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Grozījums Nr. 318
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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. 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, saskaņā ar 
starptautiskiem nolīgumiem (tostarp tiem, 
kas noslēgti Starptautiskās 
telekomunikāciju savienības (ITU) 
aizbildnībā) un ņemot vērā valsts 
sabiedriskās politikas apsvērumus.

Or. en

Pamatojums

Atsaucēm uz 2002. gada Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK) un ITU 
noteikumiem par radiosakariem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ES noteikumu konsekvenci 
un atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, kas ievēroti valsts radiofrekvenču sadalījuma 
tabulās. Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīgas valsts pārvaldes 
iestādes, un šī pārvaldība jānodrošina atbilstīgi ITU procedūrām.

Grozījums Nr. 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 1. punkts
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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. 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, kuros ņemti vērā 
starptautiskie noteikumi un valsts 
sabiedriskās politikas apsvērumi.

Or. es

Pamatojums

Radiofrekvenču īpašo tehnisko raksturlielumu dēļ, no vienas puses, to pārvaldība ir 
jānodrošina saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem, kas neattiecas tikai uz ES dalībvalstu 
savstarpējām attiecībām, un, no otras puses, tās ir ideāls līdzeklis, lai sasniegtu konkrētus 
valsts sabiedriskās politikas mērķus, jo īpaši sociālo un teritoriālo kohēziju, veicinātu vārda 
brīvību, kā arī kultūras un valodu daudzveidību.

Grozījums Nr. 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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 

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. Šādi rīkojoties, 
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samērīgiem kritērijiem. dalībvalstis ievēro starptautiskos 
nolīgumus un var ņemt vērā valsts 
sabiedriskās politikas apsvērumus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā radiofrekvences darbojas arī aiz ES robežām, ir jāievēro starptautiski saistoši nolīgumi 
par sakaru traucējumu novēršanu.

Grozījums Nr. 321
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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, ka radiofrekvences ir 
sabiedriski resursi, kam 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 atbilstīgi un līdzsvaroti, lai to efektīvi pārvaldītu.
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Grozījums Nr. 322
Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veicina radiofrekvenču 
izmantošanas harmonizāciju visā Kopienā 
atbilstīgi vajadzībai nodrošināt to faktisku 
un efektīvu izmantošanu un saskaņā ar 
Lēmumu Nr. 676/2002/EK 
(Radiofrekvenču spektra lēmums).

2. Dalībvalstis veicina radiofrekvenču 
izmantošanas harmonizāciju visā Kopienā 
atbilstīgi vajadzībai nodrošināt to faktisku 
un efektīvu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir saskaņā ar grozījumu Nr. 58, ar ko svītro atsauci uz Radiofrekvenču spektra 
lēmumu, lai izveidotu integrētus, vienkāršotus un saskanīgus spektra reglamentējošos 
noteikumus.

Grozījums Nr. 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veicina radiofrekvenču 
izmantošanas harmonizāciju visā Kopienā 
atbilstīgi vajadzībai nodrošināt to faktisku 
un efektīvu izmantošanu un saskaņā ar 
Lēmumu Nr. 676/2002/EK 
(Radiofrekvenču spektra lēmums).

2. Dalībvalstis veicina radiofrekvenču 
izmantošanas harmonizāciju visā Kopienā 
atbilstīgi vajadzībai nodrošināt to faktisku 
un efektīvu izmantošanu, kas var veicināt 
apjomradītus ietaupījumus un 
patērētājiem izdevīgu pakalpojumu 
savietojamību, un saskaņā ar Lēmumu 
Nr. 676/2002/EK (Radiofrekvenču spektra 
lēmums).
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Or. en

Grozījums Nr. 324
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, 
nevienu radiofrekvenču spektra lietotāju 
nedrīkst atbrīvot no pienākuma maksāt 
parastās nodevas vai maksājumus, kas 
noteikti par spektra izmantošanu.

Or. ro

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu konsekvenci ar 50. apsvērumu. 

Grozījums Nr. 325
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
radiotīklus vai bezvadu piekļuves
tehnoloģijas var izmantot radiofrekvenču 
joslās, kas atvēlētas elektronisko 
komunikāciju pakalpojumiem.

3. Ja vien šā punkta otrajā daļā nav 
paredzēts citādi, dalībvalstis, cik vien 
iespējams, nodrošina to, ka visu veidu 
tehnoloģijas var izmantot radiofrekvenču 
joslās, kas pieejamas elektronisko 
komunikāciju pakalpojumiem, kā noteikts 
attiecīgās valsts radiofrekvenču 
sadalījuma plānā un ITU noteikumos par 
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radiosakariem.

Or. en

Pamatojums

Atsaucēm uz 2002. gada Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK) un ITU
noteikumiem par radiosakariem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ES noteikumu konsekvenci 
un atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, kas ievēroti valsts radiofrekvenču sadalījuma 
tabulās. Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīgas valsts pārvaldes 
iestādes, un šī pārvaldība jānodrošina atbilstīgi ITU procedūrām. Tehnoloģijas un 
pakalpojumu neitralitātes un „elastīguma” politikas kontekstā rodas jautājums par to, kā tajā 
pašā vai blakus joslā var darboties satelītu un virszemes (sevišķi mobilo) sakaru tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 326
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
radiotīklus vai bezvadu piekļuves 
tehnoloģijas var izmantot radiofrekvenču 
joslās, kas atvēlētas elektronisko 
komunikāciju pakalpojumiem.

3. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c un 9.d pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis, cik vien iespējams, veicina
visu veidu radiotīklu vai bezvadu 
piekļuves tehnoloģiju izmantošanu
radiofrekvenču joslās, kas atvēlētas 
elektronisko komunikāciju pakalpojumiem 
saskaņā ar attiecīgās valsts 
radiofrekvenču sadalījuma plānu un ITU
noteikumiem par radiosakariem.

Or. en

Pamatojums

Atsaucēm uz 2002. gada Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK) un ITU
noteikumiem par radiosakariem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ES noteikumu konsekvenci 
un atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, kas ievēroti valsts radiofrekvenču sadalījuma 
tabulās. Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīgas valsts pārvaldes 
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iestādes, un šī pārvaldība jānodrošina atbilstīgi ITU procedūrām.

Grozījums Nr. 327
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 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.

3. 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 
pieejamas elektronisko sakaru 
pakalpojumiem saskaņā ar attiecīgās 
valsts radiofrekvenču sadalījuma tabulu 
un ITU noteikumiem par radiosakariem.

Or. en

Pamatojums

Pievienota norāde uz valsts radiofrekvenču sadalījuma tabulām un ITU noteikumiem par 
radiosakariem.

Grozījums Nr. 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 

3. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
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radiotīklus vai bezvadu piekļuves 
tehnoloģijas var izmantot radiofrekvenču 
joslās, kas atvēlētas elektronisko 
komunikāciju pakalpojumiem.

radiotīklus vai bezvadu piekļuves 
tehnoloģijas var izmantot radiofrekvenču 
joslās, kas atvēlētas elektronisko 
komunikāciju pakalpojumiem saskaņā ar 
attiecīgās valsts radiofrekvenču 
sadalījuma tabulu un ITU noteikumiem 
par radiosakariem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā radiofrekvences darbojas arī aiz ES robežām, ir jāievēro starptautiski saistoši nolīgumi 
par sakaru traucējumu novēršanu.

Grozījums Nr. 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
radiotīklus vai bezvadu piekļuves 
tehnoloģijas var izmantot radiofrekvenču 
joslās, kas atvēlētas elektronisko 
komunikāciju pakalpojumiem.

3. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis veicina visu veidu radiotīklu
vai bezvadu piekļuves tehnoloģiju 
izmantošanu radiofrekvenču joslās, kas 
atvēlētas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem saskaņā ar attiecīgās 
valsts radiofrekvenču sadalījuma tabulu 
un, cik vien iespējams, ņemot vērā 
starptautisko telekomunikāciju 
organizāciju noteikumus, kas 
piemērojami šai jomai.

Or. es

Pamatojums

Pasākumi radiofrekvenču efektīvas izmantošanas un efektīvas pārvaldības veicināšanai ir 
viens no 8. panta 2. punktā noteiktajiem mērķiem, un tie jāīsteno ne tikai attiecībā uz 
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frekvenču joslām, kuru lietošanai vajadzīga vispārēja atļauja, bet arī uz tām frekvenču 
joslām, uz kurām attiecina izmantošanas tiesības.

Grozījums Nr. 330
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
radiotīklus vai bezvadu piekļuves
tehnoloģijas var izmantot radiofrekvenču 
joslās, kas atvēlētas elektronisko 
komunikāciju pakalpojumiem.

3. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
tehnoloģijas var izmantot radiofrekvenču 
joslās, kas atvēlētas elektronisko 
komunikāciju pakalpojumiem.

Or. fr

Pamatojums

Visu veidu tīkli var vienlaicīgi darboties tikai tad, ja ir noteikti īpaši nozīmīgi tehniskie 
ierobežojumi, lai novērstu sakaru traucējumus (piem., radioapraides tīkli un virszemes 
mobilo sakaru tīkli). Tātad attiecībā uz tīkla veidu neitralitāti nevajadzētu piemērot.

Grozījums Nr. 331
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – ievadfrāze

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr dalībvalstis var paredzēt samērīgus 
un nediskriminējošus ierobežojumus 
attiecībā uz izmantotajiem radiotīklu vai 
bezvadu piekļuves tehnoloģiju veidiem, ja 

Tomēr dalībvalstis var paredzēt samērīgus 
un nediskriminējošus ierobežojumus 
attiecībā uz elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem izmantotajiem radiotīklu 
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šādi ierobežojumi ir vajadzīgi, lai: vai bezvadu piekļuves tehnoloģiju veidiem, 
ja šādi ierobežojumi ir vajadzīgi, lai:

Or. en

Pamatojums

Atsaucēm uz 2002. gada Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK) un ITU
noteikumiem par radiosakariem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ES noteikumu konsekvenci 
un atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, kas ievēroti valsts radiofrekvenču sadalījuma 
tabulās. Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīgas valsts pārvaldes 
iestādes, un šī pārvaldība jānodrošina atbilstīgi ITU procedūrām. Tehnoloģijas un 
pakalpojumu neitralitātes un „elastīguma” politikas kontekstā rodas jautājums par to, kā tajā 
pašā vai blakus joslā var darboties satelītu un virszemes (sevišķi mobilo) sakaru tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 332
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) novērstu kaitīgus traucējumus; a) novērstu iespējamus kaitīgus 
traucējumus;

Or. en

Pamatojums

Atsaucēm uz 2002. gada Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK) un ITU
noteikumiem par radiosakariem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ES noteikumu konsekvenci 
un atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, kas ievēroti valsts radiofrekvenču sadalījuma 
tabulās. Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīgas valsts pārvaldes 
iestādes, un šī pārvaldība jānodrošina atbilstīgi ITU procedūrām. Tehnoloģijas un 
pakalpojumu neitralitātes un „elastīguma” politikas kontekstā rodas jautājums par to, kā tajā 
pašā vai blakus joslā var darboties satelītu un virszemes (sevišķi mobilo) sakaru tehnoloģijas.
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Grozījums Nr. 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) novērstu kaitīgus traucējumus; a) novērstu iespējamus kaitīgus 
traucējumus;

Or. es

Pamatojums

Pasākumi radiofrekvenču efektīvas izmantošanas un efektīvas pārvaldības veicināšanai ir 
viens no 8. panta 2. punktā noteiktajiem mērķiem, un tie jāīsteno ne tikai attiecībā uz 
frekvenču joslām, kuru lietošanai vajadzīga vispārēja atļauja, bet arī uz tām frekvenču 
joslām, uz kurām attiecina izmantošanas tiesības.

Grozījums Nr. 334
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) novērstu kaitīgus traucējumus; a) novērstu kaitīgus traucējumus, kas rodas 
tādēļ, ka nav koordinācijas starp 
dalībvalstīm un operatoriem, kuri izmanto 
frekvenču blakus joslas;

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā jāprecizē, ko nozīmē „kaitīgi traucējumi”, piemēram, pārrobežu sakaru 
traucējumi vai sakaru traucējumi starp operatoriem, kuri izmanto frekvenču blakus joslas.
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Grozījums Nr. 335
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti; 

Or. en

Pamatojums

Ne tikai kaitīgiem traucējumiem, bet arī pakalpojumu kvalitātei ir jābūt kritērijam, pēc kura 
nosaka ierobežojumus tehnoloģijas neitralitātei. Tas ir jo īpaši svarīgi gadījumos, kad atļauta 
radiofrekvenču spektra koplietošana. Turklāt ir jāiekļauj norāde uz attiecīgajiem 
starptautiskajiem nolīgumiem (piem., ITU). Iespējamo ierobežojumu sarakstā ir jāiekļauj 
„universāla vai sabiedriska pakalpojuma sniegšana”. Fiksētos tīklus nomaina mobilo sakaru 
tīkli, un ir jānodrošina, lai mobilo sakaru tīkli būtu viens no universālu pakalpojumu 
sniegšanas līdzekļiem. Jāsvītro atsauces uz 9.c pantu.

Grozījums Nr. 336
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) aizsargātu sabiedrības veselību pret 
elektromagnētiskajiem laukiem;

b) nodrošinātu pakalpojumu tehnisko 
kvalitāti;

Or. en

Pamatojums

Atsaucēm uz 2002. gada Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK) un ITU
noteikumiem par radiosakariem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ES noteikumu konsekvenci 
un atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, kas ievēroti valsts radiofrekvenču sadalījuma 
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tabulās. Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīgas valsts pārvaldes 
iestādes, un šī pārvaldība jānodrošina atbilstīgi ITU procedūrām. Tehnoloģijas un 
pakalpojumu neitralitātes un „elastīguma” politikas kontekstā rodas jautājums par to, kā tajā 
pašā vai blakus joslā var darboties satelītu un virszemes (sevišķi mobilo) sakaru tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 337
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) maksimāli nodrošinātu radiofrekvenču 
koplietošanu, ja šo frekvenču 
izmantošanai vajadzīga vispārēja atļauja, 
vai

c) pildītu saistības saskaņā ar 
starptautiskiem nolīgumiem par frekvenču 
izmantošanu vai saskaņā ar ITU
noteikumiem par radiosakariem;

Or. en

Pamatojums

Atsaucēm uz 2002. gada Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK) un ITU 
noteikumiem par radiosakariem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ES noteikumu konsekvenci 
un atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, kas ievēroti valsts radiofrekvenču sadalījuma 
tabulās. Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīgas valsts pārvaldes 
iestādes, un šī pārvaldība jānodrošina atbilstīgi ITU procedūrām.

Grozījums Nr. 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) maksimāli nodrošinātu radiofrekvenču 
koplietošanu, ja šo frekvenču 
izmantošanai vajadzīga vispārēja atļauja

c) veicinātu radiofrekvenču efektīvu 
izmantošanu un nodrošinātu to efektīvu 
pārvaldību, kā arī pakalpojumu tehnisko 
kvalitāti
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Or. es

Pamatojums

Pasākumi radiofrekvenču efektīvas izmantošanas un efektīvas pārvaldības veicināšanai ir
viens no 8. panta 2. punktā noteiktajiem mērķiem, un tie jāīsteno ne tikai attiecībā uz 
frekvenču joslām, kuru lietošanai vajadzīga vispārēja atļauja, bet arī uz tām frekvenču 
joslām, uz kurām attiecina izmantošanas tiesības.

