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Grozījums Nr. 207
Jan Březina, Alajos Mészáros

Lēmuma priekšlikums
3. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) nodrošināt, ka bezvadu pakalpojumiem 
tiek piešķirts pietiekams un piemērots 
spektrs, kurā ņemtu vērā visus tehniski 
iespējamos risinājumus un kura jauda 
līdz 2015. gadam sasniegtu vismaz 
1200 Mhz, ja vien Radiofrenkvenču 
spektra politikas programma to neparedz 
citādi, lai apmierinātu strauji augošo 
pieprasījumu pēc mobilo datu pārraides, 
tādējādi ļaujot attīstīties komerciālajiem 
un sabiedriskajiem pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Hella Ranner

Lēmuma priekšlikums
3. pants – a punkts

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 spektra politikas mērķus un lai
apmierinātu strauji augošo pieprasījumu 
pēc mobilo datu pārraides, vienlaikus 
nodrošinot citu spektra lietotāju, 
piemēram, apraides, attīstību;

Or. en



PE460.855v01-00 4/100 AM\860614LV.doc

LV

Grozījums Nr. 209
Patrizia Toia

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

Or. en

Grozījums Nr. 210
Giles Chichester

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

Or. en

Grozījums Nr. 211
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts
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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, vienlaikus 
ņemot vērā svarīgus vispārējas nozīmes 
mērķus, piemēram, kultūras daudzveidību 
un viedokļu dažādību plašsaziņas 
līdzekļos, un dažādu radiofrekvenču 
spektra lietotāju intereses;

Or. fr

Grozījums Nr. 212
Henri Weber

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

Or. fr

Grozījums Nr. 213
Catherine Trautmann

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

Or. en

Grozījums Nr. 214
Paul Rübig

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 īpaši
atbalstītu tādus politikas mērķus kā 
prioritātes piešķiršana platjoslai un 
konkurences nodrošināšanu, jo īpaši 
laicīgi īstenojot Direktīvu 2009/114/EK 
(pārskatītā GSM direktīva)*;

_____________________

*OV L 274, 20.10.2009., 25. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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 spektra politikas mērķus un lai
apmierinātu strauji augošo pieprasījumu 
pēc mobilo datu pārraides, vienlaikus 
nodrošinot citu spektra lietotāju, 
piemēram, apraides,  attīstību;
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Or. en

Grozījums Nr. 216
Angelika Niebler

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, vienlaikus 
ņemot vērā spektra kopējo nozīmi 
sociālajā, kultūras un ekonomikas jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 217
Petra Kammerevert

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 spektra politikas mērķus, 
vienlaikus ņemot vērā radioapraides 
attīstības iespējas;

Or. de

Grozījums Nr. 218
Jan Březina, Alajos Mészáros

Lēmuma priekšlikums
3. pants – aa apakšpunkts (jauns)



PE460.855v01-00 8/100 AM\860614LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pārvarēt digitālo plaisu un īstenot 
digitālās programmas mērķus, panākot, 
ka līdz 2020. gadam visiem Savienības 
iedzīvotājiem tiek nodrošināta pieeja 
platjoslas pakalpojumiem vismaz 30 Mb/s 
apmērā, ņemot vērā gaidāmā 
pieprasījuma audiovizuālo dabu un 
Savienībā īstenojot visaugstāko iespējamo 
platjoslas ātrumu un jaudu;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
3. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pārvarēt digitālo plaisu un pildīt 
digitālās programmas mērķus, panākot, 
ka līdz 2020. gadam visiem Savienības 
iedzīvotājiem tiek nodrošināta pieeja 
platjoslai vismaz 30 Mb/s apmērā, un 
radot iespējas visā ES nodrošināt 
platjoslas pakalpojumus ar visaugstāko 
iespējamo ātrumu un jaudu;

Or. ro

Grozījums Nr. 220
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
3. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nodrošināt, ka bezvadu 
pakalpojumiem tiek piešķirts pietiekams 
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un piemērots spektrs, lai apmierinātu 
strauji augošo pieprasījumu pēc mobilo 
datu pārraides, tādējādi ļaujot attīstīties 
komerciālajiem un sabiedriskajiem 
pakalpojumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 221
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Lēmuma priekšlikums
3. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) veicināt efektīvu spektra izmantošanu, 
lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu 
pēc frekvenču izmantošanas, vienlaicīgi 
ņemot vērā frekvenču spektra kopējo 
sabiedrisko, kultūras, izglītojošo un 
saimniecisko vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 222
Hella Ranner

Lēmuma priekšlikums
3. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) veicināt efektīvu spektra izmantošanu, 
lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu 
pēc frekvenču izmantošanas, vienlaicīgi 
ņemot vērā frekvenču spektra kopējo 
sabiedrisko, kultūras un saimniecisko 
vērtību;

Or. en
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Grozījums Nr. 223
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
3. pants – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) nodrošināt iespējas uzņēmumiem un 
pakalpojumu nozarei, palielinot platjoslas 
jaudu;

Or. ro

Grozījums Nr. 224
Jan Březina, Alajos Mészáros

Lēmuma priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palielināt spektra izmantošanas elastību, 
lai veicinātu inovācijas un ieguldījumus, 
piemērojot tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes principu, atverot spektru
jauniem pakalpojumiem un radot iespēju 
spektra tiesību tirdzniecībai;

(b) sekmēt spektra izmantošanas elastību, 
lai veicinātu inovācijas un ieguldījumus, 
konsekventi piemērojot tehnoloģiju un 
pakalpojumu neitralitātes principu, ko 
konsekventi piemēro visā Savienībā, lai 
tehnoloģiskajiem risinājumiem, kurus 
varētu apstiprināt, nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus un 
pienācīgu regulatīvo paredzamību, 
atbrīvojot harmonizētu spektru jauniem,
progresīviem pakalpojumiem un radot 
iespēju spektra tiesību tirdzniecībai, 
tādējādi sniedzot iespējas izveidot visas 
Eiropas mēroga sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Petra Kammerevert

Lēmuma priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts



AM\860614LV.doc 11/100 PE460.855v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palielināt spektra izmantošanas elastību, 
lai veicinātu inovācijas un ieguldījumus, 
piemērojot tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes principu, atverot spektru 
jauniem pakalpojumiem un radot iespēju 
spektra tiesību tirdzniecībai;

b) palielināt spektra izmantošanas elastību, 
lai veicinātu inovācijas un ieguldījumus, 
piemērojot tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes principu, atbrīvojot spektru 
jauniem pakalpojumiem un radot iespēju 
spektra tiesību tirdzniecībai; šajā sakarībā 
dalībvalstis, veicot pasākumus, var 
atkāpties no šā pamatprincipa, ja šie 
pasākumi kalpo pamatdirektīvas 9. panta 
4. punkta a)–d) apakšpunktā minēto 
mērķu īstenošanai;

