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Grozījums Nr. 22
Louis Grech

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 
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.

(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 
mērķiem jāattiecas uz spektra pieejamību 
un efektīvu izmantošanu iekšējā tirgus 
izveidošanai un darbībai. Radiofrekvenču 
spektra politikas programma ir iekļauta 
Aktā par vienoto tirgu kā viena no 
50 prioritārajām darbībām.  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. Tālab, atbalstot mērķus un 
galvenās darbības, kas paredzēti stratēģijā 
„Eiropa 2020”, Digitālajā programmā, 
iniciatīvā „Inovācijas Savienība” un 
paziņojumā par Aktu par vienoto tirgu, 
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Komisijai jānosaka termiņš, līdz kuram tā 
iesniegs likumdošanas priekšlikumu, ar 
ko izveido Eiropas radiofrekvenču spektra 
rīcības plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Jürgen Creutzmann

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 
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 

(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 
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, 2002/19/EK,
Direktīvu 2002/20/EK, 2002/21/EK un 
2009/140/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 



AM\858228LV.doc 5/51 PE458.837v01-00

LV

sabiedrības drošības nolūkos un 
aizsardzībai.

spektru sabiedriskās kārtības un 
sabiedrības drošības nolūkos un 
aizsardzībai.

Or. de

Grozījums Nr. 24
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Spektrs ir sabiedriskais īpašums, kurš 
nevar pāriet privātajā īpašumā, bet kurš 
valstīm ir jāregulē, lai uzlabotu tā 
izmantošanu, piemērojot licencētas 
pārraides tiesības vai izmantošanas 
tiesības bez licences; 

Or. en

Grozījums Nr. 25
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(2) Spektrs ir galvenais publiskais 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, 



PE458.837v01-00 6/51 AM\858228LV.doc

LV

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 26
Louis Grech

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ir jāpieņem atjaunināta pieeja, 
ievērojot ekonomikas un sociālos 
aspektus, attiecībā uz spektra pārvaldību, 
piešķiršanu un izmantošanu, tajā īpašu 
uzmanību pievēršot tāda regulējuma 
noteikšanai, ar kuru nodrošina lielāku 
spektra efektivitāti, labāku frekvenču 
plānošanu un aizsardzību pret 
konkurences pārkāpumiem un tādiem ar 
spektra izmantošanu saistītiem 
pasākumiem, kuriem ir pretsabiedrisks 
raksturs.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Hans-Peter Mayer

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 

(3) Radiofrekvenču spektra stratēģiskajai 
plānošanai un izmantošanas saskaņošanai 
Savienības līmenī jāveicina bezvadu 
elektronisko sakaru pakalpojumu un 
iekārtu vienotais tirgus, kā arī jāuzlabo 
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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.

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 
izstrādi, transportu un enerģētiku. Nekādā 
gadījumā pašreizējo spektra tiesību 
īpašnieku bažām par viņu iespējamajām 
tiesībām nevajadzētu izraisīt kavēšanos 
vajadzīgo reformu īstenošanā.

Or. de

Grozījums Nr. 28
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai cīnītos pret negodīgu spektra 
uzkrāšanu, ko īsteno dominējoši tirgus 
dalībnieki, un lai veicinātu patērētāju 
lielāku izvēli, ar šo programmu arī 
nodrošina, ka spektru piešķir taisnīgi un 
līdzsvaroti, lai dotu iespējas pakalpojumu 
sniedzējiem piedāvāt patērētājiem plašu 
kultūras daudzveidību televīzijas, radio un 
digitālajā apraidē.

Or. en



PE458.837v01-00 8/51 AM\858228LV.doc

LV

Grozījums Nr. 29
Christel Schaldemose

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai cīnītos pret negodīgu spektra 
uzkrāšanu, ko īsteno dominējoši tirgus 
dalībnieki, un lai veicinātu patērētāju 
lielāku izvēli, ar šo programmu arī 
nodrošina, ka spektru piešķir taisnīgi un 
līdzsvaroti, lai dotu iespējas pakalpojumu 
sniedzējiem piedāvāt patērētājiem plašu 
kultūras daudzveidību televīzijas, radio un 
digitālajā apraidē.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Hans-Peter Mayer

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 
Savienības tiesību aktiem, un jāspēj to 
īstenot, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus.

(5) Pirmajai programmai jānosaka 
pamatprincipi un mērķi dalībvalstīm un 
Savienības iestādēm līdz 2015. gadam un 
jāparedz īpašas īstenošanas iniciatīvas. 
Kaut gan spektra pārvaldība joprojām lielā 
mērā ir dalībvalstu kompetencē, tā jāīsteno 
saskaņā ar spēkā esošajiem Savienības 
tiesību aktiem, un jāspēj to īstenot, lai 
sasniegtu Savienības politikas mērķus.
Jāizvairās no īpašu pasākumu 
noteikšanas valstu līmenī, lai novērstu 
traucējumu ietekmi Eiropas tirgos, lai gan 
lēmumus par izmantošanas tiesību 
piešķiršanu jāturpina pieņemt valstu 
līmenī un jāņem vērā pašreizējie valstu 
uzņēmējdarbības modeļi.

Or. de
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Grozījums Nr. 31
Jürgen Creutzmann

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 
Savienības tiesību aktiem, un jāspēj to 
īstenot, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus.

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

Or. de

Grozījums Nr. 32
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Spektra optimālas izmantošanas 
nodrošināšanai var būt vajadzīgi inovatīvi 
risinājumi attiecībā uz atļaujām, piemēram, 
par kolektīvo spektra izmantošanu, 
vispārējām atļaujām vai infrastruktūras 
koplietošanu. Šo principu piemērošanu 
Savienībā var atvieglot konkrēta kopīgu vai 
konverģējošu spektra izmantošanas 
nosacījumu definīcija. Īpaša interese ir par 
vispārējām atļaujām, kas ir vismazāk 
apgrūtinošā atļauju sistēma, ja traucējumi 
nerada risku, ka tiks kavēta citu 
pakalpojumu attīstība.

