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PR_COD_Recastingam

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.



PR\759550LV.doc 3/14 PE416.636v02-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ...........................5

PASKAIDROJUMS .............................................................................................................13



PE416.636v02-00 4/14 PR\759550LV.doc

LV



PR\759550LV.doc 5/14 PE416.636v02-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 87/372/EEK par frekvenču joslām, kas rezervējamas publisku Viseiropas 
sauszemes šūnu mobilo ciparsignālu sakaru saskaņotai ieviešanai Kopienā
(COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Koplēmuma procedūra – pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0762),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0452/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A6–0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. marta Lēmums 
Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi 
radiofrekvenču spektra politikai Eiropas 
Kopienā (turpmāk "Radiofrekvenču 
spektra lēmums") ļauj Komisijai pieņemt 
tehniskus īstenošanas pasākumus, lai 
nodrošinātu harmonizētus nosacījumus 
radiofrekvenču spektra joslas pieejamībai 
un efektīvam izmantojumam.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Atsauce uz Lēmumu Nr. 676/2002/EK par radiofrekvenču spektru ir svītrota, jo tā 
piemērošana nozīmētu, ka turpmāki šās direktīvas pārlabojumi tiktu veikti, nesniedzot 
Eiropas Parlamentam iespēju īstenot efektīvu pārbaudi.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pēc Komisijas lūguma Eiropas Pasta un 
elektrosakaru pārvalžu konference 
(turpmāk „CEPT”) izstrādāja tehniskus 
ziņojumus, kas pierāda UMTS spēju 
darboties līdztekus GSM 900 MHz 
frekvenču joslā, tai skaitā arī tā sauktajā 
joslas paplašinājumā (880-890 MHz un 
925-935 MHz). Tāpēc 880-915 MHz un 
925-960 MHz frekvenču joslas jāatver 
UMTS — līdztekus GSM darboties 
spējīgai sistēmai —, kā arī citām 
sistēmām, tiklīdz pierādāms, ka tās spēj 
darboties līdztekus GSM, saskaņā ar 
procedūru, kas Radiofrekvenču spektra 
lēmumā noteikta radiofrekvenču spektra 
pieejamības un efektīva izmantojuma 
harmonizētu nosacījumu pieņemšanai.

(8) Pēc Komisijas lūguma Eiropas Pasta un 
telekomunikāciju administrāciju
konference (turpmāk „CEPT”) izstrādāja 
tehniskus ziņojumus, kas pierāda UMTS 
spēju darboties līdztekus GSM 900 MHz 
frekvenču joslā, tai skaitā arī tā sauktajā 
joslas paplašinājumā (880-890 MHz un 
925-935 MHz). Tāpēc 880–915 MHz un 
925–960 MHz frekvenču joslas jāatver 
UMTS — līdztekus GSM darboties 
spējīgai sistēmai.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz Radiofrekvenču spektra lēmumu ir svītrota saskaņā ar iepriekšējo grozījumu.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Spektra pārvaldības un pieejamības 
elastība ir jāpalielina, lai veicinātu 
elektronisko sakaru iekšējā tirgus mērķu 
sasniegšanu. Tāpēc 900 MHz josla ir 
jābūt atvērtai citām sistēmām Eiropas 
mēroga pakalpojumu sniegšanai, tiklīdz 
var pierādīt, ka tās var darboties līdztekus 
GSM sistēmām.

Or. en

Pamatojums

Lēmums atvērt 900 MHz joslu citām tehnoloģijām un pakalpojumiem, kas ir savietojami ar 
tās pašreizējo izmantojumu, palīdzēs nodrošināt, ka šīs frekvences tiek pārvaldītas efektīvāk 
un elastīgāk, kā rezultātā iedzīvotājiem būs pieejami dažādāki un labāki saziņas pakalpojumi.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Spektra piešķiršana konkrētām 
tehnoloģijām vai pakalpojumiem ir 
izņēmums attiecībā uz tehnoloģiju un 
pakalpojumu neitralitātes principiem un 
mazina brīvību izvēlēties sniegtos 
pakalpojumus vai izmantoto tehnoloģiju; 
jebkādiem priekšlikumiem par 900 MHz 
radiofrekvenču spektra saskaņošanu 
zemes sakaru sistēmām, kuras nav GSM 
un UMTS, jābūt pārredzamiem, un tie 
jāpārbauda Eiropas Parlamentam.

