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ĪSS PAMATOJUMS

1. Eiropas Komisija, sagatavojot lēmuma priekšlikumu, iesniegusi pirmo Eiropas mēroga 
programmu attiecībā uz radiofrekvenču spektra politiku, ar ko paredz radiofrenkvenču 
spektra stratēgisko plānošanu un izmantošanas saskaņošanu ES, proti, radiofrenkvenču 
spektra politikas programmu (turpmāk RSPP).

2. Programmas galvenais mērķis ir palielināt bezvadu platjoslas saziņai pieejamo frekvenču 
daudzumu, lai īstenotu Digitālajā programmā norādīto mērķi par to, ka visiem Savienības 
iedzīvotājiem līdz 2020. gadam ir jābūt piekļuvei platjoslas pakalpojumiem ar 
pārraidīšanas ātrumu vismaz 30 Mb/s.

3. Radiofrekvenču spektrs ir sabiedriskais īpašums, un šo frekvenču resursi ir ārkārtīgi 
ierobežoti. Tās ir būtiskas, īstenojot dažādus uzdevumus sabiedriskajā, kultūras, sociālajā 
un ekonomikas jomā. 2009. gadā pārskatot Telekom tiesību aktus, Komisijai noteikts 
pienākums pienācīgi un vienādā mērā ievērot šos aspektus frekvenču spektra pārvaldībā.
Telekom tiesību aktu paketē iekļautie noteikumi ir RSPP pamats. Tālab jānodrošina, ka uz 
RSPP attiecas vienīgi šis regulējums un tajā pilnībā tiek ņemti vērā šajā regulējumā 
paredzētie pamatprincipi.

4. Jo īpaši jānodrošina tas, ka

a) ar RSPP veicina digitālās virszemes radio apraides un hibrīdtelevīzijas attīstības 
iespējas. Brīvi uztveramu programmu izplatīšana ar dvb-t vai dvb-t2 standartu 
palīdzību Eiropā izvērsusies par neaizstājamu viedokļu dažādības balstu plašsaziņas 
līdzekļos. Virszemes radio apraide turklāt ir vienīgā neprioritārā apraides izplatīšanas 
sistēma, kas vienādā mērā un uz līdztiesīgiem pamatiem ir pieejama visiem 
lietotājiem. Ir jānodrošina mobilo sakaru un apraides netraucēta līdzāspastāvēšana 
attiecīgajās frekvenču joslās, jo īpaši tur, kur dažādu standartu uztvērēji telpiski var 
atrasties netālu viens no otra. Dažkārt virszemes radio apraide joprojām ir vienīgais 
saimnieciski saprātīgais pārraides veids pārnēsājamam, mobilajam un nākotnē 
izmantojamam digitālajam radio un digitālajai televīzijai;

b) pieejamais radiofrekvenču spektrs tiek efektīvi izmantots. Šajā sakarībā vajadzīga 
frekvenču spektra izmantošanas regulāra novērtēšana. Saskaņā ar Telekom tiesību 
aktu paketi šis uzdevums jāveic dalībvalstīm. Eiropas līmenī būtu jāveic tikai 
koordinējošs darbs;

c) visplašakajā mērā jānovērš traucējumi un pārklāšanās, ko izraisa frekvenču spektra 
pārdalīšana;

d) jāparedz saistoši kompensācijas pasākumi attiecībā uz ieguldījumiem līdz šim 
izmantotajās frekvenču spektra daļās (piemēram, attiecībā uz dvb–t) vai attiecībā uz 
ieguldījumiem, kas nepieciešami sakarā ar jaunu frekvenču piešķiršanu (piemēram, 
PMSE).
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5. Radiofrekvenču spektrs kalpo visdažādāko sabiedrības interešu apmierināšanai 
dalībvalstīs. Turklāt pastāv ļoti daudz valsts un reģionālā līmeņa īpatnību, kas pienācīgi 
jāņem vērā. Rodas šaubas, vai ES var saskaņot šīs sabiedrības intereses un īpatnības tikpat 
labi un efektīvi, kā tās dalībvalstis. Tālab (un ievērojot pamatdirektīvas 9. panta 1. punktā 
atspoguļoto kompetenču sadalījumu) tiek noraidīta frekvenču augstāka līmeņa plānošana 
un pārvaldīšana Eiropas līmenī. Atzinuma sagatavotāja pauž skeptisku attiesmi arī pret 
kompetences piešķiršanu Komisijai, īstenojot sarunas starptautiskā līmenī. Savukārt būtu 
vēlams, lai ES veiktu koordinēšanas pienākumu, atbalstot dalībvalstis.

6. Arī turpmāk būtu jāizvairās no pārsteidzīgiem lēmumiem par frekvenču piešķiršanu un ar 
piemērotu pasākumu starpniecību būtu jānodrošina, ka no jauna piešķirtajām frekvencēm 
piemēro uzticamus zinātniski pamatotus pārraidīšanas standartus, kas nodrošina vislielāko 
iespējamo pakalpojumu kvalitāti ar viszemākajām izplatīšanas izmaksām. Jau tagad ir 
pierādījies, ka, piemēram, LTE standarts nav efektīvāks par dvb–t2 standartu.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/21/EK 
par kopējiem reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz elektronisko 
komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem 
(pamatdirektīva) 8.a panta 3. punktā 
noteikts, ka Komisija var iesniegt Eiropas 
Parlamentam un Padomei tiesību aktu 
priekšlikumus par daudzgadu 
radiofrekvenču spektra politikas 
programmu izveidi, kuros izklāsta politikas 
ievirzes un mērķus attiecībā uz 
radiofrekvenču spektra izmantošanas 
stratēģisko plānošanu un saskaņošanu 
atbilstīgi direktīvām, kas attiecas uz 
elektronisko komunikāciju tīkliem un 
pakalpojumiem. Šīm politikas ievirzēm un 

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/21/EK 
par kopējiem reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz elektronisko 
komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem 
(pamatdirektīva), kas grozīta ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
25. novembra Direktīvu 2009/140/EK1,
8.a panta 3. punktā noteikts, ka Komisija 
var iesniegt Eiropas Parlamentam un 
Padomei tiesību aktu priekšlikumus par 
daudzgadu radiofrekvenču spektra politikas 
programmu izveidi, kuros izklāsta politikas 
ievirzes un mērķus attiecībā uz 
radiofrekvenču spektra izmantošanas 
stratēģisko plānošanu un saskaņošanu 
atbilstīgi direktīvām, kas attiecas uz 
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mērķiem jāattiecas uz spektra pieejamību 
un efektīvu izmantošanu iekšējā tirgus 
izveidošanai un darbībai. Šis lēmums 
neierobežo spēkā esošos ES tiesību aktus, 
jo īpaši Direktīvu 1999/5/EK un 
Direktīvu 2002/20/EK un 2002/21/EK, ne 
arī Lēmumu Nr. 676/2002/EK. Šis 
lēmums neierobežo pasākumus, ko 
dalībvalstu līmenī veic atbilstīgi ES tiesību 
aktiem, lai sasniegtu vispārīgas nozīmes 
mērķus, jo īpaši tos, kas attiecas uz satura 
reglamentāciju un audiovizuālo politiku 
un dalībvalstu tiesībām organizēt un 
izmantot savu spektru sabiedriskās 
kārtības un sabiedrības drošības nolūkos 
un aizsardzībai.

elektronisko komunikāciju tīkliem un 
pakalpojumiem Šīm politikas ievirzēm un 
mērķiem jāattiecas uz spektra pieejamību 
un efektīvu izmantošanu iekšējā tirgus 
izveidošanai un darbībai. Turklāt, 
apzinoties traucējumu reālo risku 
audiovizuālās apraides — gan analogās, 
gan neanalogās — vispārējai uztveršanai, 
tādai politikai un tirgum, uz ko tas 
attiecas, ir jānodrošina patērētāju tiesību 
stingra aizsardzība un sabiedrības 
pienācīga informēšana par gaidāmajām 
izmaiņām.

