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Grozījums Nr. 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/20/EK
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šādu punktu pievieno 3. pantam:
“2.a Uz globālajiem telekomunikāciju 
pakalpojumiem attiecas tikai vienkāršota 
paziņošanas procedūra, elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu darbības 
jomu īpaši reģistrējot kā “globālie 
telekomunikāciju pakalpojumi”. Globālie 
telekomunikāciju pakalpojumi ir 
pārvaldīti uzņēmējdarbības datu un balss 
pakalpojumi starptautiskiem 
uzņēmumiem, kas atrodas dažādās valstīs 
vai dažādos kontinentos. Tie parasti ir 
pārrobežu pakalpojumi un Eiropā —
visas Eiropas mēroga pakalpojumi.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar spēkā esošajiem ES vispārējiem tiesību aktiem telekomunikāciju jomā globālo 
telekomunikāciju pakalpojumu (GTP) sniedzējiem jāatbilst valstī noteiktajām prasībām 
atļaujas saņemšanai, lai tie katrā dalībvalstī uzņēmumiem varētu sniegt visu Eiropu 
aptverošus pakalpojumus. Tā kā šādas prasības katrā dalībvalstī būtiski atšķiras un ņemot 
vērā globālo telekomunikāciju pakalpojumu tirgus īpašo raksturu un konkurenci tajā, ir 
pamats uz globālo telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem attiecināt tikai ierobežotu un 
harmonizētu atļauju piešķiršanas procedūru. Tas veicinās visas Eiropas mēroga pakalpojumu 
pilnveidošanos un, galvenokārt, korporatīvu pārrobežu telekomunikāciju tirgu.
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Grozījums Nr. 719
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/20/EK
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šādu punktu pievieno 3. pantam:
“Uz globālajiem telekomunikāciju 
pakalpojumiem attiecas vienkāršotāka 
paziņošanas procedūra, elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu darbības 
jomu īpaši reģistrējot kā “globālie 
telekomunikāciju pakalpojumi”. Globālie 
telekomunikāciju pakalpojumi ir 
pārvaldīti uzņēmējdarbības datu un balss 
pakalpojumi starptautiskiem 
uzņēmumiem, kas atrodas dažādās valstīs 
un nereti arī dažādos kontinentos. Šie 
parasti ir pārrobežu pakalpojumi un 
Eiropā — visas Eiropas mēroga 
pakalpojumi.”

Or. en

Pamatojums

Visu Eiropu aptveroši pakalpojumi, kuru pašreizējais uzskatāmākais piemērs ir globālu 
telekomunikāciju pakalpojumu (GTP) nodrošināšana starptautiskiem uzņēmumiem, kuriem ir 
biroji vairākās Eiropas valstīs, ir viena no jomām, kurā jānodrošina regulatīvās pieejas 
saskaņošana Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 720
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/20/EK
3. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu punktu pievieno 3. pantam:
“2.a Uz globālajiem telekomunikāciju 
pakalpojumiem attiecas tikai vienkāršota 
paziņošanas procedūra, elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu darbības 
jomu īpaši reģistrējot kā “globālie 
telekomunikāciju pakalpojumi”. Globālie 
telekomunikāciju pakalpojumi ir 
pārvaldīti uzņēmējdarbības datu un balss 
pakalpojumi starptautiskiem 
uzņēmumiem, kas atrodas dažādās valstīs 
un nereti arī dažādos kontinentos. Šie 
parasti ir pārrobežu pakalpojumi un 
Eiropā — visas Eiropas mēroga 
pakalpojumi.”

Or. en

Pamatojums

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall.

Grozījums Nr. 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/20/EK
3. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šādu punktu pievieno 3. pantam.
“2.a Uz globālajiem telekomunikāciju 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri vairāk 
nekā vienā dalībvalstī sniedz 
pakalpojumus starptautiskiem 
uzņēmumiem, attiecas tikai vienkāršota 
paziņošanas procedūra, elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu darbības 
jomu īpaši reģistrējot kā “globālie 
telekomunikāciju pakalpojumi”.

Or. en

Pamatojums

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall economies.

Grozījums Nr. 722
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis neparedz individuālas 
izmantošanas tiesības kā obligātu prasību
radiofrekvenču izmantošanai, bet gan 
iekļauj šādu radiofrekvenču izmantošanas 

1. Dalībvalstis sekmē radiofrekvenču 
izmantošanu saskaņā ar vispārēju atļauju.
Dalībvalstis var piešķirt individuālas 
tiesības, lai:
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nosacījumus vispārējā atļaujā, ja vien nav 
pamata piešķirt individuālas tiesības, lai:

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais mehānisms pastāvošo tiesību pārskatīšanai nav reālistisks, kā tas norādīts 
Pamatdirektīvas 9.a panta grozījumu pamatojumos.

Grozījums Nr. 723
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis sekmē radiofrekvenču 
izmantošanu saskaņā ar vispārēju atļauju 
ar nosacījumu, ka rūpīgas analīzes 
rezultātā ir apstiprinājies, ka individuālo 
izmantošanas tiesību piešķiršanas 
princips ir nepieciešams, lai:

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamajiem nosacījumiem jābūt pietiekami definētiem, un ir jābūt iespējai tos 
piemērot, apejot individuālo tiesību principu. Šajos nosacījumos jāparedz rūpīgas tehniskās 
analīzes veikšana, lai jo īpaši nodrošinātu aizsardzību pret traucējumiem un efektīvu spektra 
izmantošanu. 

Grozījums Nr. 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis piešķir radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības saskaņā ar 
vispārēju atļauju. Dalībvalstis var piešķirt 
individuālas tiesības, lai:

Or. es

Grozījums Nr. 725
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis paredz individuālas 
izmantošanas tiesības kā obligātu prasību 
radiofrekvenču izmantošanai. Dalībvalstis 
iekļauj radiofrekvenču izmantošanas 
nosacījumus vispārējā atļaujā attiecībā uz 
joslām, kuras īpaši paredzētas šim 
nolūkam.

Or. en

Pamatojums

Vispārējā atļauja izraisa ārkārtīgi lielas juridiskas un tehniskas problēmas galvenokārt 
saistībā ar kaitīgu traucējumu pārvaldību. Turklāt Komisija neņem vērā līgumus, kurus ir 
noslēguši pakalpojumu sniedzēji un suverēnas valstis un kuru izpildi tās garantē, un cenšas 
mainīt pašreizējo īpašo atļauju izsniegšanas sistēmu uz vispārēju atļauju izsniegšanas 
sistēmu, nepievēršot pienācīgu uzmanību kaitējumam, kāds tiek nodarīts spektra 
izmantotājiem visā Eiropā.
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Grozījums Nr. 726
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis paredz individuālas 
izmantošanas tiesības kā obligātu prasību 
radiofrekvenču izmantošanai. Dalībvalstis 
iekļauj šādu radiofrekvenču izmantošanas 
nosacījumus vispārējā atļaujā attiecībā uz 
joslām, kuras īpaši paredzētas šim 
nolūkam.

Or. en

Pamatojums

Tomēr vispārējā atļauja izraisa ārkārtīgi lielas juridiskas un tehniskas problēmas galvenokārt 
saistībā ar nevēlamu traucējumu pārvaldību. Turklāt Komisija neņem vērā līgumus, kurus ir 
noslēguši pakalpojumu sniedzēji un suverēnas valstis un kuru izpildi tās garantē, un cenšas 
mainīt pašreizējo īpašo atļauju izsniegšanas sistēmu uz vispārēju atļauju izsniegšanas 
sistēmu, nepievēršot pienācīgu uzmanību kaitējumam, kāds tiek nodarīts spektra 
izmantotājiem visā Eiropā.

Grozījums Nr. 727
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) novērstu nopietnus apdraudējumus vai 
kaitīgus traucējumus vai

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Tomēr vispārējā atļauja izraisa ārkārtīgi lielas juridiskas un tehniskas problēmas galvenokārt 
saistībā ar nevēlamu traucējumu pārvaldību. Turklāt Komisija neņem vērā līgumus, kurus ir 
noslēguši pakalpojumu sniedzēji un suverēnas valstis un kuru izpildi tās garantē, un cenšas 
mainīt pašreizējo īpašo atļauju izsniegšanas sistēmu uz vispārēju atļauju izsniegšanas 
sistēmu, nepievēršot pienācīgu uzmanību kaitējumam, kāds tiek nodarīts spektra 
izmantotājiem visā Eiropā.

Grozījums Nr. 728
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) novērstu nopietnus apdraudējumus vai 
kaitīgus traucējumus vai

svītrots

Or. en

Pamatojums

Vispārējā atļauja izraisa ārkārtīgi lielas juridiskas un tehniskas problēmas galvenokārt 
saistībā ar nevēlamu traucējumu pārvaldību. Turklāt Komisija neņem vērā līgumus, kurus ir 
noslēguši pakalpojumu sniedzēji un suverēnas valstis un kuru izpildi tās garantē, un cenšas 
mainīt pašreizējo īpašo atļauju izsniegšanas sistēmu uz vispārēju atļauju izsniegšanas 
sistēmu, nepievēršot pienācīgu uzmanību kaitējumam, kāds tiek nodarīts spektra 
izmantotājiem visā Eiropā.

Grozījums Nr. 729
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) novērstu nopietnus apdraudējumus vai a) novērstu iespējamus kaitīgus 
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kaitīgus traucējumus vai traucējumus vai

Or. en

Pamatojums

Jebkāds “kaitīgs traucējums” ir “nopietns apdraudējums”. Ierosinātais mehānisms 
pastāvošo tiesību pārskatīšanai nav reālistisks, kā tas norādīts Pamatdirektīvas 9.a panta 
grozījumu pamatojumos.

Grozījums Nr. 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) novērstu nopietnus apdraudējumus vai 
kaitīgus traucējumus vai

a) novērstu iespējamus kaitīgus 
traucējumus;

Or. es

Grozījums Nr. 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) novērstu nopietnus apdraudējumus vai 
kaitīgus traucējumus vai

a) novērstu kaitīgus traucējumus vai

Or. en

Pamatojums

Jebkāds “kaitīgs traucējums” ir “nopietns apdraudējums”. Ierosinātais mehānisms 
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pastāvošo tiesību pārskatīšanai nav reālistisks, kā tas norādīts Pamatdirektīvas 9.a panta 
grozījumu pamatojumos.

Grozījums Nr. 732
Gianni De Michelis

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) novērstu nopietnus apdraudējumus vai 
kaitīgus traucējumus vai

a) novērstu nopietnus apdraudējumus vai 
kaitīgus traucējumus, maksimāli ņemot 
vērā attiecīgo tehnisko un standartizācijas 
organizāciju novērtējumu; vai

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešama virkne aizsardzības pasākumu, lai patērētājiem sniegtu kvalitatīvus 
pakalpojumus un nepieļautu traucējumus. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi novērtēt Komisijas 
piedāvāto risinājumu tehniskās īstenošanas un darbības iespējas, un šādu novērtējumu veic 
tādas starptautiskas tehniskās organizācijas kā CEPT/ECC un ETS, kuras ir aicinātas 
organizatoriski palīdzēt Eiropas Komisijai minētajā tehniskajā jomā.