Grozījums Nr. 339
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) maksimāli nodrošinātu radiofrekvenču 
koplietošanu, ja šo frekvenču 
izmantošanai vajadzīga vispārēja atļauja,
vai

c) nodrošinātu radiofrekvenču efektīvu 
izmantošanu vai 

Or. en

Pamatojums

Atsaucēm uz 2002. gada Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK) un ITU
noteikumiem par radiosakariem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ES noteikumu konsekvenci 
un atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, kas ievēroti valsts radiofrekvenču sadalījuma 
tabulās. Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīgas valsts pārvaldes 
iestādes, un šī pārvaldība jānodrošina atbilstīgi ITU procedūrām. Tehnoloģijas un 
pakalpojumu neitralitātes un „elastīguma” politikas kontekstā rodas jautājums par to, kā tajā 
pašā vai blakus joslā var darboties satelītu un virszemes (sevišķi mobilo) sakaru tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 340
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) maksimāli nodrošinātu radiofrekvenču 
koplietošanu, ja šo frekvenču 
izmantošanai vajadzīga vispārēja atļauja,
vai

c) maksimāli nodrošinātu radiofrekvenču 
koplietošanu vai

Or. en

Grozījums Nr. 341
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2.daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) aizsargātu sabiedrības veselību pret 
elektromagnētiskajiem laukiem vai

Or. en

Pamatojums

Atsaucēm uz 2002. gada Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK) un ITU
noteikumiem par radiosakariem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ES noteikumu konsekvenci 
un atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, kas ievēroti valsts radiofrekvenču sadalījuma 
tabulās. Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīgas valsts pārvaldes 
iestādes, un šī pārvaldība jānodrošina atbilstīgi ITU procedūrām. Tehnoloģijas un 
pakalpojumu neitralitātes un „elastīguma” politikas kontekstā rodas jautājums par to, kā tajā 
pašā vai blakus joslā var darboties satelītu un virszemes (sevišķi mobilo) sakaru tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 342
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) nodrošinātu radiofrekvenču efektīvu 
izmantošanu vai

Or. en

Grozījums Nr. 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2.daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) nodrošinātu radiofrekvenču spektra 
efektīvu izmantošanu;

Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektra politikas vispārējam mērķim ir jābūt spektra efektīvas izmantošanas 
nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 344
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) sasniegtu vispārēju interešu mērķi, kas 
noteikts saskaņā ar 4. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegti vispārēju interešu mērķi.

Grozījums Nr. 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) sasniegtu vispārēju interešu mērķi, kas 
noteikts saskaņā ar 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai nodrošinātu saskanību ar 9. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 346
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2.daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pildītu saistības saskaņā ar attiecīgiem 
starptautiskiem nolīgumiem par 
frekvenču izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Ne tikai kaitīgiem traucējumiem, bet arī pakalpojumu kvalitātei ir jābūt kritērijam, pēc kura 
nosaka ierobežojumus tehnoloģijas neitralitātei. Tas ir jo īpaši svarīgi gadījumos, kad atļauta 
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radiofrekvenču spektra koplietošana. Turklāt ir jāiekļauj norāde uz attiecīgajiem 
starptautiskajiem nolīgumiem (piem., ITU). Iespējamo ierobežojumu sarakstā ir jāiekļauj 
„universāla vai sabiedriska pakalpojuma sniegšana”. Fiksētos tīklus nomaina mobilo sakaru 
tīkli, un ir jānodrošina, lai mobilo sakaru tīkli būtu viens no universālu pakalpojumu 
sniegšanas līdzekļiem. Jāsvītro atsauces uz 9.c pantu.

Grozījums Nr. 347
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka reizi trijos 
gados tiek veikti tehniskie mērījumi un 
epidemioloģiskie apsekojumi, lai noteiktu 
pasākumus, kas vajadzīgi sabiedrības 
veselības aizsardzībai pret 
elektromagnētiskajiem laukiem.

Or. ro

Pamatojums

Ņemot vērā daudzu paustās bažas par elektromagnētisko lauku ietekmi uz sabiedrības 
veselību, regulāri jāveic epidemioloģiski apsekojumi un īpaši mērījumi.

Grozījums Nr. 348
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 1. daļa

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 

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 
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var sniegt radiofrekvenču joslās, kas 
atvēlētas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem. Tomēr dalībvalstis var 
paredzēt samērīgus un nediskriminējošus 
ierobežojumus attiecībā uz sniedzamo 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
veidiem.

var sniegt radiofrekvenču joslās, kas 
pieejamas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem, kā noteikts attiecīgās 
valsts radiofrekvenču sadalījuma tabulā 
un ITU noteikumos par radiosakariem. 
Tomēr dalībvalstis var paredzēt samērīgus 
un nediskriminējošus pasākumus attiecībā 
uz sniedzamo elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu veidiem.

Or. en

Pamatojums

Pakalpojuma neitralitāte ir jādefinē atbilstīgi ITU noteikumos paredzētajām iespējām, kuros 
ir precizēts, kādus pakalpojumus var vienlaicīgi sniegt dažādās frekvenču joslās. Ja ir šāda 
juridiski pareiza pakalpojumu neitralitātes definīcija, tad pasākumi, kas saskaņā ar ITU
noteikumiem pieņemti, lai nodrošinātu sabiedrības interešu mērķus, ir nevis šī principa 
ierobežojums, bet gan rezultāts. Pārredzamības nolūkā visi vispārēju interešu mērķi ir 
jādefinē valsts tiesību aktos atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 349
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 1. daļa

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 
pieejamas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem, kā noteikts attiecīgās 
valsts radiofrekvenču sadalījuma tabulā 
un ITU noteikumos par radiosakariem. 
Tomēr dalībvalstis var paredzēt samērīgus 
un nediskriminējošus pasākumus attiecībā 
uz sniedzamo elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu veidiem.
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Or. en

Pamatojums

Pakalpojuma neitralitāte ir jādefinē atbilstīgi ITU noteikumos paredzētajām iespējām, kuros 
ir precizēts, kādus pakalpojumus var vienlaicīgi sniegt dažādās frekvenču joslās. Ja ir šāda 
juridiski pareiza pakalpojumu neitralitātes definīcija, tad pasākumi, kas saskaņā ar ITU
noteikumiem pieņemti, lai nodrošinātu sabiedrības interešu mērķus, ir nevis šī principa 
ierobežojums, bet gan rezultāts. Pārredzamības nolūkā visi vispārēju interešu mērķi ir 
jādefinē valsts tiesību aktos atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem. Atsauce tikai uz kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu plurālisma veicināšanu ir pārāk šaura, un tā 
neaptver visus vispārējo interešu mērķus, kuri jāsasniedz, īstenojot audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu politikas stratēģijas.

Grozījums Nr. 350
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 1. daļa

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 nav 
paredzēts citādi, dalībvalstis, cik vien 
iespējams, veicina visu veidu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu izmantošanu
radiofrekvenču joslās, kas atvēlētas 
elektronisko komunikāciju pakalpojumiem,
saskaņā ar attiecīgās valsts 
radiofrekvenču sadalījuma plānu un ITU
noteikumiem par radiosakariem. Tomēr 
dalībvalstis var paredzēt samērīgus un 
nediskriminējošus ierobežojumus attiecībā 
uz sniedzamo elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu veidiem.

Or. en

Pamatojums

Atsaucēm uz 2002. gada Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK) un ITU
noteikumiem par radiosakariem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ES noteikumu konsekvenci 
un atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, kas ievēroti valsts radiofrekvenču sadalījuma 
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tabulās. Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīgas valsts pārvaldes 
iestādes, un šī pārvaldība jānodrošina atbilstīgi ITU procedūrām.

Grozījums Nr. 351
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 1. daļa

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 nav 
paredzēts citādi, dalībvalstis, cik vien 
iespējams, veicina visu veidu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu izmantošanu
radiofrekvenču joslās, kas pieejamas
elektronisko komunikāciju pakalpojumiem, 
saskaņā ar attiecīgās valsts 
radiofrekvenču sadalījuma plānu un ITU
noteikumiem par radiosakariem. Tomēr 
dalībvalstis var paredzēt samērīgus un 
nediskriminējošus ierobežojumus attiecībā 
uz sniedzamo elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu veidiem.

Or. en

Pamatojums

Atsaucēm uz 2002. gada Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK) un ITU
noteikumiem par radiosakariem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ES noteikumu konsekvenci 
un atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, kas ievēroti valsts radiofrekvenču sadalījuma 
tabulās. Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīgas valsts pārvaldes 
iestādes, un šī pārvaldība jānodrošina atbilstīgi ITU procedūrām. Tehnoloģijas un 
pakalpojumu neitralitātes un „elastīguma” politikas kontekstā rodas jautājums par to, kā tajā 
pašā vai blakus joslā var darboties satelītu un virszemes (sevišķi mobilo) sakaru tehnoloģijas.
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Grozījums Nr. 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 1. daļa

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 veicina pasākumus, lai 
nodrošinātu, 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 
saskaņā ar valsts radiofrekvenču 
sadalījuma tabulu un attiecīgā gadījumā 
saskaņā ar Starptautiskās 
telekomunikāciju savienības (ITU) 
noteikumiem. 

Or. es

Pamatojums

Par pirmo priekšlikumu — ir jāiekļauj norāde uz to, ka ir nepieciešama valstu radiofrekvenču 
sadalījuma tabulu un attiecīgo starptautisko noteikumu atbilstība.

Par otro priekšlikumu — nepieciešamība nodrošināt pakalpojumu augstu kvalitāti tiešajiem 
lietotājiem ir viens no vispārēju interešu mērķiem.

Par trešo priekšlikumu — ir jāiekļauj norāde uz radio un televīzijas pakalpojumu īpašo 
specifiku.
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Grozījums Nr. 353
Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 1. daļa

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 
pieejamas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem saskaņā ar attiecīgās 
valsts radiofrekvenču sadalījuma tabulu 
un ITU noteikumiem par radiosakariem. 
Tomēr dalībvalstis var paredzēt samērīgus 
un nediskriminējošus ierobežojumus 
attiecībā uz sniedzamo elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu veidiem.

Or. en

Pamatojums

Pakalpojuma neitralitāte nedrīkst pārsniegt iespējas, kas piedāvātas ITU noteikumos par 
radiosakariem, kuros ir noteikts, kādi pakalpojumi var vienlaicīgi darboties konkrētā joslā 
(piem., nodrošināta primāro lietotāju aizsardzība, un kaimiņvalstīm nav iebildumu).

Grozījums Nr. 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 

4. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
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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.

dalībvalstis saskaņā ar starptautiski 
pieņemtiem valsts radiofrekvenču 
sadalījuma plāniem un ITU noteikumiem 
par radiosakariem 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.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā nav atzīts vai minēts, cik svarīgi ir nodrošināt atbilstību ITU noteikumiem un 
procedūrām, kā arī starptautiskiem tiesiski saistošiem ierobežojumiem, ko tie uzliek. Lai 
efektīvi izmantotu radiofrekvenču spektru, ir jānodrošina atbilstība ITU sistematizācijas un 
saskaņošanas procesam.

Grozījums Nr. 355
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 1. daļa

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. 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.

Or. en
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Pamatojums

Ne tikai kaitīgiem traucējumiem, bet arī pakalpojumu kvalitātei ir jābūt kritērijam, pēc kura 
nosaka ierobežojumus tehnoloģijas neitralitātei. Tas ir jo īpaši svarīgi gadījumos, kad atļauta 
radiofrekvenču spektra koplietošana. Turklāt ir jāiekļauj norāde uz attiecīgajiem 
starptautiskajiem nolīgumiem (piem., ITU). Iespējamo ierobežojumu sarakstā ir jāiekļauj 
„universāla vai sabiedriska pakalpojuma sniegšana”. Fiksētos tīklus nomaina mobilo sakaru 
tīkli, un ir jānodrošina, lai mobilo sakaru tīkli būtu viens no universālu pakalpojumu 
sniegšanas līdzekļiem. Jāsvītro atsauces uz 9.c pantu.

Grozījums Nr. 356
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 1. daļa

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 
pieejamas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem. Tomēr dalībvalstis var 
paredzēt samērīgus un nediskriminējošus 
ierobežojumus attiecībā uz sniedzamo 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
veidiem.

Or. en

Pamatojums

ITU noteikumi par radiosakariem attiecas uz radiofrekvenču spektra sadalījumu starp 
valstīm, galvenokārt, lai nodrošinātu aizsardzību pret traucējumiem, taču ar nolūku ļauj 
dalībvalstīm izvēlēties iespēju nepiemērot šos noteikumus valstisku apsvērumu dēļ vai tad, ja 
ir divpusēja vienošanās. Līdzīga iespēja izvēlēties ir vajadzīga arī attiecībā uz valsts 
radiofrekvenču sadalījuma plāniem, jo tie var nebūt pilnībā pārredzami un tiesiski saistoši un 
tajos bieži izdara grozījumus.
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Grozījums Nr. 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

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 telekomunikāciju
pakalpojuma sniegšanai jāizmanto 
konkrēta josla, ir pamatoti, ja ar to 
palīdzību īsteno atbilstīgi Kopienas tiesību 
aktiem noteiktu vispārējo interešu mērķi, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, sociālās, 
reģionālās vai teritoriālās kohēzijas 
veicināšana, radiofrekvenču neefektīvas 
izmantošanas novēršana, nepieciešamība 
nodrošināt atbilstīgu pakalpojuma 
kvalitāti tiešajiem lietotājiem vai — kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, — veicina 
kultūras un valodu daudzveidību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu, un radio 
un televīzijas apraides pakalpojumu 
sniegšanu.

Or. es

Pamatojums

Par pirmo priekšlikumu — ir jāiekļauj norāde uz to, ka ir nepieciešama valstu frekvenču 
sadalījuma tabulu un attiecīgo starptautisko noteikumu atbilstība.

Par otro priekšlikumu — nepieciešamība nodrošināt pakalpojumu augstu kvalitāti tiešajiem 
lietotājiem ir viens no vispārēju interešu mērķiem.

Par trešo priekšlikumu — ir jāiekļauj norāde uz radio un televīzijas pakalpojumu īpašo 
specifiku.
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Grozījums Nr. 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

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 komunikāciju pakalpojuma 
sniegšanai jāizmanto konkrēta josla, ir 
pamatoti, ja ar to palīdzību īsteno valsts 
tiesību aktos atbilstīgi Kopienas tiesību 
aktiem 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, tostarp 
apraides pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Norāde ,,veicina kultūras un valodu daudzveidību un plašsaziņas līdzekļu plurālismu” 
direktīvas 9. panta 4. punkta otrajā daļā ir pārāk ierobežojoša, un tā jāpaplašina, lai to 
attiecinātu konkrēti uz apraides pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 359
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierobežojumi, ar ko nosaka, ka Ierobežojumi, ar ko nosaka, ka 



PE407.631v01-00 30/101 AM\725138LV.doc

LV

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.

elektronisko komunikāciju pakalpojuma 
sniegšanai jāizmanto konkrēta josla, ir 
pamatoti, ja ar to palīdzību īsteno atbilstīgi 
Kopienas tiesību aktiem 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 vai radio un televīzijas 
apraides pakalpojumu sniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai kultūras un plašsaziņas līdzekļu politiku noteiktu dalībvalstis un lai šajā jomā 
valsts līmenī tiktu nodrošināti juridiski aizsardzības pasākumi un izvēles iespējas.

Grozījums Nr. 360
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

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 īsteno valsts 
tiesību aktos atbilstīgi Kopienas tiesību 
aktiem 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.
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Or. en

Pamatojums

Pakalpojuma neitralitāte ir jādefinē atbilstīgi ITU noteikumos paredzētajām iespējām, kuros 
ir precizēts, kādus pakalpojumus var vienlaicīgi sniegt dažādās frekvenču joslās. Ja ir šāda 
juridiski pareiza pakalpojumu neitralitātes definīcija, tad pasākumi, kas saskaņā ar ITU
noteikumiem pieņemti, lai nodrošinātu sabiedrības interešu mērķus, ir nevis šī principa 
ierobežojums, bet gan rezultāts. Pārredzamības nolūkā visi vispārēju interešu mērķi ir 
jādefinē valsts tiesību aktos atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 361
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

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 īsteno valsts 
tiesību aktos atbilstīgi Kopienas tiesību 
aktiem 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

Pakalpojuma neitralitāte ir jādefinē atbilstīgi ITU noteikumos paredzētajām iespējām, kuros 
ir precizēts, kādus pakalpojumus var vienlaicīgi sniegt dažādās frekvenču joslās. Ja ir šāda 
juridiski pareiza pakalpojumu neitralitātes definīcija, tad pasākumi, kas saskaņā ar ITU
noteikumiem pieņemti, lai nodrošinātu sabiedrības interešu mērķus, ir nevis šī principa 
ierobežojums, bet gan rezultāts. Pārredzamības nolūkā visi vispārēju interešu mērķi ir 
jādefinē valsts tiesību aktos atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem. Atsauce tikai uz kultūras un 
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valodu daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu plurālisma veicināšanu ir pārāk šaura, un tā 
neaptver visus vispārējo interešu mērķus, kuri jāsasniedz, īstenojot audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu politikas stratēģijas.