Or. de

Grozījums Nr. 226
Hella Ranner

Lēmuma priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palielināt spektra izmantošanas elastību, 
lai veicinātu inovācijas un ieguldījumus, 
piemērojot tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes principu, atverot spektru 
jauniem pakalpojumiem un radot iespēju 
spektra tiesību tirdzniecībai;

b) palielināt spektra izmantošanas elastību, 
lai veicinātu inovācijas un ieguldījumus, 
piemērojot tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes principu, atbrīvojot spektru 
jauniem pakalpojumiem un radot iespēju 
spektra tiesību tirdzniecībai; šajā sakarībā 
dalībvalstis, veicot pasākumus, var 
atkāpties no šā pamatprincipa, ja šie 
pasākumi kalpo pamatdirektīvas 9. panta 
4. punkta a)–d) apakšpunktā minēto 
mērķu īstenošanai;

Or. de

Grozījums Nr. 227
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

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

b) palielināt spektra izmantošanas elastību, 
lai veicinātu inovācijas un ieguldījumus, 
piemērojot tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes principu, atverot spektru 
jauniem pakalpojumiem un radot iespēju 
spektra tiesību tirdzniecībai;

b) sekmēt efektīvu spektra izmantošanu, 
atbilstošos gadījumos palielinot spektra 
izmantošanas elastību, lai veicinātu 
inovācijas un ieguldījumus, piemērojot 
tehnoloģiju un pakalpojumu neitralitātes 
principu un nodrošinot atbilstošu 
regulatīvo paredzamību, atbrīvojot spektru 
jauniem pakalpojumiem un radot iespēju 
spektra tiesību tirdzniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Ioan Enciu

Lēmuma priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palielināt spektra izmantošanas elastību, 
lai veicinātu inovācijas un ieguldījumus, 
piemērojot tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes principu, atverot spektru 
jauniem pakalpojumiem un radot iespēju 
spektra tiesību tirdzniecībai;

b) palielināt spektra izmantošanas elastību, 
lai veicinātu inovācijas un ieguldījumus, 
piemērojot tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes principu, atbrīvojot spektru 
jauniem pakalpojumiem un MVU un radot 
iespēju spektra tiesību tirdzniecībai.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Gunnar Hökmark

Lēmuma priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palielināt spektra izmantošanas elastību, 
lai veicinātu inovācijas un ieguldījumus, 
piemērojot tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes principu, atverot spektru 

b) palielināt spektra izmantošanas elastību, 
lai veicinātu inovācijas un ieguldījumus, 
konsekventi piemērojot tehnoloģiju un 
pakalpojumu neitralitātes principu un 
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jauniem pakalpojumiem un radot iespēju 
spektra tiesību tirdzniecībai;

nodrošinot pienācīgu regulatīvo 
paredzamību, atbrīvojot harmonizētu
spektru jauniem, progresīviem
pakalpojumiem un radot iespēju spektra 
tiesību tirdzniecībai, tādējādi sniedzot 
iespējas izstrādāt Eiropas mēroga 
pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Giles Chichester

Lēmuma priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palielināt spektra izmantošanas elastību, 
lai veicinātu inovācijas un ieguldījumus, 
piemērojot tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes principu, atverot spektru 
jauniem pakalpojumiem un radot iespēju 
spektra tiesību tirdzniecībai;

b) palielināt spektra izmantošanas elastību, 
lai veicinātu inovācijas un ieguldījumus, 
konsekventi piemērojot tehnoloģiju un 
pakalpojumu neitralitātes principu un 
nodrošinot atbilstošu regulatīvo 
paredzamību, atbrīvojot harmonizētu
spektru jauniem, progresīviem
pakalpojumiem un radot iespēju spektra 
tiesību tirdzniecībai; tādējādi sniedzot 
iespējas Eiropas mēroga pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palielināt spektra izmantošanas elastību, 
lai veicinātu inovācijas un ieguldījumus, 
piemērojot tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes principu, atverot spektru 
jauniem pakalpojumiem un radot iespēju 

b) palielināt spektra izmantošanas elastību, 
lai veicinātu inovācijas un ieguldījumus, 
konsekventi piemērojot tehnoloģiju un 
pakalpojumu neitralitātes principu un 
nodrošinot atbilstošu regulatīvo 
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spektra tiesību tirdzniecībai; paredzamību, atbrīvojot harmonizētu
spektru jauniem, progresīviem
pakalpojumiem un radot iespēju spektra 
tiesību tirdzniecībai saskaņā ar spēkā 
esošajiem reglamentējošajiem 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Lēmuma priekšlikums
3. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) efektīvāk izmantot spektru, priekšroku 
dodot tehnoloģijām, kurām vajadzīgs 
neliels spektrs, un tās kombinējot ar 
tādām tehnoloģijām kā bezvadu internets, 
publiskie interneta pieejas punkti u.c., 
kurām spektrs vispār nav vajadzīgs;

Or. de

Grozījums Nr. 233
Catherine Trautmann

Lēmuma priekšlikums
3. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) veicināt efektīvu spektra izmantošanu, 
izmantojot vispārējo atļauju priekšrocības 
un palielinot šāda veida atļauju 
izmantošanu, kā arī paplašinot bez 
licences izmantojamo spektru inovācijām;
šādu izmantošanu jo īpaši varētu paredzēt 
piemērošanai ar kognitīvo tehnoloģiju 
palīdzību spektra neizmantotajā daļā, ja 
iepriekš ir veikts atbilstošs ietekmes 
novērtējums;
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Or. en

Grozījums Nr. 234
Catherine Trautmann

Lēmuma priekšlikums
3. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) mudināt pasīvu infrastruktūras 
koplietošanu, ja tas būtu samērīgi un 
nediskriminējoši, kā to paredz Direktīvas 
2002/21/EK 12. pants;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Silvana Koch-Mehrin

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 un kas varētu
traucēt konkurencei (piemēram, kad tiek 
ieviesta Direktīva 2009/114/EK (pārskatītā 
GSM direktīva));

Or. en

Grozījums Nr. 236
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts
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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 un kas rada būtisku 
kaitējumu konkurencei, anulējot frekvenču 
lietošanas tiesības vai veicot citus 
pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Ioan Enciu