(7) Spektra kā sabiedriska īpašuma 
optimālas izmantošanas nodrošināšanai var 
būt vajadzīgi inovatīvi risinājumi attiecībā 
uz atļaujām, piemēram, par kolektīvo 
spektra izmantošanu, vispārējām atļaujām 
vai infrastruktūras koplietošanu. Šo 
principu piemērošanu Savienībā var 
atvieglot konkrēta kopīgu vai konverģējošu 
spektra izmantošanas nosacījumu 
definīcija. Īpaša interese ir par vispārējām 
atļaujām, kas ir vismazāk apgrūtinošā 
atļauju sistēma, ja traucējumi nerada risku, 
ka tiks kavēta citu pakalpojumu attīstība.

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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.

(8) Spektra tirdzniecības tiesības 
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 
attiecībā uz šādu tirgojamu tiesību formātu 
un saturu, kopīgi pasākumi, lai novērstu 
spektra uzkrāšanu, kas var radīt 
dominējošo stāvokli, un nepamatotu iegūtā 
spektra neizmantošanu, kā arī kopīgi 
standarti, lai anulētu šādas licencētas 
tiesības, veicinās šo pasākumu koordinētu 
ieviešanu visās dalībvalstīs un atvieglos 
informācijas iegūšanu par šādām tiesībām 
jebkur Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Hans-Peter Mayer

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. 

(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. 
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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 
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.

Tomēr spektra pārvaldība var ietekmēt 
konkurenci, mainot tirgus dalībnieku lomu 
un ietekmi, piemēram, ja esošie lietotāji 
iegūst nepamatotas konkurences 
priekšrocības. Piešķiršanas nosacījumi ir 
jādefinē tā, lai radītu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus attiecībā uz 
pārklājumu, un tā, lai neliktu šķēršļus 
jaunu dalībnieku ienākšanai tirgū. Tāpat 
nedrīkstētu jaunās tehnoloģijas nostādīt 
nelabvēlīgā situācijā tikai tā iemesla dēļ, 
ka tās tirgū ir pieejamas vēlāk. 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 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.

Or. de
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Grozījums Nr. 35
Catherine Stihler

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 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,
nolūkā pašreizējiem un turpmākajiem 
spektra lietotājiem radīt apstākļus bez 
kaitīgiem traucējumiem vai darbības 
apgrūtinājuma.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Christel Schaldemose

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Frekvenču josla 800 MHz ir optimāla
lielu platību nodrošināšanai ar bezvadu 
platjoslas pakalpojumiem. Pamatojoties uz 

(13) Frekvenču joslu 800 MHz var 
izmantot lielu platību nodrošināšanai ar 
bezvadu platjoslas pakalpojumiem. 
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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.

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. Ilgākā laika posmā varētu 
paredzēt arī papildu spektru UHF joslā
atkarībā no reālā tirgus pieprasījuma, 
sociālajiem un kultūras mērķiem, 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Catherine Stihler

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 

(13) Frekvenču joslu 800 MHz var 
izmantot 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 2015. gadam principā tiktu darīta 
pieejama Savienības elektroniskajiem 
sakariem. Ilgākā laika posmā varētu 
paredzēt arī papildu spektru UHF joslā
atkarībā no reālā tirgus pieprasījuma, 
sociālajiem un kultūras mērķiem, 



PE458.837v01-00 14/51 AM\858228LV.doc

LV

jaudu, lai pārraidītu lielos apgabalos, 
pārklājuma nodrošināšanas tiesībām 
jāpievieno saistības.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Bernadette Vergnaud

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 josla 800 MHz ir noderīga
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 arī 
apsvērt iespēju izmantot papildu spektru 
UHF joslā atkarībā no reālā tirgus 
pieprasījuma, sociālajiem un kultūras 
mērķiem, 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.

Or. fr
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Grozījums Nr. 39
Robert Rochefort

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 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 papildu spektru UHF joslā
atkarībā no reālā tirgus pieprasījuma, 
sociālajiem un kultūras mērķiem, 
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.

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Jürgen Creutzmann

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 

(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 
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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.

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 ir jāizpēta arī 
papildu spektra iespējas, pamatojoties uz 
esošās spektra izmantošanas un iespējamo 
Savienības spektra nākotnes vajadzību 
uzskaiti, kā minēts 8. pantā. Ņemot vērā 
800 MHz joslas jaudu, lai pārraidītu lielos 
apgabalos, pārklājuma nodrošināšanas 
tiesībām jāpievieno saistības.

Or. de

Grozījums Nr. 41
Constance Le Grip

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 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 papildu spektru zem 790 MHz, 
pamatojoties uz esošās spektra 
izmantošanas uzskaiti, 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.



AM\858228LV.doc 17/51 PE458.837v01-00

LV

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Cristian Silviu Buşoi

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 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 vajadzētu 
paredzēt arī papildu spektru visu veidu 
pakalpojumiem. Ņemot vērā 800 MHz 
joslas jaudu, lai pārraidītu lielos apgabalos, 
pārklājuma nodrošināšanas tiesībām 
jāpievieno saistības.

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumu un tehnoloģiju neitralitātes princips, ko noteica pārskatītajā pamatdirektīvā par 
kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un 
pakalpojumiem, ir jāsaglabā šajā lēmumā, lai radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visu 
veidu pakalpojumiem un tehnoloģijām patērētāju interesēs, kuriem būs plašākas izvēles 
iespējas.