Grozījums Nr. 362
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

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 komunikāciju pakalpojuma 
sniegšanai jāizmanto konkrēta josla, ir 
pamatoti, ja ar to palīdzību īsteno atbilstīgi 
Kopienas tiesību aktiem noteiktu vispārējo 
interešu mērķi, piemēram, dzīvības 
aizsardzība, universālu vai sabiedrisku
pakalpojumu sniegšana, sociālās, 
reģionālās vai teritoriālās kohēzijas 
veicināšana, efektīva radiofrekvenču 
izmantošana vai efektīva radiofrekvenču 
spektra pārvaldība, lai ievērotu 
starptautiskās saistības un praksi, vai 
veicina kultūras un valodu daudzveidību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu.

Or. en

Pamatojums

Atsaucēm uz 2002. gada Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK) un ITU
noteikumiem par radiosakariem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ES noteikumu konsekvenci 
un atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, kas ievēroti valsts radiofrekvenču sadalījuma 
tabulās. Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīgas valsts pārvaldes 
iestādes, un šī pārvaldība jānodrošina atbilstīgi ITU procedūrām.
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Grozījums Nr. 363
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

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 
pakalpojuma sniegšanai jāizmanto 
konkrēta josla, ir pamatoti, ja ar to 
palīdzību īsteno atbilstīgi Kopienas tiesību 
aktiem noteiktu vispārējo interešu mērķi, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, universālu 
vai sabiedrisku pakalpojumu sniegšana, 
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.

Or. en

Pamatojums

Ne tikai kaitīgiem traucējumiem, bet arī pakalpojumu kvalitātei ir jābūt kritērijam, pēc kura 
nosaka ierobežojumus tehnoloģijas neitralitātei. Tas ir jo īpaši svarīgi gadījumos, kad atļauta 
radiofrekvenču spektra koplietošana. Turklāt ir jāiekļauj norāde uz attiecīgajiem 
starptautiskajiem nolīgumiem (piem., ITU). Iespējamo ierobežojumu sarakstā ir jāiekļauj 
„universāla vai sabiedriska pakalpojuma sniegšana”. Fiksētos tīklus nomaina mobilo sakaru 
tīkli, un ir jānodrošina, lai mobilo sakaru tīkli būtu viens no universālu pakalpojumu 
sniegšanas līdzekļiem. Jāsvītro atsauces uz 9.c pantu.

Grozījums Nr. 364
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 2. daļa
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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.

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

Or. de

Pamatojums

Visiem pilsoņiem pieejama Eiropas Informācijas sabiedrība ir viens no galvenajiem 
Lisabonas stratēģijas mērķiem. Tāpēc sabiedrības interesēs ir to konkrēti uzskaitīt kā vienu 
no iemesliem, ar ko pamato iespējamu atkāpšanos no pakalpojuma neitralitātes principa.

Grozījums Nr. 365
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 3. daļa

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 komunikāciju
pakalpojumu konkrētā joslā, var noteikt 
vienīgi tad, ja to pamato vajadzība 
netraucēti sniegt dzīvības aizsardzības 
pakalpojumus vai novērst kaitīgus 
traucējumus.
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Or. en

Pamatojums

Pakalpojuma neitralitāte ir jādefinē atbilstīgi ITU noteikumos paredzētajām iespējām, kuros 
ir precizēts, kādus pakalpojumus var vienlaicīgi sniegt dažādās frekvenču joslās. Ja ir šāda 
juridiski pareiza pakalpojumu neitralitātes definīcija, tad pasākumi, kas saskaņā ar ITU
noteikumiem pieņemti, lai nodrošinātu sabiedrības interešu mērķus, ir nevis šī principa 
ierobežojums, bet gan rezultāts. Pārredzamības nolūkā visi vispārēju interešu mērķi ir 
jādefinē valsts tiesību aktos atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 366
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 3. daļa

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 komunikāciju
pakalpojumu konkrētā joslā, var noteikt 
vienīgi tad, ja to pamato vajadzība 
netraucēti sniegt dzīvības aizsardzības 
pakalpojumus vai novērst kaitīgus 
traucējumus.

Or. en

Pamatojums

Pakalpojuma neitralitāte ir jādefinē atbilstīgi ITU noteikumos paredzētajām iespējām, kuros 
ir precizēts, kādus pakalpojumus var vienlaicīgi sniegt dažādās frekvenču joslās. Ja ir šāda 
juridiski pareiza pakalpojumu neitralitātes definīcija, tad pasākumi, kas saskaņā ar ITU
noteikumiem pieņemti, lai nodrošinātu sabiedrības interešu mērķus, ir nevis šī principa 
ierobežojums, bet gan rezultāts. Pārredzamības nolūkā visi vispārēju interešu mērķi ir 
jādefinē valsts tiesību aktos atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem. Atsauce tikai uz kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu plurālisma veicināšanu ir pārāk šaura, un tā 
neaptver visus vispārējo interešu mērķus, kuri jāsasniedz, īstenojot audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu politikas stratēģijas.
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Grozījums Nr. 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 3. daļa

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.

Ierobežojumu, ar ko aizliedz sniegt jebkādu 
citu elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
konkrētā joslā, var noteikt vienīgi tad, ja to 
pamato vajadzība netraucēti sniegt dzīvības 
aizsardzības pakalpojumus vai nodrošināt 
valsts tiesību aktos atbilstīgi Kopienas 
tiesību aktiem noteikta vispārējo interešu 
mērķa sasniegšanu, piemēram, veicināt 
kultūras un valodu daudzveidību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai kultūras un plašsaziņas līdzekļu politiku noteiktu dalībvalstis un lai šajā jomā 
valsts līmenī tiktu nodrošināti juridiski aizsardzības pasākumi un izvēles iespējas.

Grozījums Nr. 368
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 3. daļa

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.

Ierobežojumu, ar ko aizliedz sniegt 
jebkādu citu elektronisko komunikāciju
pakalpojumu konkrētā joslā, var noteikt 
vienīgi tad, ja to pamato vajadzība 
netraucēti sniegt dzīvības aizsardzības 
pakalpojumus vai nodrošināt valsts tiesību 
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aktos atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem 
noteikta vispārējo interešu mērķa 
sasniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Atsaucēm uz 2002. gada Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK) un ITU
noteikumiem par radiosakariem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ES noteikumu konsekvenci 
un atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, kas ievēroti valsts radiofrekvenču sadalījuma 
tabulās. Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīgas valsts pārvaldes 
iestādes, un šī pārvaldība jānodrošina atbilstīgi ITU procedūrām.

Grozījums Nr. 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 3. daļa

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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Dalībvalstis regulāri pārskata 3. un 
4. punktā minēto ierobežojumu 
nepieciešamību. Dalībvalstīm ir tiesības 
noteikt jebkura izņēmuma apjomu un veidu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai kultūras un plašsaziņas līdzekļu politiku noteiktu dalībvalstis un lai šajā jomā 
valsts līmenī tiktu nodrošināti juridiski aizsardzības pasākumi un izvēles iespējas.

Grozījums Nr. 371
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 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 vispārējo interešu mērķu
nepieciešamību.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Dalībvalstis regulāri pārskata 3. un 
4. punktā minēto ierobežojumu 
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nepieciešamību. nepieciešamību. Tās sniedz attiecīgu 
ziņojumu, kam jābūt publiski pieejamam.

Or. en

Pamatojums

Konkurētspējīga mobilo sakaru nozare ar visiem pilsoņiem nodrošinātu labāku pieeju 
informācijas sabiedrībai tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem Lisabonas stratēģijas 
pamatelementiem, kā arī par vienu no Eiropas politikas stratēģiju mērķiem, jo šāda nozare 
veicinās ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību Eiropā. Grozījumā nepārprotami pieņemts, 
ka šis mērķis ir viens no vispārēju interešu mērķiem. Tāpēc ar to var pamatot atkāpes no 
pakalpojuma neitralitātes principa.

Grozījums Nr. 373
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta 3. un 4. punktu radiofrekvenču 
sadalījumam un piešķīrumiem piemēro pēc 
2009. gada 31. decembra.

6. Šā panta 3. un 4. punktu radiofrekvenču 
sadalījumam un piešķīrumiem piemēro 
[transponēšanas datums].

Or. en

Grozījums Nr. 374
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis plāno sadalīt sevišķi 
augstu frekvenču (UHF) joslu IV/V (470–
862 Mhz) spektru vienādās daļās 
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turpmākai apraides un mobilo sakaru 
pakalpojumu attīstībai.
Dalībvalstis ņem vērā 2007. gada 
Pasaules radiosakaru konferences 
rezultātus. Ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā atbrīvo 
saskaņotu 790–862 Mhz apakšjoslu un 
atvēl to mobilo sakaru platjoslas 
pakalpojumiem.
Pēc tīkla operatora pieprasījuma valsts 
pārvaldes iestāde izvērtē, vai spēkā esošais 
radiofrekvenču sadalījums un piešķīrumi 
platjoslas pakalpojumu vajadzībām ir 
nepieciešami 9. panta 4. punktā minēto 
mērķu sasniegšanai. Šo novērtējumu veic 
trīs mēnešu laikā. Ja konstatē, ka 
attiecīgais sadalījums un piešķīrumi nav 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai, 
valsts pārvaldes iestāde sešu mēnešu laikā 
nodrošina jaunu sadalījumu un 
piešķīrumus mobilo sakaru pakalpojumu 
vajadzībām. Pārliecinošu iemeslu dēļ 
valsts pārvaldes iestāde, iepriekš par to 
paziņojot Komisijai, var pieņemt lēmumu 
par konkrēto radiofrekvenču pārdali.

Or. en

Pamatojums

Mobilo sakaru platjoslas tehnoloģijas nodrošinās piekļuvi internetam un mazinās „digitālo 
plaisu” jo īpaši lauku rajonos. Ar šādu pamatojumu, šķiet, ir ieteicams agri ieviest mobilo 
sakaru interneta pakalpojumus, kā arī formulēt pamatotus tiesiskos noteikumus, kas šai jomai 
piemērojami. No otras puses, ir jāņem vērā apraides nozares intereses un mērķi — veicināt 
kultūras un valodu daudzveidību un plašsaziņas līdzekļu plurālismu. Dalībvalstīm attiecīgi 
jāplāno izmantot sevišķi augstu frekvenču (UHF) joslu IV/V (470–862 Mhz) spektru vienādās 
daļās turpmākai apraides un mobilo sakaru pakalpojumu attīstībai.
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Grozījums Nr. 375
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis plāno sadalīt sevišķi 
augstu frekvenču (UHF) joslu IV/V (470–
862 Mhz) spektru vienādās daļās 
turpmākai apraides un mobilo sakaru 
pakalpojumu attīstībai.
Dalībvalstis vispirms ņem vērā 2007. gada 
Pasaules radiosakaru konferences 
rezultātus. Iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 
sešu mēnešu laikā pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas, atbrīvo saskaņotu 790–
862 Mhz apakšjoslu un atvēl to mobilo 
sakaru platjoslas pakalpojumiem.
Pēc tam vismaz trešo daļu no papildu 
spektra, kas būs atvēlēts UHF joslās IV/V 
(470–862 MHz), īstenojot apraides 
pakalpojumu digitalizāciju, nekavējoties 
sadala un piešķir mobilo sakaru platjoslas 
tīkliem, līdz tiek sasniegts šā punkta 
pirmajā daļā minētais mērķis. 
Radiofrekvenču sadalījumu un 
piešķīrumus mobilo sakaru platjoslas 
tīkliem veic saskaņotā veidā. Šim 
nolūkam nekavējoties sāk īstenot 
vajadzīgās plānošanas procedūras.
Pēc mobilo sakaru tīkla operatora 
pieprasījuma valsts pārvaldes iestāde 
izvērtē, vai spēkā esošais radiofrekvenču 
sadalījums un piešķīrumi platjoslas 
pakalpojumu vajadzībām ir nepieciešami 
9. panta 4. punktā minēto mērķu 
sasniegšanai. Šo novērtējumu veic trīs 
mēnešu laikā. Ja konstatē, ka attiecīgais 
sadalījums un piešķīrumi nav vajadzīgi 
minēto mērķu sasniegšanai, valsts 
pārvaldes iestāde sešu mēnešu laikā 
nodrošina jaunu sadalījumu un 
piešķīrumus mobilo sakaru pakalpojumu 
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vajadzībām. Ja ir pārliecinoši iemesli, 
valsts pārvaldes iestāde, iepriekš par to 
paziņojot Komisijai, var vēl par trim 
mēnešiem pagarināt termiņu.

Or. en

Pamatojums

Josla, kuras frekvence nepārsniedz 1 GHz, ir īpaši nozīmīga, jo tā nodrošina mobilo sakaru 
risinājumiem izdevīgu vidi. Tas attiecas arī konkrēti uz UHF joslu IV/V (470–862 MHz), ko 
pašlaik izmanto galvenokārt televīzijas apraidei. Pateicoties fizikālajiem raksturlielumiem, šis 
spektrs nodrošina tālāku apraidi, un tāpēc tam vajadzīgs salīdzinoši mazāk bāzes staciju lielu 
teritoriju pārklājumam. Šī iemesla dēļ nākamās paaudzes mobilo sakaru platjoslas tīklu 
izveide varētu būt rentablāks risinājums lauku rajonos.

Grozījums Nr. 376
Ján Hudacký

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis plāno sadalīt sevišķi 
augstu frekvenču (UHF) joslu IV/V (470–
862 Mhz) spektru vienādās daļās 
turpmākai apraides un mobilo sakaru 
pakalpojumu attīstībai.
Dalībvalstis vispirms ņem vērā 2007. gada 
Pasaules radiosakaru konferences 
rezultātus. Iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 
sešu mēnešu laikā pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas, atbrīvo saskaņotu 790–
862 Mhz apakšjoslu un atvēl to mobilo 
sakaru platjoslas pakalpojumiem.
Pēc tam vismaz divas trešdaļas no papildu 
spektra, kas būs atvēlēts UHF joslās IV/V 
(470–862 MHz), īstenojot apraides 
pakalpojumu digitalizāciju, nekavējoties 
sadala un piešķir mobilo sakaru platjoslas 
tīkliem, līdz tiek sasniegts šā punkta 
pirmajā daļā minētais mērķis. 
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Radiofrekvenču sadalījumu un 
piešķīrumus mobilo sakaru platjoslas 
tīkliem veic saskaņotā veidā. Šim 
nolūkam nekavējoties sāk īstenot 
vajadzīgās plānošanas procedūras.
Pēc mobilo sakaru tīkla operatora 
pieprasījuma valsts pārvaldes iestāde 
izvērtē, vai spēkā esošais radiofrekvenču 
sadalījums un piešķīrumi platjoslas 
pakalpojumu vajadzībām ir nepieciešami 
9. panta 4. punktā minēto mērķu 
sasniegšanai. Šo novērtējumu veic trīs 
mēnešu laikā. Ja konstatē, ka attiecīgais 
sadalījums un piešķīrumi nav vajadzīgi 
minēto mērķu sasniegšanai, valsts 
pārvaldes iestāde sešu mēnešu laikā 
nodrošina jaunu sadalījumu un 
piešķīrumus mobilo sakaru pakalpojumu 
vajadzībām. Ja ir pārliecinoši iemesli, 
valsts pārvaldes iestāde, iepriekš par to 
paziņojot Komisijai, var vēl par trim 
mēnešiem pagarināt termiņu.