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 un kas rada būtisku 
kaitējumu konkurencei un tirgus 
izkropļojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Matthias Groote

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 

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

veic atsevišķi operatori, kas, ļoti iespējams, 
radītu konkurences izkropļojumus;

Or. de

Grozījums Nr. 239
Catherine Trautmann

Lēmuma priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) samazināt iekšējā tirgus sadrumstalotību, 
uzlabojot koordināciju un saskaņojot 
tehniskās izmantošanas nosacījumus un 
spektra pieejamību, ja vajadzīgs, ietverot 
starpvalstu pakalpojumu attīstību, un 
Savienības līmenī veicinot diversifikācijas 
radītus un apjomradītus ietaupījumus;

e) samazināt iekšējā tirgus sadrumstalotību, 
lai visā Eiropā radītu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus, uzlabojot 
koordināciju un saskaņojot tehniskās 
izmantošanas nosacījumus un spektra 
pieejamību, ja vajadzīgs, ietverot 
starpvalstu pakalpojumu attīstību, un 
Savienības līmenī veicinot diversifikācijas 
radītus un apjomradītus ietaupījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 240
Hella Ranner

Lēmuma priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lēmuma priekšlikums
3. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) paredzot tehniskos nosacījumus spektra 
piešķiršanai, pilnībā ņemt vērā attiecīgo 
starptautisko organizāciju apstiprinātas 
pētniecības rezultātus par 
elektromagnētiskā lauka starojuma 
iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību.

g) paredzot tehniskos nosacījumus spektra 
piešķiršanai, pilnībā ņemt vērā attiecīgo 
starptautisko organizāciju apstiprinātas 
pētniecības rezultātus par 
elektromagnētiskā lauka starojuma 
iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un 
tās piemērot tehnoloģiju un pakalpojumu 
ziņā neitrāli.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
3. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) paredzot tehniskos nosacījumus spektra 
piešķiršanai, pilnībā ņemt vērā attiecīgo 
starptautisko organizāciju apstiprinātas 
pētniecības rezultātus par 
elektromagnētiskā lauka starojuma 
iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību.

g) paredzot tehniskos nosacījumus spektra 
piešķiršanai, pilnībā ņemt vērā attiecīgo 
starptautisko organizāciju apstiprinātas 
pētniecības rezultātus par 
elektromagnētiskā lauka starojuma 
iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un 
tās piemērot tehnoloģiju un pakalpojumu 
ziņā neitrāli.

Or. en
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Grozījums Nr. 243
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
3. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) nodrošināt jaunu patēriņa produktu 
un tehnoloģiju pieejamību, tā garantējot 
atbalstu patērētājiem pārejai uz digitālo 
tehnoloģiju un efektīvu digitālās 
dividendes izmantošanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 244
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 licences un/vai rezervētām 
zinātniskajai pētniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 245

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
3. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) sekmē pašreizējo interneta protokolu 
un tehnoloģiju atkārtotu izmantošanu 
digitālā spektra pakalpojumiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 246

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
3. pants – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) samazināt Savienības oglekļa emisijas 
ietekmi, sekmējot bezvadu komunikācijas 
tīklu un lietojumu tehnisko efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 247
Paul Rübig

Lēmuma priekšlikums
3. pants – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) samazināt Savienības oglekļa emisijas 
ietekmi, sekmējot bezvadu sakaru tīklu un 
lietojumu tehnisko efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Jean-Pierre Audy

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. en

Grozījums Nr. 249
Jan Březina, Alajos Mészáros

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. janvārim 
pieņem platjoslas pakalpojumu attīstīšanai 
atbilstošus atļauju izsniegšanas un 
piešķiršanas pasākumus, kas ir cits citam 
līdzīgi, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2002/20/EK par 
elektronisko komunikāciju tīklu un 
pakalpojumu atļaušanu (atļauju 
izsniegšanas direktīva12), piemēram, ja 
iespējams un pamatojoties uz 
konsultācijām saskaņā ar 11. pantu, atļaujot 
attiecīgajiem virszemes pakalpojumu
uzņēmumiem tiešu vai netiešu pieeju 
blakusesošiem vismaz 10 MHz spektra 
blokiem, tādējādi ļaujot sasniegt iespējami 
augstāko jaudu un platjoslu ātrumu, kā 
arī paverot iespējas efektīvai konkurencei.

Or. en
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Grozījums Nr. 250
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 251
Catherine Trautmann

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, sadarbojoties ar Komisiju, 
veicina kolektīvo spektra izmantošanu, kā 
arī spektra koplietošanu.

2. Dalībvalstis, sadarbojoties ar Komisiju, 
veicina kolektīvo spektra izmantošanu, kā 
arī spektra koplietošanu un izmantošanu 
bez licences, piemēram, spektra 
neizmantotajās daļās, iepriekš veicot 
pienācīgu ietekmes izvērtējumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 252
Leonidas Donskis

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, sadarbojoties ar Komisiju, 
veicina kolektīvo spektra izmantošanu, kā 
arī spektra koplietošanu.

2. Dalībvalstis, sadarbojoties ar Komisiju, 
atbilstošos gadījumos veicina kolektīvo 
spektra izmantošanu, kā arī spektra 
koplietošanu, ļaujot attīstīties jaunajām 
tehnoloģijām, piemēram, kognitīvajam 
radio.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Jens Rohde, Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, sadarbojoties ar Komisiju, 
veicina kolektīvo spektra izmantošanu, kā 
arī spektra koplietošanu.

2. Dalībvalstis, sadarbojoties ar Komisiju, 
veicina kolektīvo spektra izmantošanu, kā 
arī spektra koplietošanu, izmantojot jaunās 
tehnoloģijas, piemēram, kognitīvo radio.

Or. en

Grozījums Nr. 254

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, sadarbojoties ar Komisiju, 
veicina kolektīvo spektra izmantošanu, kā 

2. Dalībvalstis, sadarbojoties ar Komisiju, 
veicina kolektīvo spektra izmantošanu, kā 
arī spektra koplietošanu un izmantošanu 
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arī spektra koplietošanu. bez licences.

