
PA\718636LV.doc PE404.775v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Kultūras un izglītības komiteja

2007/0247(COD)

14.4.2008

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Kultūras un izglītības komiteja

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara 
grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un 
pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju 
tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un 
Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
atļaušanu
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

Atzinumu sagatavoja: Ignasi Guardans Cambó



PE404.775v01-00 2/19 PA\718636LV.doc

LV

PA_Legam



PA\718636LV.doc 3/19 PE404.775v01-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Ar jauno AVMS direktīvu ES ir paziņojusi par savu nodomu nodrošināt labvēlīgus 
konkurences un juridiskās noteiktības apstākļus Eiropas IKT un plašsaziņas līdzekļu nozarē, 
kā arī attiecībā uz šajā nozarē sniegtajiem pakalpojumiem, un ievērot kultūras un valodu 
dažādību. Pašreizējais ar telekomunikācijas nozari saistīto tiesību aktu pārskats ir jāpārlasa, un 
tajā ir jāizdara grozījumi, ņemot vērā agrākās vēlmes un politiskos mērķus. Ir jāpanāk 
vislabākais līdzsvars starp visu pašreizējo un turpmāko elektronisko sakaru tīklu lietotāju 
vajadzībām, viņu likumiskajām uzņēmējdarbības interesēm, valsts politikas vispārējām 
interesēm un patērētāju tiesībām un interesēm.

Radiofrekvences ir ierobežots sabiedrības resurss, kas ir ne tikai svarīga sabiedrības un tirgus 
vērtība, bet tam ir arī būtiska nozīme tādu noteiktu valsts politikas mērķu īstenošanā, kuri 
izraisa vispārēju interesi. Tādēļ šī joma ir jāpārvalda ne tikai efektīvi un iedarbīgi, bet arī, 
pievēršot pienācīgu uzmanību sabiedrības interesēm no ekonomikas, sociālā vai kultūras 
skatupunkta. Ņemot vērā šo kontekstu, ir jānosaka daži ierobežojumi attiecībā uz 
pakalpojumu neitralitātes principu un tā radīto ietekmi, piešķirot individuālās tiesības 
izmantot radiofrekvences. Ir jāņem vērā dalībvalstu nozīme, pieņemot lēmumus, kas skar šo 
valsts politiku.

Nedrīkst novērtēt par zemu to, cik svarīgi ir aizsargāt elektroniskās komunikācijas 
pakalpojumu sniedzējus, it īpaši — AVMS pakalpojumu sniedzējus, pret kaitīgiem 
traucējumiem. Tādēļ tekstā ir jāizdara nelieli grozījumi, lai Eiropas tiesību aktu klāstā 
precīzāk ietvertu citus saistošus starptautiskus lēmumus un instrumentus, kurus nedrīkst 
neievērot.

Visbeidzot, šis priekšlikums ir izstrādāts, lai uzsvērtu valsts regulatīvo iestāžu nepārprotamo 
nozīmi elektroniskās komunikācijas tīklos un pakalpojumos izplatāmā likumīgā satura 
aizsardzībā un popularizēšanā.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Saskaņā ar 2007. gada 11. decembra 
Direktīvu 2007/65/EK (tā saukto 
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Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu direktīvu) tika veikts 
pārskats nolūkā nodrošināt optimālus 
konkurences apstākļus un juridisko 
noteiktību attiecībā uz informācijas 
tehnoloģijas un plašsaziņas līdzekļu 
nozari un to pakalpojumiem ES, kā arī 
panākt kultūru un valodu dažādības 
respektēšanu, un šajā kontekstā taisnīgi 
un līdzsvaroti noteikumi, kas reglamentē 
elektroniskās komunikācijas tīklus un 
pakalpojumus, ir būtisks elements visā 
Eiropas audiovizuālajā nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pieņemot lēmumus saskaņā ar šo 
direktīvu un izmantojot iespēju efektīvi 
apspriesties, lai nodrošinātu 
pārredzamību un proporcionalitāti, 
Komisijai ir jāņem vērā valsts regulatīvo 
iestāžu, nozares ieinteresēto personu un 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu sniedzēju viedoklis. 
Komisijai jāsagatavo detalizēti 
apspriešanās dokumenti, kurā skaidroti 
dažādi rīcības modeļi, savukārt 
ieinteresētajām personām ir jādod 
pieņemams termiņš atbildes sniegšanai. 
Pēc sniegto atbilžu izskatīšanas Komisija 
savā paziņojumā, ko tā sniedz pēc 
apspriešanās beigām, norāda iemeslus, uz 
kuriem pamatojoties jāpieņem lēmums, 
turklāt paziņojumā ir jāietver apraksts par 
to, kā ir ņemti vērā respondentu viedokļi.

