidiem.

Or. en

Pamatojums

Valstu piešķīrumu shēmas joprojām ir radiofrekvenču joslu sadalījuma galvenais instruments. 
Tomēr ir svarīgi precizēt, ka neitralitātes principam ir jābūt saskaņā ar ITU noteikumiem 
attiecībā uz radio, kas nodrošina galveno aizsardzību pret traucējumiem. 

Grozījums Nr. 60
Ignasi Guardans Cambó

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 

4. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
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pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus 
var sniegt radiofrekvenču joslās, kas 
atvēlētas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem. Tomēr dalībvalstis var 
paredzēt samērīgus un nediskriminējošus 
ierobežojumus attiecībā uz sniedzamo 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
veidiem.

pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus 
var sniegt radiofrekvenču joslās, kas ir 
pieejamas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem saskaņā ar attiecīgās 
valsts frekvenču piešķīruma shēmām un 
Starptautiskās telekomunikāciju 
apvienības (ITU) noteikumiem. Tomēr 
dalībvalstis var paredzēt samērīgus un 
nediskriminējošus ierobežojumus attiecībā 
uz sniedzamo elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu veidiem.

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumi neitralitāte ir jāierobežo saskaņā ar iespējām, kas paredzētas ITU noteikumos 
attiecībā uz radio, kas nosaka, kādi pakalpojumi var pastāvēt līdzās dažādās frekvenču joslās.

Grozījums Nr. 61
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus 
var sniegt radiofrekvenču joslās, kas 
atvēlētas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem. Tomēr dalībvalstis var 
paredzēt samērīgus un nediskriminējošus 
ierobežojumus attiecībā uz sniedzamo 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
veidiem.

4. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus 
var sniegt radiofrekvenču joslās, kas ir 
pieejamas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem saskaņā ar attiecīgās 
valsts frekvenču piešķīruma shēmām un 
Starptautiskās telekomunikāciju 
apvienības (ITU) noteikumiem. Tomēr 
dalībvalstis var paredzēt samērīgus un 
nediskriminējošus pasākumus attiecībā uz 
sniedzamo elektronisko komunikāciju 
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pakalpojumu veidiem.

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumi neitralitāte ir jādefinē saskaņā ar ITU noteikumos paredzētajām iespējām, kas 
nosaka, kāda pakalpojumi var pastāvēt līdzās dažādās frekvenču joslās. Ja ir šāda juridiski 
pareiza neitralitātes pakalpojuma definīcija, tad tie pasākumi, kas ir pieņemti saskaņā ar ITU 
noteikumiem, lai nodrošinātu mērķus, kas ir sabiedrības interesēs, ir nevis šī principa 
ierobežojums, bet gan rezultāts. Pārredzamības nolūkā visi vispārēju interešu mērķi ir 
jādefinē valstu tiesību aktos saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. 

Grozījums Nr. 62
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierobežojumi, ar ko nosaka, ka 
pakalpojuma sniegšanai jāizmanto 
konkrēta josla, ir pamatoti, ja ar to 
palīdzību īsteno Kopienas tiesību aktos 
noteiktu vispārējo interešu mērķi, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, sociālās, 
reģionālās vai teritoriālās kohēzijas 
veicināšana, radiofrekvenču neefektīvas 
izmantošanas novēršana, vai — kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem — veicina 
kultūras un valodu daudzveidību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu 

Pasākumi, ar ko nosaka, ka pakalpojuma 
sniegšanai jāizmanto konkrēta josla, ir 
pamatoti, ja ar to palīdzību saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem īsteno valstu
tiesību aktos noteiktu vispārējo interešu 
mērķi, piemēram, dzīvības aizsardzība, 
sociālās, reģionālās vai teritoriālās 
kohēzijas veicināšana, radiofrekvenču 
neefektīvas izmantošanas novēršana, vai 
veicina kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politikas mērķus, piemēram, kultūras un 
valodu daudzveidību un plašsaziņas 
līdzekļu plurālismu. 

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumi neitralitāte ir jādefinē saskaņā ar ITU noteikumos paredzētajām iespējām, kas 
nosaka, kāda pakalpojumi var pastāvēt līdzās dažādās frekvenču joslās. Ja ir šāda juridiski 
pareiza neitralitātes pakalpojuma definīcija, tad tie pasākumi, kas ir pieņemti saskaņā ar ITU 
noteikumiem, lai nodrošinātu mērķus, kas ir sabiedrības interesēs, ir nevis šī principa 
ierobežojums, bet gan rezultāts.
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Grozījums Nr. 63
Ignasi Guardans Cambó

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierobežojumi, ar ko nosaka, ka 
pakalpojuma sniegšanai jāizmanto 
konkrēta josla, ir pamatoti, ja ar to 
palīdzību īsteno Kopienas tiesību aktos 
noteiktu vispārējo interešu mērķi, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, sociālās, 
reģionālās vai teritoriālās kohēzijas 
veicināšana, radiofrekvenču neefektīvas 
izmantošanas novēršana, vai — kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem — veicina 
kultūras un valodu daudzveidību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu. 

Ierobežojumi, ar ko nosaka, ka 
elektronisko sakaru pakalpojuma 
sniegšanai jāizmanto konkrēta josla, ir 
pamatoti, ja ar to palīdzību saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem īsteno valstu  
tiesību aktos noteiktu vispārējo interešu 
mērķi, piemēram, dzīvības aizsardzība, 
sociālās, reģionālās vai teritoriālās 
kohēzijas veicināšana, radiofrekvenču 
neefektīvas izmantošanas novēršana, vai —
kā paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem — veicina 
kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas 
mērķus, piemēram, kultūras un valodu 
daudzveidību un plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu. 

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz to, kā katrā dalībvalstī interpretē vispārēju interešu mērķus, ir jāpiemēro 
subsidiaritātes princips. Tomēr vienīgi atsaukšanās uz vārdiem „kultūras un valodas 
daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu plurālisma veicināšana” ir pārāk šaura un neaptver 
visus vispārēju interešu mērķus, ko īsteno audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu politika.