Or. en

Grozījums Nr. 255

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā
Henri Weber

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 veltīta arī 
tāda aprīkojuma standartiem, kuru 
izmanto personas ar invaliditāti, 
vienlaikus neliedzot šīm personām tiesības 
pēc izvēles izmantot nestandarta 
aprīkojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis pastiprina pētniecību un 
izstrādi jauno tehnoloģiju, piemēram, 
kognitīvo tehnoloģiju jomā, jo to izstrāde 
nākotnē varētu radīt pievienoto vērtību 
spektra efektīvas izmantošanas ziņā.
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Or. en

Grozījums Nr. 257
Hella Ranner

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 
izmantošanu, kā arī esošo un jauno 
pakalpojumu un ierīču līdzāspastāvēšanu 
galalietotāju un patērētāju interesēs, un
izstrādā tādus pasākumus kā ieinteresēto 
personu dialogs un kompensēšanas 
mehānismi.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Giles Chichester

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 
izmantošanu. Turklāt dalībvalstis sekmē 
spektra nepārtrauktu, efektīvu 
izmantošanu gan tīklos, gan 
lietojumprogrammās.

Or. en
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Grozījums Nr. 259
Paul Rübig

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 
izmantošanu. Turklāt dalībvalstis ievieš 
stimulus efektīvai spektra izmantošanai 
gan tīklos, gan lietojumos.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Henri Weber, Philippe Lamberts

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 
izmantošanu, turklāt ievieš stimulus 
bezvadu datortehnikas un 
programmatūras ierīču spektra 
efektivitātes uzlabošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Catherine Trautmann

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka atlases 
nosacījumi un procedūras veicina 

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

ieguldījumus un efektīvu spektra 
izmantošanu, kā arī esošo un jauno 
pakalpojumu un ierīču līdzāspastāvēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Jens Rohde, Fiona Hall

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 
konkurenci un līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus visā Eiropā, ieguldījumus un 
efektīvu spektra izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 263
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. 264
Catherine Trautmann

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



PE460.855v01-00 28/100 AM\860614LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Turklāt dalībvalstis sekmē 
nepārtrauktu efektīvu spektra 
izmantošanu gan tīklos, gan iekārtās.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai novērstu iespējamo iekšējā tirgus 
sadrumstalotību dēļ atšķirīgiem atlases 
nosacījumiem un procedūrām attiecībā uz 
saskaņotu spektra joslu piešķiršanu 
elektronisko sakaru pakalpojumiem un 
atļauju to tirdzniecībai visās dalībvalstīs 
saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
9.b pantu, Komisija, sadarbojoties ar 
dalībvalstīm, izstrādā pamatnostādnes šādu 
joslu atļauju piešķiršanas nosacījumiem un 
procedūrām, jo īpaši attiecībā uz 
infrastruktūras koplietošanu un 
pārklājuma nosacījumiem.

5. Lai novērstu iespējamo iekšējā tirgus 
sadrumstalotību dēļ atšķirīgiem atlases 
nosacījumiem un procedūrām attiecībā uz 
saskaņotu spektra joslu piešķiršanu 
elektronisko sakaru pakalpojumiem un 
atļauju to tirdzniecībai visās dalībvalstīs 
saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
9.b pantu, Komisija, sadarbojoties ar 
dalībvalstīm, izstrādā pamatnostādnes šādu 
joslu atļauju piešķiršanas nosacījumiem un 
procedūrām, lai nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus visā Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai novērstu iespējamo iekšējā tirgus 
sadrumstalotību dēļ atšķirīgiem atlases 
nosacījumiem un procedūrām attiecībā uz 

5. Lai novērstu iespējamo iekšējā tirgus 
sadrumstalotību dēļ atšķirīgiem atlases 
nosacījumiem un procedūrām attiecībā uz 
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saskaņotu spektra joslu piešķiršanu 
elektronisko sakaru pakalpojumiem un 
atļauju to tirdzniecībai visās dalībvalstīs 
saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
9.b pantu, Komisija, sadarbojoties ar 
dalībvalstīm, izstrādā pamatnostādnes šādu 
joslu atļauju piešķiršanas nosacījumiem un 
procedūrām, jo īpaši attiecībā uz 
infrastruktūras koplietošanu un pārklājuma 
nosacījumiem.

saskaņotu spektra joslu piešķiršanu 
elektronisko sakaru pakalpojumiem un 
atļauju to tirdzniecībai visās dalībvalstīs 
saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
9.b pantu, Komisija, sadarbojoties ar 
dalībvalstīm un atbilstoši subsidiaritātes 
principam, izstrādā pamatnostādnes šādu 
joslu atļauju piešķiršanas nosacījumiem un 
procedūrām, jo īpaši attiecībā uz 
infrastruktūras koplietošanu un pārklājuma 
nosacījumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 267
Matthias Groote

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Šā panta 1. punktā noteiktos 
pasākumus veic papildus 900 MHz 
frekvenču joslas drīzai atbrīvošanai, 
rīkojoties saskaņā ar grozīto mobilo 
sakaru direktīvu. Šādi pasākumi nedrīkst 
izraisīt nekāda veida diskrimināciju un 
tajos jāaizliedz konkurences izkropļojumi, 
no kuriem labumu gūtu operatori, kas 
dominē tirgū.

Or. de

Grozījums Nr. 268
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 269
Silvana Koch-Mehrin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Šī panta 1. punktā noteiktos 
pasākumus veic papildus 900 MHz joslas 
drīzai un konkurenci veicinošai 
atbrīvošanai saskaņā ar Direktīvu 
2009/114/EK (pārskatīto „GSM” 
Direktīvu), tie ir nediskriminējoši un 
neizkropļo konkurenci tirgū jau 
pārstāvēto uzņēmumu interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Šī panta 1. punktā noteiktos 
pasākumus veic papildus 900 MHz joslas 
drīzai un konkurenci veicinošai 
atbrīvošanai saskaņā ar Direktīvu 
2009/114/EK (pārskatīto „GSM” 
Direktīvu), tie ir nediskriminējoši un 
neizkropļo konkurenci.
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Or. en

Grozījums Nr. 271

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis un Komisija ierosina 
pasākumus, lai samazinātu juridiskos 
šķēršļus un saistības, kas attiecas uz 
bezvadu režģtīkla un radio spektra 
izmantošanu interneta pakalpojumu 
sniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis veicina efektīvu konkurenci 
un nepieļauj konkurences traucējumus 
iekšējā elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu tirgū saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK 9. panta 7. punktu 
un Direktīvas 2002/20/EK 5. panta 
6. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 273
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis uztur un veicina efektīvu 
konkurenci un nepieļauj konkurences 
traucējumus gan iekšējā tirgū, gan 
atsevišķos dalībvalstu tirgos.