Or. en

Pamatojums

Mobilo sakaru platjoslas tīkli nodrošinās piekļuvi internetam lauku rajonos. Steidzami 
jādefinē pamatoti tiesiskie noteikumi, kas šai jomai piemērojami. Turklāt ir jāņem vērā 
apraides nozares intereses un mērķi — veicināt kultūras un valodu daudzveidību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu. Dalībvalstīm attiecīgi jāplāno izmantot UHF joslas IV/V 
(470–862 Mhz) vienādās daļās turpmākai apraides un mobilo sakaru pakalpojumu attīstībai.

Grozījums Nr. 377
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis cenšas sadalīt UHF joslu 
IV/V (470–862 MHz) frekvences vienādās 
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daļās turpmākai radioapraides un mobilo 
sakaru pakalpojumu attīstībai.
Dalībvalstīm vispirms jāņem vērā 
2007. gada Pasaules radiosakaru 
konferences rezultāti. Iespējami drīz un 
ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā ir jāatbrīvo 
saskaņota 790–862 Mhz apakšjosla un tā 
jāatvēl mobilo sakaru platjoslas 
pakalpojumiem.
Pēc tam vismaz divas trešdaļas no 
radiofrekvencēm, kas būs papildus 
atvēlētas UHF joslā IV/V (470–862 MHz), 
īstenojot radioapraides digitalizāciju, 
jāsadala un jāpiešķir tieši mobilo sakaru 
platjoslas tīkliem, līdz tiek sasniegts 
mērķis — frekvenču 50:50 sadalījums 
radioapraidei un mobilo sakaru 
pakalpojumiem. Radiofrekvences ir 
jāsadala saskaņotā veidā. Pēc tam sāk 
īstenot vajadzīgās plānošanas procedūras.
Pēc mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja 
pieprasījuma valsts pārvaldes iestādei ir 
jāpārbauda, vai spēkā esošais 
radiofrekvenču sadalījums un piešķīrumi 
radioapraides vajadzībām ir nepieciešami, 
lai sasniegtu 9. panta 4. punktā minētos 
mērķus. Šī pārbaude ir jāveic triju 
mēnešu laikā. Ja tiek konstatēts, ka 
sadalījums un piešķīrumi nav vajadzīgi šo 
mērķu sasniegšanai, valsts pārvaldes 
iestādei nākamo sešu mēnešu laikā ir 
jāveic pārdale, nodrošinot piešķīrumus 
mobilo sakaru pakalpojumiem. Steidzamu 
iemeslu dēļ valsts pārvaldes iestāde, 
iepriekš par to paziņojot Komisijai, var vēl 
par trim mēnešiem pagarināt termiņu.

Or. de

Pamatojums

Im Falle einer ausreichenden Zuteilung von Frequenzen im UHF Band können mobile 
Breitbanddienste einen großen Beitrag zur Überwindung der digitalen Kluft leisten und damit 
auch Bürgern in ländlichen Regionen einen Zugang zur Informationsgesellschaft bieten. 
Deshalb ist eine rasche Zuteilung an Anbieter von mobilen Breitbanddiensten zu begrüßen. 
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Weiterhin sind zur Wahrung der kulturellen Vielfalt auch die Interessen der Rundfunkanbieter 
zu berücksichtigen, so dass eine hälftige Teilung der Frequenzen zwischen Rundfunkanbietern 
und Mobilfunkanbietern angemessen erscheint. Um Planungssicherheit für die Beteiligten zu 
erreichen ist es wichtig, daß die Richtlinie konkrete Vorgaben für die Zuteilung der 
sogenannten digitalen Dividende macht.

Grozījums Nr. 378
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
izveidots digitālās dividendes 
radiofrekvenču spektrs, kas garantēs 
visiem labāku pieeju informācijas 
sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošinās turpmāku saskaņotu tehnoloģijas attīstību apraides un mobilo sakaru 
platjoslas pakalpojumiem, lai novērstu jebkurus iespējamos šķēršļus un iespējami drīz 
paplašinātu rentablu piekļuvi platjoslu tīkliem visā Eiropā.

Grozījums Nr. 379
Gianni De Michelis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis piemēro 3.–6. punkta 
noteikumus, maksimāli ņemot vērā 
attiecīgo tehnisko un standartizācijas 
organizāciju novērtējumu un pēc 
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apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām. Piemērojot šo pantu, 
dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai 
garantētu godīgu konkurenci, nodrošinot, 
ka pilnībā tiek ņemti vērā ar 
radiofrekvenču iegādi saistītie tirgus 
dalībnieku ieguldījumi.

Or. en

Pamatojums

Piemērojot tehnoloģijas un pakalpojuma neitralitātes principus, nedrīkst kaitēt 
ieguldījumiem, jo īpaši tiem, ko veikuši mobilo sakaru operatori, iegādājoties trešās paaudzes 
radiofrekvenču spektra licences, un privātie apraides uzņēmumi frekvenču tirdzniecības 
procesā. Turklāt šie principi jāpiemēro atbilstīgi mērķim — veicināt tirgus pareizas darbības 
mehānismu un godīgu konkurenci tirgū.

Grozījums Nr. 380
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants Svītrots
Spēkā esošo tiesību ierobežojumu 

pārskatīšana
1. Piecu gadu laikposmā, kas sākas 
[2010. gada 1. janvārī], dalībvalstis 
nodrošina to, ka radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību turētāji, kuriem 
šādas tiesības piešķirtas pirms minētā 
datuma, var iesniegt kompetentajai valsts 
pārvaldes iestādei pieteikumu atkārtoti 
izvērtēt viņiem piešķirto tiesību 
ierobežojumus saskaņā ar 9. panta 3. un 
4. punktu. 
Pirms šāda lēmuma pieņemšanas 
kompetentā valsts pārvaldes iestāde 
paziņo tiesību turētājam par ierobežojumu 
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atkārtotu izvērtēšanu, norādot tiesību 
apjomu pēc atkārtotas izvērtēšanas un 
ļaujot viņam pieņemamā termiņā anulēt
pieteikumu. 
Ja tiesību turētājs anulē pieteikumu, 
tiesības nemainās līdz dienai, kad tās 
zaudē spēku, vai arī līdz 5 gadu laikposma 
beigām, atkarībā no tā, kura diena ir 
agrāk.
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.
3. Pēc 1. punktā minētā piecu gadu 
laikposma beigām dalībvalstis veic 
atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu to, 
ka 9. panta 3. un 4. punktu piemēro 
visiem pārējiem radiofrekvenču 
piešķīrumiem un sadalījumam, kas bija 
spēkā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā.
4. Piemērojot šo pantu, dalībvalstis veic 
atbilstīgus pasākumus godīgas 
konkurences nodrošināšanai.

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošo tiesību piespiedu pārskatīšana var radīt ievērojamas neskaidrības uzņēmējiem un 
mazināt ieguldījumus, nerēķinoties ar daudzu operatoru faktisko situāciju tirgū.
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Grozījums Nr. 381
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants Svītrots
Spēkā esošo tiesību ierobežojumu 

pārskatīšana
1. Piecu gadu laikposmā, kas sākas 
[2010. gada 1. janvārī], dalībvalstis 
nodrošina to, ka radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību turētāji, kuriem 
šādas tiesības piešķirtas pirms minētā 
datuma, var iesniegt kompetentajai valsts 
pārvaldes iestādei pieteikumu atkārtoti 
izvērtēt viņiem piešķirto tiesību 
ierobežojumus saskaņā ar 9. panta 3. un 
4. punktu. 
Pirms šāda lēmuma pieņemšanas 
kompetentā valsts pārvaldes iestāde 
paziņo tiesību turētājam par ierobežojumu 
atkārtotu izvērtēšanu, norādot tiesību 
apjomu pēc atkārtotas izvērtēšanas un 
ļaujot viņam pieņemamā termiņā anulēt 
pieteikumu. 
Ja tiesību turētājs anulē pieteikumu, 
tiesības nemainās līdz dienai, kad tās 
zaudē spēku, vai arī līdz 5 gadu laikposma 
beigām, atkarībā no tā, kura diena ir 
agrāk.
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 
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mērķa sasniegšanai vairs nav vajadzīga, 
piemēro jaunu piešķīruma procedūru 
atbilstīgi Atļauju izsniegšanas direktīvas 
7. panta 2. punktam.
3. Pēc 1. punktā minētā piecu gadu 
laikposma beigām dalībvalstis veic 
atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu to, 
ka 9. panta 3. un 4. punktu piemēro 
visiem pārējiem radiofrekvenču 
piešķīrumiem un sadalījumam, kas bija 
spēkā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā.
4. Piemērojot šo pantu, dalībvalstis veic 
atbilstīgus pasākumus godīgas 
konkurences nodrošināšanai.

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošo tiesību piespiedu pārskatīšana var radīt ievērojamas neskaidrības uzņēmējiem un 
mazināt ieguldījumus, nerēķinoties ar daudzu operatoru faktisko situāciju tirgū.

Grozījums Nr. 382
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piecu gadu laikposmā, kas sākas 
[2010. gada 1. janvārī], dalībvalstis 
nodrošina to, ka radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību turētāji, kuriem šādas 
tiesības piešķirtas pirms minētā datuma, 
var iesniegt kompetentajai valsts pārvaldes 
iestādei pieteikumu atkārtoti izvērtēt 
viņiem piešķirto tiesību ierobežojumus 
saskaņā ar 9. panta 3. un 4. punktu.

1. Viena gada laikposmā, kas sākas 
[2010. gada 1. janvārī], dalībvalstis 
nodrošina to, ka radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību turētāji, kuriem šādas 
tiesības piešķirtas pirms minētā datuma, 
var iesniegt kompetentajai valsts pārvaldes 
iestādei pieteikumu atkārtoti izvērtēt 
viņiem piešķirto tiesību ierobežojumus 
saskaņā ar 9. panta 3. un 4. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Laikposms, sākot no kura dalībvalstīm ir jāpiemēro jaunie noteikumi par radiofrekvenču 
pārvaldību, ir jāsamazina līdz vienam gadam. Jo ātrāk būtu iespējama radiofrekvenču 
spektra reforma, jo drīzāk operatori varētu uzlabot savas darbības efektivitāti, ilgtermiņā 
nodrošinot klientiem zemākas cenas un labākus pakalpojumus. Licences īpašniekiem 
atbilstoši viņu tiesībām ir jābūt iespējai pēc izvēles izmantot savas radiofrekvenču joslas 
jebkuras standartizētas tehnoloģijas pielietojumam. Lai efektīvi izmantotu radiofrekvenču 
spektru, izšķiroša nozīme ir maksimālai licences tiesību noteiktībai un minimālam spektra 
izmantošanas ierobežojumu skaitam.

Grozījums Nr. 383
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piecu gadu laikposmā, kas sākas 
[2010. gada 1. janvārī], dalībvalstis 
nodrošina to, ka radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību turētāji, kuriem šādas 
tiesības piešķirtas pirms minētā datuma, var 
iesniegt kompetentajai valsts pārvaldes 
iestādei pieteikumu atkārtoti izvērtēt viņiem 
piešķirto tiesību ierobežojumus saskaņā ar 
9. panta 3. un 4. punktu.

1. Piecu gadu laikposmā, kas sākas 
[transponēšanas datums], dalībvalstis var 
nodrošināt to, ka radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību turētāji, kuriem šādas 
tiesības piešķirtas pirms minētā datuma 
vismaz uz pieciem gadiem, var iesniegt 
kompetentajai valsts pārvaldes iestādei 
pieteikumu atkārtoti izvērtēt viņiem piešķirto 
tiesību ierobežojumus saskaņā ar 9. panta 3. 
un 4. punktu. Līdz 2015. gada 1. janvārim 
dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 9. panta 3. un 4. punktu 
piemēro visiem radiofrekvenču 
piešķīrumiem un sadalījumam, kas bija 
spēkā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā.

Or. en
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Grozījums Nr. 384
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piecu gadu laikposmā, kas sākas 
[2010. gada 1. janvārī], dalībvalstis
nodrošina to, ka radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību turētāji, kuriem šādas 
tiesības piešķirtas pirms minētā datuma, var 
iesniegt kompetentajai valsts pārvaldes 
iestādei pieteikumu atkārtoti izvērtēt viņiem 
piešķirto tiesību ierobežojumus saskaņā ar 
9. panta 3. un 4. punktu.

1. Līdz [2015. gada 1. janvārim] dalībvalstis 
veic visus attiecīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 9. panta 3. un 4. punktu 
piemēro visiem radiofrekvenču 
piešķīrumiem un sadalījumam, kas bija 
spēkā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā.

Or. en

Pamatojums

Līdz noteiktajam datumam ir jānodrošina, ka visas licences atbilst 9. panta 3. un 4. punkta 
prasībām, taču dalībvalstīm ir jābūt izvēles iespējām attiecībā uz šā procesa pārvaldību, lai 
ņemtu vērā apstākļus konkrētajā valstī.

Grozījums Nr. 385
Gianni De Michelis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piecu gadu laikposmā, kas sākas 
[2010. gada 1. janvārī], dalībvalstis 
nodrošina to, ka radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību turētāji, kuriem šādas 
tiesības piešķirtas pirms minētā datuma, 
var iesniegt kompetentajai valsts pārvaldes 
iestādei pieteikumu atkārtoti izvērtēt 
viņiem piešķirto tiesību ierobežojumus 

1. Piecu gadu laikposmā, kas sākas [šīs 
direktīvas transponēšanas datums], 
dalībvalstis nodrošina to, ka 
radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
turētāji, kuriem šādas tiesības piešķirtas 
pirms 2010. gada 1. janvāra, var iesniegt 
kompetentajai valsts pārvaldes iestādei 
pieteikumu atkārtoti izvērtēt viņiem 
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saskaņā ar 9. panta 3. un 4. punktu. piešķirto tiesību ierobežojumus saskaņā ar 
9. panta 3. un 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Turpināmības laikposms, kurā valsts pārvaldes iestādēm ir jāļauj esošajiem tiesību turētājiem 
iesniegt pieteikumu par licences izmaiņām, ir atbilstīgs un vajadzīgs, lai īstenotu pāreju no 
spēkā esošās uz jauno ierosināto spektra pārvaldības kārtību. Tā kā ar jauno kārtību tiek 
ieviestas nozīmīgas izmaiņas frekvenču pārvaldības procesā, kuras vērā ņemami ietekmē 
spēkā esošās tiesības, ir jāpagarina termiņš, kas dalībvalstīm un uzņēmumiem ir atvēlēts, lai 
pielāgotos jaunajai kārtībai, un šis termiņš jāpiesaista regulējuma pārskatīšanas grafikam. 
Turklāt tas jādara atbilstīgi mērķim — veicināt tirgus pareizas darbības mehānismu un 
godīgu konkurenci tirgū. 

Grozījums Nr. 386
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piecu gadu laikposmā, kas sākas 
[2010. gada 1. janvārī], dalībvalstis nodrošina 
to, ka radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
turētāji, kuriem šādas tiesības piešķirtas 
pirms minētā datuma, var iesniegt 
kompetentajai valsts pārvaldes iestādei 
pieteikumu atkārtoti izvērtēt viņiem piešķirto 
tiesību ierobežojumus saskaņā ar 9. panta 3. 
un 4. punktu.

1. Piecu gadu laikposmā, kas sākas 
[2010. gada 1. janvārī], dalībvalstis nodrošina 
to, ka radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
turētāji, kuriem šādas tiesības piešķirtas 
pirms minētā datuma, var iesniegt 
kompetentajai valsts iestādei pieteikumu 
atkārtoti izvērtēt viņiem piešķirto tiesību 
ierobežojumus saskaņā ar 9. panta 3. un 
4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Spektra jautājumos kompetentā iestāde ne vienmēr ir valsts pārvaldes iestāde pamatdirektīvas 
nozīmē.
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Grozījums Nr. 387
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms šāda lēmuma pieņemšanas kompetentā 
valsts pārvaldes iestāde paziņo tiesību 
turētājam par ierobežojumu atkārtotu 
izvērtēšanu, norādot tiesību apjomu pēc 
atkārtotas izvērtēšanas un ļaujot viņam 
pieņemamā termiņā anulēt pieteikumu.