Grozījums Nr. 64
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 2. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierobežojumi, ar ko nosaka, ka 
pakalpojuma sniegšanai jāizmanto 
konkrēta josla, ir pamatoti, ja ar to 
palīdzību īsteno Kopienas tiesību aktos 
noteiktu vispārējo interešu mērķi, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, sociālās, 
reģionālās vai teritoriālās kohēzijas 
veicināšana, radiofrekvenču neefektīvas 
izmantošanas novēršana, vai — kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem — veicina 
kultūras un valodu daudzveidību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu.

Pasākumi, ar ko nosaka, ka pakalpojuma 
sniegšanai jāizmanto konkrēta josla, ir 
pamatoti, ja ar to palīdzību saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem īsteno valstu
tiesību aktos noteiktu vispārējo interešu 
mērķi, piemēram, dzīvības aizsardzība, 
sociālās, reģionālās vai teritoriālās 
kohēzijas veicināšana, radiofrekvenču 
neefektīvas izmantošanas novēršana, vai 
veicina kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politikas mērķus, piemēram, kultūras un 
valodu daudzveidību un plašsaziņas 
līdzekļu plurālismu.

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumi neitralitāte ir jādefinē saskaņā ar ITU noteikumos paredzētajām iespējām, kas 
nosaka, kāda pakalpojumi var pastāvēt līdzās dažādās frekvenču joslās. Ja ir šāda juridiski 
pareiza neitralitātes pakalpojuma definīcija, tad tie pasākumi, kas ir pieņemti saskaņā ar ITU 
noteikumiem, lai nodrošinātu mērķus, kas ir sabiedrības interesēs, ir nevis šī principa 
ierobežojums, bet gan rezultāts. Pārredzamības nolūkā visi vispārēju interešu mērķi ir 
jādefinē valstu tiesību aktos saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. 

Grozījums Nr. 65
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierobežojumi, ar ko nosaka, ka 
pakalpojuma sniegšanai jāizmanto 
konkrēta josla, ir pamatoti, ja ar to 
palīdzību īsteno Kopienas tiesību aktos 
noteiktu vispārējo interešu mērķi, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, sociālās, 
reģionālās vai teritoriālās kohēzijas 
veicināšana, radiofrekvenču neefektīvas 

Ierobežojumi, ar ko nosaka, ka 
pakalpojuma sniegšanai jāizmanto 
konkrēta josla, ir pamatoti, ja ar to 
palīdzību īsteno Kopienas tiesību aktos 
noteiktu vispārējo interešu mērķi, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, sociālās, 
reģionālās vai teritoriālās kohēzijas 
veicināšana, radiofrekvenču neefektīvas 
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izmantošanas novēršana, vai — kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem — veicina 
kultūras un valodu daudzveidību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu. 

izmantošanas novēršana, izglītība, vai —
kā paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem — veicina 
kultūras un valodu daudzveidību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu. 

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā izglītības nozīmi mūsu sabiedrībā, tā ir jāpiemin kā mērķis, lai attaisnotu 
samērīgus un nediskriminējošus ierobežojumus pakalpojumu neitralitātei.

Grozījums Nr. 66
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierobežojumu, ar ko aizliedz sniegt 
jebkādu citu pakalpojumu konkrētā joslā, 
var noteikt vienīgi tad, ja to pamato 
vajadzība netraucēti sniegt dzīvības 
aizsardzības pakalpojumus.

Pasākumu, ar ko aizliedz sniegt jebkādu 
citu elektronisko sakaru pakalpojumu 
konkrētā joslā, var noteikt vienīgi tad, ja to 
pamato vajadzība netraucēti sniegt dzīvības 
aizsardzības pakalpojumus vai novērst 
kaitīgus traucējumus.

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumi neitralitāte ir jādefinē saskaņā ar ITU noteikumos paredzētajām iespējām, kas 
nosaka, kāda pakalpojumi var pastāvēt līdzās dažādās frekvenču joslās. Ja ir šāda juridiski 
pareiza neitralitātes pakalpojuma definīcija, tad tie pasākumi, kas ir pieņemti saskaņā ar ITU 
noteikumiem, lai nodrošinātu mērķus, kas ir sabiedrības interesēs, ir nevis šī principa 
ierobežojums, bet gan rezultāts.
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Grozījums Nr. 67
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierobežojumu, ar ko aizliedz sniegt 
jebkādu citu pakalpojumu konkrētā joslā, 
var noteikt vienīgi tad, ja to pamato 
vajadzība netraucēti sniegt dzīvības 
aizsardzības pakalpojumus. 

Pasākumu, ar ko aizliedz sniegt jebkādu 
citu elektronisko sakaru pakalpojumu 
konkrētā joslā, var noteikt vienīgi tad, ja to 
pamato vajadzība netraucēti sniegt dzīvības 
aizsardzības pakalpojumus vai novērst 
kaitīgus traucējumus.

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumi neitralitāte ir jādefinē saskaņā ar ITU noteikumos paredzētajām iespējām, kas 
nosaka, kāda pakalpojumi var pastāvēt līdzās dažādās frekvenču joslās. Ja ir šāda juridiski 
pareiza neitralitātes pakalpojuma definīcija, tad tie pasākumi, kas ir pieņemti saskaņā ar ITU 
noteikumiem, lai nodrošinātu mērķus, kas ir sabiedrības interesēs, ir nevis šī principa 
ierobežojums, bet gan rezultāts. Pārredzamības nolūkā visi vispārēju interešu mērķi ir 
jādefinē valstu tiesību aktos saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. 

Grozījums Nr. 68
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis regulāri pārskata 3. un 
4. punktā minēto ierobežojumu
nepieciešamību.