Or. ro

Grozījums Nr. 274
Giles Chichester

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Lai pilnībā īstenotu 1. punktā minētās 
saistības, un jo īpaši, lai nodrošinātu, ka ar 
uzkrāšanu, radiofrekvenču izmantošanas 
tiesību nodošanu vai grozīšanu netiek 
izkropļota konkurence, dalībvalstis, 
plānojot spektra piešķiršanu, rūpīgi 
izpēta, vai to teritorijā paredzētais spektra 
sadalījums, ņemot vērā esošo spektra 
sadalījumu konkurējošiem mobilo sakaru 
operatoriem, iespējami samazina vai 
izkropļo konkurenci attiecīgajos mobilo 
sakaru tīklos. Ja plānotā spektra 
sadalījums, 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
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Grozījums Nr. 275
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Lai pilnībā īstenotu 1. punktā minētās 
saistības, un jo īpaši, lai nodrošinātu, ka ar 
piekrišanu, uzkrāšanu, radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību nodošanu vai 
grozīšanu netiek izkropļota konkurence, 
dalībvalstis pirms spektra piešķiršanas 
plānošanas veic padziļinātu tirgus analīzi, 
izpētot, vai šāda piešķiršana, ņemot vērā 
esošās spektra tiesības, kas piešķirtas 
attiecīgajiem tirgus dalībniekiem,
iespējami izkropļo vai samazina 
konkurenci attiecīgajos mobilo sakaru 
tīklos. Ja spektra piešķiršana, iespējams, 
izkropļo vai samazina konkurenci, 
dalībvalstis pieņem piemērotākos 
pasākumus efektīvas konkurences 
veicināšanai un vismaz vienu no turpmāk 
minētajiem pasākumiem, kas neierobežo 
konkurences noteikumu piemērošanu:

Or. en

Grozījums Nr. 276
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

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



PE460.855v01-00 34/100 AM\860614LV.doc

LV

iezīmēm, piemēram, joslas zem 1 GHz, kas 
piešķirtas elektronisko sakaru 
pakalpojumiem;

pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 277
Jens Rohde, Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

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 uzņēmumam, vai var šādām 
izmantošanas tiesībām pievienot 
nosacījumus, piemēram, 
vairumtirdzniecības piekļuves 
nodrošināšana, dalībvalsts vai reģionālā 
viesabonēšana, atsevišķās joslās vai 
konkrētās joslu grupās ar līdzīgām 
iezīmēm, piemēram, joslas zem 1 GHz, kas 
piešķirtas elektronisko sakaru 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 278
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 

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 
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konkrētās joslu grupās ar līdzīgām 
iezīmēm, piemēram, joslas zem 1 GHz, kas 
piešķirtas elektronisko sakaru 
pakalpojumiem;

konkrētās joslu grupās ar līdzīgām 
iezīmēm, piemēram, joslas zem 1 GHz, kas
piešķirtas elektronisko sakaru 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 279
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) dalībvalstis var rezervēt noteiktu daļu 
spektra joslas vai joslu grupas, kas tiks 
piešķirta jauniem tirgus dalībniekiem, 
kuriem iepriekš spektrs nav bijis piešķirts 
vai arī kuriem piešķirtais spektrs ir bijis 
ievērojami mazāks, lai šādā veidā 
nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus gan sākotnējiem tirgus 
dalībniekiem, gan jaunajiem 
dalībniekiem, uz vienlīdzīgiem 
nosacījumiem garantējot piekļuvi 
zemākajām spektra joslām;

Or. en

Grozījums Nr. 280
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 
spektru, jaunajiem tirgus dalībniekiem 
rezervējot spektru frekvenču joslā vai 
joslu grupā ar līdzīgām īpašībām vai 
minētajās joslās spektru rezervējot 
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lietošanai bez licences;

Or. en

Grozījums Nr. 281
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dalībvalstis drīkst atteikties piešķirt 
jaunas izmantošanas tiesības vai atļaut 
jaunu spektra izmantošanu noteiktās joslās, 
vai var pievienot nosacījumus jauno 
izmantošanas tiesību piešķīrumam vai 
jauna spektra izmantošanas atļaujai, ja tas 
novestu pie spektra frekvenču uzkrāšanās 
atsevišķiem uzņēmējiem, kas var 
ievērojami kaitēt konkurencei.

b) dalībvalstis drīkst atteikties piešķirt 
jaunas izmantošanas tiesības vai atļaut 
jaunu spektra izmantošanu noteiktās joslās, 
vai var pievienot nosacījumus jauno 
izmantošanas tiesību piešķīrumam vai 
jauna spektra izmantošanas atļaujai, ja tas 
novestu pie spektra frekvenču uzkrāšanās 
atsevišķiem uzņēmējiem gadījumos, kad 
šāda uzkrāšanās var ievērojami kaitēt 
konkurencei.

Or. ro

Grozījums Nr. 282
Silvana Koch-Mehrin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) dalībvalstis drīkst grozīt esošās tiesības 
saskaņā ar Direktīvas 2002/20/EK 
14. pantu, ja tas ir nepieciešams, lai 
novērstu ex post pārmērīgu spektra 
frekvenču uzkrāšanos atsevišķiem 
uzņēmējiem, kas varētu kaitēt konkurencei 
(piemēram, kad tiek ieviesta Direktīva 
2009/114/EK (pārskatītā „GSM” 
Direktīva)).

Or. en
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Grozījums Nr. 283
Catherine Trautmann

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja dalībvalstis piemēro kādu no 
2.punktā izklāstītajiem pasākumiem, tās 
rīkojas, atbilstīgi procedūrām, kuras 
paredzētas, lai ieviestu minētos 
nosacījumus vai variētu tos, un kuras ir 
noteiktas 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 atļaušanu.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Catherine Trautmann

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. Šajā sakarībā 
un lai izvairītos no garām diskusijām, kas 
kavē ieviešanu, tā kaitējot klientiem, 
dalībvalstīm jāapsver iespēja noteikt 
termiņus sarunām ar īpašniekiem par 
pasīvu infrastruktūras izvietošanu. Ja pēc 
noteiktā termiņa beigām var uzskatīt, ka 
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vienošanās nav panākta, dod iespēju sākt 
jaunas sarunas.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Hella Ranner

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, kā arī, nosakot 
tādus pasākumus kā ieinteresēto pušu 
dialogs un kompensēšanas mehānismi, 
sekmē galalietotāju pieredzi darbā ar 
līdzāspastāvošiem jauniem un jau esošiem 
pakalpojumiem un ierīcēm.

Or. en

Grozījums Nr. 286

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

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, 
nav diskriminējošas un sekmē efektīvu 
konkurenci, novēršot jebkādu iespējamo 
konkurences noteikumu neievērošanu ES 
pilsoņu un patērētāju interesēs.

