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ĪSS PAMATOJUMS

1. Pirmā Radiofrenkvenču spektra politikas programma (RSPP) ir nozīmīgs pasākums, lai 
nodrošinātu šā ierobežotā resursa lietderīgu un optimālu izmantošanu. Komisijas 
pamatiniciatīvā „Digitālā programma Eiropai” spektra politikai ierādīta galvenā vieta, un tā ir 
izšķiroša, īstenojot stratēģijas „Eiropa 2020” izvirzītos politikas mērķus gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, un minētā programma ir viena no 50 prioritārajām darbībām, kuras 
noteiktas Vienotā tirgus rīcības plānā. 

2. RSPP mērķis ir radīt konkurētspējīgu un plaukstošu Eiropas nozari bezvadu platjoslas 
pakalpojumu sniegšanai un ierīču nodrošināšanai. Programmas nolūks ir izveidot vidi, kura 
varētu veicināt pakalpojumu sniegšanu visā Eiropā.

3. Spektra, kas ir sabiedrībai piederošs īpašums, piešķiršanai vajadzētu notikt Eiropas pilsoņu 
interesēs. Spektra efektīva un lietderīga piešķiršana radīs lielāku sociālo, kultūras un 
ekonomikas labumu, sekmēs patērētāju izvēli, paaugstinās Eiropas nozaru konkurētspēju 
ilgtermiņā un veicinās digitālā vienotā tirgus izveidi. 

4. Spektra izmantošana platjoslas mobilajiem sakariem sniedz iedzīvotājiem labvēlīgus 
ieguvumus, un pēdējo gadu laikā ir strauji pieaugusi datu pārraide, izmantojot mobilo sakaru 
tīklus. Šis process aizvien turpinās, jo tikpat strauji pieaug viedtālruņu, planšetdatoru un 
sargspraudņu skaits. Turklāt platjoslas mobilajiem sakariem ir aizvien nozīmīgāka vieta, 
sniedzot pakalpojumus un ieviešot inovāciju tādās jomās kā veselības aprūpe, izglītība, 
kultūra un valsts pārvalde.

5. Frekvenču saskaņošana samazinās mobilo tīklu izvēršanas izmaksas, kā arī patērētāju 
izmaksas par mobilajām ierīcēm un veicinās konkurenci un patērētāju izvēles iespējas. 
Turklāt tā samazinās kaitīgus pārrobežu traucējumus un darbības apgrūtinājumu.   

6. Spektra lietderīga izmantošana var ievērojami palīdzēt vispārējai piekļuvei 
elektroniskajiem sakariem, jo īpaši tiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas atrodas mazāk 
labvēlīgās vai attālākās teritorijās, piemēram, lauku apvidos vai uz salām.

7. Spektra saskaņošana un apstākļu radīšana bezvadu platjoslas pakalpojumu attīstībai sniedz 
jaunus instrumentus un iespējas, lai izstrādātu kultūras saturu. Vienlaikus ir svarīgi nodrošināt 
pašreizējās virszemes apraides iespējas.  Attiecīgā gadījumā dalībvalstis kompensē papildu 
izmaksas par joslas „attīrīšanu”.

8. RSPP ir jāizvirza reālistiski, taču vērienīgi mērķi, ar kuriem palīdzētu Eiropas 
uzņēmumiem konkurēt globālajā tirgū, stingrāk pieprasot līdzvērtīgus nosacījumus. Ja šādi 
mērķi netiks izvirzīti, Eiropas Savienība riskē būt atpalicēja. Turklāt bezvadu spektra 
atbrīvošana diapazonā starp 790 MHz un 862 MHz (800 MHz) ir būtiska, lai sasniegtu 
iniciatīvā „Digitālā programma Eiropai” noteiktos mērķus gan ātrgaitas interneta piekļuves, 
gan digitālo atšķirību samazināšanas ziņā. Atbrīvošanas procesam būtu jānotiek pēc iespējas 
drīz, bet ne vēlāk kā 2013. gadā. Platjoslas izvēršanu visā ES vajadzētu veicināt ar 
elektroniskās pārvaldes palīdzību, tostarp publiskā iepirkuma procedūrās izmantojot 
elektroniskos sakarus.
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9. Ir vajadzīgas ilgtermiņa stratēģijas saistības, arī laikposmam pēc 2015. gada. Ir svarīgi 
piedāvāt regulatīvu noteiktību, ja tiek izdarīti šādi būtiski ieguldījumi. 