Pirms šāda lēmuma pieņemšanas kompetentā 
valsts iestāde paziņo tiesību turētājam par 
ierobežojumu atkārtotu izvērtēšanu, norādot 
tiesību apjomu pēc atkārtotas izvērtēšanas un 
ļaujot viņam pieņemamā termiņā anulēt 
pieteikumu.

Or. en

Pamatojums

Spektra jautājumos kompetentā iestāde ne vienmēr ir valsts pārvaldes iestāde pamatdirektīvas 
nozīmē. 

Grozījums Nr. 388
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiesību turētājs anulē pieteikumu, 
tiesības nemainās līdz dienai, kad tās zaudē 
spēku, vai arī līdz 5 gadu laikposma 
beigām, atkarībā no tā, kura diena ir 
agrāk.

Ja tiesību turētājs anulē pieteikumu, 
tiesības nemainās līdz dienai, kad tās zaudē 
spēku. 

Or. en

Pamatojums

Laikposms, sākot no kura dalībvalstīm ir jāpiemēro jaunie noteikumi par radiofrekvenču 
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pārvaldību, ir jāsamazina līdz vienam gadam. Jo ātrāk būtu iespējama radiofrekvenču 
spektra reforma, jo drīzāk operatori varētu uzlabot savas darbības efektivitāti, ilgtermiņā 
nodrošinot klientiem zemākas cenas un labākus pakalpojumus. Licences īpašniekiem 
atbilstoši viņu tiesībām ir jābūt iespējai pēc izvēles izmantot savas radiofrekvenču joslas 
jebkuras standartizētas tehnoloģijas pielietojumam. Lai efektīvi izmantotu radiofrekvenču 
spektru, izšķiroša nozīme ir maksimālai licences tiesību noteiktībai un minimālam spektra 
izmantošanas ierobežojumu skaitam. 

Grozījums Nr. 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiesību turētājs anulē pieteikumu, 
tiesības nemainās līdz dienai, kad tās zaudē 
spēku, vai arī līdz 5 gadu laikposma 
beigām, atkarībā no tā, kura diena ir 
agrāk.

Ja tiesību turētājs anulē pieteikumu, 
tiesības nemainās līdz dienai, kad tās zaudē 
spēku. 

Or. es

Pamatojums

Tā kā ir spēkā izmantošanas tiesības, kuras varētu ietekmēt trešās personas, ir jānodrošina 
pietiekami daudz laika, lai veiktu vajadzīgos reglamentējošos pasākumus. 

Grozījums Nr. 390
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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 

2. Šis pants neattiecas uz ierobežojumiem, 
ko dalībvalstis noteikušas, lai veicinātu 
kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas 
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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.

mērķus, piemēram, kultūras un valodu 
daudzveidību un plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīm ir jānosaka tehnoloģijas un pakalpojuma neitralitātes principu
ierobežojumu apjoms, veids un ilgums, lai veicinātu kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas 
mērķus, 9. pantā noteiktā pārskatīšanas procedūra šādiem gadījumiem nebūtu piemērota. 
Turklāt 2. punktā ir sajaukti divi atšķirīgi aspekti, proti, ierobežojumu pārskatīšana un pašu 
izmantošanas tiesību pārskatīšana, lai gan uz otro minēto aspektu attiecas 
Direktīvas 2002/20/EK (atļauju izsniegšanas direktīvas) 5. panta 2. punkts. 

Grozījums Nr. 391
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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. Ja 1. punktā minētais tiesību turētājs 
sniedz radio vai televīzijas apraides satura 
pakalpojumus un radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības viņam piešķirtas 
konkrēta vispārējo interešu mērķa 
sasniegšanai, tostarp, lai sniegtu radio vai 
apraides pakalpojumu, tad tiesības 
izmantot šāda mērķa sasniegšanai 
piešķirto radiofrekvenču daļu nemainās, 
līdz tās zaudē spēku. Attiecībā uz to 
radiofrekvenču daļu, kura minētā mērķa 
sasniegšanai vairs nebūtu vajadzīga, 
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piemēro jaunu piešķīruma procedūru 
atbilstīgi Atļauju izsniegšanas direktīvas 
7. panta 2. punktam.

piemēro jaunu piešķīruma procedūru 
atbilstīgi šīs direktīvas 9. panta 3. un 
4. punktam un Atļauju izsniegšanas 
direktīvas 7. panta 2. punktam.

Or. en

Pamatojums

Radio un apraides operatoriem ir jābūt iespējai turpināt sniegt savus pakalpojumus un pat 
tos pilnveidot arī pēc pārejas uz digitālo apraidi.

Grozījums Nr. 392
Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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 sniedz
radio vai televīzijas apraides satura 
pakalpojumus un radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības viņam piešķirtas 
konkrēta vispārējo interešu mērķa 
sasniegšanai, tostarp, lai sniegtu apraides 
pakalpojumus, tad tiesības izmantot to 
radiofrekvenču daļu, kuras ir vajadzīgas šāda 
mērķa sasniegšanai, nemainās, līdz tās zaudē 
spēku. Attiecībā uz to radiofrekvenču daļu, 
kuru neizmanto tikai minētā mērķa 
sasniegšanai, piemēro jaunu piešķīruma 
procedūru atbilstīgi šīs direktīvas 9. panta 3. 
un 4. punktam un Direktīvas 2002/20/EK 
(atļauju izsniegšanas direktīvas) 7. panta 
2. punktam.

Or. en

Pamatojums

Apraides operatoriem ir jābūt iespējai turpināt sniegt savus pakalpojumus un pat tos 
pilnveidot (piem., nodrošinot augstas izšķirtspējas televīzijas (HDTV) apraidi) arī pēc pārejas 
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uz digitālo apraidi. Digitālās dividendes radiofrekvenču spektra daļa, ko neizmantos apraides 
vajadzībām, ir jāpiešķir citām vajadzībām saskaņā ar jaunajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 393
Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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 
sniedz radio vai televīzijas apraides satura 
pakalpojumus un radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības viņam piešķirtas 
konkrēta vispārējo interešu mērķa 
sasniegšanai, tad tiesības izmantot to 
radiofrekvenču daļu, kuras ir piešķirtas 
šāda mērķa sasniegšanai, nemainās, līdz 
tās zaudē spēku. 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 
Direktīvas 2002/20/EK (atļauju
izsniegšanas direktīvas) 7. panta 
2. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 394
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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 

 2. Ja 1. punktā minētais tiesību turētājs 
sniedz radio vai televīzijas apraides satura 
pakalpojumus un radiofrekvenču 



PE407.631v01-00 58/101 AM\725138LV.doc

LV

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.

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 minētā mērķa 
sasniegšanai vairs nav vajadzīga, piemēro 
jaunu piešķīruma procedūru atbilstīgi šīs 
direktīvas 9. panta 3. un 4. punktam un 
Direktīvas 2002/20/EK (atļauju
izsniegšanas direktīvas) 7. panta 
2. punktam. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
pildīti visi priekšnoteikumi, kas vajadzīgi, 
lai ātri sasniegtu 9. panta 7. punktā 
noteiktos mērķus, un ka tiek ievērots šajā 
punktā minētais termiņš.

Or. en

Pamatojums

Teksts papildināts, lai nodrošinātu šā grozījuma atbilstību 9. panta 7. punkta grozījuma 
tekstam.

Grozījums Nr. 395
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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 

2. Ja 1. punktā minētais tiesību turētājs sniedz
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 
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mērķa sasniegšanai vairs nav vajadzīga, 
piemēro jaunu piešķīruma procedūru 
atbilstīgi Atļauju izsniegšanas direktīvas 
7. panta 2. punktam.

mērķa sasniegšanai vairs nav vajadzīga, 
piemēro jaunu piešķīruma procedūru 
atbilstīgi Atļauju izsniegšanas direktīvas 
7. panta 2. punktam. Dalībvalstis nodrošina, 
ka tiek pildīti visi nosacījumi, kas vajadzīgi, 
lai ātri sasniegtu 9. panta 7. punktā 
noteiktos mērķus, un ka tiek ievērots 
9. panta 7. punktā minētais termiņš.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums ir ierosināts, lai nodrošinātu, ka bez kavēšanās tiek sasniegti mērķi —
pilnveidot mobilo sakaru platjoslas pakalpojumus un veicināt kultūras un valodu 
daudzveidību.

Grozījums Nr. 396
Gianni De Michelis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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 
sniedz radio vai televīzijas apraides satura 
pakalpojumus un viņš nav iegādājies 
radiofrekvenču izmantošanas tiesības 
tirdzniecībā, bet tās 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.

Or. en
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Pamatojums

Turpināmības laikposms, kurā valsts pārvaldes iestādēm ir jāļauj esošajiem tiesību turētājiem 
iesniegt pieteikumu par licences izmaiņām, ir atbilstīgs un vajadzīgs, lai īstenotu pāreju no 
spēkā esošās uz jauno ierosināto spektra pārvaldības kārtību. Tā kā ar jauno kārtību tiek 
ieviestas nozīmīgas izmaiņas frekvenču pārvaldības procesā, kuras vērā ņemami ietekmē 
spēkā esošās tiesības, ir jāpagarina termiņš, kas dalībvalstīm un uzņēmumiem ir atvēlēts, lai 
pielāgotos jaunajai kārtībai, un šis termiņš jāpiesaista regulējuma pārskatīšanas grafikam. 
Turklāt tas jādara atbilstīgi mērķim — veicināt tirgus pareizas darbības mehānismu un 
godīgu konkurenci tirgū. 

Grozījums Nr. 397
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc 1. punktā minētā piecu gadu
laikposma beigām dalībvalstis veic 
atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu to, 
ka 9. panta 3. un 4. punktu piemēro visiem 
pārējiem radiofrekvenču piešķīrumiem un 
sadalījumam, kas bija spēkā šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienā.

3. Pēc 1. punktā minētā viena gada
laikposma beigām dalībvalstis veic 
atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu to, 
ka 9. panta 3. un 4. punktu piemēro visiem 
pārējiem radiofrekvenču piešķīrumiem un 
sadalījumam, kas bija spēkā šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienā.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 4. punkts



AM\725138LV.doc 61/101 PE407.631v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piemērojot šo pantu, dalībvalstis veic 
atbilstīgus pasākumus godīgas konkurences 
nodrošināšanai.

Svītrots

Or. es

Pamatojums

Šis punkts ir lieks, jo pasākumi godīgas konkurences veicināšanai ir viens no 8. pantā 
minētajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 399
Gianni De Michelis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piemērojot šo pantu, dalībvalstis veic 
atbilstīgus pasākumus godīgas konkurences 
nodrošināšanai.

4. Piemērojot šo pantu, dalībvalstis veic 
atbilstīgus pasākumus godīgas konkurences 
nodrošināšanai, garantējot, ka pilnībā tiek 
ņemti vērā ar radiofrekvenču iegādi 
saistītie tirgus dalībnieku ieguldījumi. 

Or. en
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Pamatojums

Turpināmības laikposms, kurā valsts pārvaldes iestādēm ir jāļauj esošajiem tiesību turētājiem 
iesniegt pieteikumu par licences izmaiņām, ir atbilstīgs un vajadzīgs, lai īstenotu pāreju no 
spēkā esošās uz jauno ierosināto spektra pārvaldības kārtību. Tā kā ar jauno kārtību tiek 
ieviestas nozīmīgas izmaiņas frekvenču pārvaldības procesā, kuras vērā ņemami ietekmē 
spēkā esošās tiesības, ir jāpagarina termiņš, kas dalībvalstīm un uzņēmumiem ir atvēlēts, lai 
pielāgotos jaunajai kārtībai, un šis termiņš jāpiesaista regulējuma pārskatīšanas grafikam. 
Turklāt tas jādara atbilstīgi mērķim — veicināt tirgus pareizas darbības mehānismu un 
godīgu konkurenci tirgū. 

Grozījums Nr. 400
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstu kompetencē ir noteikt to 
pasākumu darbības jomu, veidu un 
ilgumu, kas paredzēti, lai veicinātu 
kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas 
mērķus, piemēram, kultūras un valodu 
daudzveidība un plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu, saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Nodrošina konsekventu teksta redakciju, jo 9. panta 4. punkts attiecas uz „pasākumiem”, 
nevis „ierobežojumiem”.

Grozījums Nr. 401
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1. punkts – 1. daļa
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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. Attiecīgā gadījumā dalībvalstis 
nodrošina to, ka uzņēmumi var nodot vai 
iznomāt citiem uzņēmumiem individuālās 
tiesības izmantot radiofrekvences.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi veicināt individuālo izmantošanas tiesību tālāknodošanu, taču tas nenozīmē, ka 
noteikti jāpiešķir konkrētas radiofrekvenču joslas Eiropas līmenī vai jāsaskaņo ar 
tālāknodošanu saistītie nosacījumi. Turklāt ir ļoti svarīgi, lai būtu iespēja lūgt dalībvalsts 
kompetentās iestādes iepriekšēju piekrišanu tālāknodošanai.

Grozījums Nr. 402
Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1. punkts – 1. daļa

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, ja vien šāda 
nodošana vai iznomāšana ir saskaņā ar 
valstī noteikto kārtību un šādas rīcības 
rezultātā nemainās nedz attiecīgajā 
radiofrekvenču joslā sniegtie 
pakalpojumi, nedz ar izmantošanas 
tiesībām saistītie pienākumi.
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Or. en

Pamatojums

Komercijas iespējas nedrīkst izjaukt dažādo pakalpojumu līdzsvaru vai būt par iemeslu 
spekulācijām, un tām jāattiecas arī uz tiem gadījumiem, kad spektru var lietot bez maksas, bet 
šāda lietošana ir saistīta ar pienākumiem. Turklāt nedrīkst ignorēt valstī noteikto kārtību, jo 
spektra pārvaldība ir valstu kompetence.

Grozījums Nr. 403
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1. punkts – 1. daļa

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, ja vien šāda 
nodošana vai iznomāšana ir saskaņā ar 
valstī noteikto kārtību un šādas rīcības 
rezultātā nemainās pakalpojums, kas 
konkrētajai radiofrekvenču joslai noteikts 
attiecīgās valsts radiofrekvenču 
sadalījuma tabulā un ITU noteikumos par 
radiosakariem.

Or. en

Pamatojums

Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīga valsts pārvaldes iestāde (9. panta 
1. punkts). Ja nodošanas vai iznomāšanas rezultātā mainās lietojums (t. i., mainās 
tehnoloģija, atšķirīgi raksturlielumi un/vai struktūra), var būtiski palielināties kaitīgu 
traucējumu risks, nelabvēlīgi ietekmējot spektra lietotājus un galu galā arī tiešos lietotājus.
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Grozījums Nr. 404
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1. punkts – 1. daļa

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, ja vien šāda 
nodošana vai iznomāšana ir saskaņā ar 
valstī noteikto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Ja tiks ierobežotas komercijas iespējas viena un tā paša pakalpojuma sniedzējiem, tas 
mazinās komercijas priekšrocības un graus pašu spektra reformas ideju.

Grozījums Nr. 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1. punkts – 1. daļa

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 
saskaņā ar valsts tiesību aktos noteikto 
kārtību 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.
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Or. es

Pamatojums

Tiesības ir jānodod saskaņā ar valsts tiesību aktos noteikto kārtību. Iespējams, ir vajadzīga 
iepriekšēja vienošanās, lai ar frekvenču piešķiršanu nenodarbotos tikai daži tirgus dalībnieki. 

Grozījums Nr. 406
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1. punkts – 1. daļa

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, ja vien šāda 
nodošana vai iznomāšana ir saskaņā ar 
valstī noteikto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu izdara nelielas izmaiņas referentes ierosinātajā grozījumā Nr. 30. 
Pakalpojuma neitralitāte ir svarīga, ja vien tā ir saskaņā ar dalībvalstu sabiedriskās politikas 
mērķiem. Nedrīkst pilnībā aizliegt pakalpojuma neitralitāti un radiofrekvenču spektra 
komerciju.