Or. en
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Grozījums Nr. 287
Gunnar Hökmark

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, novēršot 
jebkādu iespējamo konkurences 
noteikumu neievērošanu ES pilsoņu un 
patērētāju interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 288
Giles Chichester

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, novēršot 
jebkādu iespējamo konkurences 
noteikumu neievērošanu ES pilsoņu un 
patērētāju interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 289
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis nodrošina, ka elektronisko 
sakaru pakalpojumu atļauju un atlases 
procedūras nepieļauj lieku kavēšanos un 
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sekmē efektīvu konkurenci. sekmē efektīvu konkurenci ES pilsoņu un 
patērētāju interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Silvia-Adriana Ţicău

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, 
nodrošina paredzamus rezultātus un 
sekmē ieguldījumus un efektīvu 
konkurenci.

Or. ro

Grozījums Nr. 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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, 
nav diskriminējošas un sekmē efektīvu 
konkurenci.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Silvana Koch-Mehrin

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts



AM\860614LV.doc 41/100 PE460.855v01-00

LV

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, 
nav diskriminējošas un sekmē efektīvu 
konkurenci.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

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 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 atļaušanu.
______________________
*OV L 337, 18.12.2009., 37. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 294
Maria Da Graça Carvalho

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

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 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 atļaušanu.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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

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 Direktīvā 2009/140/EK, ar ko 
izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK 
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par kopējiem reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz elektronisko 
komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, 
Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi 
elektronisko komunikāciju tīkliem un ar 
tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju 
savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK 
par elektronisko komunikāciju tīklu un 
pakalpojumu atļaušanu.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

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

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 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 atļaušanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 297
András Gyürk

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neierobežojot pakalpojumu un 
tehnoloģiju neitralitātes principus, 
dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka Savienībā tiek piešķirts 
pārklājuma un jaudas ziņā pietiekams 
spektrs, lai nodrošinātu, ka bezvadu 
lietojumi efektīvi palīdz sasniegt mērķi līdz 
2020. gadam visiem iedzīvotājiem 
nodrošināt platjoslas piekļuvi ar ātrumu 
vismaz 30 Mb/s.

1. Neierobežojot pakalpojumu un 
tehnoloģiju neitralitātes principus, 
dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka Savienībā tiek piešķirts 
pārklājuma un jaudas ziņā pietiekams 
spektrs (tostarp atvilces maršrutēšanas 
tīkls), lai nodrošinātu, ka bezvadu lietojumi 
efektīvi palīdz sasniegt mērķi līdz 
2020. gadam visiem iedzīvotājiem 
nodrošināt platjoslas piekļuves ātrumu 
vismaz 30 Mb/s.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Leonidas Donskis

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neierobežojot pakalpojumu un 
tehnoloģiju neitralitātes principus, 
dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka Savienībā tiek piešķirts
pārklājuma un jaudas ziņā pietiekams 
spektrs, lai nodrošinātu, ka bezvadu 
lietojumi efektīvi palīdz sasniegt mērķi līdz 
2020. gadam visiem iedzīvotājiem 
nodrošināt platjoslas piekļuvi ar ātrumu 
vismaz 30 Mb/s.

1. Neierobežojot pakalpojumu un 
tehnoloģiju neitralitātes principus, 
dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka Savienībā ir pieejams
pārklājuma un jaudas ziņā pietiekams, 
harmonizēts spektrs, ļaujot tajā panākt 
augstāko platjoslas ātrumu pasaulē, lai 
nodrošinātu, ka bezvadu lietojumi un 
Eiropas līderpozīcija jauno pakalpojumu 
jomā efektīvi palīdz sasniegt ekonomikas 
izaugsmi, pildot mērķi līdz 2020. gadam 
visiem iedzīvotājiem nodrošināt ne 
mazāku platjoslas piekļuves ātrumu kā
30 Mb/s.
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Or. en

Grozījums Nr. 299
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neierobežojot pakalpojumu un 
tehnoloģiju neitralitātes principus, 
dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka Savienībā tiek piešķirts 
pārklājuma un jaudas ziņā pietiekams 
spektrs, lai nodrošinātu, ka bezvadu 
lietojumi efektīvi palīdz sasniegt mērķi līdz 
2020. gadam visiem iedzīvotājiem 
nodrošināt platjoslas piekļuvi ar ātrumu 
vismaz 30 Mb/s.

1. Neierobežojot pakalpojumu un 
tehnoloģiju neitralitātes principus, 
dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka Savienībā tiek piešķirts 
pārklājuma un jaudas ziņā pietiekams 
spektrs, lai nodrošinātu, ka bezvadu 
lietojumi efektīvi palīdz sasniegt mērķi līdz 
2020. gadam visiem iedzīvotājiem 
nodrošināt platjoslas tīkla kabeļa piekļuves
ātrumu vismaz 30 Mb/s.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Leonidas Donskis

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis līdz 2012. gada 1. janvārim 
atļauj visa ar Komisijas 
Lēmumu 2008/477/EK (2,5-2,69 GHz), 
2008/411/EK (3,4-3,8 GHz) un 
2009/766/EK (900/1800 MHz) norādītā 
spektra izmantošanu saskaņā ar 
nosacījumiem, kas nodrošina patērētājiem 
vieglu piekļuvi bezvadu platjoslas 
pakalpojumiem.

2. Dalībvalstis līdz 2012. gada 1. janvārim 
ar Komisijas Lēmumu 2008/477/EK 
nodrošina (2,5-2,69 GHz), 2008/411/EK 
(3,4-3,8 GHz) un 2009/766/EK 
(900/1800 MHz) joslu pieejamību, lai 
sekmētu bezvadu platjoslas pakalpojumu 
plašāku pieejamību ES iedzīvotāju un 
patērētāju interesēs, neskarot pastāvošos 
un citus nākotnes pakalpojumus, kuriem 
ir līdzvērtīga piekļuve šim spektram 
atbilstoši šajos Komisijas lēmumos 
minētajiem noteikumiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 301
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis līdz 2012. gada 1. janvārim 
atļauj visa ar Komisijas 
Lēmumu 2008/477/EK (2,5-2,69 GHz), 
2008/411/EK (3,4-3,8 GHz) un 
2009/766/EK (900/1800 MHz) norādītā
spektra izmantošanu saskaņā ar 
nosacījumiem, kas nodrošina patērētājiem 
vieglu piekļuvi bezvadu platjoslas 
pakalpojumiem.