1 OV L 337, 18.12.2009., 37. lpp.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Spektrs ir galvenais resurss būtiskām 
nozarēm un pakalpojumiem, tostarp 
mobilo, bezvadu platjoslas un satelītu 
sakariem, televīzijas un radio apraidei, 
transportam, radiolokācijai, un tādiem 
lietojumiem, kā signalizācijai, tālvadībai, 
dzirdes aparātiem, mikrofoniem, un 
medicīniskām iekārtām. Uz to pamatojas 
sabiedriskie pakalpojumi, piemēram, 
drošības un aizsardzības pakalpojumi, 
tostarp civilā aizsardzība, kā arī zinātniskās 
darbības, piemēram, meteoroloģija, Zemes 
novērošana, radioastronomija un kosmosa 
pētniecība. Tādēļ spektru reglamentējošie 
pasākumi ietekmē ekonomiku, drošību, 
veselības aizsardzību, sabiedrības intereses, 
kultūru, zinātni, sociālās, vides un 
tehniskās jomas.

(2) Spektrs ir publisks īpašums ar augstu 
sabiedrisko, kultūras, sociālo un 
saimniecisko vērtību. Tas ir galvenais 
resurss būtiskām nozarēm un 
pakalpojumiem, tostarp mobilo, bezvadu 
platjoslas un satelītu sakariem, televīzijas 
un radio apraidei, transportam, 
radiolokācijai, un tādiem lietojumiem, kā 
signalizācijai, tālvadībai, dzirdes 
aparātiem, bezvadu mikrofoniem, un 
medicīniskām iekārtām. Uz to pamatojas 
sabiedriskie pakalpojumi, piemēram, 
drošības un aizsardzības pakalpojumi, 
tostarp civilā aizsardzība, saziņas 
uzlabošana starp iedzīvotājiem un valsti, 
izmantojot elektroniskās pārvaldes 
līdzekļus, kā arī zinātniskās darbības, 
piemēram, meteoroloģija, Zemes 
novērošana, radioastronomija un kosmosa 



PE454.499v02-00 6/27 AD\858991LV.doc

LV

pētniecība. Tādēļ spektru reglamentējošie 
pasākumi ietekmē ekonomiku, drošību, 
veselības aizsardzību, sabiedrības intereses, 
kultūru, zinātni, sociālās, vides un 
tehniskās jomas.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Radiofrekvenču spektra stratēģiskajai 
plānošanai un izmantošanas saskaņošanai 
Savienības līmenī jāveicina bezvadu 
elektronisko sakaru pakalpojumu un 
iekārtu vienoto tirgu, kā arī jāuzlabo citas 
Savienības politikas jomas, kam 
nepieciešama spektra izmantošana, tādējādi 
radot jaunas iespējas inovācijai un veicinot 
ekonomikas atlabšanu un sociālo 
integrāciju visā Savienībā, vienlaikus 
respektējot spektra svarīgo sociālo, 
kultūras un ekonomisko vērtību. Šajā 
nolūkā Savienībai ir vajadzīga politikas 
programma, kas aptver iekšējo tirgu visās 
Savienības politikas jomās, kas saistītas ar 
spektra izmantošanu, piemēram, 
elektroniskos sakarus, pētniecību un 
attīstību, transportu un enerģētiku.

(3) Radiofrekvenču spektra stratēģiskajai 
plānošanai un izmantošanas saskaņošanai 
Savienības līmenī jāveicina bezvadu 
elektronisko sakaru pakalpojumu un 
iekārtu vienotais tirgus, kā arī jāuzlabo 
citas Savienības politikas jomas, kam 
nepieciešama spektra izmantošana, tādējādi
radot jaunas iespējas inovācijai un veicinot 
ekonomikas atlabšanu un sociālo 
integrāciju visā Savienībā, vienlaikus 
respektējot spektra svarīgo sociālo, 
kultūras un ekonomisko vērtību. Šajā 
nolūkā Savienībai ir vajadzīga politikas 
programma, kas aptver iekšējo tirgu visās 
Savienības politikas jomās, kas saistītas ar 
spektra izmantošanu, piemēram, 
elektroniskos sakarus, pētniecību un 
attīstību, transportu, kultūru un enerģētiku.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pirmajai programmai jānosaka 
pamatprincipi un mērķi dalībvalstīm un 
Savienības iestādēm līdz 2015. gadam un 
jāparedz īpašas īstenošanas iniciatīvas. 
Kaut gan spektra pārvaldība ir joprojām 
lielā mērā ir dalībvalstu kompetencē, tā 
jāīsteno saskaņā ar spēkā esošajiem 

(5) Pirmajai programmai jānosaka 
pamatprincipi un mērķi dalībvalstīm un 
Savienības iestādēm līdz 2015. gadam un 
jāparedz īpašas īstenošanas iniciatīvas. 
Spektra pārvaldība ir dalībvalstu 
kompetencē un tā jāīsteno saskaņā ar spēkā 
esošajiem ES tiesību aktiem, pieņemot 
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Savienības tiesību aktiem, un jāspēj to 
īstenot, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus.

pasākumus Savienības politikas
īstenošanai spektra jomā. Saskaņā ar 
pamatdirektīvas 8.a panta 1. punktu 
dalībvalstu pienākums ir sadarboties savā 
starpā un ar Komisiju frekvenču spektra 
izmantošanas stratēģiskajā plānošanā, 
koordinēšanā un saskaņošanā.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Programmā jāņem vērā arī Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
7. marta Lēmums Nr. 676/2002/EK par 
reglamentējošiem noteikumiem radio 
spektra politikai Eiropas Kopienā (radio 
spektra lēmums) un Eiropas Pasta un 
elektrosakaru pārvalžu konferences 
(CEPT) tehniskās zināšanas, lai Savienības 
politiku, kas balstās uz spektru un par kuru 
vienojās Parlaments un Padome, var īstenot 
ar tehniskiem īstenošanas pasākumiem, 
norādot, ka šādus pasākumus var veikt, 
kad vien nepieciešams, lai īstenotu jau 
esošo Savienības politiku.