Attiecībā uz priekšlikumu par RSPP referente uzsver, ka: 

a) jāizveido saskaņotas spektra joslas, lai veicinātu pakalpojumus visā Eiropas teritorijā, 
samazinātu administratīvo slogu un vēl vairāk stiprinātu iekšējo tirgu;

b) jāuzsver spektra atbrīvošana diapazonā no 790 līdz 862 MHz mobilo sakaru joslai līdz 
2013. gadam;

c) jāapsver turpmāka spektra atbrīvošana „otrajā apakšjoslā” zem 790 MHz, lai varētu 
reaģēt uz nepārtraukti pieaugošās datu pārraides vajadzībām;

d) jāveicina frekvences, kuras izmanto lielākas raidietilpības nodrošināšanai, piemēram, 
2,3 GHz;

e) jāatceras, ka pēc iespējas drīza RSPP pieņemšana ir izšķiroša. Būtiski ir panākt 
vienprātīgu pieeju attiecībā uz galvenajiem jautājumiem un pirmām kārtām iegūt vairāk 
frekvenču mobilo sakaru pakalpojumiem. 

No iekšējā tirgus skatpunkta raugoties, iepriekš minētie mērķi ir veids, kā sekmēt ilgtspējīgu 
attīstību un nodarbinātību Eiropā. Mobilo sakaru nozare jau agrāk ir darbojusies kā 
ekonomiskās attīstības veicinātāja plašākā sabiedrībā. Mums tādēļ ir jāveido vide, kas veicina 
ieguldījumus, rada apstākļus izaugsmei un Eiropas izvirzīšanai globālā tirgus vadībā.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 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 

(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 
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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.

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 būtu jāattiecas uz spektra 
pieejamību un efektīvu izmantošanu 
iekšējā tirgus izveidošanai un darbībai. 
Radiofrekvenču spektra politikas 
programma ir iekļauta Vienotā tirgus 
rīcības plānā 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.

Or. en

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 

(2) Spektrs ir galvenais resurss būtiskām 
nozarēm un pakalpojumiem, tostarp 
mobilo, bezvadu platjoslas un satelītu 
sakariem, televīzijas un radio apraidei, 
transportam, radiolokācijai, un tādiem 
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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.

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. Spektra lietderīga izmantošana 
var ievērojami palīdzēt vispārējai 
piekļuvei elektroniskajiem sakariem, jo 
īpaši tiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, 
kas atrodas mazāk apdzīvotos vai attālos 
rajonos, piemēram, lauku apvidos vai uz 
salām. Tādēļ spektru reglamentējošie 
pasākumi ietekmē ekonomiku, drošību, 
veselības aizsardzību, sabiedrības intereses, 
kultūru, zinātni, sociālās, vides un 
tehniskās jomas.

Or. en

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 

(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. Spektra 
izmantošanas saskaņošana ir arī būtiska, 
lai nodrošinātu elektronisko sakaru 
pakalpojumu kvalitāti un radītu 
apjomradītus ietaupījumus gan mobilo 
tīklu izvēršanas izmaksu ziņā, gan saistībā 
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attīstību, transportu un enerģētiku. ar patērētāju izdevumiem par mobilajām 
ierīcēm.  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.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Šai pirmajai programmai jo īpaši 
jāatbalsta stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei “Eiropa 2020”, 
ņemot vērā bezvadu pakalpojumu milzīgo 
potenciālu veicināt uz informāciju balstītu 
ekonomiku, attīstīt un palīdzēt nozarēm, 
kam pamatā ir informācijas un sakaru 
tehnoloģijas un pārvarēt digitālo plaisu. 
Tās ir arī galvenās darbības Digitālajā 
programmā Eiropai, kuras mērķis ir 
nodrošināt ātru platjoslas internetu 
nākotnes ekonomikai, kas būs uz tīkla 
izmantošanu balstīta zināšanu ekonomika, 
ar tālejošu mērķi visiem Eiropas 
iedzīvotājiem līdz 2020. gadam nodrošināt 
vispārēju platjoslas pārklājumu ar ātrumu 
vismaz 30 Mb/s, tādējādi gūstot ilgtspējīgu 
ekonomisko un sociālo labumu no digitālā 
vienotā tirgus. Tai arī jāatbalsta un 
jāveicina citas Savienības nozaru politikas 
jomas, piemēram, ilgtspējīga vides un 
ekonomiskā un sociālā integrācija visiem 
Savienības iedzīvotājiem. Ņemot vērā to, 
cik inovācijām svarīgi ir bezvadu lietojumi, 
šī programma ir arī svarīga iniciatīva, lai 
atbalstītu Savienības inovāciju politiku.