2. Dalībvalstis līdz 2012. gada 1. janvārim 
atļauj visa ar Komisijas 
Lēmumu 2008/477/EK norādītā (2,5-
2,69 GHz), 2008/411/EK (3,4-3,8 GHz) un 
2009/766/EK (900/1800 MHz) spektra 
izmantošanu saskaņā ar nosacījumiem, kas 
nodrošina patērētājiem vieglu piekļuvi 
bezvadu platjoslas pakalpojumiem, 
neskarot pastāvošos un citus nākotnes 
pakalpojumus, kuriem ir līdzvērtīga 
piekļuve šim spektram atbilstoši Komisijas 
Lēmumā 2008/411/EK minētajiem 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis līdz 2012. gada 1. janvārim 
atļauj visa ar Komisijas 
Lēmumu 2008/477/EK (2,5-2,69 GHz), 
2008/411/EK (3,4-3,8 GHz) un 
2009/766/EK (900/1800 MHz) norādītā
spektra izmantošanu saskaņā ar 
nosacījumiem, kas nodrošina patērētājiem 
vieglu piekļuvi bezvadu platjoslas 
pakalpojumiem.

2. Dalībvalstis līdz 2012. gada 1. janvārim 
atļauj visa ar Komisijas 
Lēmumu 2008/477/EK norādītā (2,5-
2,69 GHz), 2008/411/EK (3,4-3,8 GHz) un 
2009/766/EK (900/1800 MHz) spektra 
izmantošanu saskaņā ar nosacījumiem, kas 
nodrošina patērētājiem vieglu piekļuvi 
bezvadu platjoslas pakalpojumiem; lai 
nodrošinātu saskaņošanu, 3,4–3,8 GHz 
joslas izmantošanai jābalstās uz 
standartizācijas iestāžu veiktā darba 
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rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 303

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis līdz 2012. gada 1. janvārim 
atļauj visa ar Komisijas 
Lēmumu 2008/477/EK (2,5-2,69 GHz), 
2008/411/EK (3,4-3,8 GHz) un 
2009/766/EK (900/1800 MHz) norādītā
spektra izmantošanu saskaņā ar 
nosacījumiem, kas nodrošina patērētājiem 
vieglu piekļuvi bezvadu platjoslas 
pakalpojumiem.

2. Dalībvalstis līdz 2012. gada 1. janvārim 
atļauj visa ar Komisijas 
Lēmumu 2008/477/EK norādītā (2,5-
2,69 GHz), 2008/411/EK (3,4-3,8 GHz) un 
2009/766/EK (900/1800 MHz) spektra 
izmantošanu saskaņā ar nosacījumiem, kas 
patērētājiem bez licences nodrošina
nediskriminējošu piekļuvi bezvadu 
platjoslas pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Catherine Trautmann

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis veicina to, ka elektronisko 
sakaru pakalpojumu sniedzēji 
nepārtraukti uzlabo savus tīklus atbilstoši 
jaunākajai, efektīvākajai tehnoloģijai, lai 
veidotu savas dividendes.

Or. en
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Grozījums Nr. 305
Leonidas Donskis

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 atbilstīgi
saskaņotajiem tehniskajiem nosacījumiem, 
kas noteikti atbilstīgi Lēmumam 
Nr. 676/2002/EK. Komisijai, atbildot uz 
attiecīgās dalībvalsts pieteikumu, jāatļauj 
īpašas atkāpes līdz 2015. gada beigām 
dalībvalstīm, kurām ārkārtēji valsts vai 
vietēji apstākļi, tostarp pārrobežu 
frekvenču koordinēšanas problēmas,
nepieļauj joslas pieejamību. Ja pārrobežu 
frekvenču koordinēšanas problēmas ar 
vienu vai vairākām trešām valstīm vēl 
joprojām kavē joslas pieejamību, Komisija 
atļauj īpašas ikgadējas atkāpes līdz minēto 
šķēršļu novēršanai. 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, lai apmierinātu pieaugošo 
pieprasījumu pēc bezvadu platjoslas.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Vladimir Urutchev

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

3. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. janvārim 
800 MHz joslu dara pieejamu elektronisko 
sakaru pakalpojumiem atbilstīgi
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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.

saskaņotajiem tehniskajiem nosacījumiem, 
kas noteikti atbilstīgi Lēmumam 
Nr. 2010/267/EK. Dalībvalstīm, kurām 
īpaši valsts vai vietēji apstākļi vai 
pārrobežu frekvenču koordinēšanas 
problēmas ar vienu vai vairākām trešām 
valstīm nepieļauj joslas pieejamību, 
Komisijas Lēmuma 2010/267/ES 
īstenošanu var atlikt līdz šādu šķēršļu 
novēršanai. Attiecīgās dalībvalstis ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā lēmuma 
stāšanās spēkā informē Komisiju par 
nodomu izmantot šajā punktā noteikto 
iespēju pagarināt īstenošanas termiņu.
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.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Lara Comi, Amalia Sartori

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 atbilstīgi
saskaņotajiem tehniskajiem nosacījumiem, 
kas noteikti atbilstīgi Lēmumam 
Nr. 676/2002/EK. Dalībvalstīm, kurām 
ārkārtēji valsts vai vietēji apstākļi nepieļauj 
joslas pieejamību Komisija, atbildot uz 
attiecīgās dalībvalsts atbilstoši motivētu 
pieteikumu, atļauj īpašas atkāpes līdz 
2015. gada beigām. Ja pārrobežu 
frekvenču koordinēšanas problēmas ar 
vienu vai vairākām trešām valstīm vēl 
joprojām kavē joslas pieejamību, Komisija 
var atļaut īpašas ikgadējas atkāpes līdz 
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šādu šķēršļu novēršanai. Saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK 9. pantu Komisija, 
sadarbojoties ar dalībvalstīm, pastāvīgi 
pārskata visa radio spektra izmantojumu 
un izvērtē, vai iespējams atbrīvot papildu 
spektru un darīt to pieejamu jauniem 
lietojumiem. Tas attiektos, piemēram, arī 
uz bezvadu un uz digitālo videoapraidi 
(DVB) balstītām tehnoloģijām kā papildu 
platformām mobilo ierīču pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 308
Jean-Pierre Audy