Grozījums Nr. 43
Hans-Peter Mayer

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums
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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) Papildus 900 MHz joslas atvēršanai 
tuvākajā nākotnē, saskaņā ar grozīto 
„GSM” direktīvu un veicinot konkurenci,
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 papildu 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. Turklāt būtiska nozīme ir 
„GSM” direktīvas straujai īstenošanai 
saskaņā ar konkurences principiem.

Or. de

Grozījums Nr. 44
Hans-Peter Mayer

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 

(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 
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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.

norises valstu likumdošanas jomā, šī josla 
līdz 2013. gadam principā tiktu darīta 
pieejama Savienības elektroniskajiem 
sakariem. Ilgākā laika posmā varētu 
paredzēt arī papildu 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. Turklāt būtiska nozīme ir 
„GSM” direktīvas straujai īstenošanai 
saskaņā ar konkurences principiem.

Or. de

Grozījums Nr. 45
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Tā kā kopēja pieeja un apjomradīti 
ietaupījumi ir būtiski, lai attīstītu platjoslas 
sakarus visā Savienībā un lai novērstu 
konkurences izkropļojumus un tirgus 
fragmentāciju starp dalībvalstīm, jādefinē 
atsevišķi atļauju un procedūras nosacījumi 
saskaņotai rīcībai starp dalībvalstīm un 
Komisiju. Nosacījumi var ietvert saistības
attiecībā uz pārklājumu, spektra bloka 
izmēru, tiesību piešķiršanas laiku, piekļuvi 
mobilajiem virtuālajiem tīkla operatoriem 
(MVTO) un izmantošanas tiesību ilgumu. 
Atspoguļojot spektra tirdzniecības nozīmi 
spektra efektīvas izmantošanas 
palielināšanā un attīstot bezvadu iekārtu un 
pakalpojumu iekšējo tirgu, šie nosacījumi 
jāpiemēro tām spektra joslām, ko piešķir 
bezvadu sakariem, un kuru izmantošanas 
tiesības drīkst nodot vai iznomāt.

(14) Tā kā kopēja pieeja un apjomradīti 
ietaupījumi ir būtiski, lai attīstītu platjoslas 
sakarus visā Savienībā un lai novērstu 
konkurences izkropļojumus un tirgus 
fragmentāciju starp dalībvalstīm, jādefinē 
atsevišķi atļauju un procedūras nosacījumi 
saskaņotai rīcībai starp dalībvalstīm un 
Komisiju. Nosacījumi var ietvert saistības 
attiecībā uz pārklājumu, spektra bloka 
izmēru, tiesību piešķiršanas laiku, piekļuvi 
mobilajiem virtuālajiem tīkla operatoriem 
(MVTO), izmantošanas tiesību ilgumu, kā 
arī nosacījumus, ar kuriem tiesības var 
tikt anulētas vai nodotas. Atspoguļojot 
spektra tirdzniecības nozīmi spektra 
efektīvas izmantošanas palielināšanā un 
attīstot bezvadu iekārtu un pakalpojumu 
iekšējo tirgu, šie nosacījumi jāpiemēro tām 
spektra joslām, ko piešķir bezvadu 
sakariem, un kuru izmantošanas tiesības 
drīkst nodot vai iznomāt.
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Or. en

Grozījums Nr. 46
Jürgen Creutzmann

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Tā kā kopēja pieeja un apjomradīti 
ietaupījumi ir būtiski, lai attīstītu platjoslas 
sakarus visā Savienībā un lai novērstu 
konkurences izkropļojumus un tirgus 
fragmentāciju starp dalībvalstīm, jādefinē 
atsevišķi atļauju un procedūras nosacījumi 
saskaņotai rīcībai starp dalībvalstīm un 
Komisiju. Nosacījumi var ietvert saistības 
attiecībā uz pārklājumu, spektra bloka 
izmēru, tiesību piešķiršanas laiku, piekļuvi 
mobilajiem virtuālajiem tīkla operatoriem 
(MVTO) un izmantošanas tiesību ilgumu. 
Atspoguļojot spektra tirdzniecības nozīmi 
spektra efektīvas izmantošanas 
palielināšanā un attīstot bezvadu iekārtu un 
pakalpojumu iekšējo tirgu, šie nosacījumi 
jāpiemēro tām spektra joslām, ko piešķir 
bezvadu sakariem, un kuru izmantošanas 
tiesības drīkst nodot vai iznomāt.

(14) Tā kā kopēja pieeja un apjomradīti 
ietaupījumi ir būtiski, lai attīstītu platjoslas 
sakarus visā Savienībā un lai novērstu 
konkurences izkropļojumus un tirgus 
fragmentāciju starp dalībvalstīm, jādefinē 
atsevišķi atļauju un procedūras nosacījumi 
saskaņotai rīcībai starp dalībvalstīm un 
Komisiju. Nosacījumi var ietvert saistības 
attiecībā uz pārklājumu, tiesību 
piešķiršanas laiku un izmantošanas tiesību 
ilgumu. Atspoguļojot spektra tirdzniecības 
nozīmi spektra efektīvas izmantošanas 
palielināšanā un attīstot bezvadu iekārtu un 
pakalpojumu iekšējo tirgu, šie nosacījumi 
jāpiemēro tām spektra joslām, ko piešķir 
bezvadu sakariem, un kuru izmantošanas 
tiesības drīkst nodot vai iznomāt.

Or. de

Grozījums Nr. 47
Christel Schaldemose

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 

(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 
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Pasaules administratīvajai radiosakaru 
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.

Pasaules administratīvajai radiosakaru 
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. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Jürgen Creutzmann

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) Komisijai regulāri jāziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šā lēmuma 
izpildes rezultātiem un plānoto turpmāko 
rīcību.