Grozījums Nr. 733
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti;

Or. en
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Pamatojums

Ne tikai kaitīgiem traucējumiem, bet arī pakalpojumu kvalitātei ir jābūt kritērijam, saskaņā ar 
kuru nosaka tehnoloģijas neitralitātes principa ierobežojumus. Tas ir jo īpaši svarīgi 
gadījumos, kad atļauta radiofrekvenču spektra koplietošana.

Grozījums Nr. 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nodrošinātu pakalpojumu tehnisko 
kvalitāti;

Or. es

Grozījums Nr. 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) aizsargāt spektra efektīvu 
izmantošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 736
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) īstenotu citus vispārējo interešu 
mērķus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Vispārējā atļauja izraisa ārkārtīgi lielas juridiskas un tehniskas problēmas galvenokārt 
saistībā ar nevēlamu traucējumu pārvaldību. Turklāt Komisija neņem vērā līgumus, kurus ir 
noslēguši pakalpojumu sniedzēji un suverēnas valstis un kuru izpildi tās garantē, un cenšas 
mainīt pašreizējo īpašo atļauju izsniegšanas sistēmu uz vispārēju atļauju izsniegšanas 
sistēmu, nepievēršot pienācīgu uzmanību kaitējumam, kāds tiek nodarīts spektra 
izmantotājiem visā Eiropā.

Grozījums Nr. 737
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) īstenotu citus vispārējo interešu 
mērķus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tomēr vispārējā atļauja izraisa ārkārtīgi lielas juridiskas un tehniskas problēmas galvenokārt 
saistībā ar nevēlamu traucējumu pārvaldību. Turklāt Komisija neņem vērā līgumus, kurus ir 
noslēguši pakalpojumu sniedzēji un suverēnas valstis un kuru izpildi tās garantē, un cenšas 
mainīt pašreizējo īpašo atļauju izsniegšanas sistēmu uz vispārēju atļauju izsniegšanas 
sistēmu, nepievēršot pienācīgu uzmanību kaitējumam, kāds tiek nodarīts spektra 
izmantotājiem visā Eiropā.
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Grozījums Nr. 738
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) īstenotu citus vispārējo interešu 
mērķus.

b) nodrošinātu radiofrekvenču spektra 
efektīvu izmantošanu. 

Or. en

Pamatojums

Jebkāds “kaitīgs traucējums” ir “nopietns apdraudējums”. Ierosinātais mehānisms 
pastāvošo tiesību pārskatīšanai nav reālistisks, kā tas norādīts Pamatdirektīvas 9.a panta 
grozījumu pamatojumos.

Grozījums Nr. 739
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) īstenotu citus vispārējo interešu mērķus. b) īstenotu citus vispārējo interešu mērķus, 
kurus noteikusi katra dalībvalsts saskaņā 
ar Kopienas tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts nolūkā saglabāt dalībvalstu kompetenci vispārējo mērķu noteikšanas 
jautājumā.
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Grozījums Nr. 740
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) nodrošinātu pakalpojumu tehnisko 
kvalitāti;

Or. en

Pamatojums

Jebkāds “kaitīgs traucējums” ir “nopietns apdraudējums”. Ierosinātais mehānisms 
pastāvošo tiesību pārskatīšanai nav reālistisks, kā tas norādīts Pamatdirektīvas 9.a panta 
grozījumu pamatojumos.

Grozījums Nr. 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) nodrošinātu radiofrekvenču spektra 
efektīvu izmantošanu;

Or. en

Pamatojums

Spektra politikas vispārējam mērķim ir jābūt spektra efektīvas izmantošanas nodrošināšanai.
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Grozījums Nr. 742
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) īstenotu citus vispārējo interešu 
mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 743
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis saskaņo frekvenču joslas, 
ievērojot kopīgus vispārējus principus. 
Attiecībā uz šīm frekvenču joslām tās 
piemēro saskaņotas licencēšanas 
noteikumus. Valsts pārvaldes iestādes ir 
atbildīgas par licencēšanu un par tās 
specifikāciju.

Or. en

Pamatojums

Vispārējā atļauja izraisa ārkārtīgi lielas juridiskas un tehniskas problēmas galvenokārt 
saistībā ar nevēlamu traucējumu pārvaldību. Turklāt Komisija neņem vērā līgumus, kurus ir 
noslēguši pakalpojumu sniedzēji un suverēnas valstis un kuru izpildi tās garantē, un cenšas 
mainīt pašreizējo īpašo atļauju izsniegšanas sistēmu uz vispārēju atļauju izsniegšanas 
sistēmu, nepievēršot pienācīgu uzmanību kaitējumam, kāds tiek nodarīts spektra 
izmantotājiem visā Eiropā.



PE407.807v01-00 18/73 AM\727532LV.doc

LV

Grozījums Nr. 744
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis saskaņo frekvenču joslas, 
ievērojot kopīgus vispārējus principus. 
Attiecībā uz šīm frekvenču joslām tās 
piemēro saskaņotas licencēšanas 
noteikumus. Valsts pārvaldes iestādes ir 
atbildīgas par licencēšanu un par tās 
specifikāciju.

Or. en

Pamatojums

Tomēr vispārējā atļauja izraisa ārkārtīgi lielas juridiskas un tehniskas problēmas galvenokārt 
saistībā ar nevēlamu traucējumu pārvaldību. Turklāt Komisija neņem vērā līgumus, kurus ir 
noslēguši pakalpojumu sniedzēji un suverēnas valstis un kuru izpildi tās garantē, un cenšas 
mainīt pašreizējo īpašo atļauju izsniegšanas sistēmu uz vispārēju atļauju izsniegšanas 
sistēmu, nepievēršot pienācīgu uzmanību kaitējumam, kāds tiek nodarīts spektra 
izmantotājiem visā Eiropā.

Grozījums Nr. 745
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir nepieciešams piešķirt individuālas 
radiofrekvenču un numuru izmantošanas 
tiesības, dalībvalstis pēc pieprasījuma 
piešķir šādas tiesības jebkuram 
uzņēmumam, kas saskaņā ar vispārējo 
atļauju nodrošina vai izmanto tīklus vai 
pakalpojumus, ievērojot šīs direktīvas 6., 

2. Dalībvalstis pēc pieprasījuma piešķir 
individuālas tiesības jebkuram 
uzņēmumam, ievērojot šīs direktīvas 6., 6.a 
un 7. pantu un 11. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu un citus noteikumus, kas 
garantē šo resursu efektīvu izmantošanu 
saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK 
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6.a un 7. pantu un 11. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu un citus noteikumus, kas 
garantē šo resursu efektīvu izmantošanu 
saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva).

(Pamatdirektīva)

Or. en

Pamatojums

Vispārējā atļauja izraisa ārkārtīgi lielas juridiskas un tehniskas problēmas galvenokārt 
saistībā ar nevēlamu traucējumu pārvaldību. Turklāt Komisija neņem vērā līgumus, kurus ir 
noslēguši pakalpojumu sniedzēji un suverēnas valstis un kuru izpildi tās garantē, un cenšas 
mainīt pašreizējo īpašo atļauju izsniegšanas sistēmu uz vispārēju atļauju izsniegšanas 
sistēmu, nepievēršot pienācīgu uzmanību kaitējumam, kāds tiek nodarīts spektra 
izmantotājiem visā Eiropā.

Grozījums Nr. 746
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir nepieciešams piešķirt individuālas 
radiofrekvenču un numuru izmantošanas 
tiesības, dalībvalstis pēc pieprasījuma 
piešķir šādas tiesības jebkuram 
uzņēmumam, kas saskaņā ar vispārējo 
atļauju nodrošina vai izmanto tīklus vai 
pakalpojumus, ievērojot šīs direktīvas 6., 
6.a un 7. pantu un 11. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu un citus noteikumus, kas 
garantē šo resursu efektīvu izmantošanu 
saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva).

2. Dalībvalstis pēc pieprasījuma piešķir 
individuālas tiesības jebkuram 
uzņēmumam, ievērojot šīs direktīvas 6., 6.a 
un 7. pantu un 11. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu un citus noteikumus, kas 
garantē šo resursu efektīvu izmantošanu 
saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva).

Or. en

Pamatojums

Tomēr vispārējā atļauja izraisa ārkārtīgi lielas juridiskas un tehniskas problēmas galvenokārt 
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saistībā ar nevēlamu traucējumu pārvaldību. Turklāt Komisija neņem vērā līgumus, kurus ir 
noslēguši pakalpojumu sniedzēji un suverēnas valstis un kuru izpildi tās garantē, un cenšas 
mainīt pašreizējo īpašo atļauju izsniegšanas sistēmu uz vispārēju atļauju izsniegšanas 
sistēmu, nepievēršot pienācīgu uzmanību kaitējumam, kāds tiek nodarīts spektra 
izmantotājiem visā Eiropā.

Grozījums Nr. 747
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 748
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 749
Gianni De Michelis

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.
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Grozījums Nr. 750
Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 752
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piešķirot izmantošanas tiesības, 
dalībvalstis norāda, vai un saskaņā ar 
kādiem nosacījumiem tiesību turētājs var 
nodot šīs tiesības. Attiecībā uz 
radiofrekvencēm šie noteikumi ir saskaņā 
ar Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9.b pantu.

Piešķirot izmantošanas tiesības, 
dalībvalstis norāda, vai un saskaņā ar 
kādiem nosacījumiem tiesību turētājs var 
nodot šīs tiesības. Attiecībā uz 
radiofrekvencēm šie noteikumi ir saskaņā 
ar Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 753
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalstis piešķir izmantošanas 
tiesības uz ierobežotu laikposmu, tā 
ilgumu nosaka iepriekš, un tas ir 
piemērots attiecīgajam pakalpojumam 
izvirzītā mērķa ziņā.

Ja dalībvalstis piešķir izmantošanas 
tiesības uz ierobežotu laikposmu, tam 
jābūt piemērotam attiecīgajam 
pakalpojumam izvirzītā mērķa ziņā, 
pienācīgi ņemot vērā nepieciešamību 
noteikt atbilstīgu laikposmu ieguldījumu 
amortizācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 754
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas individuālās radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības, kas piešķirtas uz 
desmit vai vairāk gadiem un ko uzņēmumi 
nevar nodot vai iznomāt viens otram, kā 
atļauts Pamatdirektīvas 9.b pantā, 
pārskata ik pēc pieciem gadiem un pirmo 
reizi — piecus gadus pēc izdošanas, 
ņemot vērā 1. punktā izklāstītos kritērijus.
Ja individuālo izmantošanas tiesību 
piešķiršanai piemērojamie kritēriji vairs 
nav spēkā, individuālās izmantošanas 
tiesības pārveido par vispārēju atļauju 
radiofrekvenču izmantošanai, par to 
paziņojot iepriekš, proti, ne vēlāk kā 
piecus gadus pēc pārskatīšanas beigām, 
vai arī atļauj uzņēmumiem tās savstarpēji 

svītrots
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brīvi nodot vai iznomāt.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais mehānisms pastāvošo tiesību pārskatīšanai nav reālistisks, kā tas norādīts 
Pamatdirektīvas 9.a panta grozījumu pamatojumos.