Or. en



PA\718636LV.doc 5/19 PE404.775v01-00

LV

Pamatojums

Ir svarīgi, lai, Kopienas mērogā pieņemot lēmumus, tiktu ņemts vērā valsts regulatīvo iestāžu, 
nozares ieinteresēto personu un audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzēju 
viedoklis, turklāt lēmumiem ir jābūt pārredzamiem un proporcionāliem vēlamajam 
rezultātam. 

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Radiofrekvences ir jāuzskata par 
ierobežotu sabiedrisko resursu, kam ir 
būtiska — gan sabiedriska, gan tirgus —
vērtība un kam ir liela nozīme tādu 
noteiktu valsts politikas mērķu īstenošanā, 
kuri izraisa vispārēju interesi. Tādēļ 
radiofrekvenču spektrs ir jāpārvalda
efektīvi un pilnvērtīgi no ekonomiskā, 
sociālā un vides aspekta, pienācīgi ņemot 
vērā sabiedrības intereses, un pakāpeniski 
jālikvidē šķēršļi tā efektīvai izmantošanai

Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektrs nenoliedzami ir sabiedrības resurss, un tas nav uzskatāms par 
privātīpašumu. Tomēr tā iedarbību nevajadzētu un nevar samazināt līdz vienkāršiem tirgus 
kritērijiem. 

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Radiofrekvenču pārvaldībai ir 
jānodrošina kaitīgu traucējumu novēršana. 
Tāpēc ir jāizstrādā precīza kaitīgo 
traucējumu definīcija, lai nodrošinātu to, ka 
regulatīvā iejaukšanās notiek tikai tiktāl, 

(17) Radiofrekvenču pārvaldībai ir 
jānodrošina kaitīgu traucējumu novēršana. 
Tāpēc, ņemot vērā pašreizējos 
starptautiski atzītos frekvenču plānus, ir 
jāizstrādā precīza kaitīgo traucējumu 
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ciktāl vajadzīgs šādu traucējumu 
novēršanai. 

definīcija, lai nodrošinātu to, ka regulatīvā 
iejaukšanās notiek tikai tiktāl, ciktāl 
vajadzīgs šādu traucējumu novēršanai.

Or. en

Pamatojums

Traucējumi ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ pastāv nacionālie un starptautiskie 
frekvenču plāni. Tā kā frekvenču spektrs pārklāj ne tikai ES teritoriju, ir jāievēro starptautiski 
saistoši nolīgumi par traucējumu novēršanu.  

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā. Lai atļaujas turētājs 
varētu brīvi izvēlēties visefektīvākos 
līdzekļus, ar kuriem piedāvātā pakalpojuma 
saturu pārraidīt radiofrekvencēs, saturu 
nevajadzētu regulēt ar radiofrekvenču 
izmantošanas atļaujām.