Or. de

Grozījums Nr. 49
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Lēmuma priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Neviens no šā lēmuma noteikumiem 
neskar tirgus dalībnieku aizsardzību, ko 
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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 to savstarpēju savienojumu 
un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
atļaušanu1.
______________
1 OV L 337, 18.12.2009., 37. lpp.

Or. it

Grozījums Nr. 50
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Šajā lēmumā nav nodoma mazināt 
uzņēmēju 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 
to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 
2002/20/EK par elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
atļaušanu1.
_______
1 OV L 337, 18.12.2009., 37. lpp.



AM\858228LV.doc 23/51 PE458.837v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 51
Christel Schaldemose

Lēmuma priekšlikums
1. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis Mērķis un piemērošanas joma

Or. en

Grozījums Nr. 52
Christel Schaldemose

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 53
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šis lēmums neskar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
25. novembra Direktīvu 2009/140/EK, ar 
ko izdara grozījumus Direktīvā 
2002/21/EK par kopējiem 
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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 
atļaušanu1.
__________________________

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

Or. de

Grozījums Nr. 54
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 55
Catherine Stihler

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 56
Jürgen Creutzmann

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 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 iespējami efektīvāk un 
visās jomās apmierinātu pieaugošo 
pieprasījumu pēc frekvenču izmantošanas;

Or. de

Grozījums Nr. 57
Catherine Stihler

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 ievērojot 
frekvenču spektra sabiedrisko, kultūras 
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un saimniecisko svarīgo vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Hans-Peter Mayer

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; to veic, atbilstoši 
vajadzībām ievērojot elastīguma un 
frekvenču efektīvas izmantošanas 
principu un nodrošinot dalībniekiem 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus bez 
diskriminācijas, kā arī ievērojot katras 
valsts specifiku uzņēmējdarbības modeļu 
ziņā;

Or. de

Grozījums Nr. 59
Hans-Peter Mayer

Lēmuma priekšlikums
2. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 60
Jürgen Creutzmann

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 un spektra 
saskaņošanas un standartizēšanas 
efektīvas koordinēšanas nodrošināšana.

Or. de

Grozījums Nr. 61
Hans-Peter Mayer

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 jo īpaši 
atbalstītu prioritāros mērķus saistībā ar 
platjoslas un konkurences nodrošināšanu, 
jo īpaši tuvākajā laikā īstenojot „GSM” 
direktīvu;

Or. de

Grozījums Nr. 62
Catherine Stihler

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, vienlaicīgi 
ņemot vērā svarīgus vispārējas nozīmes 
mērķus, piemēram, kultūras daudzveidību 
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un viedokļu dažādību plašsaziņas 
līdzekļos, kā arī dažādu radiofrekvenču 
spektra lietotāju intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Lēmuma priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saglabāt un attīstīt efektīvu konkurenci, 
jo īpaši elektronisko sakaru pakalpojumos, 
novēršot ex ante, vai labojot ex post
pārmērīgu radiofrekvenču uzkrāšanu, ko 
veic atsevišķi operatori, kas rada būtisku 
kaitējumu konkurencei;

d) saglabāt un attīstīt efektīvu konkurenci, 
jo īpaši elektronisko sakaru pakalpojumos, 
novēršot ex ante, vai labojot ex post
pārmērīgu radiofrekvenču uzkrāšanu, ko 
veic atsevišķi operatori, kas rada būtisku 
kaitējumu konkurencei un ievērojamu 
zaudējumu kultūras daudzveidības ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Christel Schaldemose

Lēmuma priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saglabāt un attīstīt efektīvu konkurenci, 
jo īpaši elektronisko sakaru pakalpojumos, 
novēršot ex ante, vai labojot ex post
pārmērīgu radiofrekvenču uzkrāšanu, ko 
veic atsevišķi operatori, kas rada būtisku 
kaitējumu konkurencei;

d) saglabāt un attīstīt efektīvu konkurenci, 
jo īpaši elektronisko sakaru pakalpojumos, 
novēršot ex ante, vai labojot ex post
pārmērīgu radiofrekvenču uzkrāšanu, ko 
veic atsevišķi operatori, kas rada būtisku 
kaitējumu konkurencei un ievērojamu 
zaudējumu kultūras daudzveidības ziņā;

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saglabāt un attīstīt efektīvu konkurenci, 
jo īpaši elektronisko sakaru pakalpojumos, 
novēršot ex ante, vai labojot ex post 
pārmērīgu radiofrekvenču uzkrāšanu, ko 
veic atsevišķi operatori, kas rada būtisku 
kaitējumu konkurencei;

d) saglabāt un attīstīt efektīvu konkurenci, 
jo īpaši elektronisko sakaru pakalpojumos, 
novēršot ex ante, vai labojot ex post 
pārmērīgu radiofrekvenču uzkrāšanu, ko 
veic atsevišķi operatori, kas rada būtisku 
kaitējumu konkurencei, anulējot frekvenču 
lietošanas tiesības vai veicot citus 
pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
3. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) nosakot tās spektra jomas, kurām 
vajadzētu būt pieejamām izmantošanai 
bez licencēšanas tiesībām un/vai 
rezervētām zinātniskajai pētniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Jürgen Creutzmann

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 

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. janvārim 
pieņem platjoslas pakalpojumu attīstīšanai 
atbilstošus atļauju izsniegšanas un 
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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.

piešķiršanas pasākumus saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2002/20/EK par elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva).

Or. de

Grozījums Nr. 68
Jürgen Creutzmann

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis un Komisija sadarbojas, lai 
izstrādātu un saskaņotu radioiekārtu un 
telekomunikāciju terminālu, kā arī 
elektrisko un elektronisko iekārtu un tīklu 
standartus, kuri vajadzības gadījumā 
pamatojas uz Komisijas standartizācijas 
pilnvarām attiecīgajām standartizācijas 
iestādēm.