5. Dalībvalstis regulāri pārskata 3. un 
4. punktā minēto vispārēju interešu mērķu
nepieciešamību.

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  5.a Dalībvalstu kompetencē ietilpst tādu 
pasākumu darbības jomas, veida un 
ilguma noteikšana, kuru mērķis ir 
veicināt kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politikas mērķus, piemēram, kultūras un 
valodas daudzveidību un plašsaziņas 
līdzekļu plurālismu saskaņā ar savas 
valsts tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

I. Guardans 16. grozījums: vārds „ierobežojumi” ir aizstāts ar „pasākumi”, lai nodrošinātu 
saskaņotību ar Pamatdirektīvas 9. panta 4. punkta ierosināto grozījumu terminoloģiju.

Grozījums Nr. 70
Katerina Batzeli

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 1. punktā minētais tiesību turētājs 
nodrošina radio vai televīzijas apraides 
satura pakalpojumus un radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības viņam piešķirtas 
konkrēta vispārējo interešu mērķa 
sasniegšanai, tad atkārtotas izvērtēšanas 
pieteikumu var iesniegt tikai par to 
radiofrekvenču daļu, kuras ir vajadzīgas 
šāda mērķa sasniegšanai. Attiecībā uz to 
radiofrekvenču daļu, kura 9. panta 3. un 
4. punkta piemērošanas rezultātā minētā 
mērķa sasniegšanai vairs nav vajadzīga, 

2. Ierobežojumi, kas ir noteikti īpaša 
vispārējo interešu mērķa īstenošanai 
saistībā ar kultūras un plašsaziņas 
līdzekļu valsts politiku ir atbrīvoti no 
atkārtotas izvērtēšanas procedūras, kas 
minēta šajā pantā.
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piemēro jaunu piešķīruma procedūru 
atbilstīgi Atļauju izsniegšanas direktīvas 
7. panta 2. punktam.

Or. en

Pamatojums

Audiovizuālās nozares vispārējo interešu mērķu specifikai, kas ir pamatā tam, ka dalībvalstu 
kompetencē ir šādu neitralitātes principa ierobežojumu darbības jomas, veida un ilguma 
noteikšana, ir arī jāattaisno īpaša atkārtotas izvērtēšanas procedūra, ko nosaka dalībvalstis.

Grozījums Nr. 71
Ignasi Guardans Cambó

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 1. punktā minētais tiesību turētājs 
nodrošina radio vai televīzijas apraides 
satura pakalpojumus un radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības viņam piešķirtas 
konkrēta vispārējo interešu mērķa 
sasniegšanai, tad atkārtotas izvērtēšanas 
pieteikumu var iesniegt tikai par to 
radiofrekvenču daļu, kuras ir vajadzīgas 
šāda mērķa sasniegšanai. Attiecībā uz to 
radiofrekvenču daļu, kura 9. panta 3. un 
4. punkta piemērošanas rezultātā minētā 
mērķa sasniegšanai vairs nav vajadzīga, 
piemēro jaunu piešķīruma procedūru 
atbilstīgi Atļauju izsniegšanas direktīvas 
7. panta 2. punktam.

2. Ja 1. punktā minētais tiesību turētājs 
nodrošina radio vai televīzijas apraides 
satura pakalpojumus un radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības viņam piešķirtas 
konkrēta vispārējo interešu mērķa 
sasniegšanai, tostarp radio vai raidīšanas 
pakalpojumu sniegšanai, tiesības izmantot
to radiofrekvenču daļu, kuras ir vajadzīgas 
šāda mērķa sasniegšanai, paliek 
nemainīgas līdz to beigu termiņam.
Attiecībā uz to radiofrekvenču daļu, kura 
minētā mērķa sasniegšanai vairs nav 
vajadzīga, piemēro jaunu piešķīruma 
procedūru atbilstīgi šīs direktīvas 9. panta 
3. un 4. punktam un Atļauju izsniegšanas 
direktīvas 7. panta 2. punktam.

Or. en

Pamatojums

Apraides operatoriem ir jāspēj turpināt sniegt apraides pakalpojumus un pat attīstīt tos vēl 
vairāk (piemēram, HDTV) pēc pārejas uz digitālo apraidi. Tā daļa no digitālās dividendes, 
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kas netiks izmantot apraides vajadzībām, ir atkārtoti jāpiešķir citām vajadzībām saskaņā ar 
jaunajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 72
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 1. punktā minētais tiesību turētājs 
nodrošina radio vai televīzijas apraides 
satura pakalpojumus un radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības viņam piešķirtas 
konkrēta vispārējo interešu mērķa 
sasniegšanai, tad atkārtotas izvērtēšanas 
pieteikumu var iesniegt tikai par to 
radiofrekvenču daļu, kuras ir vajadzīgas
šāda mērķa sasniegšanai. Attiecībā uz to 
radiofrekvenču daļu, kura 9. panta 3. un 
4. punkta piemērošanas rezultātā minētā 
mērķa sasniegšanai vairs nav vajadzīga, 
piemēro jaunu piešķīruma procedūru 
atbilstīgi Atļauju izsniegšanas direktīvas 
7. panta 2. punktam.

2. Ja 1. punktā minētais tiesību turētājs 
nodrošina radio vai televīzijas apraides 
satura pakalpojumus un radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības viņam piešķirtas 
konkrēta vispārējo interešu mērķa 
sasniegšanai, tiesības izmantot to 
radiofrekvenču daļu, kuras ir piešķirtas
šāda mērķa sasniegšanai, paliek 
nemainīgas līdz to beigu termiņam. 
Attiecībā uz to radiofrekvenču daļu, kura 
minētā mērķa sasniegšanai vairs var nebūt
vajadzīga, piemēro jaunu piešķīruma 
procedūru atbilstīgi šīs direktīvas 9. panta 
3. un 4. punktam un Atļauju izsniegšanas 
direktīvas 7. panta 2. punktam.