Or. en

Pamatojums

Tas, vai radiofrekvenču spektru var piešķirt, neietekmējot pakalpojumus, ir atkarīgs no 
sabiedrības interešu un komerciālās vērtības atbilstīgas līdzsvarošanas mēģinājuma. Praksē 
Komisija atbalsta šo pieeju (piemēram, Paziņojumā par digitālajām dividendēm tā ierosina 
īpašu pakalpojumu nodrošināšanai piešķirt konkrētas frekvenču (apakš)joslas.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem, kas attiecas uz tādu kultūras 
un plašsaziņas līdzekļu politikas mērķu 
veicināšanu kā kultūras un valodu 
daudzveidība un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisms, saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Pamatdirektīvas 2002/21/EK sestajā apsvērumā faktiski ir atzīts, ka “audiovizuālā politika un 
satura reglamentācija tiek veikta saskaņā ar vispārējās intereses mērķiem, tādiem kā vārda 
brīvība, mediju plurālisms, objektivitāte, kultūras un valodu daudzveidība, sociālā 
integrācija, patērētāju un nepilngadīgo aizsardzība”. Atsauce tikai uz “kultūras un valodu 
daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu plurālisma veicināšanu” ir pārāk šaura, un tā neaptver 
visus vispārējo interešu mērķus, kuri jāsasniedz ar audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu politiku.
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Ieviešot pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes prasības attiecībā uz 
lēmumiem par piešķīrumiem un 
sadalījumu, vienlaikus nodrošinot lielākas 
iespējas nodot tiesības uzņēmumu starpā, ir 
jāpalielina brīvība un līdzekļi izplatīt 
elektroniskus paziņojumus un nodrošināt 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumus sabiedrībai, tādā veidā 
veicinot arī vispārējo interešu mērķu 
sasniegšanu. Tāpēc konkrētus vispārējo 
interešu pienākumus, kas apraides 
organizācijām uzlikti attiecībā uz 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu izplatīšanu, lielā mērā varētu 
sasniegt, nepiešķirot individuālas 
radiofrekvenču spektra izmantošanas 
tiesības. Īpašu kritēriju izmantošana
radiofrekvenču spektru piešķiršanai 
apraides organizācijām ir jāuzskata par 
pamatotu tikai tad, ja tā ir būtiska, lai 
sasniegtu konkrētu vispārējo interešu 
mērķi, kas noteikts valsts tiesību aktos.
Procedūrām, kas saistītas ar vispārējo 
interešu mērķu sasniegšanu, jebkuros 
apstākļos ir jābūt pārredzamām, 
objektīvām, samērīgām un 
nediskriminējošām.

(49) Ieviešot pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes prasības attiecībā uz 
lēmumiem par piešķīrumiem un 
sadalījumu, vienlaikus nodrošinot lielākas 
iespējas nodot tiesības uzņēmumu starpā, ir 
jāpalielina brīvība un līdzekļi izplatīt 
elektroniskus paziņojumus un nodrošināt 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumus sabiedrībai, tādā veidā 
veicinot arī vispārējo interešu mērķu 
sasniegšanu. Tomēr, lai izpildītu konkrētus 
vispārējo interešu pienākumus, kas 
apraides organizācijām uzlikti attiecībā uz 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu izplatīšanu, var izmantot
īpašus radiofrekvenču spektru 
piešķiršanas kritērijus gadījumos, kad tas 
ir būtiski, lai sasniegtu specifisku vispārējo 
interešu mērķi, kas noteikts valsts tiesību 
aktos. Procedūrām, kas saistītas ar 
vispārējo interešu mērķu sasniegšanu, 
jebkuros apstākļos ir jābūt pārredzamām, 
objektīvām, samērīgām un 
nediskriminējošām.

Or. en

Pamatojums

49. apsvērums neatbilst 23. apsvērumam un Atļauju izsniegšanas direktīvas 5. panta 
2. punktam. Ir svarīgi apzināties, ka jāņem vērā kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas 
mērķi, kas noteikti valsts tiesību aktos. Turklāt oriģinālais teksta formulējums ir 
ierobežojošāks nekā Atļauju izsniegšanas direktīvas 5. panta 2. punkta teksts attiecībā uz 
radiofrekvenču spektra izmantošanas individuālo tiesību piešķiršanu.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Lai panāktu vienlīdzīgu attieksmi, 
nevienu spektra lietotāju nedrīkst atbrīvot 
no pienākuma maksāt parastās nodevas 
vai maksājumus, kas paredzēti par spektra 
izmantošanu.

(50) Ikvienam pilnīgam vai daļējam 
atbrīvojumam no pienākuma maksāt 
nodevas vai maksājumus, kas noteikti par 
spektra izmantošanu, ir jābūt objektīvam, 
pārredzamam un pamatotam uz pārējiem 
valsts tiesību aktos noteiktajiem vispārējo 
interešu pienākumiem.

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. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Pamatdirektīvas, Piekļuves direktīvas 
un Atļauju izsniegšanas direktīvas 
īstenošanai vajadzīgie pasākumi ir 
jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 
28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko 
nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 
pilnvaru īstenošanas kārtību.

(59) Pamatdirektīvas, Piekļuves direktīvas 
un Atļauju izsniegšanas direktīvas 
īstenošanai vajadzīgie pasākumi ir 
jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 
28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko 
nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 
pilnvaru īstenošanas kārtību. Šiem 
īstenošanas pasākumiem nevajadzētu 
ietekmēt kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politikas mērķus, ko nosaka dalībvalstis 
saskaņā ar minētajām direktīvām.