Grozījums Nr. 755
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas individuālās radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības, kas piešķirtas uz 
desmit vai vairāk gadiem un ko uzņēmumi 
nevar nodot vai iznomāt viens otram, kā 
atļauts Pamatdirektīvas 9.b pantā, pārskata 
ik pēc pieciem gadiem un pirmo reizi —
piecus gadus pēc izdošanas, ņemot vērā 
1. punktā izklāstītos kritērijus. Ja 
individuālo izmantošanas tiesību 
piešķiršanai piemērojamie kritēriji vairs 
nav spēkā, individuālās izmantošanas 
tiesības pārveido par vispārēju atļauju 
radiofrekvenču izmantošanai, par to 
paziņojot iepriekš, proti, ne vēlāk kā 
piecus gadus pēc pārskatīšanas beigām, 
vai arī atļauj uzņēmumiem tās savstarpēji 
brīvi nodot vai iznomāt.

Ja individuālās radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības piešķir uz desmit vai 
vairāk gadiem un ja uzņēmumi tās nevar 
nodot vai iznomāt cits citam,, kā atļauts 
Pamatdirektīvas 9.b pantā, tad valsts 
pārvaldes iestāde nodrošina, lai tās rīcībā 
būtu līdzekļi, ar kuriem tā var pārbaudīt, 
ka šo individuālo izmantošanas tiesību 
piešķiršanai piemērojamie kritēriji
joprojām ir spēkā un ka tos ievēro 
licences darbības laikā. Ja šie kritēriji 
vairs nav spēkā, individuālās izmantošanas 
tiesības pārveido par vispārēju atļauju 
radiofrekvenču izmantošanai, par to 
paziņojot iepriekš un pēc pamatota laika 
posma beigām, vai arī atļauj uzņēmumiem 
tās savstarpēji brīvi nodot vai iznomāt. 
Pieņemot šādu lēmumu, pienācīgi jāņem 
vērā nepieciešamība paredzēt atbilstīgu 
periodu ieguldījumu amortizācijai.

Or. fr

Pamatojums

Ir daudz jaunu platformu un jaunu pakalpojumu, kuros veiktos ieguldījumus vajadzēs 
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amortizēt laika posmā, kas pārsniedz desmit vai vismaz piecus gadus. Dažreiz nākas ciest 
ievērojamus zaudējumus darbības uzsākšanas pirmā vai pirmo divu gadu laikā. Nebūtu 
samērīgi valsts pārvaldes iestādēm izvirzīt stingru prasību par visu apraides spektra licenču 
formālu pārskatīšanu ik pēc pieciem gadiem. 

Grozījums Nr. 756
Gianni De Michelis

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas individuālās radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības, kas piešķirtas uz 
desmit vai vairāk gadiem un ko uzņēmumi 
nevar nodot vai iznomāt viens otram, kā 
atļauts Pamatdirektīvas 9.b pantā, pārskata 
ik pēc pieciem gadiem un pirmo reizi —
piecus gadus pēc izdošanas, ņemot vērā 
1. punktā izklāstītos kritērijus. Ja 
individuālo izmantošanas tiesību 
piešķiršanai piemērojamie kritēriji vairs 
nav spēkā, individuālās izmantošanas 
tiesības pārveido par vispārēju atļauju 
radiofrekvenču izmantošanai, par to 
paziņojot iepriekš, proti, ne vēlāk kā
piecus gadus pēc pārskatīšanas beigām, vai 
arī atļauj uzņēmumiem tās savstarpēji brīvi 
nodot vai iznomāt.

Visas individuālās radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības, kas piešķirtas uz 
desmit vai vairāk gadiem un ko uzņēmumi 
nevar nodot vai iznomāt viens otram, 
saskaņā ar Pamatdirektīvas 9.b pantu
pārskata piecus gadus pirms šo tiesību 
izbeigšanās, ņemot vērā 1. punktā 
izklāstītos kritērijus. Ja individuālo 
izmantošanas tiesību piešķiršanai 
piemērojamie kritēriji vairs nav spēkā, 
individuālās izmantošanas tiesības 
pārveido par vispārēju atļauju 
radiofrekvenču izmantošanai, par to 
paziņojot iepriekš, proti, ne ātrāk kā piecus 
gadus pēc pārskatīšanas beigām, vai arī 
atļauj uzņēmumiem tās savstarpēji brīvi 
nodot vai iznomāt.

Or. en

Pamatojums

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.
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Grozījums Nr. 757
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas individuālās radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības, kas piešķirtas uz 
desmit vai vairāk gadiem un ko uzņēmumi 
nevar nodot vai iznomāt viens otram, kā 
atļauts Pamatdirektīvas 9.b pantā, pārskata 
ik pēc pieciem gadiem un pirmo reizi —
piecus gadus pēc izdošanas, ņemot vērā 
1. punktā izklāstītos kritērijus. Ja 
individuālo izmantošanas tiesību 
piešķiršanai piemērojamie kritēriji vairs 
nav spēkā, individuālās izmantošanas 
tiesības pārveido par vispārēju atļauju 
radiofrekvenču izmantošanai, par to 
paziņojot iepriekš, proti, ne vēlāk kā 
piecus gadus pēc pārskatīšanas beigām,
vai arī atļauj uzņēmumiem tās savstarpēji 
brīvi nodot vai iznomāt.

Visas individuālās radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības, kas piešķirtas uz 
desmit vai vairāk gadiem un ko uzņēmumi 
nevar nodot vai iznomāt viens otram, kā 
atļauts Pamatdirektīvas 9.b pantā, pārskata, 
ņemot vērā 1. punktā izklāstītos kritērijus. 
Ja individuālo izmantošanas tiesību 
piešķiršanai piemērojamie kritēriji vairs 
nav spēkā, individuālās izmantošanas 
tiesības pārveido par vispārēju atļauju 
radiofrekvenču izmantošanai, par to 
paziņojot iepriekš, proti, paredzot 
pieņemamu laika posmu, kurš ir vismaz 
tikpat ilgs kā laika posms, kas piešķirts 
individuālo tiesību izmantošanai, vai arī 
atļauj uzņēmumiem tās savstarpēji brīvi 
nodot vai iznomāt.

Or. en

Pamatojums

Tomēr vispārējā atļauja izraisa ārkārtīgi lielas juridiskas un tehniskas problēmas galvenokārt 
saistībā ar nevēlamu traucējumu pārvaldību. Turklāt Komisija neņem vērā līgumus, kurus ir 
noslēguši pakalpojumu sniedzēji un suverēnas valstis un kuru izpildi tās garantē, un cenšas 
mainīt pašreizējo īpašo atļauju izsniegšanas sistēmu uz vispārēju atļauju izsniegšanas 
sistēmu, nepievēršot pienācīgu uzmanību kaitējumam, kāds tiek nodarīts spektra 
izmantotājiem visā Eiropā.
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Grozījums Nr. 758
Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas individuālās radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības, kas piešķirtas uz 
desmit vai vairāk gadiem un ko uzņēmumi 
nevar nodot vai iznomāt viens otram, kā 
atļauts Pamatdirektīvas 9.b pantā, pārskata 
ik pēc pieciem gadiem un pirmo reizi —
piecus gadus pēc izdošanas, ņemot vērā 
1. punktā izklāstītos kritērijus. Ja 
individuālo izmantošanas tiesību 
piešķiršanai piemērojamie kritēriji vairs 
nav spēkā, individuālās izmantošanas 
tiesības pārveido par vispārēju atļauju 
radiofrekvenču izmantošanai, par to 
paziņojot iepriekš, proti, ne vēlāk kā piecus 
gadus pēc pārskatīšanas beigām, vai arī 
atļauj uzņēmumiem tās savstarpēji brīvi 
nodot vai iznomāt.

Visas individuālās radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības, kas piešķirtas uz 
desmit vai vairāk gadiem un ko uzņēmumi 
nevar nodot vai iznomāt viens otram, kā 
atļauts Pamatdirektīvas 9.b pantā, var 
pārskatīt ik pēc pieciem gadiem un pirmo 
reizi — piecus gadus pēc izdošanas, ņemot 
vērā 1. punktā izklāstītos kritērijus. Ja 
individuālās izmantošanas tiesības 
neatbilst nevienam no šiem kritērijiem, 
individuālās izmantošanas tiesības 
pārveido par vispārēju atļauju 
radiofrekvenču izmantošanai, par to 
paziņojot iepriekš, proti, ne vēlāk kā piecus 
gadus pēc pārskatīšanas beigām, vai arī 
atļauj uzņēmumiem tās savstarpēji brīvi 
nodot vai iznomāt. Pieņemot šādu 
lēmumu, pienācīgi jāņem vērā 
nepieciešamība paredzēt atbilstīgu 
periodu ieguldījumu amortizācijai.

Or. en

Pamatojums

Komercijas iespējas nedrīkst izjaukt dažādu 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 kompetencē.
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Grozījums Nr. 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot lēmumu par lietošanas tiesībām, 
jāņem vērā nepieciešamība noteikt 
pieņemamu laika posmu ieguldījumu 
amortizācijai.

Or. en

Pamatojums

Daudzām jaunām platformām un pakalpojumiem ieguldījumus vajadzēs amortizēt laikposmā, 
kas pārsniedz desmit vai, katrā ziņā, piecus gadus. Dažu pirmo darbības gadu laikā nereti 
nākas ciest ievērojamus zaudējumus. Būtu nesamērīgi, ja valsts pārvaldes iestādēm noteiktu 
stingru prasību veikt visu spektra licenču oficiālu pārbaudi ik pa pieciem gadiem.