Or. en

Pamatojums

C. Trautmann, 29. grozījums – daļēji grozīts, attiecinot šo noteikumu arī uz radio 
pakalpojumiem.) Radio un apraides operatoriem ir jāspēj turpināt sniegt savus pakalpojumus 
un pat attīstīt tos vēl vairāk pēc pārejas uz digitālo apraidi. 

Grozījums Nr. 73
Marielle De Sarnez

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 1. punktā minētais tiesību turētājs 
nodrošina radio vai televīzijas apraides 
satura pakalpojumus un radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības viņam piešķirtas 
konkrēta vispārējo interešu mērķa 
sasniegšanai, tad atkārtotas izvērtēšanas 
pieteikumu var iesniegt tikai par to 
radiofrekvenču daļu, kuras ir vajadzīgas 
šāda mērķa sasniegšanai. Attiecībā uz to 
radiofrekvenču daļu, kura 9. panta 3. un 
4. punkta piemērošanas rezultātā minētā 
mērķa sasniegšanai vairs nav vajadzīga, 
piemēro jaunu piešķīruma procedūru 
atbilstīgi Atļauju izsniegšanas direktīvas 
7. panta 2. punktam.

2: Šo pantu nepiemēro, ja dalībvalstu 
ieviestie ierobežojumi paredz veicināt 
kultūras politikas, valodu daudzveidības 
un plašsaziņas līdzekļu plurālisma 
mērķus. 

Or. fr

Grozījums Nr. 74
Ignasi Guardans Cambó

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1. punkts, 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi 
bez valsts pārvaldes iestādes iepriekšējas 
piekrišanas var nodot vai iznomāt citiem 
uzņēmumiem individuālās tiesības 
izmantot radiofrekvences joslās, attiecībā 
uz kurām šāda tiesību nodošana vai 
iznomāšana ir atļauta atbilstīgi 9.c pantam 
pieņemtajos īstenošanas pasākumos.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi 
var nodot vai iznomāt citiem uzņēmumiem 
individuālās tiesības izmantot 
radiofrekvences joslās, attiecībā uz kurām 
šāda tiesību nodošana vai iznomāšana ir 
atļauta atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
īstenošanas pasākumos ar nosacījumu, ja 
šāda nodošana vai iznomāšana ir saskaņā 
ar valsts procedūrām un ja tā nemaina 
sniegto pakalpojumu attiecīgajā 
radiofrekvences joslā.

Or. en
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Pamatojums

Spektra tirdzniecība nedrīkst radīt ne spekulāciju, ne samaksas iekasēšanu par 
pakalpojumiem, ko sniedz specifiskās radiofrekvenču joslās, jo īpaši tad, ja tā ir piešķirta, 
pamatojoties uz ierobežojumu nodrošināt vispārēju interešu mērķa izpildi.

Grozījums Nr. 75
Katerina Batzeli

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi 
bez valsts pārvaldes iestādes iepriekšējas 
piekrišanas var nodot vai iznomāt citiem 
uzņēmumiem individuālās tiesības 
izmantot radiofrekvences joslās, attiecībā 
uz kurām šāda tiesību nodošana vai 
iznomāšana ir atļauta atbilstīgi 9.c pantam 
pieņemtajos īstenošanas pasākumos.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi 
var nodot vai iznomāt citiem uzņēmumiem 
individuālās tiesības izmantot 
radiofrekvences joslās, attiecībā uz kurām 
šāda tiesību nodošana vai iznomāšana ir 
atļauta atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
īstenošanas pasākumos ar nosacījumu, ja 
šāda nodošana vai iznomāšana ir saskaņā 
ar valsts procedūrām un ja tā nemaina 
sniegto pakalpojumu attiecīgajā 
radiofrekvences joslā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā spektra pārvaldība paliek valstu kompetencē, ir pilnībā jāņem vērā valstu procedūras 
un noteikumi.

Grozījums Nr. 76
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 1. punktā minētais tiesību turētājs 
nodrošina radio vai televīzijas apraides 
satura pakalpojumus un radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības viņam piešķirtas 
konkrēta vispārējo interešu mērķa 
sasniegšanai, tad atkārtotas izvērtēšanas 
pieteikumu var iesniegt tikai par to 
radiofrekvenču daļu, kuras ir vajadzīgas 
šāda mērķa sasniegšanai. Attiecībā uz to 
radiofrekvenču daļu, kura 9. panta 3. un 
4. punkta piemērošanas rezultātā minētā 
mērķa sasniegšanai vairs nav vajadzīga, 
piemēro jaunu piešķīruma procedūru
atbilstīgi Atļauju izsniegšanas direktīvas 
7. panta 2. punktam.

2. Šo pantu nepiemēro dalībvalstu 
ieviestajiem ierobežojumiem, kas paredz 
veicināt kultūras politikas un plašsaziņas 
līdzekļu mērķus, piemēram, kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas
līdzekļu plurālismu.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā dalībvalstis ir kompetentas noteikt jomu, būtību un ilgumu ierobežojumiem, kas attiecas 
uz to tehnoloģiju un pakalpojumu neitralitātes principu, kuru mērķis ir veicināt kultūras 
politikas un plašsaziņas līdzekļu mērķus, 9.a pantā paredzētā pārskatīšanas procedūra nebūs 
atbilstīga šādos gadījumos. Turklāt Komisijas priekšlikuma 2. punktā apvienoti divi dažādi 
punkti — ierobežojumu pārskatīšana un izmantošanas tiesību pārskatīšana (uz otro attiecas 
Atļauju izsniegšanas direktīvas 5. panta 2. punkts).