Or. en
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Pamatojums

Ierosinātajam nodrošinājumam ir būtiska nozīme attiecībā uz Eiropas Komisijai nodotajām 
paplašinātajām īstenošanas pilnvarām, jo īpaši tām, kas minētas Pamatdirektīvas 9.c pantā 
un 19. pantā, Piekļuves direktīvas 6. pantā un Atļauju izsniegšanas direktīvas 6.a pantā.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
60.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60a) Veicot šajā direktīvā noteiktās 
darbības, jāņem vērā starptautisko un 
reģionālo organizāciju (piemēram, 
Starptautiskās Elektrosakaru 
savienības (ITU) un Eiropas Pasta un 
telekomunikāciju administrāciju 
konferences (CEPT)) darbs attiecībā uz 
radiofrekvenču pārvaldību, lai visā 
Kopienā nodrošinātu radiofrekvenču 
spektra efektīvu pārvaldību un tā 
izmantošanas saskaņošanu. Dalībvalstis 
un Komisija, īstenojot šo direktīvu, atzīst 
dalībvalstu noslēgto starptautisko 
nolīgumu saturu saskaņā ar ITU 
noteikumiem par radiosakariem.

Or. en

Pamatojums

Eiropa nav izolēta sala. Nedrīkst nenovērtēt ITU nozīmi starptautiski saistošu noteikumu 
izstrādē, lai nodrošinātu efektīvu spektra un orbītas izmantošanu, pamatojoties uz efektīvu, 
racionālu un lietderīgu lietojumu. Neapšaubāmi ir jāuzsver ITU saistošie noteikumi (ITU
dalībvalstīm, kuras ir ES dalībvalstis, kā arī tām, kuras nav ES dalībvalstis) un tas, ka 
direktīvai ir jāatbilst šiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – e) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – s) punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud radionavigācijas pakalpojuma vai 
citu drošības pakalpojumu nodrošināšanu 
vai kas citādi nopietni pasliktina, traucē vai 
vairākkārt pārtrauc radiosakaru 
pakalpojumu, kurš nodrošināts saskaņā ar 
piemērojamajiem Kopienas vai valsts 
tiesību aktiem.”

s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud radionavigācijas pakalpojuma vai 
citu drošības pakalpojumu nodrošināšanu 
vai kas citādi nopietni pasliktina, traucē vai
vairākkārt pārtrauc radiosakaru 
pakalpojumu, kurš nodrošināts saskaņā ar 
piemērojamajiem Kopienas vai valsts 
tiesību aktiem un atbilstoši starptautiski 
atzītiem frekvenču plāniem.”

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā būtiskās traucējumu problēmas, kas rodas gan apraides, gan divvirzienu 
(uztveršanas un pārraidīšanas) pakalpojumu sniegšanā, ir svarīgi digitālās apraides 
pakalpojumiem nodrošināt aizsardzību pret kaitīgajiem traucējumiem atbilstoši starptautiski 
atzītiem radiofrekvenču plāniem un it īpaši ITU Ženēvas plānam (GE-O6). Tādēļ jāizdara 
grozījumi “kaitīgu traucējumu” definīcijā.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – e) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 4. punkts – g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