3. Dalībvalstis un Komisija sadarbojas, lai 
izstrādātu un saskaņotu radioiekārtu un 
telekomunikāciju terminālu, kā arī 
elektrisko un elektronisko iekārtu un tīklu 
standartus, kuri vajadzības gadījumā 
pamatojas uz Komisijas standartizācijas 
pilnvarām attiecīgajām standartizācijas 
iestādēm. Šajā sakarībā jo īpaši svarīgi 
būs efektīvi koordinēt spektra 
saskaņošanu un standartizēšanu, lai 
patērētāji bez ierobežojumiem un visā 
iekšējā tirgū var izmantot ierīces, kurām 
nepieciešams radiofrekvenču spektrs.

Or. de

Grozījums Nr. 69
Christel Schaldemose

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis un Komisija sadarbojas, lai 
izstrādātu un saskaņotu radioiekārtu un 
telekomunikāciju terminālu, kā arī 
elektrisko un elektronisko iekārtu un tīklu 
standartus, kuri vajadzības gadījumā 
pamatojas uz Komisijas standartizācijas 
pilnvarām attiecīgajām standartizācijas 
iestādēm.

3. Dalībvalstis un Komisija sadarbojas, lai 
izstrādātu un saskaņotu radioiekārtu un 
telekomunikāciju terminālu, kā arī 
elektrisko un elektronisko iekārtu un tīklu 
standartus, kuri vajadzības gadījumā 
pamatojas uz Komisijas standartizācijas 
pilnvarām attiecīgajām standartizācijas 
iestādēm. Īpaša uzmanība tiek veltīta arī 
tāda aprīkojuma standartiem, kuru 
izmanto personas ar invaliditāti, 
vienlaikus tomēr neliedzot šādām 
personām tiesības pēc izvēles izmantot 
nestandarta aprīkojumu. 

Or. en

Grozījums Nr. 70
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis nodrošina, ka atlases 
nosacījumi un procedūras veicina 
ieguldījumus un efektīvu spektra kā 
sabiedriskā īpašuma izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Lai ierobežotu pārmērīgu 
elektromagnētiskā lauka ietekmi un 
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palielinātu pārraides tīklu efektivitāti, 
dalībvalstis veicina lielāku sadarbību 
starp spektra tiesību licenču īpašniekiem 
attiecībā uz pārvades infrastruktūru 
kopīgu izmantošanu, īpaši koncentrējoties 
uz blīvi apdzīvotiem rajoniem.

Or. en

Pamatojums

Šobrīd uz jebkuras ar mobilās telefonijas antenām aprīkotas ēkas ir trīs vai četras dažādu 
operatoru antenas, kas pārraida radioviļņus. Tomēr tas nav nepieciešams, ja ir iespējams 
izvietot vienu sabiedrisku vai kopīgas infrastruktūras antenu, kura varētu bez traucējumiem 
pārraidīt signālus un kurai varētu piekļūt visi operatori, kas sniedz pakalpojumus. Tādējādi 
tiktu samazināts atkritumu apjoms, uzlabota efektivitāte un samazināts to emisiju līmenis, 
kurām pakļauti cilvēki, kuri dzīvo vai strādā šādā ēkā. Dalībvalstīm vajadzētu veicināt 
minēto.

Grozījums Nr. 72
Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Šā panta 1. punktā minētos 
pasākumus veic papildus tuvākajā laikā 
paredzētajai 900 MHz joslas atvēršanai 
saskaņā ar grozīto „GSM” direktīvu un 
konkurenci veicinošā veidā. Šādi 
pasākumi ir jāveic nediskriminējoši, un 
tie nedrīkst kropļot konkurenci par labu 
operatoriem, kuriem jau ir dominējošas 
pozīcijas tirgū.

Or. de
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Grozījums Nr. 73
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstis drīkst ierobežot spektra 
apjomu, kura izmantošanas tiesības piešķir 
jebkuram uzņēmumam, vai var šādām 
izmantošanas tiesībām pievienot 
nosacījumus, piemēram, 
vairumtirdzniecības piekļuves 
nodrošināšana atsevišķās joslās vai 
konkrētās joslu grupās ar līdzīgām 
iezīmēm, piemēram, joslas zem 1 GHz, kas 
piešķirtas elektronisko sakaru 
pakalpojumiem;

a) dalībvalstis drīkst ierobežot spektra 
apjomu, kura izmantošanas tiesības piešķir 
jebkuram operatoram, vai var šādām 
izmantošanas tiesībām pievienot 
nosacījumus, piemēram, 
vairumtirdzniecības piekļuves 
nodrošināšana atsevišķās joslās vai 
konkrētās joslu grupās ar līdzīgām 
iezīmēm, piemēram, joslas zem 1 GHz, kas 
piešķirtas elektronisko sakaru 
pakalpojumiem;

Or. en

Pamatojums

Ne visi operatori ir uzņēmumi, proti, militārajās un akadēmiskajās nozarēs.

Grozījums Nr. 74
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) dalībvalstis var veikt pasākumus, lai 
uzņēmumiem vienmērīgāk sadalītu 
spektrus, rezervējot spektru jaunajiem 
frekvenču joslu vai joslu grupas ar 
līdzīgām īpašībām dalībniekiem vai 
rezervējot spektru lietošanai bez licences 
šajās joslās;

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Hans-Peter Mayer

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 nepieļauj kavēšanos un 
diskrimināciju un sekmē efektīvu 
konkurenci.