Or. en
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Pamatojums

Elektronisko sakaru reglamentējošie noteikumi nosaka tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes principus. Jebkādām atkāpēm no šiem principiem (kā gadījumā ar atsevišķu joslu 
saskaņošanu konkrētiem pakalpojumiem vai tehnoloģijām) ir jābūt pilnībā pārredzamām, un 
attiecībā uz tām jāveic parlamentāras pārbaudes.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9c) Šās direktīvas ieviešanai vajadzīgie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts Lēmumā 1999/468/EK paredzēto komitoloģijas procedūru izmantot tādu 
saskaņošanas pasākumu pieņemšanai, ar kuriem 900 MHz joslu atļauj izmantot jauniem 
pakalpojumiem vai tehnoloģijām.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9d) Jo īpaši Komisijai jābūt pilnvarotai 
pieņemt īstenošanas pasākumus attiecībā 
uz joslu saskaņošanu citām zemes 
sistēmām. Tā kā minētie pasākumi ir 
vispārīgi, un ar tiem ir paredzēts grozīt 
nebūtiskus šās direktīvas elementus un 
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papildināt šo direktīvu, iekļaujot jaunus 
nebūtiskus elementus, tie ir jāpieņem 
saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a 
pantā paredzēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Komitoloģijas procedūrai, kas tiks izmantota saskaņošanas lēmumiem, ir jābūt regulatīvās 
kontroles procedūrai, jo šie ir vispārīgi pasākumi, kuri direktīvai pievieno jaunus elementus, 
un tā ir vienīgā procedūra, kas garantē efektīvu parlamentāru pārbaudi Komisijas lēmumiem, 
attiecībā uz kuriem Komisijai ir plašas pilnvaras.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva Nr.87/372/EEK
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar tehniskiem īstenošanas 
pasākumiem, kas pieņemti atbilstīgi 
Lēmumam Nr. 676/2002/EK, dalībvalstis 
dara pieejamas 880–915 MHz un 925–
960 MHz radiofrekvenču spektra joslas 
GSM sistēmām un UMTS sistēmām, kā arī 
citām zemes sakaru sistēmām, kas 
spējīgas nodrošināt elektronisko sakaru 
pakalpojumus, darbojoties līdztekus GSM 
sistēmām.

1. Dalībvalstis 880–915 MHz un 925–960 
MHz radiofrekvenču spektra joslas dara 
pieejamas GSM sistēmām un UMTS 
sistēmām.

Or. en

Pamatojums

Tiek nošķirts šās direktīvas galvenais mērķis (padarīt 900 MHz joslu pieejamu UMTS 
tehnoloģijai) un 1.a punktā minētais papildu mērķis padarīt šo juridisko instrumentu 
pietiekami elastīgu, turpmāk pieļaujot arī jaunus izmantojuma veidus.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva Nr.87/372/EEK
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var 880–915 MHz un 
925–960 MHz radiofrekvenču spektra 
joslas darīt pieejamas arī citām zemes 
sistēmām, kuras spēj nodrošināt 
elektroniskos sakaru pakalpojumus
līdztekus GSM sistēmām.

Or. en

Pamatojums

Tiek nošķirts šās direktīvas galvenais mērķis (padarīt 900 MHz joslu pieejamu UMTS 
tehnoloģijai) un 1.a punktā minētais papildu mērķis padarīt šo juridisko instrumentu 
pietiekami elastīgu, turpmāk pieļaujot arī jaunus izmantojuma veidus.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva Nr.87/372/EEK
1. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Lai saskaņotu 1. punktā minēto joslu 
piešķiršanu citām zemes sistēmām, 
Komisija var pilnvarot CEPT, nosakot 
veicamos uzdevumus un grafiku šo 
uzdevumu izpildei. Komisija rīkojas 
saskaņā ar 3.a panta 2. punktā minēto 
procedūru.
Pamatojoties uz pirmajā daļā minēto 
uzdevumu izpildi, Komisija var pieņemt 
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saskaņošanas īstenošanas pasākumus 
saskaņā ar 3.a panta 3. punktā minēto 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

El procedimiento que se establece para decidir sobre futuras armonizaciones de la banda de 
900 MHz es el habitual para las decisiones técnicas de armonización en otras bandas del 
espectro, esto es, en primer lugar, una fase de consulta de la Comisión a los Estados 
miembro sobre el proyecto de mandato que ha de otorgar a la Conferencia Europea Postal y 
de Telecomunicaciones (CEPT) sobre los aspectos técnicos a considerar (interferencia, 
potencias de emisión, bandas de guarda, etc.) para asegurar la compatibilidad entre sistemas 
y, seguidamente, una fase de decisión por parte de la Comisión sujeta al control del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva Nr.87/372/EEK
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Iekļauj šādu pantu:
3.a pants

Komitejas procedūra
1. Komisijai palīdz 
Direktīvas 676/2002/EK 3. panta 
1. punktā minētā Radiofrekvenču spektra 
komiteja.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, 
ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta 
noteikumus.
3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 
4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā minētā 
lēmuma 8. panta noteikumus.
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Or. en

Pamatojums

Ir iekļauta atsauce uz komitoloģijas lēmuma pantiem, kas attiecas uz konsultāciju procedūru 
un regulatīvo kontroles procedūru. Lai vienkāršotu šo procedūru piemērošanu, tiek ierosināts 
nevis izveidot jaunu komiteju, bet gan uzdot šos uzdevumus komitejai, kas tika izveidota ar 
radiofrekvenču spektra lēmumu.
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PASKAIDROJUMS