Grozījums Nr. 760
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lēmumu par izmantošanas tiesībām 
pieņem, paziņo un publisko iespējami drīz 
pēc tam, kad valsts pārvaldes iestāde ir 
saņēmusi pilnīgu pieteikumu; trīs nedēļu 
laikā, ja numuri saskaņā ar nacionālo 
numerācijas plānu [valsts numuru 
piešķiršanas plānu] ir iedalīti īpašiem 
nolūkiem, un sešu nedēļu laikā, ja 
radiofrekvences saskaņā ar nacionālo 
radiofrekvenču plānu ir iedalītas 
elektroniskiem paziņojumiem. Pēdējais 
termiņš neierobežo piemērojamos 

3. Lēmumu par izmantošanas tiesībām 
pieņem, paziņo un publisko iespējami drīz 
pēc tam, kad valsts pārvaldes iestāde ir 
saņēmusi pilnīgu pieteikumu; trīs nedēļu 
laikā, ja numuri saskaņā ar nacionālo 
numerācijas plānu [valsts numuru 
piešķiršanas plānu] ir iedalīti īpašiem 
nolūkiem, un sešu nedēļu laikā, ja 
radiofrekvences saskaņā ar nacionālo 
radiofrekvenču plānu ir iedalītas īpašiem 
mērķiem. Pēdējais termiņš neierobežo 
piemērojamos starptautiskos nolīgumus 
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starptautiskos nolīgumus attiecībā uz 
radiofrekvenču vai orbītas stāvokļu 
izmantošanu.

attiecībā uz radiofrekvenču vai orbītas 
stāvokļu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 
aprindām saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
6. pantu ir nolemts, ka tiesības izmantot 
numurus ar īpašu ekonomisko vērtību ir 
jāpiešķir, organizējot atlasi konkursa 
kārtībā vai salīdzinošu atlasi, dalībvalstis 
maksimālo trīs nedēļu laikposmu var 
pagarināt par laiku, kas nepārsniedz trīs 
nedēļas.

4. Ja pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 
aprindām saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
6. pantu ir nolemts, ka tiesības izmantot 
numurus ar īpašu ekonomisko vērtību ir 
jāpiešķir, organizējot atlasi konkursa 
kārtībā vai salīdzinošu atlasi, dalībvalstis 
maksimālo trīs nedēļu laikposmu var 
pagarināt vēl par trim nedēļām.

Or. en

Grozījums Nr. 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis neierobežo piešķiramo 
izmantošanas tiesību skaitu, izņemot 
gadījumus, kad tas ir vajadzīgs, lai 
nodrošinātu radiofrekvenču efektīvu 
izmantošanu saskaņā ar 7. pantu.

5. Dalībvalstis neierobežo piešķiramo 
izmantošanas tiesību skaitu, izņemot 
gadījumus, kad tas ir vajadzīgs, lai 
nodrošinātu radiofrekvenču efektīvu 
izmantošanu saskaņā ar 
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7. pantu. Dalībvalstis ņem vērā mantotos 
ieguldījumus un konkurences līmeni.

Or. en

Pamatojums

Piesardzība, lai nodrošinātu cesijas ieguldījumu pienācīgu ievērošanu. Pretējā gadījumā 
iepriekšējo ieguldījumu vērtība var tikt samazināta. Tas varētu nopietni izkropļot tirgu un 
nelabvēlīgi ietekmēt turpmākos ieguldījumu lēmumus.

Grozījums Nr. 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina to, 
ka radiofrekvences tiek efektīvi un faktiski 
izmantotas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta 2. punktu. Tās nodrošina to, ka 
radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
nodošanas vai uzkrāšanas rezultātā netiek 
traucēta konkurence. Šādiem nolūkiem 
dalībvalstis var veikt piemērotus 
pasākumus, piemēram, radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību samazināšana, 
anulēšana vai piespiedu pārdošana.

6. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina to, 
ka radiofrekvences tiek efektīvi un faktiski 
izmantotas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums ir lieks, jo dublē ES konkurences tiesībās ietvertos noteikumus, kurus arī 
piemēro radiofrekvenču spektra izmantošanas tiesību nodošanai vai uzkrāšanai.
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Grozījums Nr. 764
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina to, 
ka radiofrekvences tiek efektīvi un faktiski 
izmantotas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta 2. punktu. Tās nodrošina to, ka 
radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
nodošanas vai uzkrāšanas rezultātā netiek 
traucēta konkurence. Šādiem nolūkiem 
dalībvalstis var veikt piemērotus 
pasākumus, piemēram, radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību samazināšana, 
anulēšana vai piespiedu pārdošana.

6. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina to, 
ka radiofrekvences tiek efektīvi un faktiski 
izmantotas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta 2. punktu. Tās nodrošina to, ka 
radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
nodošanas vai uzkrāšanas rezultātā netiek 
traucēta konkurence.

Or. en

Grozījums Nr. 765
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina to, 
ka radiofrekvences tiek efektīvi un faktiski 
izmantotas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta 2. punktu. Tās nodrošina to, ka 
radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
nodošanas vai uzkrāšanas rezultātā netiek 
traucēta konkurence. Šādiem nolūkiem 
dalībvalstis var veikt piemērotus 
pasākumus, piemēram, radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību samazināšana, 

6. Atbildīgās pārvaldes iestādes nodrošina 
to, ka radiofrekvences tiek efektīvi un 
faktiski izmantotas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
8. pantu un 9. panta 2. punktu. Tās 
nodrošina to, ka radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību nodošanas vai 
uzkrāšanas rezultātā netiek traucēta 
konkurence. Šādiem nolūkiem dalībvalstis 
var veikt piemērotus pasākumus, 
piemēram, radiofrekvenču izmantošanas 
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anulēšana vai piespiedu pārdošana. tiesību samazināšana, anulēšana vai 
piespiedu pārdošana.

Or. en

Pamatojums

Tā kā valsts pārvaldes iestādēm dažkārt nav nepieciešamo pilnvaru šādu lēmumu 
pieņemšanai, ir vajadzīgs grozījums.

Grozījums Nr. 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina to, 
ka radiofrekvences tiek efektīvi un faktiski 
izmantotas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta 2. punktu. Tās nodrošina to, ka 
radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
nodošanas vai uzkrāšanas rezultātā netiek 
traucēta konkurence. Šādiem nolūkiem 
dalībvalstis var veikt piemērotus 
pasākumus, piemēram, radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību samazināšana, 
anulēšana vai piespiedu pārdošana.

6. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
radiofrekvences tiek efektīvi un faktiski 
izmantotas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
8. punkta 2. punktu un 9. panta 2. punktu. 
Tās nodrošina to, ka radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību nodošanas vai 
uzkrāšanas rezultātā netiek traucēta 
konkurence. Šādiem nolūkiem dalībvalstis 
var paredzēt piemērotus pasākumus, 
piemēram, radiofrekvenču izmantošanas 
tiesību samazināšana, anulēšana vai 
piespiedu pārdošana.

Or. es

Pamatojums

Šajā grozījumā, aizstājot “Valsts pārvaldes iestādes” ar “Dalībvalstis”, ir jākliedē šaubas 
par tādu būtisku elementu kā neatkarība attiecībā uz atbildīgajām administratīvajām 
iestādēm spektra pārvaldības jomā. Turklāt teksta papildināšana ar atsauci uz 8. panta 
2. punktu ietver faktisku un efektīvu radiofrekvenču izmantošanu vispārējo mērķu kontekstā. 
Tai pašā laikā, piemērojot 9. panta 2. punkta noteikumus, ir paredzēts sasniegt tos pašus 
mērķus, izmantojot direktīvā par radio spektru noteiktos saskaņošanas pasākumus. 
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Grozījums Nr. 767
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina to, 
ka radiofrekvences tiek efektīvi un faktiski 
izmantotas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta 2. punktu. Tās nodrošina to, ka 
radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
nodošanas vai uzkrāšanas rezultātā netiek 
traucēta konkurence. Šādiem nolūkiem 
dalībvalstis var veikt piemērotus 
pasākumus, piemēram, radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību samazināšana, 
anulēšana vai piespiedu pārdošana.

6. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
radiofrekvences tiek efektīvi un faktiski 
izmantotas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta 2. punktu. Tās nodrošina to, ka 
radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
nodošanas vai uzkrāšanas rezultātā netiek 
traucēta konkurence. Šādiem nolūkiem 
dalībvalstis var veikt piemērotus 
pasākumus, piemēram, radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību samazināšana, 
anulēšana vai piespiedu pārdošana. 

Or. en

Grozījums Nr. 768
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina to, 
ka radiofrekvences tiek efektīvi un faktiski 
izmantotas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta 2. punktu. Tās nodrošina to, ka 
radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
nodošanas vai uzkrāšanas rezultātā netiek 
traucēta konkurence. Šādiem nolūkiem 
dalībvalstis var veikt piemērotus 

6. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
radiofrekvences tiek efektīvi un faktiski 
izmantotas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta 2. punktu. Tās nodrošina to, ka 
radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
nodošanas vai uzkrāšanas rezultātā netiek 
traucēta konkurence. Šādiem nolūkiem 
dalībvalstis var veikt piemērotus 
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pasākumus, piemēram, radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību samazināšana, 
anulēšana vai piespiedu pārdošana.

pasākumus, piemēram, radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību samazināšana, 
anulēšana vai piespiedu pārdošana.

Or. en

Pamatojums

Kompetentā iestāde spektra jautājumos ne vienmēr ir valsts pārvaldes iestāde, kā noteikts 
Pamatdirektīvā.

Grozījums Nr. 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina to, 
ka radiofrekvences tiek efektīvi un faktiski 
izmantotas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta 2. punktu. Tās nodrošina to, ka 
radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
nodošanas vai uzkrāšanas rezultātā netiek 
traucēta konkurence. Šādiem nolūkiem 
dalībvalstis var veikt piemērotus 
pasākumus, piemēram, radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību samazināšana, 
anulēšana vai piespiedu pārdošana.

6. Valsts iestādes nodrošina to, ka 
radiofrekvences tiek efektīvi un faktiski 
izmantotas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta 2. punktu. Tās nodrošina to, ka 
radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
nodošanas vai uzkrāšanas rezultātā netiek 
traucēta konkurence. Šādiem nolūkiem 
dalībvalstis var veikt piemērotus 
pasākumus, piemēram, radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību samazināšana, 
anulēšana vai piespiedu pārdošana.

Or. en

Pamatojums

Kompetentā iestāde spektra jautājumos ne vienmēr ir valsts pārvaldes iestāde, kā noteikts 
Pamatdirektīvā.
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Grozījums Nr. 770
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/20/EK
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izsniedzot vispārējo atļauju elektronisko 
komunikāciju tīklu vai pakalpojumu 
nodrošināšanai un radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības, un numuru 
izmantošanas tiesības, drīkst piemērot tikai 
I pielikumā minētos nosacījumus. Šādi 
nosacījumi ir nediskriminējoši, samērīgi un 
pārredzami, un attiecībā uz radiofrekvenču 
izmantošanas tiesībām tie ir saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. pantu.

1. Vispārējās atļaujas gadījumā, 
izsniedzot vispārējo atļauju elektronisko 
komunikāciju tīklu vai pakalpojumu 
nodrošināšanai un radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības, un numuru 
izmantošanas tiesības, drīkst veikt tikai 
kaitīgo traucējumu pārvaldību un 
piemērot tikai I pielikumā minētos 
nosacījumus. Šādi nosacījumi ir 
nediskriminējoši, samērīgi un pārredzami, 
un attiecībā uz radiofrekvenču 
izmantošanas tiesībām tie ir saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. pantu.