Grozījums Nr. 77
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. punkta ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu iekšējā tirgus attīstību, šā 
panta principu īstenošanai Komisija var 
pieņemt piemērotus īstenošanas 
pasākumus, lai: 

Lai veicinātu iekšējā tirgus attīstību un 
neskarot šīs direktīvas 8.a pantu, šā panta 
principu īstenošanai Komisija var pieņemt 
piemērotus tehniskus īstenošanas 
pasākumus, lai: 

Or. en
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Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu) un pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska konsekvence 
saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/Komisija), jo īpaši attiecībā uz tā panta 
piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas pasākumiem un vispārēju 
interešu mērķiem (jauns (d), kas attiecas uz radiofrekvenču spektra lēmuma 1. panta 
4. punktu). 

Grozījums Nr. 78
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. punkta ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu iekšējā tirgus attīstību, šā 
panta principu īstenošanai Komisija var 
pieņemt piemērotus īstenošanas 
pasākumus, lai: 

Lai veicinātu iekšējā tirgus attīstību un 
neskarot šīs direktīvas 8.a pantu, šā panta 
principu īstenošanai Komisija var pieņemt 
piemērotus tehniskus īstenošanas 
pasākumus, lai: 

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu) un pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. 

Grozījums Nr. 79
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. punkts – -a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) harmonizētu noteikumus saistībā ar 
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radiofrekvenču pieejamību un efektivitāti 
saskaņā ar 9. pantu;   

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu) un pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska konsekvence 
saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/Komisija), jo īpaši attiecībā uz tā panta 
piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas pasākumiem un vispārēju 
interešu mērķiem (jauns (d), kas attiecas uz radiofrekvenču spektra lēmuma 1. panta 
4. punktu). 

Grozījums Nr. 80
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. punkts – -a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) harmonizētu noteikumus saistībā ar 
radiofrekvenču pieejamību un efektivitāti 
saskaņā ar 9. pantu;   

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu) un pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska konsekvence 
saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/EK), jo īpaši attiecībā uz tā panta 
piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas pasākumiem un vispārēju 
interešu mērķu pasākumiem (jauns (d), kas attiecas uz radiofrekvenču spektra lēmuma 
1. panta 4. punktu). Jebkāds saskaņots lēmums par pakalpojumu un tehnoloģiju neitralitātes 
turpmākiem izņēmumiem veido šīs direktīvas būtisku elementu un uz to ir jāattiecina tiesību 
akta grozījums.
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Grozījums Nr. 81
Ignasi Guardans Cambó

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. punkts, -aa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (-aa) nodrošinātu saskaņotu un laicīgu 
informācijas sniegšanu saistībā ar 
radiofrekvenču piešķiršanu, pieejamību 
un izmantošanu;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi panākt konsekvenci un saskaņotību, lai visi saskaņošanas pasākumi spektra 
pārvaldības jomā ir apkopoti un nevis sadalīti divos atšķirīgos tiesiskos regulējumos 
(Pamatdirektīva un Radiofrekvenču spektra lēmums).

Grozījums Nr. 82
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. punkts, -aa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-aa) nodrošinātu saskaņotu un laicīgu 
informācijas sniegšanu saistībā ar 
radiofrekvenču piešķiršanu, pieejamību 
un izmantošanu;

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu) un pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska konsekvence 
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saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/Komisija), jo īpaši attiecībā uz tā panta 
piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas pasākumiem un vispārēju 
interešu mērķiem (jauns (d), kas attiecas uz radiofrekvenču spektra lēmuma 1. panta 
4. punktu). 

Grozījums Nr. 83
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. punkts, -aa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-aa) nodrošinātu saskaņotu un laicīgu 
informācijas sniegšanu saistībā ar 
radiofrekvenču piešķiršanu, pieejamību 
un izmantošanu;

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu) un pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska konsekvence 
saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/EK), jo īpaši attiecībā uz tā panta 
piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas pasākumiem un vispārēju 
interešu mērķu pasākumiem (jauns (d), kas attiecas uz radiofrekvenču spektra lēmuma 
1. panta 4. punktu). Jebkāds saskaņots lēmums par pakalpojumu un tehnoloģiju neitralitātes 
turpmākiem izņēmumiem veido šīs direktīvas būtisku elementu un uz to ir jāattiecina tiesību 
akta grozījums..

Grozījums Nr. 84
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) harmonizētu to joslu noteikšanu, kuru 
izmantošanas tiesības uzņēmumi var nodot 
vai iznomāt viens otram 

(a) noteiktu tās joslas, kuru izmantošanas 
tiesības uzņēmumi var nodot vai iznomāt 
viens otram, izņemot tās radiofrekvences, 
ko dalībvalstis ir ieplānojušas apraides 
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pakalpojumiem;  

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu) un pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska konsekvence 
saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/Komisija), jo īpaši attiecībā uz tā panta 
piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas pasākumiem un vispārēju 
interešu mērķiem (jauns (d), kas attiecas uz radiofrekvenču spektra lēmuma 1. panta 
4. punktu). 

Grozījums Nr. 85
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. punkts –  a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) harmonizētu to joslu noteikšanu, kuru 
izmantošanas tiesības uzņēmumi var nodot 
vai iznomāt viens otram 

(a) noteiktu tās joslas, kuru izmantošanas 
tiesības uzņēmumi var nodot vai iznomāt 
viens otram, izņemot tās radiofrekvences, 
ko dalībvalstis ir ieplānojušas apraides 
pakalpojumiem;  

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu) un pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska konsekvence 
saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/EK), jo īpaši attiecībā uz tā panta 
piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas pasākumiem un vispārēju
interešu mērķu pasākumiem (jauns (d), kas attiecas uz radiofrekvenču spektra lēmuma 
1. panta 4. punktu). Jebkāds saskaņots lēmums par pakalpojumu un tehnoloģiju neitralitātes 
turpmākiem izņēmumiem veido šīs direktīvas būtisku elementu un uz to ir jāattiecina tiesību 
akta grozījums..
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Grozījums Nr. 86
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) paredzētu izņēmumu no pakalpojumu 
vai tehnoloģiju neitralitātes principa, kā 
arī atbilstīgi 9. panta 3. un 4. punktam 
saskaņotu darbības jomu un būtību visiem 
tiem izņēmumiem no šā principa, kuru 
mērķis nav kultūras un valodu 
daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisma veicināšana.  