Grozījums Nr. 407
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1. punkts – 1. daļa
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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, ja vien šāda 
nodošana vai iznomāšana ir saskaņā ar 
valstī noteikto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektra lietotāju lielākas rīcības brīvības pamatideja ir — paši lietotāji labāk 
par valsts iestādēm zina, kāds ir pakalpojumu pareizais līdzsvars. Šis grozījums vedina 
domāt, ka lēmumus par to, cik liela radiofrekvenču spektra daļa ir jāizmanto konkrētiem 
pakalpojumiem, veiksmīgāk var pieņemt valsts pārvaldes iestādes, nevis tie, kuri faktiski 
sniedz vai lieto šos pakalpojumus.

Protams, ka licences nodošana vai iznomāšana nedrīkst mainīt nevienu ar licenci saistīto 
nosacījumu, piemēram, pienākumu sniegt konkrētu pakalpojumu. Taču, ja attiecīgie licences 
nosacījumi tiek ievēroti, licences turētājiem jābūt tiesīgiem brīvi sniegt jebkuru pakalpojumu, 
ko tie uzskata par piemērotāko spektra lietojumu.

Grozījums Nr. 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1. punkts – 1. daļa

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 

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, saskaņā ar valstī 
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pieņemtajos īstenošanas pasākumos. noteikto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka telekomunikācijas ir jutīga nozare, valsts pārvaldes iestādēm ir jāizveido 
tālāknodošanas pamatsistēma.

Grozījums Nr. 409
Dragoș Florin David

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1. punkts – 1. daļa

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 
ar valsts pārvaldes iestādes iepriekšēju 
piekrišanu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 410
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi 
bez valsts pārvaldes iestādes iepriekšējas 
piekrišanas var nodot vai iznomāt citiem 
uzņēmumiem individuālās tiesības 

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

šāda tiesību nodošana vai iznomāšana ir 
atļauta atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
īstenošanas pasākumos.

Or. en

Grozījums Nr. 411
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Arī attiecībā uz citām joslām dalībvalstis 
var paredzēt uzņēmumiem noteikumu par 
individuālo radiofrekvenču izmantošanas 
tiesību nodošanu vai iznomāšanu citiem 
uzņēmumiem.

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi veicināt individuālo izmantošanas tiesību tālāknodošanu, taču tas nenozīmē, ka 
noteikti jāpiešķir konkrētas radiofrekvenču joslas Eiropas līmenī vai jāsaskaņo ar 
tālāknodošanu saistītie nosacījumi. Turklāt ir ļoti svarīgi, lai būtu iespēja lūgt dalībvalsts 
kompetentās iestādes iepriekšēju piekrišanu tālāknodošanai. Spektra jautājumos kompetentā 
iestāde ne vienmēr ir valsts pārvaldes iestāde pamatdirektīvas nozīmē.

Grozījums Nr. 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Arī attiecībā uz citām joslām dalībvalstis Arī attiecībā uz citām joslām dalībvalstis 
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var paredzēt uzņēmumiem noteikumu par 
individuālo radiofrekvenču izmantošanas 
tiesību nodošanu vai iznomāšanu citiem 
uzņēmumiem.

var paredzēt uzņēmumiem noteikumu par 
individuālo radiofrekvenču izmantošanas
tiesību nodošanu vai iznomāšanu citiem 
uzņēmumiem saskaņā ar valsts tiesību 
aktos noteikto kārtību.

Or. es

Pamatojums

Tiesības ir jānodod saskaņā ar valsts tiesību aktos noteikto kārtību. Iespējams, ir vajadzīga 
iepriekšēja vienošanās, lai ar frekvenču piešķiršanu nenodarbotos tikai daži tirgus dalībnieki.

Grozījums Nr. 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Arī attiecībā uz citām joslām dalībvalstis 
var paredzēt uzņēmumiem noteikumu par 
individuālo radiofrekvenču izmantošanas 
tiesību nodošanu vai iznomāšanu citiem 
uzņēmumiem.

Arī attiecībā uz citām joslām dalībvalstis 
var paredzēt uzņēmumiem noteikumu par 
individuālo radiofrekvenču izmantošanas 
tiesību nodošanu vai iznomāšanu citiem 
uzņēmumiem saskaņā ar valstī noteikto 
kārtību.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka telekomunikācijas ir jutīga nozare, valsts pārvaldes iestādēm ir jāizveido 
tālāknodošanas pamatsistēma.
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Grozījums Nr. 414
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Arī attiecībā uz citām joslām dalībvalstis 
var paredzēt uzņēmumiem noteikumu par 
individuālo radiofrekvenču izmantošanas 
tiesību nodošanu vai iznomāšanu citiem 
uzņēmumiem. 

Attiecībā uz citām joslām dalībvalstis var 
paredzēt uzņēmumiem noteikumu par 
individuālo radiofrekvenču izmantošanas 
tiesību nodošanu vai iznomāšanu citiem 
uzņēmumiem saskaņā ar valstī noteikto 
kārtību. 

Or. en

Pamatojums

Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīga valsts pārvaldes iestāde (9. panta 
1. punkts). Ja nodošanas vai iznomāšanas rezultātā mainās lietojums (t. i., mainās 
tehnoloģija, atšķirīgi raksturlielumi un/vai struktūra), var būtiski palielināties kaitīgu 
traucējumu risks, nelabvēlīgi ietekmējot spektra lietotājus un galu galā arī tiešos lietotājus.

Grozījums Nr. 415
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr valsts pārvaldes iestādes 
iepriekšēja piekrišana ir vajadzīga, ja 
tiesību nodošana vai iznomāšana attiecas 
uz radiofrekvencēm, kas ir pieejamas, 
pamatojoties uz ierobežojumu, lai 
nodrošinātu vispārēju interešu mērķa 
sasniegšanu, kā noteikts 9. panta 
4. punktā. Attiecīgā gadījumā dalībvalsts 
var prasīt par audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumiem atbildīgās valsts 
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pārvaldes iestādes atļauju vai atzinumu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā dalībvalstu tiesības ieviest īpašus ierobežojumus attiecībā uz pakalpojuma 
neitralitāti, ir loģiski, ka tiek noteikti daži ierobežojumi frekvenču izmantošanas tiesību 
nodošanai vai „tirdzniecībai ar frekvenču spektru”. Tas jo īpaši labi ir saprotams gadījumos, 
kad ierobežojumus nosaka, pamatojoties uz kultūras un plašsaziņas līdzekļu politiku. Ja 
noteiktā teritorijā frekvenču spektra tirdzniecība ir atļauta, dalībvalstīm joprojām ir jābūt 
pilnvarām noteikt atbilstīgus aizsardzības pasākumus, lai nepieļautu audiovizuālās politikas 
mērķu neievērošanu.

Grozījums Nr. 416
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Radiofrekvences, kas bez maksas 
piešķirtas ieinteresētajām personām, 
nedrīkst nodot pret atlīdzību.
Ja radiofrekvences piešķirtas, lai 
sasniegtu kādu no vispārējo interešu 
mērķiem, šādu frekvenču nodošana 
nozīmē, ka ieinteresētā persona pārņem 
arī attiecīgo pienākumu.

Or. en

Pamatojums

Nebūtu pieļaujams, ka ieinteresētās personas, kas bez maksas ieguvušas radiofrekvences, gūst 
ienākumus, šīs frekvences pārdodot. Šādu frekvenču nodošana nozīmē arī ar tām saistīto 
pienākumu nodošanu.
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Grozījums Nr. 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmuma 
nodoms nodot radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības tiek paziņots par 
spektra piešķīrumiem atbildīgajām valsts 
pārvaldes iestādēm un darīts zināms 
atklātībai. Ja radiofrekvenču izmantošana
ir harmonizēta, piemērojot 
Radiofrekvenču spektra lēmumu vai citus 
Kopienas tiesību aktus, šādu nodošanu veic 
atbilstīgi harmonizētas izmantošanas 
principiem.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmuma 
nodoms nodot radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības tiek paziņots par 
spektra piešķīrumiem atbildīgajām valsts 
pārvaldes iestādēm un darīts zināms 
atklātībai. Ja valsts līmenī ir noteikti īpaši 
nosacījumi radiofrekvenču izmantošanai 
vai tie ir saskaņoti, piemērojot 
Radiofrekvenču spektra lēmumu vai citus 
Kopienas tiesību aktus, šādu nodošanu veic 
atbilstīgi šiem saskaņotas izmantošanas 
nosacījumiem.

Or. es

Pamatojums

Tiesības jebkurā gadījumā ir jānodod, ievērojot valsts vai Kopienas līmenī iepriekš 
formulētus nosacījumus.

Grozījums Nr. 418
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmuma 
nodoms nodot radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības tiek paziņots par 
spektra piešķīrumiem atbildīgajām valsts 
pārvaldes iestādēm un darīts zināms
atklātībai. Ja radiofrekvenču izmantošana

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmuma 
veikta radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
nodošana tiek paziņota par spektra 
piešķīrumiem atbildīgajām valsts pārvaldes 
iestādēm un darīta zināma atklātībai. Ja 
valsts līmenī ir noteikti īpaši nosacījumi 
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ir harmonizēta, piemērojot 
Radiofrekvenču spektra lēmumu vai citus 
Kopienas tiesību aktus, šādu nodošanu veic 
atbilstīgi harmonizētas izmantošanas 
principiem.

radiofrekvenču izmantošanai vai tie ir 
saskaņoti, piemērojot Radiofrekvenču 
spektra lēmumu vai citus Kopienas tiesību 
aktus, šādu nodošanu veic atbilstīgi šiem 
izmantošanas principiem.

Or. en

Pamatojums

Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīga valsts pārvaldes iestāde (9. panta 
1. punkts). Ja nodošanas vai iznomāšanas rezultātā mainās lietojums (t. i., mainās 
tehnoloģija, atšķirīgi raksturlielumi un/vai struktūra), var būtiski palielināties kaitīgu 
traucējumu risks, nelabvēlīgi ietekmējot spektra lietotājus un galu galā arī tiešos lietotājus.

Grozījums Nr. 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmuma 
nodoms nodot radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības tiek paziņots par 
spektra piešķīrumiem atbildīgajām valsts 
pārvaldes iestādēm un darīts zināms
atklātībai. Ja radiofrekvenču izmantošana ir 
harmonizēta, piemērojot Radiofrekvenču 
spektra lēmumu vai citus Kopienas tiesību 
aktus, šādu nodošanu veic atbilstīgi 
harmonizētas izmantošanas principiem.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmuma 
nodoms nodot radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības, kā arī veiktā 
nodošana tiek paziņoti par spektra 
piešķīrumiem atbildīgajām kompetentajām
valsts iestādēm un darīti zināmi atklātībai. 
Ja radiofrekvenču izmantošana ir 
saskaņota, piemērojot Radiofrekvenču 
spektra lēmumu vai citus Kopienas tiesību 
aktus, šādu nodošanu veic atbilstīgi 
saskaņotas izmantošanas principiem.

Or. en

Pamatojums

Kompetentā iestāde ne vienmēr ir valsts pārvaldes iestāde pamatdirektīvas nozīmē.
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Grozījums Nr. 420
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmuma 
nodoms nodot radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības tiek paziņots par 
spektra piešķīrumiem atbildīgajām valsts 
pārvaldes iestādēm un darīts zināms
atklātībai. Ja radiofrekvenču izmantošana ir 
harmonizēta, piemērojot Radiofrekvenču 
spektra lēmumu vai citus Kopienas tiesību 
aktus, šādu nodošanu veic atbilstīgi 
harmonizētas izmantošanas principiem.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmuma 
veikta radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
nodošana tiek paziņota par spektra 
piešķīrumiem atbildīgajām kompetentajām
iestādēm un darīta zināma atklātībai. Ja 
radiofrekvenču izmantošana ir saskaņota, 
piemērojot Radiofrekvenču spektra 
lēmumu vai citus Kopienas tiesību aktus, 
šādu nodošanu veic atbilstīgi saskaņotas
izmantošanas principiem.

Or. en

Pamatojums

Jāreģistrē faktiskā nodošana, nevis nodoms to veikt. Reģistrējot iecerētu nodošanu, pastāv 
pārmērīgas regulēšanas un liekas birokrātijas risks. Radiofrekvenču spektra lēmums 
nodrošina pamatu nozīmīgam un raitam darba procesam, piemēram, Radiofrekvenču spektra 
komitejā.

Grozījums Nr. 421
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmuma 
nodoms nodot radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības tiek paziņots par 
spektra piešķīrumiem atbildīgajām valsts 
pārvaldes iestādēm un darīts zināms
atklātībai. Ja radiofrekvenču izmantošana ir 

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmuma 
veikta radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
nodošana tiek paziņota par spektra 
piešķīrumiem atbildīgajām kompetentajām
iestādēm un darīta zināma atklātībai. Ja 
radiofrekvenču izmantošana ir saskaņota, 
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harmonizēta, piemērojot Radiofrekvenču 
spektra lēmumu vai citus Kopienas tiesību 
aktus, šādu nodošanu veic atbilstīgi 
harmonizētas izmantošanas principiem.

piemērojot Radiofrekvenču spektra 
lēmumu vai citus Kopienas tiesību aktus, 
šādu nodošanu veic atbilstīgi saskaņotas
izmantošanas principiem.

Or. en

Pamatojums

Jāreģistrē faktiskā tiesību nodošana, nevis nodoms to veikt. Reģistrējot iecerētu nodošanu, 
neapšaubāmi pastāv pārmērīgas regulēšanas un liekas birokrātijas risks. Radiofrekvenču 
spektra lēmums nodrošina pamatu nozīmīgam un raitam darba procesam, piemēram, 
Radiofrekvenču spektra komitejā.

Grozījums Nr. 422
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmuma 
nodoms nodot radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības tiek paziņots par 
spektra piešķīrumiem atbildīgajām valsts 
pārvaldes iestādēm un darīts zināms 
atklātībai. Ja radiofrekvenču izmantošana ir 
harmonizēta, piemērojot Radiofrekvenču 
spektra lēmumu vai citus Kopienas tiesību 
aktus, šādu nodošanu veic atbilstīgi 
harmonizētas izmantošanas principiem.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmuma 
nodoms nodot radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības tiek paziņots par 
spektra piešķīrumiem atbildīgajām valsts 
iestādēm un darīts zināms atklātībai. Ja 
radiofrekvenču izmantošana ir saskaņota, 
piemērojot Radiofrekvenču spektra 
lēmumu vai citus Kopienas tiesību aktus, 
šādu nodošanu veic atbilstīgi saskaņotas
izmantošanas principiem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi veicināt individuālo lietošanas tiesību tālāknodošanu, taču tas nenozīmē, ka noteikti 
jāpiešķir konkrētas radiofrekvenču joslas Eiropas līmenī vai jāsaskaņo ar tālāknodošanu 
saistītie nosacījumi. Turklāt ir ļoti svarīgi, lai būtu iespēja lūgt dalībvalsts kompetentās
iestādes iepriekšēju piekrišanu tālāknodošanai. Spektra jautājumos kompetentā iestāde ne 
vienmēr ir valsts pārvaldes iestāde pamatdirektīvas nozīmē.
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Grozījums Nr. 423
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.c pants Svītrots
Radiofrekvenču pārvaldības 
harmonizācijas pasākumi

Lai veicinātu iekšējā tirgus attīstību, šā 
panta principu īstenošanai Komisija var 
pieņemt piemērotus īstenošanas 
pasākumus, lai: 
a) harmonizētu to joslu noteikšanu, kuru 
izmantošanas tiesības uzņēmumi var 
nodot vai iznomāt viens otram; 
b) harmonizētu nosacījumus, kas saistīti 
ar šādām tiesībām, un nosacījumus, 
procedūras, limitus, ierobežojumus, 
anulēšanu un pārejas pasākumus, kas 
piemērojami šādai nodošanai vai 
iznomāšanai;
c) harmonizētu īpašos pasākumus godīgas 
konkurences nodrošināšanai individuālo 
tiesību nodošanas gadījumā;
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.
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 



PE407.631v01-00 78/101 AM\725138LV.doc

LV

piemērot 22. panta 4. punktā minēto 
steidzamības procedūru. Saskaņā ar 
Regulas […/EK] 10. pantu Komisijai šā 
punkta noteikumu īstenošanā var palīdzēt 
EEST iestāde.”