Or. en

Pamatojums

Individuālās atļaujas izsniegšanas principam ir jābūt dominējošam, savukārt vispārēju 
atļauju izsniegšanai jābūt izņēmumam no šā noteikuma. Komisijai jānosaka frekvenču joslas, 
attiecībā uz kurām jāpiemēro vispārējas atļaujas izsniegšanas kārtība, un šis pasākums 
jāietver 6. panta 1. punktā..

Grozījums Nr. 771
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai sasniegtu 1. pantā izklāstītos 
mērķus, neierobežojot šīs direktīvas 

1. Neierobežojot šīs direktīvas 5. panta 
1. un 2. punktu un Direktīvas 2002/21/EK 
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5. panta 2. punktu, Komisija var pieņemt 
īstenošanas pasākumus:

(Pamatdirektīvas) 8.a pantu un 9. pantu, 
Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 772
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai sasniegtu 1. pantā izklāstītos mērķus, 
neierobežojot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu 
Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi 
radiofrekvenču spektra politikai Eiropas 
Kopienā (radiofrekvenču spektra 
lēmums)1 un šīs direktīvas 5. panta 
2. punktu, Komisija var pieņemt 
īstenošanas pasākumus:

___________
1 OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

ES nosacījumu saskaņošana attiecībā uz individuālo spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu 
un vispārējām atļaujām var atvieglot bezvadu pakalpojumu izveidi, veicināt ieguldījumus un 
sniegt galalietotājiem priekšrocības, ja tiek ievērota atbilstība 2002. gada radiofrekvenču 
spektra lēmumam. Nav atbilstīgi vai samērīgi tas, ka Komisijai ir pilnvaras vai atbildība par 
uzņēmumu atlasi, kuri gūs labumu no spektra izmantošanas tiesībām.
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Grozījums Nr. 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai sasniegtu 1. pantā izklāstītos mērķus, 
neierobežojot šīs direktīvas 5. panta 
2. punktu un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu 
Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi 
radiofrekvenču spektra politikai Eiropas 
Kopienā (radiofrekvenču spektra 
lēmums)1, Komisija var pieņemt 
īstenošanas pasākumus:

___________
1 OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz radiofrekvenču spektra lēmumu ir ļoti svarīga, lai panāktu integrētu politisku 
pieeju un konsekvenci attiecībā uz saskaņošanas pasākumiem.

Grozījums Nr. 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai sasniegtu 1. pantā izklāstītos mērķus, 
neierobežojot šīs direktīvas 5. panta 
2. punktu vai lēmumu par radiofrekvenču 
spektru (Lēmums Nr. 676/2002/EK), 
Komisija var pieņemt īstenošanas 
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pasākumus:

Or. es

Grozījums Nr. 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – -a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–a) visu Eiropu aptverošus pakalpojumus;

Or. es

Grozījums Nr. 776
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) lai noteiktu radiofrekvenču joslas, kuras 
nodrošina tīklus Eiropā vai elektroniskās 
komunikācijas pakalpojumus un kuru 
izmantošanai izsniedz vispārējas atļaujas 
vai individuālas radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības;

Or. en

Pamatojums

Šā panta darbības joma ir pārāk plaša. Turklāt formulējums neatbilst pārbaužu un līdzsvara 
principam. Ir svarīgi nodrošināt, lai jaunās, centralizētās ES līmeņa procedūras nekaitē 
dalībvalstu pilnvarām attiecībā uz frekvencēm. Tāpēc ir piemēroti attiecināt šo pantu uz 
Eiropas mēroga pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 779
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) lai noteiktu radiofrekvenču joslas, kuru 
izmantošanai var izsniegt vispārējas 
atļaujas vai individuālas radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības; un

Or. en

Pamatojums

ES nosacījumu saskaņošana attiecībā uz individuālo spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu 
un vispārējām atļaujām var atvieglot bezvadu pakalpojumu izveidi, veicināt ieguldījumus un 
sniegt galalietotājiem priekšrocības, ja tiek ievērota atbilstība 2002. gada radiofrekvenču 
spektra lēmumam. Nav atbilstīgi vai samērīgi tas, ka Komisijai ir pilnvaras vai atbildība par 
uzņēmumu atlasi, kuri gūs labumu no spektra izmantošanas tiesībām.

Grozījums Nr. 780
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

ES nosacījumu saskaņošana attiecībā uz individuālo spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu 
un vispārējām atļaujām var atvieglot bezvadu pakalpojumu izveidi, veicināt ieguldījumus un 
sniegt galalietotājiem priekšrocības, ja tiek ievērota atbilstība 2002. gada radiofrekvenču 
spektra lēmumam. Nav atbilstīgi vai samērīgi tas, ka Komisijai ir pilnvaras vai atbildība par 
uzņēmumu atlasi, kuri gūs labumu no spektra izmantošanas tiesībām.
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Grozījums Nr. 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 782
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visi īstenošanas pasākumi, kas minēti 6.a pantā (“Harmonizācijas pasākumi”) ir jāpieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru. Steidzamības procedūra nav pamatota šo 
pasākumu pieņemšanai.
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Grozījums Nr. 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) lai harmonizētu procedūras vispārēju 
atļauju vai radiofrekvenču, kuras 
nodrošina Eiropas tīklus vai sniedz 
elektroniskās komunikācijas 
pakalpojumus, vai numuru individuālu 
izmantošanas tiesību piešķiršanai;

Or. en

Pamatojums

Šā panta darbības joma ir pārāk plaša. Turklāt formulējums neatbilst pārbaužu un līdzsvara 
principam. Ir svarīgi nodrošināt, lai jaunās, centralizētās ES līmeņa procedūras nekaitē 
dalībvalstu pilnvarām attiecībā uz frekvencēm. Tāpēc ir piemēroti attiecināt šo pantu uz 
Eiropas mēroga pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 784
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Pamatojums

ES nosacījumu saskaņošana attiecībā uz individuālo spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu 
un vispārējām atļaujām var atvieglot bezvadu pakalpojumu izveidi, veicināt ieguldījumus un 
sniegt galalietotājiem priekšrocības, ja tiek ievērota atbilstība 2002. gada radiofrekvenču 
spektra lēmumam. Nav atbilstīgi vai samērīgi tas, ka Komisijai ir pilnvaras vai atbildība par 
uzņēmumu atlasi, kuri gūs labumu no spektra izmantošanas tiesībām.

Grozījums Nr. 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 786
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) lai harmonizētu II pielikumā paredzētos 
nosacījumus vispārēju atļauju vai 
radiofrekvenču, kuras nodrošina Eiropas 
tīklus vai sniedz elektroniskās 
komunikācijas pakalpojumus, vai numuru 
individuālu izmantošanas tiesību 
piešķiršanai;

Or. en

Pamatojums

Šā panta darbības joma ir pārāk plaša. Turklāt formulējums neatbilst pārbaužu un līdzsvara 
principam. Ir svarīgi nodrošināt, lai jaunās, centralizētās ES līmeņa procedūras nekaitē 
dalībvalstu pilnvarām attiecībā uz frekvencēm. Tāpēc ir piemēroti attiecināt šo pantu uz 
Eiropas mēroga pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) lai harmonizētu I pielikumā noteiktos 
nosacījumus par vispārēju atļauju 
izsniegšanu;

Or. en
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Pamatojums

Direktīvas I pielikuma A daļā ir iekļauta virkne nosacījumu, kas attiecas uz vispārējām 
atļaujām, piemēram, nosacījumi par elektroniskās komunikācijas tīkliem, kuri paredzēti 
juridiskām personām. Attiecībā uz globālajiem telekomunikāciju pakalpojumiem (GTP) 
dažiem no šiem nosacījumiem ir pozitīva ietekme, proti, tie nodrošina finansiālu ieguldījumu 
universālo pakalpojumu finansēšanā, lai gan citi rada nevajadzīgu reglamentējošo noteikumu 
slogu. Tāpēc Komisijai ir jāpiešķir pilnvaras pieņemt harmonizācijas pasākumus šajā jomā.

Grozījums Nr. 789
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) lai harmonizētu I pielikumā noteiktos 
nosacījumus par vispārēju atļauju 
izsniegšanu;

Or. en

Pamatojums

Part A of Annex I contains a number of conditions which may be attached to general 
authorisations, such as those for operating an electronic communications network for 
business customers. Among the conditions are financial contributions to the funding of 
universal service and administrative charges as well as thirteen other conditions. For certain 
authorisations, such as for global telecommunications services, (GTS) the previously named 
financial conditions have merits. At the same time, other conditions with little or no merit are 
being imposed by one or the other national regulator creating a regulatory burden on 
providers of GTS. The Commission should have the power to adopt harmonisation measures 
in this area.

Grozījums Nr. 790
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

ES nosacījumu saskaņošana attiecībā uz individuālo spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu 
un vispārējām atļaujām var atvieglot bezvadu pakalpojumu izveidi, veicināt ieguldījumus un 
sniegt galalietotājiem priekšrocības, ja tiek ievērota atbilstība 2002. gada radiofrekvenču 
spektra lēmumam. Nav atbilstīgi vai samērīgi tas, ka Komisijai ir pilnvaras vai atbildība par 
uzņēmumu atlasi, kuri gūs labumu no spektra izmantošanas tiesībām.

Grozījums Nr. 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 792
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 793
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

ES nosacījumu saskaņošana attiecībā uz individuālo spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu 
un vispārējām atļaujām var atvieglot bezvadu pakalpojumu izveidi, veicināt ieguldījumus un 
sniegt galalietotājiem priekšrocības, ja tiek ievērota atbilstība 2002. gada radiofrekvenču 
spektra lēmumam. Nav atbilstīgi vai samērīgi tas, ka Komisijai ir pilnvaras vai atbildība par 
uzņēmumu atlasi, kuri gūs labumu no spektra izmantošanas tiesībām.
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Grozījums Nr. 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 795
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visi īstenošanas pasākumi, kas minēti 6.a pantā (“Harmonizācijas pasākumi”) ir jāpieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru. Steidzamības procedūra nav pamatota šo 
pasākumu pieņemšanai.
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Grozījums Nr. 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) lai vajadzības gadījumā saskaņā ar 
6.b panta noteikumiem paredzētu 
procedūras to uzņēmumu atlasei, kuri 
nodrošina visu Eiropu aptverošus tīklus 
vai elektroniskās komunikācijas 
pakalpojumus un kuriem valsts pārvaldes 
iestādes piešķirs individuālas 
radiofrekvenču vai numuru izmantošanas 
tiesības.

Or. en

Pamatojums

Šā panta darbības joma ir pārāk plaša. Turklāt formulējums neatbilst pārbaužu un līdzsvara 
principam.