Šie īstenošanas pasākumi neskar 
pasākumus Kopienas vai valstu līmenī 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, lai 
īstenotu vispārēju interešu mērķus, jo 
īpaši saistībā ar noteikumiem par saturu 
un audiovizuālo politiku. 

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu) un pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska konsekvence 
saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/Komisija), jo īpaši attiecībā uz tā panta 
piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas pasākumiem un vispārēju 
interešu mērķiem (jauns (d), kas attiecas uz radiofrekvenču spektra lēmuma 1. panta 
4. punktu). 

Grozījums Nr. 87
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) paredzētu izņēmumu no pakalpojumu 
vai tehnoloģiju neitralitātes principa, kā 
arī atbilstīgi 9. panta 3. un 4. punktam 
saskaņotu darbības jomu un būtību visiem 
tiem izņēmumiem no šā principa, kuru 
mērķis nav kultūras un valodu 

Šie īstenošanas pasākumi neskar 
pasākumus Kopienas vai valstu līmenī 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, lai 
īstenotu vispārēju interešu mērķus, jo 
īpaši saistībā ar noteikumiem par saturu 
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daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisma veicināšana.

un audiovizuālo politiku. 

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu) un pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska konsekvence 
saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/EK), jo īpaši attiecībā uz tā panta 
piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas pasākumiem un vispārēju 
interešu mērķu pasākumiem (jauns (d), kas attiecas uz radiofrekvenču spektra lēmuma 
1. panta 4. punktu). 

Grozījums Nr. 88
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var izmantot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru. Saskaņā 
ar Regulas […/EK] 10. pantu Komisijai šā 
punkta noteikumu īstenošanā var palīdzēt 
EEST iestāde.”

Šos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. Šā 
punkta a) – c) apakšpunktu noteikumu 
īstenošanā Komisijai var palīdzēt RSPK.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu) un pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska konsekvence 
saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/Komisija), jo īpaši attiecībā uz tā panta 
piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas pasākumiem un vispārēju 
interešu mērķiem (jauns (d), kas attiecas uz radiofrekvenču spektra lēmuma 1. panta 
4. punktu). 
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Grozījums Nr. 89
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var izmantot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru. Saskaņā 
ar Regulas […/EK] 10. pantu Komisijai šā 
punkta noteikumu īstenošanā var palīdzēt 
EEST iestāde.”

Šos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. Šā 
punkta a) – c) apakšpunktu noteikumu 
īstenošanā Komisijai var palīdzēt RSPK.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu) un pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska konsekvence 
saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/EK), jo īpaši attiecībā uz tā panta 
piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas pasākumiem un vispārēju 
interešu mērķu pasākumiem (jauns (d), kas attiecas uz radiofrekvenču spektra lēmuma 
1. panta 4. punktu). Jebkāds saskaņots lēmums par pakalpojumu un tehnoloģiju neitralitātes 
turpmākiem izņēmumiem veido šīs direktīvas būtisku elementu un uz to ir jāattiecina tiesību 
akta grozījums..

Grozījums Nr. 90
Ignasi Guardans Cambó

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. punkts, -a) apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (-a) harmonizētu noteikumus saistībā ar 
radiofrekvenču pieejamību un efektivitāti 
saskaņā ar procedūru, kas noteikta 
I pielikumā;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi panākt konsekvenci un saskaņotību, lai visi saskaņošanas pasākumi spektra 
pārvaldības jomā ir apkopoti un nevis sadalīti divos atšķirīgos tiesiskos regulējumos 
(Pamatdirektīva un Radiofrekvenču spektra lēmums). 

Grozījums Nr. 91
Ignasi Guardans Cambó

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 11. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
10. pants – 4. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var izmantot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.”

Šos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Steidzamības procedūra nav pamatota šāda veida pasākumu pieņemšanai.
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Grozījums Nr. 92
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 11. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
10. pants – 4. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var izmantot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.”

Šos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Steidzamības procedūra nav pamatota šāda veida pasākumu pieņemšanai.

Grozījums Nr. 93
Katerina Batzeli

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – a) apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pienākumi un nosacījumi, kas uzlikti 
saskaņā ar 1. punktu, ir objektīvi, 
pārredzami, samērīgi un nediskriminējoši, 
un tos ievieš saskaņā ar procedūrām, kas 
minētas Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 6. un 7. pantā.”

2. Pienākumi un nosacījumi, kas uzlikti 
saskaņā ar 1. punktu, ir objektīvi, 
pārredzami, samērīgi un nediskriminējoši, 
un tos ievieš saskaņā ar procedūrām, kas 
minētas Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 6. un 7. pantā.”

Šīs procedūras neattiecas uz šī panta 
1. punkta b) apakšpunktu.

Or. en
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Pamatojums

Direktīvas 2002/19 (Piekļuves direktīvas) 5. panta 1. punktā noteikto pasākumu mērķis ir 
uzturēt plašsaziņas līdzekļu plurālismu un kultūras daudzveidību digitālās televīzijas jomā, un 
tādējādi tas nepārprotami ir dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 94
Ignasi Guardans Cambó

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis neparedz individuālas 
izmantošanas tiesības kā obligātu prasību 
radiofrekvenču izmantošanai, bet gan 
iekļauj šādu radiofrekvenču izmantošanas 
nosacījumus vispārējā atļaujā, ja vien nav 
pamata piešķirt individuālas tiesības, lai:

1. Dalībvalstis veicina radiofrekvenču 
izmantošanu ar vispārēju atļauju. 
Dalībvalstis var piešķirt individuālas 
tiesības, lai:

Or. en

Pamatojums

Kaut arī vispārējas atļaujas var būt pieņemams risinājums ilgtermiņā, kad būs attīstīta 
traucējumu problēmu novēršanas tehnoloģija, individuālu licenču piešķiršanai ir jāturpina 
būt parastajai procedūrai, lai piešķirtu radiofrekvenču spektru.