(6) Programmā jāņem vērā arī Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
7. marta Lēmums Nr. 676/2002/EK par 
reglamentējošiem noteikumiem radio 
spektra politikai Eiropas Kopienā (radio 
spektra lēmums) un Eiropas Pasta un 
elektrosakaru pārvalžu konferences 
(CEPT) tehniskās zināšanas. Savienības 
politiku, kas balstās uz spektru un par kuru 
vienojās Parlaments un Padome, var īstenot 
ar tehniskiem īstenošanas noteikumiem. Šo 
noteikumu pamatā ir jābūt 
pamatdirektīvas 8.a  pantā paredzētajiem 
ES frekvenču spektra politikas virzieniem 
un mērķiem.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Spektra tirdzniecības tiesības uz 
apvienojumā ar elastīgiem izmantošanas 
nosacījumiem būtiski sekmē ekonomisko 
izaugsmi. Tāpēc frekvenču joslas, kurās 
elastīga izmantošana jau ir ieviesta ar 
Savienības tiesību aktiem, nekavējoties 
jāatver tirdzniecībai saskaņā ar 
pamatdirektīvu. Turklāt, kopīgi principi 

(8) Spektra tirdzniecības tiesības uz 
apvienojumā ar elastīgiem izmantošanas 
nosacījumiem būtiski sekmē ekonomisko 
izaugsmi. Turklāt kopīgi principi attiecībā 
uz šādu tirgojamu tiesību formātu un 
saturu, kā arī kopīgi pasākumi, lai novērstu 
spektra uzkrāšanu, kas var radīt 
dominējošo stāvokli, kā arī nepamatota 
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attiecībā uz šādu tirgojamu tiesību formātu 
un saturu, kā arī kopīgi pasākumi, lai 
novērstu spektra uzkrāšanu, kas var radīt 
dominējošo stāvokli, kā arī nepamatota 
iegūtā spektra neizmantošana, veicinās šo 
pasākumu koordinētu ieviešanu visās 
dalībvalstīs un atvieglos informācijas 
iegūšanu par šādām tiesībām jebkur 
Savienībā.

iegūtā spektra neizmantošana, veicinās šo 
pasākumu koordinētu ieviešanu visās 
dalībvalstīs un atvieglos informācijas 
iegūšanu par šādām tiesībām jebkur 
Savienībā.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Kā uzsvērts Digitālajā programmā 
Eiropai, bezvadu platjosla ir svarīgs 
līdzeklis, lai veicinātu konkurenci, 
paplašinātu patērētāju izvēles iespējas un 
pieeju lauku apvidos un citos apvidos, kur 
platjoslas izvēršana, izmantojot kabeļu 
tīklus, ir grūta vai ekonomiski neizdevīga. 
Tomēr spektra pārvaldība var ietekmēt 
konkurenci, mainot tirgus dalībnieku lomu 
un ietekmi, piemēram, ja esošie lietotāji 
iegūst nepamatotas konkurences 
priekšrocības. Ierobežota piekļuve 
spektram, jo īpaši, ja piemērota spektra 
kļūst mazāk, var radīt šķēršļus jaunu 
pakalpojumu vai lietojumu ienākšanai un 
kavē inovāciju un konkurenci. Jaunu 
lietošanas tiesību iegūšana, tostarp 
izmantojot spektra tirdzniecību vai citus 
darījumus starp lietotājiem, un jaunu 
elastīgu spektra kritēriju izmantošanas 
ieviešana var ietekmēt pašreizējo 
konkurences situāciju. Tādēļ dalībvalstīm 
jāveic attiecīgi ex ante vai ex post
reglamentējoši pasākumi (piemēram, rīcība 
esošo tiesību grozīšanai, aizliegums iegūt 
tiesības uz noteiktu spektru, nosacījumu 
par frekvenču spektra uzkrāšanu un 
efektīvu izmantošanu piemērošana, 
piemēram, tie, kas minēti pamatdirektīvas 
9. panta 7. punktā, lai ierobežotu spektra 

(9) Kā uzsvērts Digitālajā programmā 
Eiropai, bezvadu platjosla ir svarīgs 
līdzeklis, lai veicinātu konkurenci, 
paplašinātu patērētāju izvēles iespējas un 
pieeju lauku apvidos un citos apvidos, kur 
platjoslas izvēršana, izmantojot kabeļu 
tīklus, ir grūta vai ekonomiski neizdevīga. 
Tomēr spektra pārvaldība var ietekmēt 
konkurenci, mainot tirgus dalībnieku lomu 
un ietekmi, piemēram, ja esošie lietotāji 
iegūst nepamatotas konkurences 
priekšrocības. Ierobežota piekļuve 
spektram, jo īpaši, ja piemērota spektra 
kļūst mazāk, var radīt šķēršļus jaunu 
pakalpojumu vai lietojumu ienākšanai un 
kavē inovāciju un konkurenci. Jaunu 
lietošanas tiesību iegūšana, tostarp 
izmantojot spektra tirdzniecību vai citus 
darījumus starp lietotājiem, un jaunu 
elastīgu spektra kritēriju izmantošanas 
ieviešana var ietekmēt pašreizējo 
konkurences situāciju. Tādēļ dalībvalstīm 
jāveic attiecīgi ex ante vai ex post
reglamentējoši pasākumi (piemēram, rīcība 
esošo tiesību grozīšanai, aizliegums iegūt 
tiesības uz noteiktu spektru, nosacījumu 
par frekvenču spektra uzkrāšanu un 
efektīvu izmantošanu piemērošana, 
piemēram, tie, kas minēti pamatdirektīvas 
9. panta 7. punktā, lai ierobežotu spektra 
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apjomu katram operatoram, vai, lai 
novērstu pārmērīgu spektra uzkrāšanu), lai 
izvairītos no konkurences izkropļojumiem 
saskaņā ar principiem, kas ir pamatā 
Direktīvas Nr. 2002/20/EK (“Atļauju 
izsniegšanas” direktīva) 5. panta 
6. punktam un Direktīvas Nr. 87/372/EEK 
(“GSM” direktīva) 1. panta 2. punktam.

apjomu katram operatoram, vai, lai 
novērstu pārmērīgu spektra uzkrāšanu), lai 
izvairītos no konkurences izkropļojumiem 
saskaņā ar principiem, kas ir pamatā 
Direktīvas Nr. 2002/20/EK (“Atļauju 
izsniegšanas” direktīva), kas grozīta ar 
2009. gada 25. novembra Direktīvu 
2009/140/EK, 5. panta 6. punktam un 
Direktīvas Nr. 87/372/EEK (“GSM” 
direktīva), kas grozīta ar 2009. gada 
16. septembra Direktīvu 2009/114/EK,
1. panta 2. punktam.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Optimāli un efektīvi spektra 
izmantošanai vajadzīga pastāvīga norišu 
uzraudzība un atjaunināta pārredzama 
informācija par spektra izmantošanu visā 
Savienībā. Tā kā Komisijas 
Lēmumā 2007/344/EK par harmonizētu 
informācijas pieejamību attiecībā uz 
radiofrekvenču spektra izmantošanu 
Kopienā prasīts dalībvalstīm publicēt 
informāciju par izmantošanas tiesībām, 
Savienībā ir nepieciešama sīka esošās 
spektra izmantošanas uzskaite, kā arī 
efektīva pārskatīšanas un novērtēšanas 
metodoloģija, lai uzlabotu spektra un 
radioiekārtu lietošanas efektivitāti, jo īpaši 
diapazonā starp 300 MHz un 3 GHz. Tas 
palīdzētu identificēt neefektīvas 
tehnoloģijas un lietojumu gan 
komerciālajā, gan publiskajā sektorā, kā 
arī neizmantoto piešķirto spektru un 
koplietošanas iespējas, kā arī novērtēt 
patērētāju un uzņēmēju vajadzības nākotnē.