(4) Šai pirmajai programmai jo īpaši 
jāatbalsta stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei “Eiropa 2020”, 
ņemot vērā bezvadu pakalpojumu milzīgo 
potenciālu veicināt uz informāciju balstītu 
ekonomiku, sekmēt, attīstīt un atbalstīt 
nozares, kam pamatā ir informācijas un 
sakaru tehnoloģijas, piemēram, 
elektroniskā komercija, un pārvarēt 
digitālo plaisu. Tās ir arī galvenās darbības 
Digitālajā programmā Eiropai, kuras 
mērķis ir nodrošināt ātru platjoslas 
internetu nākotnes ekonomikai, kas būs uz 
tīkla izmantošanu balstīta zināšanu 
ekonomika, ar tālejošu mērķi visiem 
Eiropas iedzīvotājiem līdz 2020. gadam 
nodrošināt vispārēju platjoslas pārklājumu 
ar ātrumu vismaz 30 Mb/s, tādējādi gūstot 
ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo labumu 
no digitālā vienotā tirgus. Jo īpaši tā 
atbalsta jaunu tirgu un jaunu 
pakalpojumu attīstību mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem un jaunu 
darbavietu izveidi. Tā arī veicina 
konkurenci un ļauj patērētājiem izmantot 
lielākas izvēles un preču un pakalpojumu 
labāku cenu priekšrocības. 
Elektroniskajai pārvaldei, tostarp 
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publiskā iepirkuma procedūru 
organizēšanai elektroniskā veidā, ir 
jāsekmē platjoslas izvēršana. Šai 
programmai ir arī jāatbalsta un jāveicina 
citas Savienības nozaru politikas jomas, 
piemēram, ilgtspējīga vides un ekonomiskā 
un sociālā integrācija visiem Savienības 
iedzīvotājiem, jo īpaši invalīdiem un 
personām, kas dzīvo attālajos rajonos.
Ņemot vērā to, cik inovācijām svarīgi ir 
bezvadu lietojumi, šī programma ir arī 
svarīga iniciatīva, lai atbalstītu Savienības 
inovāciju politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 5

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 6 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.
Papildus tam uzskaitē ir jāiekļauj arī 
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ziņojums par pasākumiem, kurus 
dalībvalstis veikušas, lai īstenotu ES 
līmenī pieņemtos lēmumus par īpašo 
frekvenču joslu saskaņošanu un 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 6

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 
2013. 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 zem 790 MHz 
mobilo sakaru izmantošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums
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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 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. en

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 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, sekmētu pakalpojumu 
kvalitāti un nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi elektroniskajiem sakariem, 
pārvarot pašreizējās ģeogrāfiskā stāvokļa 
atšķirības;

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 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 un sekmētu 
tādu ekonomikas pasākumu attīstību, kas 
izmanto elektroniskos sakarus, piemēram, 
elektronisko komerciju, teritorijās, kurās 
patlaban nedarbojas platjoslas 
savienojumi;

Or. en

Grozījums Nr. 11

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 

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. janvārim 
pieņem platjoslas pakalpojumu attīstīšanai 
atbilstošus atļauju izsniegšanas un 
piešķiršanas pasākumus saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
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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.