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikums pieņemt pamatnostādnes saskaņā ar regulatīvās kontroles procedūru 
būtiski ierobežo Eiropas Parlamenta tiesības, un tāpēc ir jānoraida.

Grozījums Nr. 424
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.c pants Svītrots
Radiofrekvenču pārvaldības 
harmonizācijas pasākumi

Lai veicinātu iekšējā tirgus attīstību, šā 
panta principu īstenošanai Komisija var 
pieņemt piemērotus īstenošanas 
pasākumus, lai:
a) harmonizētu to joslu noteikšanu, kuru 
izmantošanas tiesības uzņēmumi var 
nodot vai iznomāt viens otram;
b) harmonizētu nosacījumus, kas saistīti 
ar šādām tiesībām, un nosacījumus, 
procedūras, limitus, ierobežojumus, 
anulēšanu un pārejas pasākumus, kas 
piemērojami šādai nodošanai vai 
iznomāšanai;
c) harmonizētu īpašos pasākumus godīgas 
konkurences nodrošināšanai individuālo 
tiesību nodošanas gadījumā;



AM\725138LV.doc 79/101 PE407.631v01-00

LV

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.
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 
piemērot 22. panta 4. punktā minēto 
steidzamības procedūru. Saskaņā ar 
Regulas […/EK] 10. pantu Komisijai šā 
punkta noteikumu īstenošanā var palīdzēt 
EEST iestāde.

Or. en

Pamatojums

Lai gan var uzlabot spēkā esošos koordinēšanas mehānismus, nav skaidrs, vai ar 
saskaņošanu un koordinēšanu saistītās aktuālās problēmas Eiropā ir tik nozīmīgas, ka ir 
pamats radikāli mainīt institucionālo struktūru.

Grozījums Nr. 425
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – ievadfrāze

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, šā 
panta principu īstenošanai un saskaņā ar 
šīs direktīvas 9.d pantu un 
Radiofrekvenču spektra lēmumu Komisija 
var pieņemt piemērotus īstenošanas 
pasākumus, lai:
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Or. en

Pamatojums

Nosacījumus, saskaņā ar kuriem valstī var nodot vai iznomāt radiofrekvenču spektru, ir jāļauj 
noteikt valsts pārvaldes iestādēm, jo tieši tās ir atbildīgas par radiofrekvenču spektra efektīvu 
pārvaldību.

Grozījums Nr. 426
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – ievadfrāze

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 8.a pantu, šā panta principu 
īstenošanai Komisija var veikt piemērotus 
tehniskus īstenošanas pasākumus, lai: 

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu), kā arī ar pakalpojuma un 
tehnoloģijas neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence ar Radiofrekvenču spektra lēmumu (Komisijas Lēmums Nr. 676/2002/EK), jo 
īpaši attiecībā uz tā panta darbības jomu, kurš piemērojams tehniskiem īstenošanas 
pasākumiem un vispārēju interešu mērķiem (jauns d) apakšpunkts, kas atbilst Radiofrekvenču 
spektra lēmuma 1. panta 4. punktam). Jebkurš saskaņots lēmums par turpmākiem 
izņēmumiem attiecībā uz pakalpojuma un tehnoloģijas neitralitāti ir šīs direktīvas būtisks 
elements, un uz to ir jāattiecina tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – ievadfrāze



AM\725138LV.doc 81/101 PE407.631v01-00

LV

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 8.a pantu, šā panta principu 
īstenošanai Komisija var veikt piemērotus 
tehniskus īstenošanas pasākumus, lai:

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu), kā arī ar pakalpojuma un 
tehnoloģijas neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence ar Radiofrekvenču spektra lēmumu (Komisijas Lēmums Nr. 676/2002/EK), jo 
īpaši attiecībā uz tā panta darbības jomu, kurš piemērojams tehniskiem īstenošanas 
pasākumiem un vispārēju interešu mērķiem (jauns d) apakšpunkts, kas atbilst Radiofrekvenču 
spektra lēmuma 1. panta 4. punktam). Jebkurš saskaņots lēmums par turpmākiem 
izņēmumiem attiecībā uz pakalpojuma un tehnoloģijas neitralitāti ir šīs direktīvas būtisks 
elements, un uz to ir jāattiecina tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 428
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – ievadfrāze

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 8.a pantu, šā panta principu 
īstenošanai Komisija var pieņemt 
piemērotus tehniskus īstenošanas 
pasākumus, lai: 

Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektra lēmumā Komisijai noteiktās īstenošanas pilnvaras ir jāiekļauj 
pamatdirektīvā, tajā iekļaujot arī noteikumu, kas līdzvērtīgs Radiofrekvenču spektra lēmuma 
1. panta 4. punktam. Ņemot vērā dalībvalstu kompetenci kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politikas jomā, Komisijai nevajadzētu noteikt apraides joslas kā joslas, kuru izmantošanas 
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tiesības drīkst nodot vai iznomāt. Kā noteikts 9.b pantā, individuālo tiesību nodošanu vai 
iznomāšanu veic saskaņā ar valstī noteikto kārtību, tāpēc Komisijai šo kārtību nevajadzētu 
saskaņot.

Grozījums Nr. 429
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – ievadfrāze

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 8.a pantu, šā panta principu 
īstenošanai Komisija var veikt piemērotus 
tehniskus īstenošanas pasākumus, lai:

Or. en

Pamatojums

 Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu), kā arī ar pakalpojuma un 
tehnoloģijas neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence ar Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK), jo īpaši 
attiecībā uz tā panta darbības jomu, kurš piemērojams tehniskiem īstenošanas pasākumiem 
un vispārēju interešu mērķiem. Jebkurš saskaņots lēmums par turpmākiem izņēmumiem 
attiecībā uz pakalpojuma un tehnoloģijas neitralitāti ir šīs direktīvas būtisks elements, un uz 
to ir jāattiecina tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 430
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – ievadfrāze

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektra lēmumā Komisijai noteiktās īstenošanas pilnvaras ir jāiekļauj 
pamatdirektīvā, tajā iekļaujot arī noteikumu, kas līdzvērtīgs Radiofrekvenču spektra lēmuma 
1. panta 4. punktam. Ņemot vērā dalībvalstu kompetenci kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politikas jomā, Komisijai nevajadzētu noteikt apraides joslas kā joslas, kuru izmantošanas 
tiesības drīkst nodot vai iznomāt. Kā noteikts 9.b pantā, individuālo tiesību nodošanu vai 
iznomāšanu veic saskaņā ar valstī noteikto kārtību, tāpēc Komisijai šo kārtību nevajadzētu 
saskaņot.

Grozījums Nr. 431
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) saskaņotu noteikumus par 
radiofrekvenču pieejamību un efektīvu 
izmantošanu II.a pielikumā paredzētajā 
kārtībā;

Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektra lēmumā Komisijai noteiktās īstenošanas pilnvaras ir jāiekļauj 
pamatdirektīvā, tajā iekļaujot arī noteikumu, kas līdzvērtīgs Radiofrekvenču spektra lēmuma
1. panta 4. punktam. Ņemot vērā dalībvalstu kompetenci kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politikas jomā, Komisijai nevajadzētu noteikt apraides joslas kā joslas, kuru izmantošanas 
tiesības drīkst nodot vai iznomāt. Kā noteikts 9.b pantā, individuālo tiesību nodošanu vai 
iznomāšanu veic saskaņā ar valstī noteikto kārtību, tāpēc Komisijai šo kārtību nevajadzētu 
saskaņot.
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Grozījums Nr. 432
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants– 1. daļa – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) saskaņotu noteikumus par 
radiofrekvenču pieejamību un efektīvu 
izmantošanu II.a pielikumā paredzētajā 
kārtībā;

Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektra lēmumā Komisijai noteiktās īstenošanas pilnvaras ir jāiekļauj 
pamatdirektīvā, tajā iekļaujot arī noteikumu, kas līdzvērtīgs Radiofrekvenču spektra lēmuma 
1. panta 4. punktam. Ņemot vērā dalībvalstu kompetenci kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politikas jomā, Komisijai nevajadzētu noteikt apraides joslas kā joslas, kuru izmantošanas 
tiesības drīkst nodot vai iznomāt. Kā noteikts 9.b pantā, individuālo tiesību nodošanu vai 
iznomāšanu veic saskaņā ar valstī noteikto kārtību, tāpēc Komisijai šo kārtību nevajadzētu 
saskaņot.

Grozījums Nr. 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants– 1. daļa – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) saskaņotu noteikumus par 
radiofrekvenču pieejamību un efektīvu 
izmantošanu atbilstīgi 9. pantam;

Or. en
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Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu), kā arī ar pakalpojuma un 
tehnoloģijas neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence ar Radiofrekvenču spektra lēmumu (Komisijas Lēmums Nr. 676/2002/EK), jo 
īpaši attiecībā uz tā panta darbības jomu, kurš piemērojams tehniskiem īstenošanas 
pasākumiem un vispārēju interešu mērķiem (jauns d) apakšpunkts, kas atbilst Radiofrekvenču 
spektra lēmuma 1. panta 4. punktam). Jebkurš saskaņots lēmums par turpmākiem 
izņēmumiem attiecībā uz pakalpojuma un tehnoloģijas neitralitāti ir šīs direktīvas būtisks 
elements, un uz to ir jāattiecina tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 434
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants– 1. daļa – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 saskaņotu noteikumus par 
radiofrekvenču pieejamību un efektīvu 
izmantošanu atbilstīgi 9. pantam;

Or. en

Pamatojums

 Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu), kā arī ar pakalpojuma un 
tehnoloģijas neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence ar Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK), jo īpaši 
attiecībā uz tā panta darbības jomu, kurš piemērojams tehniskiem īstenošanas pasākumiem 
un vispārēju interešu mērķiem. Jebkurš saskaņots lēmums par turpmākiem izņēmumiem 
attiecībā uz pakalpojuma un tehnoloģijas neitralitāti ir šīs direktīvas būtisks elements, un uz 
to ir jāattiecina tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 435
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants– 1. daļa – -a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 saskaņotu noteikumus par 
radiofrekvenču pieejamību un efektīvu 
izmantošanu atbilstīgi 9. pantam;

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu), kā arī ar pakalpojuma un 
tehnoloģijas neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence ar Radiofrekvenču spektra lēmumu (Komisijas Lēmums Nr. 676/2002/EK), jo 
īpaši attiecībā uz tā panta darbības jomu, kurš piemērojams tehniskiem īstenošanas 
pasākumiem un vispārēju interešu mērķiem (jauns d) apakšpunkts, kas atbilst Radiofrekvenču 
spektra lēmuma 1. panta 4. punktam). Jebkurš saskaņots lēmums par turpmākiem 
izņēmumiem attiecībā uz pakalpojuma un tehnoloģijas neitralitāti ir šīs direktīvas būtisks 
elements, un uz to ir jāattiecina tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 436
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants– 1. daļa – -aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) nodrošinātu koordinētu un savlaicīgu 
informācijas sniegšanu par 
radiofrekvenču sadalījumu, pieejamību
un efektīvu izmantošanu II.a pielikumā 
paredzētajā kārtībā;

Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektra lēmumā Komisijai noteiktās īstenošanas pilnvaras ir jāiekļauj 
pamatdirektīvā, tajā iekļaujot arī noteikumu, kas līdzvērtīgs Radiofrekvenču spektra lēmuma 
1. panta 4. punktam. Ņemot vērā dalībvalstu kompetenci kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politikas jomā, Komisijai nevajadzētu noteikt apraides joslas kā joslas, kuru izmantošanas 
tiesības drīkst nodot vai iznomāt. Kā noteikts 9.b pantā, individuālo tiesību nodošanu vai 
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iznomāšanu veic saskaņā ar valstī noteikto kārtību, tāpēc Komisijai šo kārtību nevajadzētu 
saskaņot.

Grozījums Nr. 437
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants– 1. daļa – -aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) nodrošinātu koordinētu un savlaicīgu 
informācijas sniegšanu par 
radiofrekvenču sadalījumu, pieejamību 
un efektīvu izmantošanu II.a pielikumā 
paredzētajā kārtībā;

Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektra lēmumā Komisijai noteiktās īstenošanas pilnvaras ir jāiekļauj 
pamatdirektīvā, tajā iekļaujot arī noteikumu, kas līdzvērtīgs Radiofrekvenču spektra lēmuma 
1. panta 4. punktam. Ņemot vērā dalībvalstu kompetenci kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politikas jomā, Komisijai nevajadzētu noteikt apraides joslas kā joslas, kuru izmantošanas 
tiesības drīkst nodot vai iznomāt. Kā noteikts 9.b pantā, individuālo tiesību nodošanu vai 
iznomāšanu veic saskaņā ar valstī noteikto kārtību, tāpēc Komisijai šo kārtību nevajadzētu 
saskaņot.

Grozījums Nr. 438
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants– 1. daļa – -aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) nodrošinātu koordinētu un savlaicīgu 
informācijas sniegšanu par 
radiofrekvenču sadalījumu, pieejamību 
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un izmantošanu;

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu), kā arī ar pakalpojuma un 
tehnoloģijas neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence ar Radiofrekvenču spektra lēmumu (Komisijas Lēmums Nr. 676/2002/EK), jo 
īpaši attiecībā uz tā panta darbības jomu, kurš piemērojams tehniskiem īstenošanas 
pasākumiem un vispārēju interešu mērķiem (jauns d) apakšpunkts, kas atbilst Radiofrekvenču 
spektra lēmuma 1. panta 4. punktam). Jebkurš saskaņots lēmums par turpmākiem 
izņēmumiem attiecībā uz pakalpojuma un tehnoloģijas neitralitāti ir šīs direktīvas būtisks 
elements, un uz to ir jāattiecina tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants– 1. daļa – -aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) nodrošinātu koordinētu un savlaicīgu 
informācijas sniegšanu par 
radiofrekvenču sadalījumu, pieejamību 
un izmantošanu;

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu), kā arī ar pakalpojuma un 
tehnoloģijas neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence ar Radiofrekvenču spektra lēmumu (Komisijas Lēmums Nr. 676/2002/EK), jo 
īpaši attiecībā uz tā panta darbības jomu, kurš piemērojams tehniskiem īstenošanas 
pasākumiem un vispārēju interešu mērķiem (jauns d) apakšpunkts, kas atbilst Radiofrekvenču 
spektra lēmuma 1. panta 4. punktam). Jebkurš saskaņots lēmums par turpmākiem 
izņēmumiem attiecībā uz pakalpojuma un tehnoloģijas neitralitāti ir šīs direktīvas būtisks 
elements, un uz to ir jāattiecina tiesību akta grozījums.
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Grozījums Nr. 440
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants– 1. daļa – -aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) nodrošinātu koordinētu un savlaicīgu 
informācijas sniegšanu par 
radiofrekvenču sadalījumu, pieejamību 
un izmantošanu;

Or. en

Pamatojums

 Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu), kā arī ar pakalpojuma un 
tehnoloģijas neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence ar Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK), jo īpaši 
attiecībā uz tā panta darbības jomu, kurš piemērojams tehniskiem īstenošanas pasākumiem 
un vispārēju interešu mērķiem.  Jebkurš saskaņots lēmums par turpmākiem izņēmumiem 
attiecībā uz pakalpojuma un tehnoloģijas neitralitāti ir šīs direktīvas būtisks elements, un uz 
to ir jāattiecina tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 441
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – 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 tieši nodot vai 
iznomāt viens otram, izņemot 
radiofrekvences, ko dalībvalstis 
paredzējušas izmantot apraides 
pakalpojumiem;

Or. en
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Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu), kā arī ar pakalpojuma un 
tehnoloģijas neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence ar Radiofrekvenču spektra lēmumu (Komisijas Lēmums Nr. 676/2002/EK), jo 
īpaši attiecībā uz tā panta darbības jomu, kurš piemērojams tehniskiem īstenošanas 
pasākumiem un vispārēju interešu mērķiem (jauns d) apakšpunkts, kas atbilst Radiofrekvenču 
spektra lēmuma 1. panta 4. punktam). Jebkurš saskaņots lēmums par turpmākiem 
izņēmumiem attiecībā uz pakalpojuma un tehnoloģijas neitralitāti ir šīs direktīvas būtisks 
elements, un uz to ir jāattiecina tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – 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 frekvences, ko 
dalībvalstis paredzējušas izmantot 
apraides pakalpojumiem;

Or. en

Pamatojums

Pasākumi, kurus ierosina pieņemt saskaņā ar komitoloģijas procedūru, ir daudz plašāki par 
,,nebūtiskiem Direktīvas elementiem”. No otras puses, daudzus saskaņojumus var veikt, un tie 
ir sekmīgi veikti, pamatojoties uz spēkā esošo Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums 
Nr. 676/2002/EK). Tādēļ jāsvītro šā panta b) un c) apakšpunkts. Saskaņā ar 23. apsvērumu, 
plašsaziņas līdzekļu politikas noteikšana ir dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 443
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – a apakšpunkts
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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 radiofrekvences, ko 
dalībvalstis piešķīrušas vai paredzējušas 
izmantot apraides pakalpojumiem;

Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektra lēmumā Komisijai noteiktās īstenošanas pilnvaras ir jāiekļauj 
pamatdirektīvā, tajā iekļaujot arī noteikumu, kas līdzvērtīgs Radiofrekvenču spektra lēmuma 
1. panta 4. punktam. Ņemot vērā dalībvalstu kompetenci kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politikas jomā, Komisijai nevajadzētu noteikt apraides joslas kā joslas, kuru izmantošanas 
tiesības drīkst nodot vai iznomāt. Kā noteikts 9.b pantā, individuālo tiesību nodošanu vai 
iznomāšanu veic saskaņā ar valstī noteikto kārtību, tāpēc Komisijai šo kārtību nevajadzētu 
saskaņot.