(10) Optimālai un efektīvai spektra 
izmantošanai vajadzīga pastāvīga norišu 
uzraudzība un atjaunināta pārredzama 
informācija par spektra izmantošanu visā 
Savienībā. Tā kā Komisijas 
Lēmumā 2007/344/EK par harmonizētu 
informācijas pieejamību attiecībā uz 
radiofrekvenču spektra izmantošanu 
Kopienā prasīts dalībvalstīm publicēt 
informāciju par izmantošanas tiesībām, 
Savienībā ir nepieciešama sīka esošās 
spektra izmantošanas uzskaite, kā arī 
efektīva pārskatīšanas un novērtēšanas 
metodoloģija, lai uzlabotu spektra un 
radioiekārtu lietošanas efektivitāti, jo īpaši 
diapazonā starp 300 MHz un 3 GHz. Tas 
palīdzētu identificēt neefektīvas 
tehnoloģijas un lietojumu gan privātajā, 
gan publiskajā sektorā, kā arī neizmantoto 
piešķirto spektru un koplietošanas iespējas, 
kā arī novērtēt patērētāju un uzņēmēju 
vajadzības nākotnē.

Justification

Ir vajadzīgs skaidrojums. Spektru arī izmanto gan privātajā, gan nekomerciālā sektorā.
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Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1999. gada 9. marta Direktīvai 
1999/5/EK par radioiekārtām un 
telekomunikāciju termināla iekārtām un to 
atbilstības savstarpējo atzīšanu saskaņotie 
standarti ir būtiski, lai panāktu efektīvu 
spektra izmantošanu, un tiem jāņem vērā 
juridiski noteikti koplietošanas 
nosacījumi. Eiropas standartiem, kas 
attiecas uz elektriskajām ar radio 
nesaistītajām un elektroniskajām iekārtām 
un tīkliem, jāizvairās arī no spektra 
izmantošanas apgrūtinājumiem. Pieaugošo 
apjomu un bezvadu ierīču un lietojumu 
kumulatīvā ietekme kopā ar spektra 
izmantošanas daudzveidību, rada 
problēmas pašreizējai traucējumu 
pārvaldības pieejai. Tie ir jāizskata un 
jāpārvērtē līdz ar uztvērēju 
raksturlielumiem un sarežģītākiem 
mehānismiem, ar ko novērš traucējumus.

(11) Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1999. gada 9. marta Direktīvai 
1999/5/EK par radioiekārtām un 
telekomunikāciju termināla iekārtām 
saskaņotie standarti, to atbilstības 
savstarpējā atzīšana un turpmākā 
harmonizācija saistībā ar 
elektroniskajiem tīkliem un bezvadu 
ierīcēm ir būtiski, lai panāktu efektīvu 
spektra izmantošanu, un būtu jānodrošina 
pašreizējo un jauno lietojumu 
līdzāspastāvēšana. Eiropas standartiem, 
kas attiecas uz elektriskajām ar radio 
nesaistītajām un elektroniskajām iekārtām 
un tīkliem, jāizvairās arī no spektra 
izmantošanas apgrūtinājumiem. Pieaugošo 
apjomu un bezvadu ierīču un lietojumu 
kumulatīvā ietekme kopā ar spektra 
izmantošanas daudzveidību rada problēmas 
pašreizējai traucējumu pārvaldības pieejai. 
Tie ir jāizskata un jāpārvērtē līdz ar 
uztvērēju raksturlielumiem — tādiem kā 
uztvērēju palielināta uzticamība un 
raidierīču atbilstošais signālu stiprums —
un sarežģītākiem mehānismiem, ar ko 
novērš traucējumus.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Jauno LTE platjoslas mobilo sakaru 
tīkli patlaban tiek ieviesti vairākās 
dalībvalstīs. Šie tīkli izmanto 790–862 
MHz frekvenču joslu. Pašreiz šajā joslā 
darbojas daži radio mikrofoni, iespējams, 
radot traucējumus. Tas varētu attiekties
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arī uz ierīcēm, kas darbojas skolās, teātros 
un konferenču zālēs vai ko izmanto citi 
komerciālā, valsts vai privātā sektora 
lietotāji. Nepieciešamo tehnisko 
modernizēšanu varēs panākt tikai 
ievērojama finansējuma saņemšanas 
gadījumā, un šajā sakarībā ir obligāti 
jāprecizē atbildības joma.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Frekvenču josla 800 MHz ir optimāla
lielu platību nodrošināšanai ar bezvadu 
platjoslas pakalpojumiem. Pamatojoties uz 
tehnisko nosacījumu saskaņošanu atbilstīgi 
Lēmumam 2010/267/ES un Komisijas 
2009. gada 28. oktobra ieteikumam, kurā 
aicināts līdz 2012. gada 1. janvārim izbeigt 
analogo apraidi, un, ņemot vērā straujās 
norises valstu likumdošanas jomā, šī josla 
līdz 2013. gadam principā tiktu darīta 
pieejama Savienības elektroniskajiem 
sakariem. Ilgākā laika posmā varētu 
paredzēt arī papildus spektru zem 
790 MHz atkarībā no pieredzes un spektra 
trūkuma citās joslās, kas ir piemērotas 
pārklājumam. Ņemot vērā 800 MHz joslas 
jaudu, lai pārraidītu lielos apgabalos, 
pārklājuma nodrošināšanas tiesībām 
jāpievieno saistības.

(13) Frekvenču joslu 800 MHz var 
izmantot lielu platību nodrošināšanai, 
piemēram, ar bezvadu platjoslas 
pakalpojumiem. Pamatojoties uz tehnisko 
nosacījumu saskaņošanu atbilstīgi 
Lēmumam 2010/267/ES un Komisijas 
2009. gada 28. oktobra ieteikumam, kurā 
aicināts līdz 2012. gada 1. janvārim izbeigt 
analogo apraidi, un, ņemot vērā straujās 
norises valstu likumdošanas jomā, šī josla 
līdz 2015. gadam principā tiktu darīta 
pieejama Savienības elektroniskajiem 
sakariem. Ņemot vērā 800 MHz joslas 
jaudu, lai pārraidītu lielos apgabalos, 
pārklājuma izmantošanas tiesības tiks 
saistītas ar nodrošināšanas pienākumu.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Papildu spektrs var būt vajadzīgs citās 
nozarēs, piemēram, transportā (drošībai, 
informācijas un pārvaldības sistēmām), 
pētniecībā un attīstībā, sabiedrības 