Direktīvu 2002/20/EK par elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva). 

Or. en

Grozījums Nr. 12

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. Īpaša uzmanība tiek arī 
pievērsta to iekārtu standartiem, kuras var 
izmantot invalīdi.

Or. en

Grozījums Nr. 13

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 

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, 
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pieņemt inter alia šādus pasākumus, kas 
neierobežo konkurences noteikumu 
piemērošanu:

plānojot spektra piešķiršanu, rūpīgi 
izpēta, vai to teritorijā paredzētais spektra 
sadalījums, — ņemot vērā esošo spektra 
piešķīrumu konkurējošiem mobilo sakaru 
operatoriem, — iespējami samazina vai 
izkropļo konkurenci attiecīgajos mobilo 
sakaru tīklos. Ja plānotā spektra 
piešķiršana, ņemot vērā esošo spektra 
sadalījumu, iespējams, samazina vai 
izkropļo konkurenci, dalībvalstis novērš 
šādu konkurences samazināšanu vai 
izkropļošanu, pieņemot vismaz vienu no 
šādiem pasākumiem, kas neierobežo 
konkurences noteikumu piemērošanu:

Or. en

Grozījums Nr. 14

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, papildus veic 
pasākumus, lai sekmētu otro digitālo 
dividendi (698–790 MHz), un apsver 
ilgāka termiņa konverģenci attiecībā uz 
pakalpojumiem, kuros izmanto 470–
698 MHz. Ir jāparedz arī jaunas spektra 
joslas, piemēram, 2,3 GHz josla, kuras 
piešķir mobilo sakaru pakalpojumiem un 
ar kurām galvenokārt palielina jaudu.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

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.
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.

Or. en

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju 
nodrošina, ka ir pieejams pietiekams 
spektrs virszemes apraides 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 3. punkts



PA\856373LV.doc 15/17 PE458.565v01-00

LV

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. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 18

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 
saskaņā ar Savienības mērķiem, lai 
uzlabotu iekšējā tirgus integrāciju un 
kultūras pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 19

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 
vajadzību pēc saskaņota Savienības 
spektra nākotnē uzskaiti. Šādas uzskaites 
sākumposmā iekļauj frekvences diapazonā 
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no 300 MHz līdz 6 GHz. Uzskaitē 
jāiekļauj arī ziņojums par pasākumiem, 
kurus dalībvalstis veikušas, lai īstenotu 
ES līmenī pieņemtos lēmumus par īpašo 
frekvenču joslu saskaņošanu un 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 20

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 
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,
uzņēmēju un operatoru prasībām, un 
iespēju šādas vajadzības apmierināt.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Savienība pēc pieprasījuma nodrošina 
politisko un tehnisko atbalstu dalībvalstīm
divpusējās sarunās ar ārpuskopienas 
kaimiņvalstīm, ietverot kandidātvalstis un 
topošās dalībvalstis, lai risinātu spektra 
koordinācijas jautājumus, kas neļauj 
dalībvalstīm īstenot savas saistības saskaņā 
ar Savienības tiesību aktiem attiecībā uz 

4. Savienība dalībvalstīm nodrošina
politisko un tehnisko atbalstu divpusējās 
un daudzpusējās sarunās ar ārpuskopienas 
kaimiņvalstīm, ietverot kandidātvalstis un 
topošās dalībvalstis, lai risinātu spektra 
koordinācijas jautājumus, kas neļauj 
dalībvalstīm īstenot savas saistības saskaņā 
ar Savienības tiesību aktiem attiecībā uz 
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spektra politiku un pārvaldību. Savienība 
atbalsta arī trešu valstu centienus īstenot 
spektra pārvaldību, kas ir saderīga ar 
Savienības pārvaldību, lai tādējādi 
aizsargātu Savienības spektra politikas 
mērķus.

spektra politiku un pārvaldību. Savienība 
atbalsta arī trešu valstu centienus īstenot 
spektra pārvaldību, kas ir saderīga ar 
Savienības pārvaldību, lai tādējādi 
aizsargātu Savienības spektra politikas 
mērķus.

Or. en