Grozījums Nr. 797
Gianni De Michelis

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šā punkta a) līdz d) un f) apakšpunktā 
minētos pasākumus, kas paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
14.a. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru. Nenovēršamu 
steidzamu iemeslu dēļ Komisija var 
izmantot 14.a panta 4. punktā minēto 
steidzamības procedūru. Komisija pieņem 
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steidzamības procedūru. šos pasākumus pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām pusēm, maksimāli ņemot 
vērā attiecīgo tehnisko un standartizācijas 
organizāciju novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 798
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šā punkta a) un d) apakšpunktā minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 14.a panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

ES nosacījumu saskaņošana attiecībā uz individuālo spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu 
un vispārējām atļaujām var atvieglot bezvadu pakalpojumu izveidi, veicināt ieguldījumus un 
sniegt galalietotājiem priekšrocības, ja tiek ievērota atbilstība 2002. gada radiofrekvenču 
spektra lēmumam. Nav atbilstīgi vai samērīgi tas, ka Komisijai ir pilnvaras vai atbildība par 
uzņēmumu atlasi, kuri gūs labumu no spektra izmantošanas tiesībām.

Grozījums Nr. 799
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šā panta iepriekšējā daļā minētos 
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 14.a panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

Or. es
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Grozījums Nr. 801
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija novērtē šāda pieprasījuma 
pamatotību, ņemot vērā specifiskos 
apstākļus dalībvalstī, un var piešķirt 
daļēju izņēmumu vai pagaidu atkāpi, vai 
abus minētos, ja vien tas pārmērīgi 
neaizkavē 1. punktā minēto īstenošanas 
pasākumu izpildi vai nerada konkurences 
vai regulējuma pārmērīgas atšķirības 
dažādās dalībvalstīs.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 802
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta noteikumu īstenošanā 
Komisijai var palīdzēt Eiropas 
Elektronisko sakaru tirgus iestāde 
(turpmāk tekstā — „EEST iestāde”).
Komisija maksimāli ņem vērā EEST 
iestādes atzinumu, ja tāds iesniegts 
saskaņā ar Regulas […] 11. pantu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 803
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta noteikumu īstenošanā 
Komisijai var palīdzēt Eiropas 
Elektronisko sakaru tirgus iestāde 
(turpmāk tekstā — „EEST iestāde”).
Komisija maksimāli ņem vērā EEST 
iestādes atzinumu, ja tāds iesniegts 
saskaņā ar Regulas […] 11. pantu.

3. Šā panta noteikumu īstenošanā Komisija 
maksimāli ņem vērā nacionālos frekvenču 
piešķiršanas plānus un ITU noteikumus 
par radiosakariem. 

Or. en

Grozījums Nr. 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta noteikumu īstenošanā 
Komisijai var palīdzēt Eiropas 
Elektronisko sakaru tirgus iestāde 
(turpmāk tekstā — „EEST iestāde”). 
Komisija maksimāli ņem vērā EEST 
iestādes atzinumu, ja tāds iesniegts 
saskaņā ar Regulas […] 11. pantu.

3. Šā punkta noteikumu īstenošanā 
Komisijai var palīdzēt BERT. Komisija 
maksimāli ņem vērā BERT atzinumu.

Or. es
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Grozījums Nr. 805
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b pants svītrots
Kopīga atlases procedūra, ko piemēro 

tiesību izsniegšanai
1. Tehniskajos īstenošanas pasākumos, 
kas minēti 6.a panta 1. punkta 
f) apakšpunktā, var paredzēt, ka EEST 
iestāde saskaņā ar Regulas […] 12. pantu 
iesniedz priekšlikumus par tā uzņēmuma 
vai uzņēmumu atlasi, kam piešķir 
individuālas radiofrekvenču vai numuru 
izmantošanas tiesības.
Šādos gadījumos pasākumos norāda 
laikposmu, kurā EEST iestādei jāveic 
atlase, procedūru, noteikumus un 
nosacījumus, kas piemērojami atlasei, un 
sīkas ziņas par maksājumiem un 
nodevām, kas jāuzliek radiofrekvenču 
un/vai numuru izmantošanas tiesību 
turētājiem, lai nodrošinātu 
radiofrekvenču spektra vai numerācijas 
resursu optimālu izmantošanu. Atlases 
procedūra ir atklāta, pārredzama, 
nediskriminējoša un objektīva.
2. Maksimāli ņemot vērā EEST iestādes 
atzinumu, Komisija pieņem pasākumu tā 
uzņēmuma vai uzņēmumu atlasei, kam 
jāizsniedz individuālas radiofrekvenču vai 
numuru izmantošanas tiesības. Pasākumā 
norāda laiku, kādā valsts pārvaldes 
iestādām jāizsniedz šādas tiesības. To 
veicot, Komisija rīkojas saskaņā ar 
14.a panta 2. punktā minēto procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.b pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

6.b pants ir pretrunā ar subsidiaritātes principu. Ir svarīgi nodrošināt, lai jaunās, 
centralizētās ES līmeņa procedūras nekaitē dalībvalstu pilnvarām attiecībā uz frekvencēm. 
Tāpēc ir piemēroti attiecināt šo pantu uz Eiropas mēroga pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Maksimāli ņemot vērā EEST iestādes 
atzinumu, Komisija pieņem pasākumu tā 
uzņēmuma vai uzņēmumu atlasei, kas 
nodrošina Eiropas tīklus vai sniedz 
elektronisko sakaru pakalpojumus un
kam jāizsniedz individuālas radiofrekvenču 
vai numuru izmantošanas tiesības. 
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veicot, Komisija rīkojas saskaņā ar 
14.a panta 2. punktā minēto procedūru.

Pasākumā norāda laiku, kādā valsts 
pārvaldes iestādām jāizsniedz šādas 
tiesības. To veicot, Komisija rīkojas 
saskaņā ar 14.a panta 2. punktā minēto 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

6.b pants ir pretrunā ar subsidiaritātes principu. Ir svarīgi nodrošināt, lai jaunās, 
centralizētās ES līmeņa procedūras nekaitē dalībvalstu pilnvarām attiecībā uz frekvencēm. 
Tāpēc ir piemēroti attiecināt šo pantu uz Eiropas mēroga pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 808
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/20/EK
10. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā sakarā dalībvalstis var pilnvarot 
attiecīgās iestādes vajadzības gadījumā 
uzlikt finansiālus sodus. Pasākumus un 
iemeslus, ar kuriem tie ir pamatoti, 
nekavējoties paziņo attiecīgajam 
uzņēmumam un nosaka pieņemamu 
termiņu, kurā uzņēmums var izpildīt 
pasākumu.”

Šajā sakarā dalībvalstis var pilnvarot 
attiecīgās iestādes:

a) vajadzības gadījumā uzlikt preventīvus 
finansiālus sodus, turklāt tie var būt 
periodiski sodi ar atpakaļejošu spēku; kā 
arī
b) izdot rīkojumus pārtraukt tāda 
pakalpojuma vai pakalpojuma kopuma 
sniegšanu, kas var būtiski kaitēt 
konkurencei, līdz tiek nodrošināta 
atbilstība piekļuves nodrošināšanas 
pienākumam, kurš uzlikts pēc tam, kad 
saskaņā ar 16. pantu ir veikta tirgus 
analīze.
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Or. en

Pamatojums

Grozījumā ir ierosināts noteikt divu veidu precīzi formulētas izpildes pilnvaras, kuras pašreiz 
īsteno nevis visi regulatori, bet daži no tiem, un kuras ir noderīgs līdzeklis izpildes 
sekmēšanā. Turklāt, lai visiem pakalpojumu sniedzējiem, uzsākot darbību tirgū, būtu 
līdzvērtīgi konkurences apstākļi, būtiska nozīme ir spējai nepieļaut, ka dominējošs 
pakalpojumu sniedzējs sāk sniegt pakalpojumu, kurš ierobežotu konkurenci pirms piekļuves 
nodrošināšanas, tādējādi nodrošinot, ka tirgus ir jau sākotnēji konkurētspējīgs (nevis 
monopolizēts), tas paplašinās un cenas pazeminās.

Grozījums Nr. 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/20/EK
10. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā sakarā dalībvalstis var pilnvarot 
attiecīgās iestādes vajadzības gadījumā 
uzlikt finansiālus sodus. Pasākumus un 
iemeslus, ar kuriem tie ir pamatoti, 
nekavējoties paziņo attiecīgajam 
uzņēmumam un nosaka pieņemamu 
termiņu, kurā uzņēmums var izpildīt 
pasākumu.

Šajā sakarā dalībvalstis var pilnvarot 
attiecīgās iestādes:

a) vajadzības gadījumā uzlikt preventīvus 
finansiālus sodus, turklāt tie var būt
periodiski sodi ar atpakaļejošu spēku; kā 
arī
b) izdot rīkojumus pārtraukt tāda 
pakalpojuma vai pakalpojuma kopuma 
sniegšanu, kas var būtiski kaitēt 
konkurencei, līdz tiek nodrošināta 
atbilstība piekļuves nodrošināšanas 
pienākumam, kurš uzlikts pēc tam, kad 
saskaņā ar 16. pantu ir veikta tirgus 
analīze.

Or. en
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Pamatojums

Grozījumā ir ierosināts noteikt divu veidu precīzi formulētas izpildes pilnvaras, kuras pašreiz 
īsteno nevis visi regulatori, bet daži no tiem, un kuras ir noderīgs līdzeklis izpildes 
sekmēšanā. Turklāt, lai visiem pakalpojumu sniedzējiem, uzsākot darbību tirgū, būtu 
līdzvērtīgi konkurences apstākļi, būtiska nozīme ir spējai nepieļaut, ka dominējošs 
pakalpojumu sniedzējs sāk sniegt pakalpojumu, kurš ierobežotu konkurenci pirms piekļuves 
nodrošināšanas, tādējādi nodrošinot, ka tirgus ir jau sākotnēji konkurētspējīgs (nevis 
monopolizēts), tas paplašinās un cenas pazeminās.

Grozījums Nr. 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 8. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/20/EK
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nopietnu un atkārtotu vispārējās atļaujas 
vai izmantošanas tiesību nosacījumu vai 
6. panta 2. punktā minētā īpašā pienākuma 
pārkāpumu gadījumā valsts pārvaldes 
iestādes var liegt uzņēmumam turpināt 
nodrošināt elektronisko komunikāciju 
tīklus vai pakalpojumus vai apturēt vai 
anulēt izmantošanas tiesības, ja šā panta 
3. punktā minētie pasākumi, kuru mērķis ir 
izpildes nodrošināšana, nav izrādījušies 
efektīvi. Reālas, samērīgas un preventīvas 
sankcijas un sodus var piemērot attiecībā 
uz visu pārkāpuma periodu, pat ja šis 
pārkāpums pēc tam ir novērsts.