g) piemērojot principu, ka galalietotājiem 
ir jābūt iespējai piekļūt jebkādām 
likumīgām lietotnēm un/vai pakalpojumiem
pēc izvēles.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz izplatīšanu ir maldinoša, jo ar to var saprast, ka direktīvā ir paredzēts piešķirt 
lietotājiem jaunas tiesības, kuras izmantojot, viņi publiski var darīt zināmu juridisko saturu; 
tomēr saskaņā ar intelektuālā īpašuma likumu minētās tiesības pieder tikai un vienīgi tiesību 
īpašniekam vai viņa pilnvarotai trešai personai.
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – ea) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 4. punkts – ga) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) nodrošinot elektroniskās 
komunikācijas tīklu un pakalpojumu 
sniegšanas uzņēmumu sadarbību 
likumīga satura aizsardzībā un izplatīšanā 
elektroniskās komunikācijas tīklos un 
pakalpojumos.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienības pilsoņu interesēs likumīga satura izplatīšana un aizsardzība elektroniskās 
komunikācijas tīklos un pakalpojumos jāietver valsts regulatīvo iestāžu darba pienākumos.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) ievērotu jebkādus pakalpojuma 
ierobežojumus, kas noteikti saskaņā ar 
4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāizdara grozījums 9. panta 3. punkta d) apakšpunktā, lai precizētu teksta formulējumu, 
kuru citādi ir grūti saprast. Saskaņā ar kompetenci kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas 
jomā dalībvalstīm ir jābūt pilnvarām apraides pakalpojumu vajadzībām atvēlēt pietiekamu 
frekvenču spektru un šajā nolūkā ierobežot pakalpojumu un tehnoloģijas neitralitātes 
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principu.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus 
var sniegt radiofrekvenču joslās, kas 
atvēlētas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem. Tomēr dalībvalstis var 
paredzēt samērīgus un nediskriminējošus 
ierobežojumus attiecībā uz sniedzamo 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
veidiem. Ierobežojumi, ar ko nosaka, ka 
pakalpojuma sniegšanai jāizmanto 
konkrēta josla, ir pamatoti, ja ar to 
palīdzību īsteno Kopienas tiesību aktos 
noteiktu vispārējo interešu mērķi, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, sociālās, 
reģionālās vai teritoriālās kohēzijas 
veicināšana, radiofrekvenču neefektīvas 
izmantošanas novēršana, vai — kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem — veicina 
kultūras un valodu daudzveidību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu. 
Ierobežojumu, ar ko aizliedz sniegt 
jebkādu citu pakalpojumu konkrētā joslā, 
var noteikt vienīgi tad, ja to pamato 
vajadzība netraucēti sniegt dzīvības 
aizsardzības pakalpojumus.  

4. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus 
var sniegt radiofrekvenču joslās, kas 
atvēlētas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem. Tomēr dalībvalstis var 
paredzēt samērīgus un nediskriminējošus 
ierobežojumus attiecībā uz sniedzamo 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
veidiem. Ierobežojumi, ar ko nosaka, ka 
pakalpojuma sniegšanai jāizmanto 
konkrēta josla, ir pamatoti, ja ar to 
palīdzību īsteno Kopienas tiesību aktos 
noteiktu vispārējo interešu mērķi, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, sociālās, 
reģionālās vai teritoriālās kohēzijas 
veicināšana, radiofrekvenču neefektīvas 
izmantošanas novēršana, vai — kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem — veicina tādus 
kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas 
mērķus kā kultūras un valodu 
daudzveidība un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisms. Ierobežojumu, ar ko aizliedz 
sniegt jebkādu citu pakalpojumu konkrētā 
joslā, var noteikt vienīgi tad, ja to pamato 
vajadzība netraucēti sniegt dzīvības 
aizsardzības pakalpojumus. 

Or. en

Pamatojums

Atsauce tikai uz “kultūras un valodu daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu plurālisma 
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veicināšanu” ir pārāk šaura, un tā neaptver visus vispārējo interešu mērķus, kuri jāsasniedz 
ar audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu politiku.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu, būtību un spēkā esamību 
visiem ierobežojumiem, kas paredzēti tādu 
kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas 
mērķu veicināšanai kā kultūras un valodu 
daudzveidība un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisms, saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijas 9. panta 5.a punkta grozījums pamatojas uz grozījumu direktīvas 
23. apsvēruma teksta formulējuma; tomēr, ņemot vērā šā panta svarīgumu, tajā ir jāizdara 
grozījumi, un tam jāpiešķir pilnīgs juridiskais spēks, iekļaujot to pamatdirektīvas tekstā. 
Saskaņā ar kompetenci kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas jomā dalībvalstīm ir jābūt 
pilnvarām apraides pakalpojumu vajadzībām atvēlēt pietiekamu frekvenču spektru un šajā 
nolūkā ierobežot pakalpojumu un tehnoloģijas neitralitātes principu.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tomēr ir vajadzīga valsts regulatīvās 
iestādes iepriekšēja piekrišana, ja tiesību 
nodošana vai iznomāšana ir saistīta ar 
radiofrekvencēm, kuras ir pieejamas, 
pamatojoties uz ierobežojumu, lai 
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nodrošinātu vispārēju interešu mērķa 
izpildi, kā noteikts 9. panta 4. punktā.
Vajadzības gadījumā dalībvalstīm ir 
tiesības prasīt par audiovizuālo 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem 
atbildīgās valsts regulatīvās iestādes 
atļauju vai atzinumu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Atsauce tikai uz “kultūras un valodu daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu plurālisma 
veicināšanu” ir pārāk šaura, un tā neaptver visus vispārējo interešu mērķus, kuri jāsasniedz 
ar audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu politiku.
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Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.ca pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.ca pants 

1. Komisija pārrauga norises, kas attiecas
uz radiofrekvenču spektru trešās valstīs 
un starptautiskajās organizācijās, tostarp 
ITU, un kas var ietekmēt šīs direktīvas 
īstenošanu.