Grozījums Nr. 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – 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 frekvences, ko 
dalībvalstis piešķīrušas radio un 
televīzijas pakalpojumiem;

Or. es

Pamatojums

Šā panta b) un c) apakšpunkts ir jāsvītro, jo nosacījumi šādai tiesību nodošanai, kā arī tās 
kārtība, apstākļi un spēkā esošie ierobežojumi ir jānosaka saskaņā ar subsidiaritātes 
principu.
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Konsekventi ievērojot 9. panta grozījumā noteikto pieeju, tehnoloģijas un pakalpojuma 
neitralitātes principu īstenošanai visos iespējamos gadījumos ir jābūt dalībvalstu 
pienākumam, nodrošinot koordinētu spektra pārvaldību valsts līmenī. Tādējādi saskaņošanas 
līmeņos ietilpst arī to frekvenču joslu noteikšana, attiecībā uz kurām obligāti jāpiemēro ES 
noteiktie neitralitātes principi.

Grozījums Nr. 445
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – 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 radiofrekvences, ko 
dalībvalstis piešķīrušas vai paredzējušas 
izmantot apraides pakalpojumiem;

Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektra lēmumā Komisijai noteiktās īstenošanas pilnvaras ir jāiekļauj 
pamatdirektīvā, tajā iekļaujot arī noteikumu, kas līdzvērtīgs Radiofrekvenču spektra lēmuma 
1. panta 4. punktam. Ņemot vērā dalībvalstu kompetenci kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politikas jomā, Komisijai nevajadzētu noteikt apraides joslas kā joslas, kuru izmantošanas 
tiesības drīkst nodot vai iznomāt. Kā noteikts 9.b pantā, individuālo tiesību nodošanu vai 
iznomāšanu veic saskaņā ar valstī noteikto kārtību, tāpēc Komisijai šo kārtību nevajadzētu 
saskaņot.

Grozījums Nr. 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – a apakšpunkts
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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 tieši nodot vai 
iznomāt viens otram, izņemot 
radiofrekvences, ko dalībvalstis 
paredzējušas izmantot apraides 
pakalpojumiem;

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu), kā arī ar pakalpojuma un 
tehnoloģijas neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence ar Radiofrekvenču spektra lēmumu (Komisijas Lēmums Nr. 676/2002/EK), jo 
īpaši attiecībā uz tā panta darbības jomu, kurš piemērojams tehniskiem īstenošanas 
pasākumiem un vispārēju interešu mērķiem (jauns d) apakšpunkts, kas atbilst Radiofrekvenču 
spektra lēmuma 1. panta 4. punktam). Jebkurš saskaņots lēmums par turpmākiem 
izņēmumiem attiecībā uz pakalpojuma un tehnoloģijas neitralitāti ir šīs direktīvas būtisks 
elements, un uz to ir jāattiecina tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 447
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – 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 tieši nodot vai 
iznomāt viens otram, izņemot 
radiofrekvences, ko dalībvalstis 
paredzējušas izmantot apraides 
pakalpojumiem;

Or. en

Pamatojums

 Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jaunu), kā arī ar pakalpojuma un 
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tehnoloģijas neitralitātes definīciju šīs direktīvas 9. pantā. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence ar Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK), jo īpaši 
attiecībā uz tā panta darbības jomu, kurš piemērojams tehniskiem īstenošanas pasākumiem 
un vispārēju interešu mērķiem. Jebkurš saskaņots lēmums par turpmākiem izņēmumiem 
attiecībā uz pakalpojuma un tehnoloģijas neitralitāti ir šīs direktīvas būtisks elements, un uz 
to ir jāattiecina tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 448
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – 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 radioapraides 
frekvences;

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai konkrētas tiesības un pienākumus, kas saistīti ar sākotnējo licenču izsniegšanu 
tālāknodotām vai iznomātām frekvencēm, joprojām noteiktu dalībvalstis. Tas ļaus ņemt vērā 
īpašus pienākumus, piemēram, pārklājuma vai teritorijas plānošanas pienākumus. Netiek 
apšaubīts, ka ir jānodrošina godīga konkurence, taču tas atkarīgs no konkrētiem valsts 
pasākumiem, kuros ņemts vērā īpašais stāvoklis atšķirīgās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 449
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) harmonizētu to joslu noteikšanu, kuru 
izmantošanas tiesības uzņēmumi var nodot 

a) noteiktu tās joslas, kuru izmantošanas 
tiesības uzņēmumi var nodot vai iznomāt 
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vai iznomāt viens otram; viens otram;

Or. en

Pamatojums

Nosacījumus, saskaņā ar kuriem valstī var nodot vai iznomāt radiofrekvenču spektru, ir jāļauj 
noteikt valsts pārvaldes iestādēm, jo tieši tās ir atbildīgas par radiofrekvenču spektra efektīvu 
pārvaldību.

Grozījums Nr. 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) harmonizētu nosacījumus, kas saistīti 
ar šādām tiesībām, un nosacījumus, 
procedūras, limitus, ierobežojumus, 
anulēšanu un pārejas pasākumus, kas 
piemērojami šādai nodošanai vai 
iznomāšanai;

b) paredzētu atkāpi no pakalpojuma vai 
tehnoloģijas neitralitātes principa, kā arī 
atbilstīgi 9. panta 3. un 4. punktam 
saskaņotu darbības jomu un veidu visām 
tām atkāpēm no šā principa, kuru mērķis 
nav veicināt kultūras un valodu 
daudzveidību un plašsaziņas līdzekļu, 
tostarp apraides pakalpojumu, 
plurālismu;

Or. en

Pamatojums

Pasākumi, kurus ierosina pieņemt saskaņā ar komitoloģijas procedūru, ir daudz plašāki par 
,,nebūtiskiem Direktīvas elementiem”. No otras puses, daudzus saskaņojumus var veikt, un tie 
ir sekmīgi veikti, pamatojoties uz spēkā esošo Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums 
Nr. 676/2002/EK). Tādēļ jāsvītro šā panta b) un c) apakšpunkts. Saskaņā ar 23. apsvērumu, 
plašsaziņas līdzekļu politikas noteikšana ir dalībvalstu kompetencē.
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Grozījums Nr. 451
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) harmonizētu nosacījumus, kas saistīti 
ar šādām tiesībām, un nosacījumus, 
procedūras, limitus, ierobežojumus, 
anulēšanu un pārejas pasākumus, kas 
piemērojami šādai nodošanai vai 
iznomāšanai;

b) paredzētu atkāpi no pakalpojuma vai 
tehnoloģijas neitralitātes principa, kā arī 
atbilstīgi 9. panta 3. un 4. punktam 
saskaņotu darbības jomu un veidu visām 
tām atkāpēm no šā principa, kuru mērķis 
nav veicināt kultūras un valodu 
daudzveidību un plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu;

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai konkrētas tiesības un pienākumus, kas saistīti ar sākotnējo licenču izsniegšanu 
tālāknodotām vai iznomātām frekvencēm, joprojām noteiktu dalībvalstis. Tas ļaus ņemt vērā 
īpašus pienākumus, piemēram, pārklājuma vai teritorijas plānošanas pienākumus. Netiek 
apšaubīts, ka ir jānodrošina godīga konkurence, taču tas atkarīgs no konkrētiem valsts 
pasākumiem, kuros ņemts vērā īpašais stāvoklis atšķirīgās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) harmonizētu nosacījumus, kas saistīti 
ar šādām tiesībām, un nosacījumus, 
procedūras, limitus, ierobežojumus, 
anulēšanu un pārejas pasākumus, kas 
piemērojami šādai nodošanai vai 
iznomāšanai;

Svītrots
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Or. es

Pamatojums

Šā panta b) un c) apakšpunkts ir jāsvītro, jo nosacījumi šādai tiesību nodošanai, kā arī tās 
kārtība, apstākļi un spēkā esošie ierobežojumi ir jānosaka saskaņā ar subsidiaritātes 
principu.

Konsekventi ievērojot 9. panta grozījumā noteikto pieeju, tehnoloģijas un pakalpojuma 
neitralitātes principu īstenošanai visos iespējamos gadījumos ir jābūt dalībvalstu 
pienākumam, nodrošinot koordinētu spektra pārvaldību valsts līmenī. Tādējādi saskaņošanas 
līmeņos ietilpst arī to frekvenču joslu noteikšana, attiecībā uz kurām obligāti jāpiemēro ES 
noteiktie neitralitātes principi.

Grozījums Nr. 453
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) harmonizētu nosacījumus, kas saistīti 
ar šādām tiesībām, un nosacījumus, 
procedūras, limitus, ierobežojumus, 
anulēšanu un pārejas pasākumus, kas 
piemērojami šādai nodošanai vai 
iznomāšanai;

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Nosacījumus, saskaņā ar kuriem valstī var nodot vai iznomāt radiofrekvenču spektru, ir jāļauj 
noteikt valsts pārvaldes iestādēm, jo tieši tās ir atbildīgas par radiofrekvenču spektra efektīvu 
pārvaldību.
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Grozījums Nr. 454
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) harmonizētu nosacījumus, kas saistīti ar 
šādām tiesībām, un nosacījumus, 
procedūras, limitus, ierobežojumus, 
anulēšanu un pārejas pasākumus, kas 
piemērojami šādai nodošanai vai 
iznomāšanai;

b) saskaņotu nosacījumus, kas saistīti ar 
šādām tiesībām;

Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektra lēmumā Komisijai noteiktās īstenošanas pilnvaras ir jāiekļauj 
pamatdirektīvā, tajā iekļaujot arī noteikumu, kas līdzvērtīgs Radiofrekvenču spektra lēmuma 
1. panta 4. punktam. Ņemot vērā dalībvalstu kompetenci kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politikas jomā, Komisijai nevajadzētu noteikt apraides joslas kā joslas, kuru izmantošanas 
tiesības drīkst nodot vai iznomāt. Kā noteikts 9.b pantā, individuālo tiesību nodošanu vai 
iznomāšanu veic saskaņā ar valstī noteikto kārtību, tāpēc Komisijai šo kārtību nevajadzētu 
saskaņot.

Grozījums Nr. 455
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) harmonizētu nosacījumus, kas saistīti ar 
šādām tiesībām, un nosacījumus, 
procedūras, limitus, ierobežojumus, 
anulēšanu un pārejas pasākumus, kas 
piemērojami šādai nodošanai vai 
iznomāšanai;

b) saskaņotu nosacījumus, kas saistīti ar 
šādām tiesībām;
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Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektra lēmumā Komisijai noteiktās īstenošanas pilnvaras ir jāiekļauj 
pamatdirektīvā, tajā iekļaujot arī noteikumu, kas līdzvērtīgs Radiofrekvenču spektra lēmuma 
1. panta 4. punktam. Ņemot vērā dalībvalstu kompetenci kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politikas jomā, Komisijai nevajadzētu noteikt apraides joslas kā joslas, kuru izmantošanas 
tiesības drīkst nodot vai iznomāt. Kā noteikts 9.b pantā, individuālo tiesību nodošanu vai 
iznomāšanu veic saskaņā ar valstī noteikto kārtību, tāpēc Komisijai šo kārtību nevajadzētu 
saskaņot.

Grozījums Nr. 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) harmonizētu īpašos pasākumus 
godīgas konkurences nodrošināšanai 
individuālo tiesību nodošanas gadījumā;

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Pasākumi, kurus ierosina pieņemt saskaņā ar komitoloģijas procedūru, ir daudz plašāki par 
,,nebūtiskiem Direktīvas elementiem”. No otras puses, daudzus saskaņojumus var veikt, un tie 
ir sekmīgi veikti, pamatojoties uz spēkā esošo Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums 
Nr. 676/2002/EK). Tādēļ jāsvītro šā panta b) un c) apakšpunkts. Saskaņā ar 23. apsvērumu, 
plašsaziņas līdzekļu politikas noteikšana ir dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 457
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) harmonizētu īpašos pasākumus 
godīgas konkurences nodrošināšanai 
individuālo tiesību nodošanas gadījumā;

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Nosacījumus, saskaņā ar kuriem valstī var nodot vai iznomāt radiofrekvenču spektru, ir jāļauj 
noteikt valsts pārvaldes iestādēm, jo tieši tās ir atbildīgas par radiofrekvenču spektra efektīvu 
pārvaldību.

Grozījums Nr. 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) harmonizētu īpašos pasākumus 
godīgas konkurences nodrošināšanai 
individuālo tiesību nodošanas gadījumā;

Svītrots

Or. es

Pamatojums

Šā panta b) un c) apakšpunkts ir jāsvītro, jo nosacījumi šādai tiesību nodošanai, kā arī tās 
kārtība, apstākļi un spēkā esošie ierobežojumi ir jānosaka saskaņā ar subsidiaritātes 
principu.

Konsekventi ievērojot 9. panta grozījumā noteikto pieeju, tehnoloģijas un pakalpojuma 
neitralitātes principu īstenošanai visos iespējamos gadījumos ir jābūt dalībvalstu 
pienākumam, nodrošinot koordinētu spektra pārvaldību valsts līmenī. Tādējādi saskaņošanas 
līmeņos ietilpst arī to frekvenču joslu noteikšana, attiecībā uz kurām obligāti jāpiemēro ES 
noteiktie neitralitātes principi.
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Grozījums Nr. 459
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) harmonizētu īpašos pasākumus 
godīgas konkurences nodrošināšanai 
individuālo tiesību nodošanas gadījumā;

Svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai konkrētas tiesības un pienākumus, kas saistīti ar sākotnējo licenču izsniegšanu 
tālāknodotām vai iznomātām frekvencēm, joprojām noteiktu dalībvalstis. Tas ļaus ņemt vērā 
īpašus pienākumus, piemēram, pārklājuma vai teritorijas plānošanas pienākumus. Netiek 
apšaubīts, ka ir jānodrošina godīga konkurence, taču tas atkarīgs no konkrētiem valsts 
pasākumiem, kuros ņemts vērā īpašais stāvoklis atšķirīgās dalībvalstīs.
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