Grozījums Nr. 95
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neparedz individuālas 
izmantošanas tiesības kā obligātu prasību 
radiofrekvenču izmantošanai, bet gan 

1. Dalībvalstis veicina radiofrekvenču 
izmantošanu ar vispārēju atļauju.
Dalībvalstis var piešķirt individuālas 
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iekļauj šādu radiofrekvenču izmantošanas 
nosacījumus vispārējā atļaujā, ja vien nav 
pamata piešķirt individuālas tiesības, lai:

tiesības, lai:

Or. en

Pamatojums

(C. Trautmann, 72. grozījums, grozīts pamatojums.) Kaut arī vispārējas atļaujas var būt 
pieņemams risinājums ilgtermiņā, kad būs attīstīta traucējumu problēmu novēršanas 
tehnoloģija, individuālu licenču piešķiršanai ir jāturpina būt parastajai procedūrai, lai 
piešķirtu radiofrekvenču spektru. Praksē Komisija apstiprina šo pieeju, piemēram, tās 
paziņojumā par digitālo dividendi, kurā tā ierosina konkrētus pakalpojumus piešķirt 
konkrētām apakšjoslām ar individuālu licenču palīdzību.

Grozījums Nr. 96
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neierobežojot īpašos kritērijus, ko 
dalībvalstis iepriekš noteikušas, lai 
piešķirtu radiofrekvenču izmantošanas 
tiesības radio un televīzijas apraides satura 
pakalpojumu nodrošinātājiem vispārējo 
interešu mērķu īstenošanai saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, šādas 
izmantošanas tiesības piešķir ar objektīvu, 
pārredzamu, nediskriminējošu un samērīgu 
procedūru palīdzību un — attiecībā uz 
radiofrekvencēm — saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta noteikumiem. Turklāt procedūras 
ir atklātas, izņemot gadījumus, kad 
iespējams apliecināt, ka radiofrekvenču 
izmantošanas individuālo tiesību 
piešķiršana radio vai televīzijas apraides 
satura pakalpojumu nodrošinātājiem ir 
svarīga, lai izpildītu īpašu, dalībvalsts 
iepriekš noteiktu pienākumu, kas 

Neierobežojot īpašos kritērijus un 
procedūras, ko dalībvalstis noteikušas, lai 
piešķirtu radiofrekvenču izmantošanas 
tiesības radio un televīzijas apraides satura 
pakalpojumu nodrošinātājiem vispārējo 
interešu mērķu īstenošanai saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, šādas 
izmantošanas tiesības piešķir ar objektīvu, 
pārredzamu, nediskriminējošu un samērīgu 
procedūru palīdzību un — attiecībā uz 
radiofrekvencēm — saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta noteikumiem.
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vajadzīgs vispārējo interešu mērķa 
sasniegšanai saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem.

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums attiecas uz pašlaik spēkā esošo direktīvu, kura ir izrādījusies funkcionāla un 
efektīva. 

Grozījums Nr. 97
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai sasniegtu 1. pantā izklāstītos 
mērķus, neierobežojot šīs direktīvas 
5. panta 2. punktu, Komisija var pieņemt 
īstenošanas pasākumus:

1. Neierobežojot šīs direktīvas 5. panta 
1. un 2. punktu un Direktīvas 2002/21/EC 
(Pamatdirektīvas) 8. un 9. pantu, 
Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus:

Or. en

Pamatojums

Visi īstenošanas pasākumi, kas minēti 6.a pantā (saskaņošana) ir jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru. Steidzamības procedūra nav pamatota šo pasākumu 
pieņemšanai.

Grozījums Nr. 98
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – a) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) lai noteiktu radiofrekvenču joslas, kuru 
izmantošanai izsniedz vispārējas atļaujas 
vai individuālas radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības;

(a) lai noteiktu radiofrekvenču joslas, kuru 
izmantošanai izsniedz vispārējas atļaujas; 

Or. en

Pamatojums

Visi īstenošanas pasākumi, kas minēti 6.a pantā (saskaņošana) ir jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru. Steidzamības procedūra nav pamatota šo pasākumu 
pieņemšanai.  

Grozījums Nr. 99
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) lai harmonizētu procedūras vispārēju 
atļauju vai radiofrekvenču vai numuru 
individuālu izmantošanas tiesību 
piešķiršanai;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visi īstenošanas pasākumi, kas minēti 6.a pantā (saskaņošana) ir jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru. Steidzamības procedūra nav pamatota šo pasākumu 
pieņemšanai.  

Grozījums Nr. 100
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – d) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) lai harmonizētu II pielikumā 
paredzētos nosacījumus vispārēju atļauju 
vai radiofrekvenču vai numuru 
individuālu izmantošanas tiesību 
piešķiršanai;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visi īstenošanas pasākumi, kas minēti 6.a pantā (saskaņošana) ir jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru. Steidzamības procedūra nav pamatota šo pasākumu 
pieņemšanai.  

Grozījums Nr. 101
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) lai ierosinātu atļauju vai izmantošanas 
tiesību un ar d) apakšpunktu saistīto 
procedūru grozīšanu vai anulēšanu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visi īstenošanas pasākumi, kas minēti 6.a pantā (saskaņošana) ir jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru. Steidzamības procedūra nav pamatota šo pasākumu 
pieņemšanai.  

Grozījums Nr. 102
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – f) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) lai vajadzības gadījumā saskaņā ar 
6.b panta noteikumiem paredzētu 
procedūras to uzņēmumu atlasei, kam 
valsts pārvaldes iestādes piešķir 
individuālas radiofrekvenču vai numuru 
izmantošanas tiesības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visi īstenošanas pasākumi, kas minēti 6.a pantā (saskaņošana) ir jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru. Steidzamības procedūra nav pamatota šo pasākumu 
pieņemšanai.  