(15) Papildu spektrs var būt vajadzīgs citās 
nozarēs, piemēram, transportā (drošībai, 
informācijas un pārvaldības sistēmām), 
pētniecībā un izstrādē, sabiedrības 
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aizsardzībā un palīdzībā katastrofu 
gadījumā, e-veselībā un e-iekļaušanā. 
Sinerģiju optimizēšana starp spektra 
politiku un pētniecības un attīstības darbību 
un pētījumu veikšana par radio saderību 
starp dažādiem spektra lietotājiem palīdzēs 
inovācijām. Komisijas Kopīgais 
pētniecības centrs palīdzēs izstrādāt spektra 
reglamentēšanas tehniskos aspektus, īpaši 
nodrošinot testēšanas iekārtas, lai 
pārbaudītu traucējumu modeļus, kas 
attiecas uz Savienības tiesību aktiem. 
Turklāt pētījumu rezultāti saskaņā ar 
Septīto pamatprogrammu pieprasa projektu 
spektra vajadzību pārbaudi, kam var būt 
liels ekonomisks vai ieguldījumu 
potenciāls, jo īpaši attiecībā uz MVU, 
piemēram, kognitīvo radio vai e-veselību. 
Atbilstoša aizsardzību pret kaitīgiem 
traucējumiem jānodrošina arī, lai atbalstītu 
pētniecību un attīstību un zinātnisko 
darbību.

aizsardzībā un palīdzībā katastrofu 
gadījumā, e-veselībā, e-iekļaušanā un 
kultūrā. Sinerģiju optimizēšana starp 
spektra politiku un pētniecības un attīstības 
darbību un pētījumu veikšana par radio 
saderību starp dažādiem spektra lietotājiem 
palīdzēs inovācijām. Komisijas Kopīgais 
pētniecības centrs palīdzēs izstrādāt spektra 
reglamentēšanas tehniskos aspektus, īpaši 
nodrošinot testēšanas iekārtas, lai 
pārbaudītu traucējumu modeļus, kas 
attiecas uz Savienības tiesību aktiem. 
Turklāt pētījumu rezultāti saskaņā ar 
Septīto pamatprogrammu pieprasa projektu 
spektra vajadzību pārbaudi, kam var būt 
liels ekonomisks vai ieguldījumu 
potenciāls, jo īpaši attiecībā uz MVU, 
piemēram, kognitīvo radio vai e-veselību. 
Atbilstoša aizsardzību pret kaitīgiem 
traucējumiem jānodrošina arī, lai atbalstītu 
pētniecību un izstrādi un zinātnisko 
darbību.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Turklāt spektra paplašināšana 
iepriekš minētajos sektoros būtu 
jāpapildina ar sabiedrības informēšanas 
līdzekļiem par spektra papildu 
izmantošanu un apmācības programmām, 
lai iedzīvotāji varētu labāk izmantot 
oficiālo iniciatīvu iespējas un būtu reāli 
iespējams iesaistīt sabiedrību.
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Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Spektra regulējumam ir spēcīgas 
pārrobežu jeb starptautiskas dimensijas tā 
izplatīšanas rakstura, no to tirgu 
starptautiskā rakstura, kas balstīti uz radio 
viļņu izmantošanas pakalpojumiem, kā arī 
vajadzības izvairīties no kaitīgiem 
traucējumiem starp valstīm dēļ. Turklāt 
atsauces uz starptautiskajiem nolīgumiem 
Direktīvā 2002/21/EK un 2002/20/EK (ar 
grozījumiem) nozīmē, ka dalībvalstis 
nedrīkst uzņemties starptautiskas saistības, 
kas kavē vai ierobežo to Savienības 
saistību izpildi. Dalībvalstīm saskaņā ar 
tiesu praksi jāpieliek visas nepieciešamās 
pūles, lai nodrošinātu to kompetencē 
esošu Savienības jautājumu atbilstīgu 
pārstāvniecību starptautiskās organizācijās, 
kas atbild par spektra koordināciju.
Turklāt, ja Savienības politika vai 
kompetence ir apdraudēta, Savienībai 
politiski jāvada sarunu sagatavošana un 
jāuzņemas loma daudzpusējās sarunās, 
tostarp Starptautiskajā telekomunikāciju 
savienībā, kas atbilst tās atbildības 
līmenim par spektra jautājumiem saskaņā 
ar Savienības tiesību aktiem.

(19) Spektra regulējumam ir spēcīgas 
pārrobežu jeb starptautiskas dimensijas tā 
izplatīšanas rakstura, no to tirgu 
starptautiskā rakstura, kas balstīti uz radio 
viļņu izmantošanas pakalpojumiem, kā arī 
vajadzības izvairīties no kaitīgiem 
traucējumiem starp valstīm dēļ. Turklāt 
atsauces uz starptautiskajiem nolīgumiem 
Direktīvā 2002/21/EK un 2002/20/EK (ar 
grozījumiem) nozīmē, ka dalībvalstis 
nedrīkst uzņemties starptautiskas saistības, 
kas kavē vai ierobežo to Savienības 
saistību izpildi. Dalībvalstīm saskaņā ar 
tiesu praksi un sadarbībā ar Komisiju 
būtu jāpārbauda, kā var efektīvi 
nodrošināt Savienības kopīgajām 
interesēm atbilstīgu pārstāvniecību 
starptautiskās organizācijās, kas atbild par 
spektra koordināciju, un ātri īstenot 
pārbaužu rezultātus.  

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai turpinātu attīstību, izejot no 
pašreizējās prakses un balstoties uz 
principiem, kas noteikti Padomes 
1992. gada 3. februāra secinājumos par 
procedūrām, kas jāievēro 1992. gada 
Pasaules administratīvajai radiosakaru 

(20) Komisijai, saskaņojot ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi, būtu jāsagatavo 
priekšlikums, kā Pasaules radiosakaru 
konferencēs (WRC) un citās daudzpusējās 
sarunās, izskatot principus un politikas 
jautājumus ar svarīgu Savienības 
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konferencei, un, ja Pasaules radiosakaru 
konferences (WRC) un citas daudzpusējas 
sarunas pieskaras principiem un politikas 
jautājumiem ar svarīgu Savienības 
dimensiju, tad Savienībai jāspēj noteikt 
jaunas procedūras, lai aizstāvētu savas
intereses daudzpusējās sarunās, papildus 
ilgtermiņa mērķim kļūt par Starptautiskās 
telekomunikāciju savienības locekli kopā 
ar dalībvalstīm. Šajā sakarā Komisija, 
ņemot vērā Radiofrekvenču spektra 
politikas grupas (RSPG) atzinumu, arī var 
ierosināt kopējās politikas mērķus 
Eiropas Parlamentam un Padomei, kā 
noteikts Direktīvā 2002/21/EK.

dimensiju, ar Savienības iestāžu 
starpniecību var pienācīgi pārstāvēt tās 
kopējās intereses. Vienlaikus, vienojoties 
ar Padomi, būtu jāapsver iespēja 
Savienībai tāpat kā dalībvalstīm būt par 
Starptautiskās telekomunikāciju savienības 
locekli un attiecīgajā gadījumā tajā 
iestāties.

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Komisijai reizi gadā jāziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šā lēmuma 
izpildes rezultātiem un plānoto turpmāko 
rīcību.

(24) Komisija ziņos Eiropas Parlamentam 
un Padomei par šā lēmuma izpildes 
rezultātiem un plānoto turpmāko rīcību.

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Šis lēmums neskar tirgus dalībnieku 
aizsardzību, ko nodrošina Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
25. novembra Direktīva 2009/140/EK, 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 
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to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 
2002/20/EK par elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
atļaušanu1.
---------------
1 OV L 337, 18.12.2009., 37. lpp.