Nopietnu vai atkārtotu vispārējās atļaujas 
vai izmantošanas tiesību nosacījumu vai 
6. panta 2. punktā minētā īpašā pienākuma 
pārkāpumu gadījumā valsts pārvaldes 
iestādes var liegt uzņēmumam turpināt 
nodrošināt elektronisko komunikāciju 
tīklus vai pakalpojumus vai apturēt vai 
anulēt izmantošanas tiesības, ja šā panta 
3. punktā minētie pasākumi, kuru mērķis ir 
izpildes nodrošināšana, nav izrādījušies 
efektīvi. Reālas, samērīgas un preventīvas 
sankcijas un sodus var piemērot attiecībā 
uz visu pārkāpuma periodu, pat ja šis 
pārkāpums pēc tam ir novērsts.

Or. en

Grozījums Nr. 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 8. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2002/20/EK
10. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neraugoties uz 2., 3. un 5. punkta 
noteikumiem, ja attiecīgajai iestādei ir 
pierādījums par vispārējās atļaujas vai 
izmantošanas tiesību nosacījumu vai 
6. panta 2. punktā minēto īpašo pienākumu 
pārkāpumu, kas rada tūlītējus un nopietnus 
draudus sabiedrības aizsargātībai, 
sabiedrības drošībai vai sabiedrības 
veselībai, vai radīs nopietnas ekonomiskas 
vai funkcionālas problēmas citiem 
elektronisko komunikāciju tīklu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem vai 
lietotājiem, tā var pieņemt tūlītējus pagaidu 
pasākumus, lai labotu situāciju pirms 
galīgā lēmuma pieņemšanas. Pēc tam 
attiecīgajam uzņēmumam dod pieņemamu 
iespēju izteikt savu viedokli un ierosināt 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Vajadzības 
gadījumā attiecīgā iestāde var apstiprināt 
pagaidu pasākumus, kas ir spēkā ne ilgāk 
kā 3 mēnešus.

6. Neraugoties uz 2., 3. un 5. punkta 
noteikumiem, ja attiecīgajai iestādei ir 
pierādījums par vispārējās atļaujas vai 
izmantošanas tiesību nosacījumu vai 
6. panta 2. punktā minēto īpašo pienākumu 
pārkāpumu, kas rada tūlītējus un nopietnus 
draudus sabiedrības aizsargātībai, 
sabiedrības drošībai vai sabiedrības 
veselībai, vai radīs nopietnas ekonomiskas 
vai funkcionālas problēmas citiem 
elektronisko komunikāciju tīklu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem vai 
lietotājiem, tā var pieņemt tūlītējus pagaidu 
pasākumus, lai labotu situāciju pirms 
galīgā lēmuma pieņemšanas. Pēc tam 
attiecīgajam uzņēmumam dod pieņemamu 
iespēju izteikt savu viedokli un ierosināt 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Vajadzības 
gadījumā attiecīgā iestāde var apstiprināt 
pagaidu pasākumus, kas ir spēkā ne ilgāk 
kā 3 mēnešus un kurus var pagarināt vēl 
par 3 mēnešiem, ja īstenošanas procedūra 
vēl nav pabeigta.

Or. es

Grozījums Nr. 812
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/20/EK
11. pants – 1. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a 11. panta 1. punkta 1. daļu papildina 
ar šādu punktu:
“fa) radiofrekvenču efektīvas 
izmantošanas mudināšanai un to 
efektīvas pārvaldības nodrošināšanai.”
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Or. en

Pamatojums

Spektra tirdzniecība palielina spektra lietderību un mazina iespējas uzkrāt spektra 
izmantošanas tiesības. Tomēr uzņēmumu sniegti precīzi rādītāji par spektra izmantošanu 
ļautu BERT un valsts pārvaldes iestādēm rūpīgi novērtēt spektra izmantošanu.

Grozījums Nr. 813
Gianni De Michelis

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 13. punkts
Direktīva 2002/20/EK
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neierobežojot Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 9.a pantu, dalībvalstis 
2009. gada 31. decembrī spēkā esošās 
atļaujas pielāgo šīs direktīvas 5., 6. un 
7. panta un I pielikuma noteikumiem 
vēlākais līdz [2010. gada 31. decembrim].

1. Neierobežojot Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 9.a pantu, dalībvalstis 
2009. gada 31. decembrī spēkā esošās 
atļaujas pielāgo šīs direktīvas 5., 6. un 
7. panta un I pielikuma noteikumiem līdz 
...*.
___________
* Pieci gadi pēc šīs direktīvas 
transponēšanas.

Or. en

Pamatojums

Pāreja no pašreizējās spektra pārvaldības sistēmas uz jaunu sistēmu ir izšķiroši svarīga 
daudzām rūpniecības nozarēm, tādēļ ir jāīsteno piesardzīga pieeja. Lai pienācīgi risinātu ar 
mantošanu saistītus jautājumus, kas skar licenču īpašniekus, kuriem ir izsniegtas ilgtermiņa 
licences, kuras būs derīgas vēl ilgu laiku pēc piedāvātā datuma, pārskata periodiem 
nevajadzētu būt tik īsiem. Tas apdraud būtiskus ieguldījumus, kas veikti saskaņā ar pašreizējo 
licencēšanas sistēmu. Ir ļoti izdevīgi savstarpēji saistīt dalībvalstu pienākumu nodrošināt 
spēkā esošo licenču atbilstību jaunajai sistēmai un reglamentējošo noteikumu pārskatīšanas 
grafiku.
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Grozījums Nr. 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 13. punkts
Direktīva 2002/20/EK
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neierobežojot Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 9.a pantu, dalībvalstis 
2009. gada 31. decembrī spēkā esošās 
atļaujas pielāgo šīs direktīvas 5., 6. un 
7. panta un I pielikuma noteikumiem 
vēlākais līdz [2010. gada 31. decembrim].

1. Neierobežojot Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 9.a pantu, dalībvalstis 
[transponēšanas datums] spēkā esošās 
vispārējās atļaujas un izmantošanas 
tiesības pielāgo šīs direktīvas 5., 6. un 
7. panta un I pielikuma noteikumiem 
vēlākais līdz [divi gadi pēc stāšanās 
spēkā].

Or. es

Grozījums Nr. 815
Gianni De Michelis

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 13. punkts
Direktīva 2002/20/EK
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 1. punkta piemērošanas rezultātā tiek 
sašaurinātas tiesības vai paplašināti 
pienākumi, kas noteikti spēkā esošajās 
atļaujās, dalībvalstis var pagarināt šo 
tiesību un pienākumu termiņu vismaz līdz 
[2011. gada 30. septembrim], ja netiek 
ietekmētas citu uzņēmumu tiesības, kas ir 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. 
Dalībvalstis par šādu pagarinājumu paziņo 
Komisijai un norāda tās iemeslus.

2. Ja 1. punkta piemērošanas rezultātā tiek 
sašaurinātas tiesības vai paplašināti 
pienākumi, kas noteikti spēkā esošajās 
atļaujās, dalībvalstis var pagarināt šo 
tiesību un pienākumu termiņu vēl par 
vienu gadu, ja netiek ietekmētas citu 
uzņēmumu tiesības, kas ir saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem. Dalībvalstis par 
šādu pagarinājumu paziņo Komisijai un 
norāda tās iemeslus.

Or. en
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Pamatojums

Pāreja no pašreizējās spektra pārvaldības sistēmas uz jaunu sistēmu ir izšķiroši svarīga 
daudzām rūpniecības nozarēm, tādēļ ir jāīsteno piesardzīga pieeja. Lai pienācīgi risinātu ar 
mantošanu saistītus jautājumus, kas skar licenču īpašniekus, kuriem ir izsniegtas ilgtermiņa 
licences, kuras būs derīgas vēl ilgu laiku pēc piedāvātā datuma, pārskata periodiem 
nevajadzētu būt tik īsiem. Tas apdraud būtiskus ieguldījumus, kas veikti saskaņā ar pašreizējo 
licencēšanas sistēmu. Ir ļoti izdevīgi savstarpēji saistīt dalībvalstu pienākumu nodrošināt 
spēkā esošo licenču atbilstību jaunajai sistēmai un reglamentējošo noteikumu pārskatīšanas 
grafiku.

Grozījums Nr. 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants – 13. punkts
Direktīva 2002/20/EK
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 1. punkta piemērošanas rezultātā tiek 
sašaurinātas tiesības vai paplašināti 
pienākumi, kas noteikti spēkā esošajās 
atļaujās, dalībvalstis var pagarināt šo 
tiesību un pienākumu termiņu vismaz līdz 
[2011. gada 30. septembrim], ja netiek 
ietekmētas citu uzņēmumu tiesības, kas ir 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. 
Dalībvalstis par šādu pagarinājumu paziņo 
Komisijai un norāda tās iemeslus.

2. Ja 1. punkta piemērošanas rezultātā tiek 
sašaurinātas tiesības vai paplašināti 
pienākumi, kas noteikti spēkā esošajās 
vispārējās atļaujās vai izmantošanas 
tiesībās, dalībvalstis var pagarināt šo 
tiesību un pienākumu termiņu vismaz līdz 
[transponēšanas datums], ja netiek 
ietekmētas citu uzņēmumu tiesības, kas ir 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. 
Dalībvalstis par šādu pagarinājumu paziņo 
Komisijai un norāda tā iemeslus.

Or. es

Grozījums Nr. 817
Gianni De Michelis

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
I Pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/20/EK
I Pielikums – A daļa – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Nacionālā numerācijas plāna [valsts 
numuru piešķiršanas plāna] numuru 
pieejamība galalietotājiem, ETNS un 
UIFN numuri un nosacījumi, kas ir 
saskaņā ar Direktīvu 2002/22/EK 
(Universālā pakalpojuma direktīva).

4. Nacionālā numerācijas plāna [valsts 
numuru piešķiršanas plāna] numuru 
pieejamība galalietotājiem un ITU-T un 
ETNS pārvaldītās starptautiskās 
numerācijas sistēmas, tostarp nosacījumi, 
kas ir saskaņā ar Direktīvu 2002/22/EK 
(Universālā pakalpojuma direktīva).

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumam jāpamatojas uz reālu tirgus pieprasījumu un vajadzībām. Saistībā 
ar ETNS ir jāuzsver, ka šie numuri ir vajadzīgi tikai visu Eiropu aptverošu pakalpojumu 
sniegšanas gadījumā, ja tos sniedz, pamatojoties uz komerclīgumiem, kurus noslēguši 
uzņēmumi, kas atrodas dažādās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 818
Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
I Pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/20/EK
I Pielikums – A daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Nacionālā numerācijas plāna [valsts 
numuru piešķiršanas plāna] numuru 
pieejamība galalietotājiem, ETNS un UIFN 
numuri un nosacījumi, kas ir saskaņā ar 
Direktīvu 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva).

4. Dalībvalstu nacionālajos numerācijas 
plānos [valsts numuru piešķiršanas plānos] 
norādīto numuru pieejamība 
galalietotājiem, ETNS un UIFN numuri un 
nosacījumi, kas ir saskaņā ar 
Direktīvu 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva).