Grozījums Nr. 103
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta a) līdz d) un f) apakšpunktā
minētos pasākumus, kas paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
14.a. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru. Nenovēršamu 
steidzamu iemeslu dēļ Komisija var 
piemērot 14.a panta 4. punktā minēto 
steidzamības procedūru.

Iepriekš minētos pasākumus, kas paredzēti 
šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 14.a. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru. 

Or. en

Pamatojums

Visi īstenošanas pasākumi, kas minēti 6.a pantā (saskaņošana) ir jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru. Steidzamības procedūra nav pamatota šo pasākumu 
pieņemšanai.  
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Grozījums Nr. 104
Ignasi Guardans Cambó

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tehniskajos īstenošanas pasākumos, 
kas minēti 6.a panta 1. punkta 
f) apakšpunktā, var paredzēt, ka EEST 
iestāde saskaņā ar Regulas […] 12. pantu 
iesniedz priekšlikumus par tā uzņēmuma 
vai uzņēmumu atlasi, kam piešķir 
individuālas radiofrekvenču vai numuru 
izmantošanas tiesības. 

svītrots

Šādos gadījumos pasākumos norāda 
laikposmu, kurā EEST iestādei jāveic 
atlase, procedūru, noteikumus un 
nosacījumus, kas piemērojami atlasei, un 
sīkas ziņas par maksājumiem un 
nodevām, kas jāuzliek radiofrekvenču 
un/vai numuru izmantošanas tiesību 
turētājiem, lai nodrošinātu 
radiofrekvenču spektra vai numerācijas 
resursu optimālu izmantošanu. Atlases 
procedūra ir atklāta, pārredzama, 
nediskriminējoša un objektīva.

Or. en

Pamatojums

Visas Eiropas atlases procedūrām par tiesību izsniegšanu ir jāpiemēro īpaši tiesību aktu 
priekšlikumi, nevis komitoloģija.
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Grozījums Nr. 105
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tehniskajos īstenošanas pasākumos, 
kas minēti 6.a panta 1. punkta 
f) apakšpunktā, var paredzēt, ka EEST 
iestāde saskaņā ar Regulas […] 12. pantu 
iesniedz priekšlikumus par tā uzņēmuma 
vai uzņēmumu atlasi, kam piešķir 
individuālas radiofrekvenču vai numuru 
izmantošanas tiesības.

svītrots

Šādos gadījumos pasākumos norāda 
laikposmu, kurā EEST iestādei jāveic 
atlase, procedūru, noteikumus un 
nosacījumus, kas piemērojami atlasei, un 
sīkas ziņas par maksājumiem un 
nodevām, kas jāuzliek radiofrekvenču 
un/vai numuru izmantošanas tiesību 
turētājiem, lai nodrošinātu 
radiofrekvenču spektra vai numerācijas 
resursu optimālu izmantošanu. Atlases 
procedūra ir atklāta, pārredzama, 
nediskriminējoša un objektīva.

Or. en

Pamatojums

(C.Trautmann, 82. grozījums un 2008. gada 24. aprīļa prezidentūras kompromisa 
priekšlikums). Visas Eiropas atlases procedūrām par tiesību izsniegšanu ir jāpiemēro īpaši 
tiesību aktu priekšlikumi, nevis komitoloģija.  
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Grozījums Nr. 106
Ignasi Guardans Cambó

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksimāli ņemot vērā EEST iestādes 
atzinumu, Komisija pieņem pasākumu tā 
uzņēmuma vai uzņēmumu atlasei, kam 
jāizsniedz individuālas radiofrekvenču vai 
numuru izmantošanas tiesības. Pasākumā 
norāda laiku, kādā valsts pārvaldes 
iestādām jāizsniedz šādas tiesības. To 
veicot, Komisija rīkojas saskaņā ar 
14.a panta 2. punktā minēto procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visas Eiropas atlases procedūrām par tiesību izsniegšanu ir jāpiemēro īpaši tiesību aktu 
priekšlikumi, nevis komitoloģija.

Grozījums Nr. 107
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksimāli ņemot vērā EEST iestādes 
atzinumu, Komisija pieņem pasākumu tā 
uzņēmuma vai uzņēmumu atlasei, kam 
jāizsniedz individuālas radiofrekvenču vai 
numuru izmantošanas tiesības. Pasākumā 
norāda laiku, kādā valsts pārvaldes 
iestādām jāizsniedz šādas tiesības. To 
veicot, Komisija rīkojas saskaņā ar 

svītrots
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14.a panta 2. punktā minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

(C.Trautmann, 82. grozījums un 2008. gada 24. aprīļa prezidentūras kompromisa 
priekšlikums). Visas Eiropas atlases procedūrām par tiesību izsniegšanu ir jāpiemēro īpaši 
tiesību aktu priekšlikumi, nevis komitoloģija.  

Grozījums Nr. 108
Ignasi Guardans Cambó

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
3. panta 11. punkts
Direktīva 2002/20/EK
14.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. 
un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā 
minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Atļauju izsniegšanas direktīvu pieņemtie komitoloģijas pasākumi neattaisno 
steidzamības procedūras izmantošanu.

Grozījums Nr. 109
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
3. pants – 11. punkts
Direktīva 2002/20/EK
14.a pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. 
un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā 
minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

(C. Trautmann, 85. grozījums). Saskaņā ar Atļauju izsniegšanas direktīvu pieņemtais 
komitoloģijas pasākums neattaisno steidzamības procedūras izmantošanu. 

Grozījums Nr. 110
Helga Trüpel

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
3. pants – 15. punkts
Direktīva 2002/20/EK
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pievieno jaunu II pielikumu, kura 
teksts izklāstīts šīs direktīvas pielikumā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrots saskaņā ar Padomes 24. aprīļa dokumentu.
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