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
1. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis Mērķis un piemērošanas joma

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo lēmumu izveido radiofrekvenču 
spektra politikas programmu 
radiofrekvenču spektra stratēģiskajai 
plānošanai un saskaņošanai, lai nodrošinātu 
iekšējā tirgus darbību.

Ar šo lēmumu saskaņā ar pamatdirektīvu, 
Direktīvu 2002/20/EK un 2002/19/EK, kas 
grozītas ar Direktīvu 2009/140/EK, 
Direktīvu 2002/22/EK, kas grozīta ar 
Direktīvu 2009/136/EK, un ar Lēmumu 
Nr. 67/2002/EK izveido radiofrekvenču 
spektra politikas programmu 
radiofrekvenču spektra stratēģiskajai 
plānošanai un saskaņošanai, lai nodrošinātu 
iekšējā tirgus darbību.

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis lēmums neierobežo spēkā esošos ES 
tiesību aktus un pasākumus, ko 
dalībvalstu līmenī veic atbilstīgi ES tiesību 
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aktiem, lai sasniegtu vispārīgas nozīmes 
mērķus, jo īpaši tos, kas attiecas uz satura 
reglamentāciju un audiovizuālo politiku, 
kā arī dalībvalstu tiesībām organizēt un 
izmantot savu frekvenču spektru 
sabiedriskās kārtības un sabiedrības 
drošības nolūkos un aizsardzībai.

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) efektīvas spektra izmantošanas 
veicināšana, lai vislabāk apmierinātu 
pieaugošo pieprasījumu pēc frekvenču 
izmantošanas;

a) efektīvas spektra izmantošanas 
veicināšana, lai vislabāk apmierinātu 
pieaugošo pieprasījumu pēc frekvenču 
izmantošanas, vienlaikus ņemot vērā 
frekvenču spektra sabiedrisko, kultūras 
un saimniecisko kopējo vērtību;

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tehnoloģiju un pakalpojumu neitralitātes 
piemērošana spektra izmantošanā 
elektronisko sakaru tīklos un 
pakalpojumiem, saskaņā ar Direktīvas 
2002/21/EK (pamatdirektīva) 9. pantu un, 
ja iespējams, citās nozarēs un 
pielietojumos, tādā veidā, lai veicinātu 
spektra izmantošanas efektivitāti, jo īpaši, 
veicinot elastību un inovācijas;

b) tehnoloģiju un pakalpojumu neitralitātes 
piemērošana spektra izmantošanā 
elektronisko sakaru tīklos un 
pakalpojumiem saskaņā ar Direktīvas 
2002/21/EK, kas grozīta ar
Direktīvu 2009/140/EK (pamatdirektīva), 
9. pantu un, ja iespējams, citās nozarēs un 
pielietojumos, tādā veidā, lai veicinātu 
spektra izmantošanas efektivitāti, jo īpaši, 
veicinot elastību un inovācijas;

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
2. pants – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vismazāk apgrūtinošās atļauju sistēmas 
piemērošana tādā veidā, lai palielinātu 
spektra izmantošanas elastību un 
efektivitāti;

c) vispiemērotākās atļauju sistēmas
piemērošana tādā veidā, lai palielinātu 
spektra izmantošanas elastību un 
efektivitāti;

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
2. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) iekšējā tirgus darbības garantēšana, jo 
īpaši efektīvas konkurences nodrošināšana.

d) iekšējā tirgus darbības garantēšana, jo 
īpaši efektīvas konkurences nodrošināšana, 
lai saskaņā ar pamatdirektīvu, kas grozīta 
ar Direktīvu 2009/140/EK, sekmētu 
kultūras daudzveidību un plašsaziņas 
līdzekļu plurālismu, kā arī sociālo un 
teritoriālo kohēziju.

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) savlaicīgi darīt pieejamu pietiekamu 
apjomu piemērota spektra, lai atbalstītu 
Savienības politikas mērķus;

a) savlaicīgi darīt pieejamu pietiekamu 
apjomu piemērota spektra, lai atbalstītu 
Savienības politikas mērķus frekvenču 
spektra jomā, vienlaikus ņemot vērā radio 
apraides attīstības iespējas.

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palielināt spektra izmantošanas elastību, 
lai veicinātu inovācijas un ieguldījumus, 
piemērojot tehnoloģiju un pakalpojumu 

b) palielināt spektra izmantošanas elastību, 
lai veicinātu inovācijas un ieguldījumus, 
piemērojot tehnoloģiju un pakalpojumu 



PE454.499v02-00 18/27 AD\858991LV.doc

LV

neitralitātes principu, atverot spektru 
jauniem pakalpojumiem un radot iespēju 
spektra tiesību tirdzniecībai;

neitralitātes principu, atverot spektru 
jauniem pakalpojumiem un radot iespēju 
spektra tiesību tirdzniecībai. Turklāt 
dalībvalstis, veicot pasākumus, var 
atkāpties no šā pamatprincipa, ja šie 
pasākumi kalpo pamatdirektīvas 9. panta 
4. punkta a)–d) apakšpunktā minēto 
mērķu īstenošanai;

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
3. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) padarīt spektra izmantošanu 
efektīvāku, dodot priekšroku 
tehnoloģijām, kurām nepieciešams 
mazāks spektrs; papildus izmantot tādas 
tehnoloģijas, kurām nav nepieciešams 
spektrs, piemēram, publiskie interneta 
pieejas punkti un bezvadu internets;

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) veicināt efektīvu spektra izmantošanu, 
izmantojot vispārējo atļauju priekšrocības 
un palielinot šāda veida atļauju 
izmantošanu;

c) veicināt efektīvu spektra izmantošanu, 
izmantojot vispārējo atļauju priekšrocības 
un palielinot šāda veida atļauju 
izmantošanu, un uzlabot patērētāju 
situāciju saistībā ar veco un jauno 
lietojumu līdzāspastāvēšanu;

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) novērst citu radio vai ar radio nesaistītu
ierīču radītus kaitīgus traucējumus vai 
darbības apgrūtinājumus, veicinot tādu 
standartu izstrādi, kas ļauj elastīgi un 
efektīvi izmantot spektru un palielināt 
uztvērēju imunitāti pret traucējumiem, jo 
īpaši ņemot vērā pieaugošā radio ierīču un 
lietojumu apjoma un blīvuma kumulatīvo 
ietekmi.

f) novērst kaitīgus traucējumus vai 
darbības apgrūtinājumus ierīču starpā, 
veicinot tādu standartu izstrādi, kas ļauj 
elastīgi un efektīvi izmantot spektru un 
palielināt uztvērēju imunitāti pret 
traucējumiem, vai to darbībai nodrošināt 
piemērotas signāla stipruma kontroles 
iespējas, jo īpaši ņemot vērā pieaugošā 
radio ierīču un lietojumu apjoma un 
blīvuma kumulatīvo ietekmi.

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. janvārim 
pieņem platjoslas pakalpojumu attīstīšanai 
atbilstošus atļauju izsniegšanas un 
piešķiršanas pasākumus saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2002/20/EK par elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva), 
piemēram, ja iespējams un pamatojoties uz 
konsultācijām saskaņā ar 11. pantu, atļaujot 
attiecīgajiem uzņēmumiem tiešu vai 
netiešu pieeju blakusesošiem vismaz 
10 MHz spektra blokiem. 