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams, lai iekšējā tirgū būtu nodrošināta pārrobežu piekļuve numuriem.
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Grozījums Nr. 819
Stefano Zappalà

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
I Pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/20/EK
I Pielikums – A daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Nacionālā numerācijas plāna [valsts 
numuru piešķiršanas plāna] numuru 
pieejamība galalietotājiem, ETNS un UIFN 
numuri un nosacījumi, kas ir saskaņā ar 
Direktīvu 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva).”

4. Dalībvalstu nacionālajos numerācijas 
plānos [valsts numuru piešķiršanas 
plānos] norādīto numuru pieejamība 
galalietotājiem, ETNS un UIFN numuri un 
nosacījumi, kas ir saskaņā ar 
Direktīvu 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva).

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams, lai iekšējā tirgū būtu nodrošināta pārrobežu piekļuve numuriem. Šī izmaiņa 
ir izdarīta saskaņā ar ierosinātajām izmaiņām Universālā pakalpojuma direktīvas 28. pantā.

Grozījums Nr. 820
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
I Pielikums – 3. punkts – g apakšpunkts
Direktīva 2002/20/EK
I Pielikums – A daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. Atbilstība valsts pasākumiem, ar ko 
īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2001/29/EK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/48/EK.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Būtu lietderīgāk un labāk, ja diskusija par autortiesību aizsardzību un par jautājumiem, kas 
saistīti ar elektronisko komunikāciju tīkliem notiktu, izmantojot tiešsaistē pieejamās apspriežu 
iespējas. Ar šo iniciatīvu ir paredzēts veidot dialogam piemērotu vidi, kur visas elektronisko 
vērtību ķēdē iesaistītās ieinteresētās puses varētu sadarboties, lai rastu risinājumus, kuri 
pamatojas uz pašregulējumu un ir pieņemami visām ieinteresētajām pusēm.

Grozījums Nr. 821
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
I Pielikums – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/20/EK
I Pielikums – A daļa – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) Iekļauj šādu punktu:
“19.a Pārredzamības nodrošināšanas 
pienākums, ar kuru publiskā 
komunikāciju tīkla operatoriem saskaņā 
ar Direktīvas 2002/21/EK 8. pantā 
noteiktajiem mērķiem un principiem ir 
jānodrošina pilnīgs pārklājums, tostarp 
neierobežota piekļuve saturam, 
pakalpojumiem un lietojumiem, un 
jāpaziņo par ierobežojumiem, kas saistīti 
ar piekļuvi pakalpojumiem un 
lietojumiem, un par nostādnēm attiecībā 
uz datplūsmas pārvaldību, kā arī 
attiecīgos gadījumos par valsts pārvaldes 
iestāžu piekļuvi informācijai, kas 
nepieciešama, lai pārbaudītu paziņojumā 
paustās informācijas precizitāti.”

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā nosacījumu kopumā nav ietverti skaidri formulēti pārredzamības nodrošināšanas 
pienākumi, uz kuriem pamatojoties var nodrošināt galalietotāju piekļuves tiesību aizsardzību. 
Ir ļoti svarīgi, lai valsts pārvaldes iestāžu rīcībā būtu pietiekama informācija, uz kuru 
pamatojoties tās varētu novērtēt publisko komunikāciju tīklu operatoru pienākumu izpildi, 
proti, ļaut galalietotājiem piekļūt saturam, pakalpojumiem un lietojumiem pēc savas izvēles. 
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Nosacījumi par vispārējas atļaujas izsniegšanu veido mehānismu, kā nodrošināt savstarpējo 
pārredzamību attiecībā uz komunikāciju tīkla operatoriem, kuriem nav būtiskas tirgus spējas.

Grozījums Nr. 822
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
I Pielikums – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/20/EK
I Pielikums – B daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienākums sniegt pakalpojumu vai 
izmantot tehnoloģiju, attiecībā uz kuru ir 
piešķirtas frekvences izmantošanas 
tiesības, vajadzības gadījumā ietverot 
pārklājuma nodrošināšanas prasības.

1. Pienākums sniegt pakalpojumu vai 
izmantot tehnoloģiju, attiecībā uz kuru ir 
piešķirtas frekvences izmantošanas 
tiesības, vajadzības gadījumā ietverot 
ekskluzīvas tiesības izmantot frekvenci, lai 
pārraidītu īpašu audiovizuālu saturu vai 
pakalpojumus, un pārklājuma 
nodrošināšanas prasības.

Or. fr

Pamatojums

Joprojām ir jābūt iespējām ekskluzīvi izmantot frekvenci, lai sniegtu apraides pakalpojumu. 
Efektīva frekvences izmantošana varētu būt nosacījums, kas saistīts ar frekvenču 
izmantošanas tiesībām.

Grozījums Nr. 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
I Pielikums – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/20/EK
I Pielikums – B daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienākums sniegt pakalpojumu vai 
izmantot tehnoloģiju, attiecībā uz kuru ir 
piešķirtas frekvences izmantošanas 
tiesības, vajadzības gadījumā ietverot

1. Pienākums sniegt pakalpojumu vai 
izmantot tehnoloģiju, attiecībā uz kuru ir 
piešķirtas frekvences izmantošanas 
tiesības, vajadzības gadījumā ietverot 
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pārklājuma nodrošināšanas prasības. pārklājuma un kvalitātes nodrošināšanas 
prasības.

Or. es

Grozījums Nr. 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
I Pielikums – 4. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/20/EK
I Pielikums – B daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Minētās daļas 4. punktā svītro vārdus 
„uz kuru attiecas visas izmaiņas valsts 
frekvenču piešķiršanas plānā”.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 825
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
I Pielikums – 4. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2002/20/EK
I Pielikums – B daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Brīvprātīgas saistības, ko uzņēmums, 
saņemot izmantošanas tiesības, uzņēmies 
konkursa kārtībā veiktas atlases vai 
salīdzinošas atlases procedūras gaitā.

7. Brīvprātīgas saistības, ko uzņēmums, 
saņemot izmantošanas tiesības, uzņēmies 
konkursa kārtībā veiktas atlases vai 
salīdzinošas atlases procedūras gaitā. Ja 
šādas saistības de facto atbilst vienam vai 
vairākiem pienākumiem, kuri norādīti 
Direktīvas 2002/19/EK 9.–13.a pantā, tad 
uzskata, ka šādas saistības ir izbeigušās 
vēlākais līdz 2010. gada 1. janvārim.

Or. en
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Pamatojums

Regulatīvos pienākumus uzliek tikai tiem uzņēmumiem, kuriem ir būtiska tirgus spēja, 
tādējādi pamatojot ex ante noteikumus. Pirms 2002. gadā pieņemto reglamentējošo 
noteikumu stāšanās spēkā izmantošanas tiesību iegūšana dažkārt bija atkarīga no 
“brīvprātīgām saistībām”, ko apņēmās pildīt jaunie tirgus dalībnieki, kuriem bija jāuzņemas 
šādi regulatīvi pienākumi (nediskriminācijas pienākums u.c.). Lai nepieļautu, ka regulējums 
tiek noteikts neatkarīgi no tirgus spējas, šādas “brīvprātīgas saistības” uzskata par tādām, 
kuras izbeigsies tūlīt pēc pārejas perioda.

Grozījums Nr. 826
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
I Pielikums – 4.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/20/EK
I Pielikums – C daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pielikuma C daļas 1. punktu aizstāj ar 
šādu:
“1. Pakalpojuma izraudzīšanās, kuram 
šo numuru izmanto, ietverot visas 
prasības, kas saistītas ar šā pakalpojuma 
nodrošināšanu, un, lai novērstu 
neskaidrības, tarifu principus un 
maksimālās cenas, ko var piemērot par 
konkrētiem numuru diapazoniem, ar 
mērķi nodrošināt patērētāju aizsardzību 
saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
8. panta 4. punkta b) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Īpaši numuru diapazoni attiecas uz konkrētiem pakalpojumu veidiem (bezmaksas zvans, valstī 
noteiktā likme, vietējā likme). Ir svarīgi, lai valsts pārvaldes iestādes varētu nodrošināt, ka
maksa, ko operatori nosaka par šiem pakalpojumiem, ir patērētājiem pieņemama. Piemēram, 
patērētāji var sagaidīt, ka par zvaniem uz numuriem, kas nav piesaistīti konkrētai 
ģeogrāfiskai atrašanās vietai, nosaka tādu maksu, kas atbilst valstī noteiktajai likmei.
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Grozījums Nr. 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
II Pielikums
Direktīva 2002/20/EK
II Pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvā 2002/20/EK (Atļauju 
izsniegšanas direktīva) iekļauj šādu 
II pielikumu.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Grozījums izriet no 6.a panta 1. punkta d) apakšpunkta svītrošanas.

Grozījums Nr. 828
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
II Pielikums
Direktīva 2002/20/EK
II Pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvā 2002/20/EK (Atļauju 
izsniegšanas direktīva) iekļauj šādu 
II pielikumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai nodrošinātu konsekvenci ar Atļauju izsniegšanas direktīvas 6.a un 6.b 
panta grozījumu.
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Grozījums Nr. 829
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
II Pielikums
Direktīva 2002/20/EK
II Pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) metode, kā aprēķina lietošanas nodevas 
par radiofrekvenču izmantošanas tiesībām; 

d) metode, kā aprēķina lietošanas nodevas 
par radiofrekvenču izmantošanas tiesībām, 
neierobežojot dalībvalstu noteiktās 
sistēmas gadījumos, ja pienākumu maksāt 
izmantošanas nodevas aizstāj ar 
pienākumu pildīt īpašus vispārēju 
interešu mērķus;

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm joprojām jābūt iespējai saglabāt vai ieviest sistēmas gadījumos, kad pienākumu 
maksāt izmantošanas nodevu aizstāj ar pienākumu pildīt īpašus vispārēju interešu mērķus. 
Šādas sistēmas jau ir zināmas attiecībā uz virszemes apraides frekvencēm, ja tās izmanto 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma mērķu īstenošanai.

Grozījums Nr. 830
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
II Pielikums
Direktīva 2002/20/EK
II Pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) metode, kā aprēķina lietošanas nodevas 
par radiofrekvenču izmantošanas tiesībām;

d) metode, kā aprēķina lietošanas nodevas 
par radiofrekvenču izmantošanas tiesībām, 
neierobežojot dalībvalstu noteiktos 
mehānismus, kuru nolūks ir aizstāt 
lietotājtiesību piešķiršanas pienākumu ar 
pienākumu pildīt īpašus vispārējo interešu 
mērķus; 
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Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāļauj izmantot iespēju saglabāt vai ieviest mehānismus, kas paredz 
lietotājtiesību piešķiršanas pienākumu aizstāt ar pienākumu pildīt īpašus vispārējo interešu 
mērķus. Šie mehānismi, kas kalpo plašsaziņas līdzekļu plurālisma mērķu īstenošanai, ir ļoti 
piemēroti tādā kontekstā, kad frekvences piešķir sauszemes apraidei.


	727532lv.doc