Or. de

Grozījums Nr. 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

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 nepieļauj kavēšanos un 
sekmē efektīvu konkurenci. Lai cīnītos 
pret negodīgu spektra uzkrāšanu, ko 
īsteno dominējoši tirgus dalībnieki, un lai 
veicinātu patērētāju lielāku izvēli, 
dalībvalstis arī nodrošina, ka spektru 
piešķir taisnīgi un līdzsvaroti, lai dotu 
iespējas pakalpojumu sniedzējiem 
piedāvāt patērētājiem plašu kultūras 
daudzveidību televīzijas, radio un 
digitālajā apraidē.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Christel Schaldemose

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts
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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 nepieļauj kavēšanos un 
sekmē efektīvu konkurenci. Lai cīnītos 
pret negodīgu spektra uzkrāšanu, ko 
īsteno dominējoši tirgus dalībnieki, un lai 
veicinātu patērētāju lielāku izvēli, 
dalībvalstis arī nodrošina, ka spektru 
piešķir taisnīgi un līdzsvaroti, lai dotu 
iespējas pakalpojumu sniedzējiem 
piedāvāt patērētājiem plašu kultūras 
daudzveidību televīzijas, radio un 
digitālajā apraidē.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja dalībvalstis vēlas pieņemt kādu no 
2. punktā minētajiem pasākumiem, tās 
rīkojas saskaņā ar nosacījumiem, kas 
izriet no Direktīvas 2002/20EK (Atļauju 
izsniegšanas direktīva) 6. panta 
īstenošanas, un atbilstīgi procedūrām, 
kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 25. novembra 
Direktīvā 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 to savstarpēju savienojumu 
un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
atļaušanu1.
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________________________

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

Or. it

Grozījums Nr. 79
Jürgen Creutzmann

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja dalībvalstis vēlas pieņemt kādu no 
2. punktā minētajiem pasākumiem, tās 
rīkojas saskaņā ar nosacījumiem, kas 
paredzēti Atļauju izsniegšanas direktīvas 
6. pantā un atbilstīgi procedūrām, kuras 
noteiktas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 25. novembra 
Direktīvā 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 to savstarpēju savienojumu 
un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
atļaušanu1.
__________________________

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

Or. de

Grozījums Nr. 80
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja dalībvalstis vēlas pieņemt kādu no 
2. punktā izklāstītajiem pasākumiem, tās 
rīkojas, paredzot nosacījumus saskaņā ar 
Atļauju izsniegšanas direktīvas 6. pantu, 
un atbilstīgi procedūrām, kuras 
paredzētas, lai ieviestu minētos 
nosacījumus vai variētu tos, un kuras ir 
noteiktas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 25. novembra 
Direktīvā 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 to savstarpēju savienojumu 
un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
atļaušanu1.
__________
1 OV L 337, 18.12.2009., 37. lpp.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir pielāgot tekstu telekomunikācijas reglamentējošajiem noteikumiem. 
Precizējot — nav skaidrs, vai ar šo lēmumu (5. panta 2. punkts) ierosina valstu regulatoriem 
noteikt jaunas pilnvaras, vai arī spēkā esošie tiesību akti nodrošina koriģējošos pasākumus 
un aizsargpasākumus. Jo īpaši nevajadzētu pieļaut, ka valstu regulatoriem ir iespēja 
izvairīties no tirgus pārskatīšanas procesa (tostarp attiecībā uz pamatdirektīvas 7. pantu) un 
noteikt saistības attiecībā uz piekļuvi jomās, kurās iepriekš tie nevarēja šādas saistības 
noteikt. 

Grozījums Nr. 81
Jürgen Creutzmann

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts
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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 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.

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 9. pantu 
Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm, 
pastāvīgi pārskata spektra izmantojumu 
visā frekvenču diapazonā un izvērtē, vai 
iespējams atbrīvot papildu spektru un darīt 
to pieejamu jauniem lietojumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 82
Cristian Silviu Buşoi

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 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.

3. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. janvārim 
800 MHz joslu dara pieejamu elektronisko 
sakaru pakalpojumiem saskaņā ar 
saskaņotajiem tehniskajiem nosacījumiem, 
kas noteikti Lēmumā 2010/267/ES,
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 9. pantu Komisija, 
sadarbojoties ar dalībvalstīm, pastāvīgi 
pārskata spektra izmantojumu un izvērtē, 
vai iespējams atbrīvot papildu spektru un 
darīt to pieejamu jauniem lietojumiem.

Or. en
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Pamatojums

Atsauce uz 1 GHz joslu nav pamatota, jo tā ir pārāk specifiska šim juridiskajam 
instrumentam, un tāpēc no nākotnes aspekta tā nebūs efektīva, jo īpaši attiecībā uz jaunajām 
tehnoloģijām. Tiek piedāvāti jauni tehniskie risinājumi, lai nodrošinātu citus jaunus 
lietojumus augstākās UHF joslas daļās. Paredzot tikai vienu konkrētu joslu, mēs ierobežojam 
iespēju patērētāju interesēs izstrādāt jaunas tehnoloģijas un lietojumus.

Grozījums Nr. 83
Christel Schaldemose

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 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.

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 
pieejamu līdz 2013. gada 1. janvārim. 
Saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 9. pantu 
Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm, 
pastāvīgi pārskata sevišķi augstu 
frekvenču (UHF) joslas izmantojumu (t. i.,
spektru diapazonā starp 300 MHz un 
3 GHz) un izvērtē, vai iespējams atbrīvot 
papildu spektru un darīt to pieejamu 
jauniem lietojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Catherine Stihler

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts
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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 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.