2. Dalībvalstis informē Komisiju par 
visām grūtībām, ko šīs direktīvas 
īstenošanā de jure vai de facto rada 
starptautiski nolīgumi vai līgumi ar 
trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām, tostarp ITU.

3. Par 1. un 2. punkta piemērošanas 
rezultātiem Komisija regulāri ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei un 
vajadzības gadījumā var ieteikt 
pasākumus, lai nodrošinātu šīs direktīvas 
principu un mērķu īstenošanu. Vajadzības 
gadījumā vienojas par kopējās politikas 
mērķiem, lai Kopienā nodrošinātu 
koordināciju starp dalībvalstīm.
4. Pasākumi, ko veic, ievērojot šo pantu, 
neierobežo Kopienas un dalībvalstu 
tiesības un pienākumus, kuri tām jāpilda 
saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem 
nolīgumiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropa nav izolēta sala. Neapšaubāmi ir jāuzsver ITU saistošie noteikumi (ITU dalībvalstīm, 
kuras ir ES dalībvalstis, kā arī tām, kuras nav ES dalībvalstis) un tas, ka direktīvai ir jāatbilst 
šiem noteikumiem. Lai nodrošinātu efektīvu frekvenču spektra izmantošanu, ir būtiski, lai 
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pakalpojumu sniedzēji atbilstu reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas un saskaņošanas 
kārtībai un varētu paļauties uz to atbilstoši Starptautiskās Elektrosakaru savienības 
saistošajiem noteikumiem un kārtību, tādējādi panākot tīkla vai sistēmas veiksmīgu 
saskaņošanu un izmantošanu.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/21/EK
5. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) novērstu nopietnus apdraudējumus vai 
kaitīgus traucējumus vai

a) novērstu kaitīgu traucējumu risku;

Or. en

Pamatojums

Jebkāds “kaitīgs traucējums” ir “nopietns apdraudējums”.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/21/EK
5. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. 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 

5. Visas individuālās radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības, kuras ir piešķirtas uz 
desmit vai vairāk gadiem un kuras 
uzņēmumi nevar nodot vai iznomāt viens 
otram, kā atļauts Pamatdirektīvas 
9.b pantā, pārskata ik pēc desmit gadiem 
un pirmo reizi — desmit 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 
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paziņojot iepriekš, proti, ne vēlāk kā piecus
gadus pēc pārskatīšanas beigām, vai arī 
atļauj uzņēmumiem tās savstarpēji brīvi 
nodot vai iznomāt.

paziņojot iepriekš, proti, ne vēlāk kā 
desmit 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

Attiecībā uz daudzām jaunām platformām un pakalpojumiem ieguldījumi ir jāamortizē 
periodā, kas pārsniedz desmit, un jebkurā gadījumā — piecus, gadus. Tas nav neparasti, ka 
pāris pirmajos darbības gados var būt ievērojami zaudējumi. Nebūtu samērīgi valsts 
regulatīvajām iestādēm izvirzīt stingru prasību par visu apraides spektra licenču formālu 
pārskatīšanu ik pēc pieciem gadiem.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/21/EK
6.b pants 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja noteicošais ir elektroniskās 
komunikācijas pakalpojuma pārrobežu 
elements un neierobežojot dalībvalstu 
kompetenci attiecībā uz tādu kultūras un 
plašsaziņas līdzekļu politikas mērķu 
veicināšanu kā kultūras un valodu 
daudzveidība un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisms, 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.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai dalībvalstu kompetenci attiecībā uz kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politiku, jo īpaši saistībā ar frekvencēm, kuras ir pieejamas apraidei un citiem audiovizuālo 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem, nemazinātu ES mēroga jaunās centralizētās procedūras.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
II pielikums
Direktīva 2002/21/EK
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 zināmas attiecībā uz virszemes apraides frekvencēm, ja tās izmanto 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma mērķu īstenošanai.
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