Efektīvai radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Savienībā ir vajadzīga elastīga un 
koordinēta pārvaldība, ko veic dalībvalstis, un frekvenču saskaņošana Kopienas līmenī 
gadījumā, ja to pamato apjomradīti ietaupījumi un ierīču un pakalpojumu savietojamība. Tas 
ir vienīgais veids, kā nodrošināt, lai mēs varētu vispilnīgāk izmantot šā ierobežotā sabiedriskā 
resursa sniegtās sociālās un ekonomiskās priekšrocības attiecībā uz zemākiem darbības 
izdevumiem un plašākām uzņēmējdarbības iespējām elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējiem, dažādākiem un labākiem saziņas pakalpojumiem patērētājiem un uzlabotiem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem.

Ņemot vērā šos apstākļus, izskatāmais likumdošanas priekšlikums ir paredzēts, lai labāk 
izmantotu 900 MHz joslu, līdztekus GSM mobilo sakaru tehnoloģijai atļaujot to izmantot arī 
UMTS tehnoloģijai, kas piedāvā plašākas iespējas. Eiropas Pasta un telekomunikāciju 
administrāciju konferences (CEPT) veiktie tehniskie pētījumi apliecina, ka abas tehnoloģijas 
šajā joslā var izmantot, neizraisot traucējumus.

Turklāt mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji ir vienisprātis un uzskata, ka šāda jauna šīs 
joslas izmantošana ir vēlama steidzami, jo tas ļautu samazināt UMTS infrastruktūras 
uzstādīšanas izmaksas un piedāvāt klientiem vairāk novatorisku pakalpojumu par pieejamāku 
cenu. Šā iemesla dēļ dažas dalībvalstis jau ir nolēmušas atļaut šīs joslas izmantošanu UMTS 
tehnoloģijai un gaida Kopienas lēmumu, lai varētu to īstenot ar pilnām juridiskām garantijām.

Ņemot vērā šos apstākļus, referente var tikai apstiprināt, ka šāda jauna izmantojuma atļaušana 
ir vēlama, lai sniegtu iedzīvotājiem dažādākus un labākus mobilo sakaru pakalpojumus par 
zemāku cenu, veicot izmaiņas tiesību aktos, t. i., pilnībā pārredzamā veidā ar sabiedrisko 
apspriešanu.

Referente arī atzinīgi vērtē to, ka pēc tam, kad Parlaments noraidīja Komisijas sākotnējo 
priekšlikumu atcelt šo direktīvu un reglamentēt tās tematu (t. i., 900 MHz joslas izmantošanu) 
ar Komisijas lēmumu saskaņā ar komitoloģijas procedūru, Komisija ir izmainījusi sākotnējo 
nostāju un tagad ierosina likumdošanas procedūru. Tādējādi ir atjaunots sākotnējais līdzsvars, 
novēršot situāciju, ka lēmumu, ko pieņēmis viens no likumdevējiem, varētu grozīt bez tā 
līdzdalības.

Komisijas priekšlikumā iekļauts arī direktīvas grozījums, kas nodrošina, ka 900 MHz josla 
nākotnē būs pieejama jauniem izmantošanas veidiem atbilstīgi tehnoloģiju attīstībai. Šī 
elastīguma klauzula ir atzinīgi vērtējama, ko nevar teikt par Komisijas ierosināto procedūru, 
t. i., regulatīvo procedūru bez efektīvas Parlamenta uzraudzības. Referentei īsti nav 
saprotams — ja pirmās izmaiņas attiecībā uz šīs joslas izmantošanu veic likumdošanas 
kārtībā, kāpēc lēmumu par turpmākiem izmantošanas veidiem vajadzētu pieņemt, izvairoties 
no parlamentārās uzraudzības?

Lai nodrošinātu juridisku instrumentu, kas elastīgāk pielāgojams jauno tehnoloģiju attīstībai, 
neierobežojot nepieciešamo parlamentāro uzraudzību, referente kā kompromisu ierosina 
izmantot regulatīvo kontroles procedūru, lai pieņemtu lēmumus par jauniem šīs joslas 
izmantošanas veidiem. Grozījumi ierosināti, lai apsvērumos pamatotu šo jauno procedūru, kas 
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sniedz vairāk garantiju parlamentārajai uzraudzībai, un lai to iekļautu tiesību akta pantos.

Rezumējums — tas, ka ir vēlams ļaut elastīgi izmantot šo joslu, ir svarīgi, lai mobilo sakaru 
nozare būtu konkurētspējīgāka, nodrošinot vairāk un labākus pakalpojumus iedzīvotājiem, 
taču vienlaikus tiek pievērsta uzmanība tam, ka ir jānodrošina parlamentārā uzraudzība pār 
jebkuriem turpmākiem lēmumiem attiecībā uz šīs joslas papildu izmantošanas veidiem, lai 
garantētu pārredzamību un ievērotu institucionālo līdzsvaru.
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