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 
pieejamu līdz 2013. gada 1. janvārim. 
Saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 9. pantu 
Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm, 
pastāvīgi pārskata sevišķi augstu 
frekvenču (UHF) joslas izmantojumu (t. i.,
spektru diapazonā starp 300 MHz un 
3 GHz) un izvērtē, vai iespējams atbrīvot 
papildu spektru un darīt to pieejamu 
jauniem lietojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Constance Le Grip

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 9. pantu 
Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm, 
pastāvīgi pārskata spektra izmantojumu 
zem 1 GHz un izvērtē, vai iespējams 

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 9. pantu 
Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm, 
pastāvīgi pārskata spektra izmantojumu, jo 
īpaši diapazonā no 300 MHz līdz 3 GHz, 
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atbrīvot papildu spektru un darīt to 
pieejamu jauniem lietojumiem.

kā paredzēts šā lēmuma 8. pantā, un 
izvērtē, vai iespējams atbrīvot papildu 
spektru un darīt to pieejamu jauniem 
lietojumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 86
Robert Rochefort

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 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.

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 9. pantu 
Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm, 
pastāvīgi pārskata sevišķi augstu 
frekvenču (UHF) joslas izmantojumu (t. i.,
spektru diapazonā starp 300 MHz un 
3 GHz) un izvērtē, vai iespējams atbrīvot 
papildu spektru un darīt to pieejamu 
jauniem lietojumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 87
Bernadette Vergnaud

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. janvārim 3. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. janvārim 
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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 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.

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 9. pantu 
Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm, 
pastāvīgi pārskata visas UHF joslas 
izmantojumu un izvērtē, vai iespējams 
atbrīvot papildu spektru un darīt to 
pieejamu jauniem lietojumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Jürgen Creutzmann

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, 
vajadzības gadījumā izmantojot 
pārklājuma nodrošināšanas saistības. To 
darot, tās izskata iespējas un, ja 
nepieciešams, veic atbilstošus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 800 MHz frekvenču 
joslas atbrīvošana negatīvi neietekmē 
programmas izstrādes un īpašo pasākumu 
(PMSE) lietotājus un virszemes apraides 
pakalpojumu sniegšanu.

Konkrēti, dalībvalstis sadarbībā ar 
Komisiju izvērtē iespējamos tehniskos 
risinājumus, lai spektra joslas varētu 
paralēli izmantot virszemes apraides un 
mobilo sakaru pakalpojumu lietotāji un 
tādējādi tiktu ņemtas vērā atšķirīgās 
vajadzības pilsētu apdzīvotajos centros un 
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mazapdzīvotajos rajonos.

Or. de

Grozījums Nr. 89
Christel Schaldemose

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 
izskata iespējas un, ja nepieciešams, veic 
atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
800 MHz frekvenču joslas atbrīvošana 
negatīvi neietekmē programmas izstrādes 
un īpašo pasākumu (PMSE) lietotājus un 
nav iemesls pašreizējo apraides 
pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Catherine Stihler

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 

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 
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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.

izskata iespējas un, ja nepieciešams, veic 
atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka
800 MHz frekvenču joslas atbrīvošana 
negatīvi neietekmē programmas izstrādes 
un īpašo pasākumu (PMSE) lietotājus un 
nav iemesls pašreizējo apraides 
pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstīm sadarbībā ar Komisiju 
būtu jānodrošina, ka tiek īstenoti 
nepieciešamie tehniskie un regulatīvie 
pasākumi, lai izvairītos no kaitīgiem 
traucējumiem starp mobilajiem 
pakalpojumiem un apraides un PMSE 
lietotājiem. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, lai savlaicīgi ir pieejami 
pietiekami līdzekļi tādu pārejas izmaksu 
segšanai, kas saistītas ar 800 MHz 
frekvenču joslas atbrīvošanu un 
aizsargpasākumiem pret traucējumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 92
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju 
īsteno nepieciešamos tehniskos un 
regulatīvos pasākumus, lai izvairītos no 
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kaitīgajiem traucējumiem no elektronisko
sakaru pakalpojumiem 800 MHz 
frekvenču joslā un tiem PMSE 
pakalpojumiem, kuri izmanto joslu zem 
790 MHz.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Komisija mudina dalībvalstis 
nodrošināt, lai savlaicīgi būtu pieejami 
pietiekami līdzekļi pārejas izmaksu un to 
izmaksu segšanai, kas saistītas ar 
pasākumiem apraides pakalpojumu 
traucējumu ierobežošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Lena Kolarska-Bobińska

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. Lai nodrošinātu, ka visiem 
iedzīvotājiem ir piekļuve progresīviem 
digitālajiem pakalpojumiem, tostarp 
platjoslām, jo īpaši attālākajos un
mazapdzīvotos reģionos, dalībvalstis un
Komisija nodrošina pieeju pietiekamām
papildu frekvenču spektra platjoslām, lai 
sniegtu platjoslas satelītpakalpojumus, 
ļaujot piekļūt internetam par cenu, kas 
salīdzināma ar virszemes sistēmas 
pakalpojumu cenu.
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Or. en

Grozījums Nr. 95
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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 
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.

Or. en

Pamatojums

Uzskatām, ka šā lēmuma darbības jomā nav jāiekļauj pienākums Komisijai nodrošināt iespēju 
sniegt saskaņotus satelītpakalpojumus platjoslas piekļuvei, „ļaujot piekļūt internetam par 
cenu, kas salīdzināma ar [virszemes sistēmas pakalpojumu] cenu” un ka S-frekvenču josla, ko 
Eiropas mērogā licencēja 2009. gadā, atbilst prasībām attiecībā uz saskaņotiem 
satelītpakalpojumiem platjoslas piekļuvei.