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. janvārim 
pieņem platjoslas pakalpojumu attīstīšanai 
atbilstošus atļauju izsniegšanas un 
piešķiršanas pasākumus saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2002/20/EK par elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva), 
kas grozīta ar Direktīvu 2009/140/EK, 
piemēram, ja iespējams un pamatojoties uz 
konsultācijām saskaņā ar 11. pantu, atļaujot
attiecīgajiem uzņēmumiem tiešu vai 
netiešu pieeju blakusesošiem vismaz 
10 MHz spektra blokiem.

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka atlases 
nosacījumi un procedūras veicina 
ieguldījumus un efektīvu spektra 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka atlases 
nosacījumi un procedūras veicina 
ieguldījumus un efektīvu spektra 
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izmantošanu. izmantošanu, kā arī esošo un jauno 
pakalpojumu un ierīču līdzāspastāvēšanu 
galalietotāju un patērētāju interesēs.

Grozījums Nr. 32

Lēmuma priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkurence Konkurences regulēšanas principi 
elektronisko sakaru jomā

Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uztur un veicina efektīvu 
konkurenci un nepieļauj konkurences 
traucējumus iekšējā tirgū vai būtiskā tā 
daļā.

svītrots

Grozījums Nr. 34

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai pilnībā īstenotu 1. punktā minētās 
saistības, un jo īpaši, lai nodrošinātu, ka 
ar uzkrāšanu, radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību nodošanu vai 
grozīšanu netiek izkropļota konkurence,
dalībvalstis var pieņemt inter alia šādus 
pasākumus, kas neierobežo konkurences 
noteikumu piemērošanu:

2. Lai saglabātu un veicinātu efektīvu 
konkurenci iekšējā tirgū un saskaņā ar 
pamatdirektīvas 9. panta 7. punktu un 
atļauju izsniegšanas direktīvas 5. panta 
6. punktu, dalībvalstis var pieņemt inter 
alia šādus pasākumus, kas neierobežo 
konkurences noteikumu piemērošanu:
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Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) dalībvalstis drīkst grozīt esošās tiesības 
saskaņā ar Direktīvas 2002/20/EK
14. pantu, ja tas ir nepieciešams, lai 
novērstu ex-post pārmērīgu spektra 
frekvenču uzkrāšanos atsevišķiem 
uzņēmējiem, kas ievērojami kaitē 
konkurencei.

d) dalībvalstis drīkst grozīt esošās tiesības 
saskaņā ar atļauju izsniegšanas direktīvas
14. pantu, ja tas ir nepieciešams, lai 
novērstu ex-post tādu pārmērīgu spektra 
frekvenču uzkrāšanos atsevišķiem 
uzņēmējiem, kas ievērojami kaitē 
konkurencei.

Grozījums Nr. 36

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka atļauju un 
atlases procedūras nepieļauj kavēšanos un 
sekmē efektīvu konkurenci.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka atļauju un 
atlases procedūras sekmē efektīvu 
konkurenci, nepieļauj nepamatotu 
kavēšanos un ņem vērā situāciju, kādā 
atrodas patērētāji saistībā ar lietojumu 
līdzāspastāvēšanu.

Grozījums Nr. 37

Lēmuma priekšlikums
6. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. janvārim
800 MHz joslu dara pieejamu elektronisko 
sakaru pakalpojumiem saskaņā ar 
saskaņotajiem tehniskajiem nosacījumiem, 
kas noteikti atbilstīgi Lēmumam 
Nr. 676/2002/EK. Dalībvalstīm, kurām 
ārkārtēji valsts vai vietēji apstākļi 
nepieļauj joslas pieejamību, Komisija var 
atļaut īpašas atkāpes līdz 2015. gadam. 
Saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 

3. Dalībvalstis līdz 2015. gada 17. jūnijam
800 MHz joslu dara pieejamu elektronisko 
sakaru pakalpojumiem saskaņā ar 
saskaņotajiem tehniskajiem nosacījumiem, 
kas noteikti atbilstīgi Lēmumam 
Nr. 676/2002/EK. Dalībvalstīm, kurās 
pāreja uz digitālo apraidi notiek sekmīgi 
vai ir jau pabeigta un kurās pašreizējo 
pakalpojumu pielāgošana var tikt veikta 
laikā, Komisija iesaka darīt joslu 
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9. pantu Komisija, sadarbojoties ar 
dalībvalstīm, pastāvīgi pārskata spektra 
izmantojumu zem 1 GHz un izvērtē, vai 
iespējams atbrīvot papildu spektru un 
darīt to pieejamu jauniem lietojumiem.

pieejamu līdz 2013. gada 1. janvārim.

Grozījums Nr. 38

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju 
nodrošina to, ka mazapdzīvotos apgabalos 
tiek veicināta piekļuves nodrošināšana 
platjoslas saturam un pakalpojumiem, 
izmantojot 790-862 MHz (800 MHz) joslu,
jo īpaši, izmantojot pārklājuma 
nodrošināšanas saistības. To darot, tās 
izskatīs iespējas un, ja nepieciešams, veiks 
atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka 800 MHz frekvenču joslas atbrīvošana 
negatīvi neietekmē programmas izstrādes 
un īpašo pasākumu (PMSE) lietotājus.

4. Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju 
nodrošina to, ka mazapdzīvotos apgabalos 
tiek veicināta piekļuves nodrošināšana 
platjoslas saturam un pakalpojumiem, 
izmantojot 790–862 MHz (800 MHz) 
joslu, jo īpaši, izmantojot pārklājuma 
nodrošināšanas saistības. To darot, tās 
nodrošina, ka 800 MHz frekvenču joslas 
atbrīvošana negatīvi neietekmē 
programmas izstrādes un īpašo pasākumu 
(PMSE) lietotājus, kā arī pašreizējās un 
turpmākās radio pārraides un ka tiek 
veikti atbilstīgi pasākumi, lai esošajiem 
lietotājiem kompensētu pašreizējās un 
turpmākās izmaksas, kas saistītas ar 
pāreju. Saistībā ar 800 MHz joslas 
pārdalīšanu dalībvalstis nodrošina, ka 
galalietotāju rīcībā ir uztvērēji, kuru 
darbība netiek traucēta.

Grozījums Nr. 39

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju 
nodrošina, ka tiek īstenoti nepieciešamie 
tehniskie un regulatīvie pasākumi, lai 
izvairītos no traucējumiem elektronisko 
sakaru pakalpojumos 800 MHz frekvenču 
joslā un tiem PMSE lietotājiem, kuri 
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izmanto joslu zem 790 MHz.

Grozījums Nr. 40

Lēmuma priekšlikums
6. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija tiek aicināta prioritāri pieņemt 
atbilstošus pasākumus saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK 9.b panta 
3. punktu, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
Savienības robežās atļauj spektra 
izmantošanas tiesību tirdzniecību 
saskaņotās 790-862 MHz (“800 MHz 
joslas”), 880-915 MHz, 925-960 MHz, 
1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-
1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-
2170 MHz, 2,5 -2,69 GHz un 3,4-3,8 GHz 
joslās. 