Grozījums Nr. 96
Frank Engel

Lēmuma priekšlikums
7. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Lai atbalstītu inovatīvu audiovizuālo 
plašsaziņas līdzekļu un citu pakalpojumu 
turpmāku attīstību Eiropas iedzīvotāju 
vajadzībām, ņemot vērā ekonomiskos un 
sociālos ieguvumus no vienota digitālā 
tirgus, dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju 
nodrošina pietiekama spektra pieejamību 
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šādu satelītpakalpojumu un virszemes 
sistēmu pakalpojumu sniegšanai.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vispārējas nozīmes mērķu sasniegšanu, ir jānodrošina pietiekams spektrs ne 
vien virszemes apraidei, bet arī satelītiem, lai arī turpmāk saglabātu savas vadošās pozīcijas 
un izmantotu novatoriskas tehnoloģijas, kas veicina progresīvus digitālos pakalpojumus, 
tostarp jaunus un kvalitatīvus audiovizuālos pakalpojumus, piemēram, HDTV vai 3DTV. 
Attiecībā uz spektra izmantošanu ir svarīgi īstenot visaptverošu pieeju un veicināt to, lai visas 
tehnoloģijas nodrošinātu iedzīvotājiem un uzņēmumiem ekonomiskas un sociālas 
priekšrocības, tādējādi veicinot vienotā digitālā tirgus pilnīgu funkcionēšanu.

Grozījums Nr. 97
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju 
nodrošina atbilstīgas iespējas virszemes 
apraides pakalpojumu sniegšanai, 
neskarot pakalpojumu neitralitātes 
principu.

Or. en

Pamatojums

Daudzviet Eiropā, lai skatītos TV, cilvēki biežāk izmanto kabeli, optisko šķiedru, satelītu vai 
platjoslu, nevis pārraides UHF diapazonā. 1980. gados sākusies pāreja no TV skatīšanās 
UHF diapazonā, ļoti iespējams, turpināsies gadiem. „Atbilstīgas iespējas pakalpojumu 
sniegšanai” nozīmē to, ka raidorganizācijas var paļauties uz pietiekamas platjoslas 
pieejamību, lai sasniegtu mērķauditoriju, lai gan šai platjoslai nav jābūt bezvadu sistēmā. 
Tādējādi regulatori var rast efektīvāku izmantojumu UHF kanāliem, kuri parasti tika piešķirti 
TV raidorganizācijām.
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Grozījums Nr. 98
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju 
cenšas panākt saskaņotu pamata joslu 
minimumu PMSE lietotājiem Savienībā, 
lai saskaņā ar Savienības mērķiem 
uzlabotu iekšējā tirgus integrāciju un 
kultūras pieejamību. Šo saskaņoto joslu 
frekvencei vajadzētu būt 1 GHz vai 
augstākai.

Or. en

Pamatojums

Ceļojošiem māksliniekiem un grupām pašlaik ir problēmas, jo bezvadu mikrofoniem 
piešķirtās frekvences atšķiras ne vien dažādās dalībvalstīs, bet arī dažādās pilsētās un 
reģionos. PMSE nav vajadzīgas lielas pārklājuma zonas, un tādēļ ideāli piemērotas būtu 
frekvences, kas pārsniedz 1 GHz.

Grozījums Nr. 99
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis un Komisija nodrošina 
spektra pieejamību RFID un citām ar 
lietu internetu (IOT) saistītām bezvadu 
sakaru tehnoloģijām un strādā, lai visās 
dalībvalstīs standartizētu spektra 
piešķiršanu ar IOT saistītajām sakaru 
tehnoloģijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Jürgen Creutzmann

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. Komisija ar dalībvalstu palīdzību, kuras 
sniedz visu attiecīgo informāciju par 
spektra izmantošanu, izveido esošās 
spektra izmantošanas un iespējamo 
Savienības spektra nākotnes vajadzību 
uzskaiti visā diapazonā.

Or. de

Grozījums Nr. 101
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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. 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 5 GHz.

Or. en

Pamatojums

Uzskatām, ka ir jāpārskata spektra piešķiršana vismaz 400 MHz līdz 5 GHz diapazonā, lai 
nodrošinātu, ka vismaz līdz 2020. gadam platjoslas mobilajiem sakariem būs piešķirts 
pietiekams spektrs. Jānorāda, ka galvenā uzmanība Komisijas priekšlikumos ir veltīta 
300 MHz līdz 3 GHz diapazonam, un rodas bažas par to, ka minētais diapazons varētu nebūt 
pietiekami plašs, lai nodrošinātu turpmākās vajadzības. Mēs jo īpaši vēlamies uzsvērt, ka 
Komisija pati ir atzinusi 3,5 GHz joslu nozīmīgumu platjoslas nodrošināšanai visām 
ieinteresētajām pusēm.
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Grozījums Nr. 102
Jürgen Creutzmann

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, 
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.

2. Uzskaite, kas minēta 1. punktā, ļauj, 
pamatojoties uz skaidri noteiktiem un 
pārredzamiem kritērijiem un metodēm,
novērtēt esošās spektra izmantošanas 
tehnisko efektivitāti un identificēt 
neefektīvas tehnoloģijas un lietojumus, 
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.

Or. de

Grozījums Nr. 103
Catherine Stihler

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, 
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.

2. Uzskaite, kas minēta 1. punktā, ļauj, 
pamatojoties uz skaidri definētiem un 
pārredzamiem novērtēšanas kritērijiem un 
metodēm, novērtēt esošās spektra 
izmantošanas tehnisko efektivitāti un 
identificēt neefektīvas tehnoloģijas un 
lietojumus, 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 104
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja iespējams, Komisija 1. punktā 
minētajā uzskaitē ietver arī informāciju 
par tādu spektra izmantošanu dalībvalstij 
kaimiņos esošās trešās partnervalstīs, 
kurai varētu būt tieša vai netieša ietekme 
uz spektra izmantošanu Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Christel Schaldemose

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

Or. en