5. Komisija tiek aicināta prioritāri pieņemt 
atbilstošus pasākumus saskaņā ar 
pamatdirektīvas 9.b panta 3. punktu, lai 
nodrošinātu, ka dalībvalstis Savienības 
robežās atļauj spektra izmantošanas tiesību 
tirdzniecību saskaņotās 790–862 MHz 
(“800 MHz joslas”), 880–915 MHz, 925–
960 MHz, 1710–1785 MHz, 1805–
1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010–
2025 MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–
2,69 GHz un 3,4–3,8 GHz joslās.

Grozījums Nr. 41

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja nepieciešams, Komisija nodrošina 
pieeju papildu frekvenču spektra joslām, 
lai sniegtu saskaņotus satelītpakalpojumus 
platjoslas piekļuvei, kas aptvers ar 
platjoslas piedāvājumu visu Savienības 
teritoriju, tostarp visattālākos apgabalus, 
ļaujot piekļūt internetam par cenu, kas 
salīdzināma ar zemes piedāvājuma cenu.

6. Ja nepieciešams, Komisija nodrošina 
pastāvīgu pieeju frekvenču spektram, lai 
sniegtu saskaņotus satelītpakalpojumus 
platjoslas piekļuvei, kas aptvers ar 
platjoslas piedāvājumu visu Savienības 
teritoriju, tostarp visattālākos apgabalus, 
ļaujot piekļūt internetam.

Grozījums Nr. 42

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai atbalstītu inovatīvu audiovizuālo 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
turpmāko attīstību, jo īpaši to 
pakalpojumu, kurus rada pāreja uz 
digitālo televīziju, dalībvalstis sadarbībā 
ar Komisiju un apsverot iekšējā digitālā 
tirgus ekonomiskos un sociālos 
ieguvumus, nodrošina spektra pieejamību 
audiovizuālo plašsaziņas pakalpojumu 
sniegšanai un aizsargā radiofrekvences, 
kas tiem ir vajadzīgas.

Grozījums Nr. 43

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja nepieciešams, Komisija nodrošina, 
ka saskaņā ar saskaņotiem nosacījumiem ir 
pieejams pietiekams spektrs, lai atbalstītu 
drošības pakalpojumu attīstību un saistītu 
ierīču brīvu apriti, kā arī sabiedrības 
aizsardzības, civilās aizsardzības un 
katastrofu seku novēršanas novatorisku 
savietojamu risinājumu izstrādi.

3. Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju
nodrošina, ka atbilstoši saskaņotiem 
nosacījumiem ir pieejams pietiekams 
spektrs, lai atbalstītu drošības pakalpojumu 
attīstību un saistītu ierīču brīvu apriti, kā 
arī sabiedrības aizsardzības, civilās 
aizsardzības un katastrofu seku novēršanas 
novatorisku savietojamu risinājumu 
izstrādi. Radio apraidei izmantojamais 
spektrs netiek ietekmēts.

Grozījums Nr. 44

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis un Komisija pārskata 
spektra vajadzības, un, sadarbojoties ar 
zinātnieku aprindām, identificē vairākas 
pētniecības un attīstības iniciatīvas un 
novatoriskus lietojumus, kam var būt liela 
sociāli ekonomiska ietekme un/vai 

4. Dalībvalstis un Komisija pārskata 
spektra vajadzības un sadarbojas ar 
zinātnieku un akadēmiskajām aprindām; 
identificē vairākas pētniecības un attīstības 
iniciatīvas un novatoriskus lietojumus, kam 
var būt liela sociāli ekonomiska ietekme 
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ieguldījumu potenciāls, un gatavojas 
šādiem pieteikumiem piešķirt pietiekami 
spektra atbilstīgi saskaņotiem tehniskiem 
nosacījumiem un ar vismazāk apgrūtinošu 
administratīvo slogu.

un/vai ieguldījumu potenciāls, un gatavojas 
šādiem pieteikumiem piešķirt pietiekamu 
spektru atbilstīgi saskaņotiem tehniskiem 
nosacījumiem un ar vismazāk apgrūtinošu 
administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 45

Lēmuma priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskaite — pašreizējās izmantošanas 
monitorings un jaunas vajadzības pēc 

spektra

Pašreizējās frekvenču izmantošanas un 
jaunu frekvenču spektra vajadzību 

uzskaite

Grozījums Nr. 46

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar dalībvalstu palīdzību, kuras 
sniedz visu attiecīgo informāciju par 
spektra izmantošanu, izveido esošās 
spektra izmantošanas un iespējamo 
Savienības spektra nākotnes vajadzību 
uzskaiti, jo īpaši diapazonā no 300 MHz 
līdz 3 GHz.

1. Dalībvalstis atbilstoši to kompetenču 
iekšējam sadalījumam izveido esošās 
spektra izmantošanas un iespējamo spektra 
nākotnes vajadzību uzskaiti to attiecīgajās 
teritorijās, jo īpaši diapazonā no 300 MHz 
līdz 3 GHz. Vienlaikus dalībvalstis 
novērtē sakarā ar jauniem 
pakalpojumiem izmantojamo frekvenču 
tehnisko efektivitāti.

Grozījums Nr. 47

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzskaite, kas minēta 1. punktā, ļauj 
novērtēt esošās spektra izmantošanas 
tehnisko efektivitāti un identificēt 
neefektīvas tehnoloģijas un lietojumus, 

2. Uzskaite, kas minēta 1. punktā, ļauj 
novērtēt esošās spektra izmantošanas 
tehnisko efektivitāti un identificēt 
neefektīvas tehnoloģijas un lietojumus, 
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neizmantoto vai neefektīvi izmantoto 
spektru un spektra koplietošanas iespējas. 
Tajā ņem vērā vajadzības pēc spektra 
nākotnē, pamatojoties uz patērētāju un 
uzņēmēju prasībām, un iespēju šādas 
vajadzības apmierināt.

neizmantoto vai neefektīvi izmantoto 
spektru un spektra koplietošanas iespējas. 
Ja izmantošana nav optimāla, ir arī 
jānodrošina, ka tiek veikti nepieciešamie 
pasākumi, lai pēc iespējas palielinātu 
izmantošanas efektivitāti. Tajā ņem vērā 
vajadzības pēc spektra nākotnē, 
pamatojoties uz patērētāju un uzņēmēju 
prasībām, un iespēju šādas vajadzības 
apmierināt.

Grozījums Nr. 48

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienība piedalās starptautiskajās 
sarunās, kas attiecas uz radiofrekvenču 
spektra jautājumiem, lai aizstāvētu savas 
intereses, rīkojoties saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem, kas cita starpā attiecas uz 
Savienības iekšējās un ārējās 
kompetences principiem.

svītrots

Grozījums Nr. 49

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka starptautiskie 
noteikumi ļauj pilnībā izmantot frekvenču 
joslas mērķiem, kuriem tās ir izraudzītas 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un ka 
Savienības nozaru politikas īstenošanai ir 
pieejams pietiekami daudz pienācīgi 
aizsargāta spektra.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka starptautiskie 
noteikumi ļauj pilnībā izmantot frekvenču 
joslas mērķiem, kuriem tās ir izraudzītas 
saskaņā ar dalībvalstu un Savienības 
tiesību aktiem, un ka Savienības nozaru 
politikas īstenošanai ir pieejams pietiekami 
daudz pienācīgi aizsargāta spektra.
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