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 atbilstīgi
saskaņotajiem tehniskajiem nosacījumiem, 
kas noteikti atbilstīgi Lēmumam 
Nr. 676/2002/EK. Komisijai, atbildot uz 
attiecīgās dalībvalsts atbilstoši motivētu 
pieteikumu, jāatļauj īpašas atkāpes līdz 
2015. gada beigām dalībvalstīm, kurām 
ārkārtēji valsts vai vietēji apstākļi,
nepieļauj joslas pieejamību. Ja pārrobežu 
frekvenču koordinēšanas problēmas ar 
vienu vai vairākām trešām valstīm vēl 
joprojām kavē joslas pieejamību, Komisija 
var atļaut īpašas ikgadējas atkāpes līdz 
šādu šķēršļu novēršanai.
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 saistībā ar šā lēmuma 
8. pantā minēto uzskaiti.
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Or. en

Grozījums Nr. 309
Arturs Krišjānis Kariņš

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 atbilstīgi
saskaņotajiem tehniskajiem nosacījumiem, 
kas noteikti atbilstīgi Lēmumam 
Nr. 676/2002/EK. Komisijai, atbildot uz 
attiecīgās dalībvalsts atbilstoši motivētu 
pieteikumu, jāatļauj īpašas atkāpes līdz 
2015. gada beigām dalībvalstīm, kurām 
ārkārtēji valsts vai vietēji apstākļi nepieļauj 
joslas pieejamību. Ja pārrobežu frekvenču 
koordinēšanas problēmas ar vienu vai 
vairākām trešām valstīm vēl joprojām 
kavē joslas pieejamību, Komisija var 
atļaut īpašas ikgadējas atkāpes līdz šādu 
šķēršļu novēršanai. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 310
Peter Skinner

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. janvārim
800 MHz joslu dara pieejamu elektronisko 

3. Dalībvalstis līdz 2015. gada 17. jūnijam
800 MHz joslu dara pieejamu elektronisko 
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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.

sakaru pakalpojumiem atbilstīgi
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 no 300 MHz līdz 
3 GHz) un izvērtē, vai iespējams atbrīvot 
papildu spektru un darīt to pieejamu 
jauniem lietojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Jens Rohde

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, lai 
elektronisko sakaru pakalpojumiem
piešķirtu spektra frekvences atbilstīgi
saskaņotajiem tehniskajiem nosacījumiem, 
kas noteikti atbilstīgi Lēmumam 
Nr. 676/2002/EK. Tikai izņēmuma 
gadījumus un ja atbilstoši pamatojamu, 
vēsturisku iemeslu dēļ joslas pieejamība 
nav iespējama, Komisija var atļaut īpašas 
atkāpes līdz 2015. gadam.

Or. en
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Grozījums Nr. 312
Henri Weber

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 atbilstīgi
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 300 MHz līdz 6GHz 
spektra izmantojumu un izvērtē, vai 
iespējams atbrīvot papildu spektru un darīt 
to pieejamu jauniem lietojumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 313
Paul Rübig

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 

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

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 no 300 MHz līdz 
3 GHz) un izvērtē, vai iespējams atbrīvot 
papildu spektru un darīt to pieejamu 
jauniem lietojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 314
Giles Chichester

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 atbilstīgi
saskaņotajiem tehniskajiem nosacījumiem, 
kas noteikti atbilstīgi Lēmumam 
Nr. 676/2002/EK. Tikai tehniski atbilstoši 
pamatotu iemeslu dēļ 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, lai apmierinātu pieaugošo 
pieprasījumu pēc bezvadu platjoslas un 
jauniem lietojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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 
zem 1 GHz un, pamatojoties uz tirgus 
pieredzi saistībā ar jaunajiem 
pakalpojumiem, ko sniedz 800 MHz 
frekvenču joslā, izvērtē, vai iespējams 
atbrīvot papildu spektru un darīt to 
pieejamu jauniem lietojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 316
Hella Ranner

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 

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, pamatojoties uz tirgus 
pieredzi saistībā ar jaunajiem 
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pieejamu jauniem lietojumiem. pakalpojumiem, ko sniedz 800 MHz 
frekvenču joslā, izvērtē, vai iespējams 
atbrīvot papildu spektru un darīt to 
pieejamu jauniem lietojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 317

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

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 spektra izmantojumu 
zem 1 GHz, frekvenču joslā no 300 MHz 
līdz 6GHz, un izvērtē, vai iespējams 
atbrīvot papildu spektru un darīt to 
pieejamu jauniem lietojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 318
Angelika Niebler

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 visa spektra 
izmantojumu un izvērtē, vai iespējams 
atbrīvot papildu spektru un darīt to 
pieejamu jauniem lietojumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 319
Jan Březina, Alajos Mészáros

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
tiek aicināta veikt atbilstoša līmeņa 
pasākumus, lai visā Savienībā panāktu 
1,5 GHz joslas (1 452–1 492 MHz) —
joslas, ko jau tagad kopīgi izmanto gan 
satelītos, gan uz zemes — un 2,3 GHz 
joslas (2 300–2 400 MHz) turpmāku 
saskaņošanu un efektīvāku izmantošanu 
bezvadu platjoslas pakalpojumiem. 
Komisija pastāvīgi uzrauga pieprasījumu 
pēc bezvadu platjoslas pakalpojumu 
jaudas un atbilstoši pamatotos gadījumos 
sadarbībā ar dalībvalstīm izvērtē 
pasākumu nepieciešamību, lai 
harmonizētu papildu spektra joslas, 
piemēram, 700 MHz joslu (694–790 
MHz), lai apmierinātu pieprasījumu pēc 
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mobilajiem platjoslas pakalpojumiem, 
kuri satur galvenokārt audiovizuālus 
materiālus. Šāda turpmāka saskaņošana 
jāveic, neierobežojot tehniskos 
risinājumus, ko var pieņemt visā 
Savienībā, un to veicot, ir jānodrošina 
līdzvērtīgi konkurences apstākļi dažādiem 
tehnoloģiskiem risinājumiem, kā arī 
jāatbalsta tas, ka Savienībā veidojas 
Eiropas mēroga operatori.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
tiek aicināta veikt atbilstoša līmeņa 
pasākumus, lai panāktu 1,5 GHz joslas 
(1 452–1 492 MHz) un 2,3 GHz joslas 
(2 300–2 400 MHz) saskaņošanu un 
izmantošanu bezvadu platjoslas 
pakalpojumiem. Komisija pastāvīgi 
uzrauga pieprasījumu pēc bezvadu 
platjoslas pakalpojumu jaudas un 
atbilstoši pamatotos gadījumos sadarbībā 
ar dalībvalstīm izvērtē pasākumu 
nepieciešamību, lai harmonizētu papildu 
spektra joslas, piemēram, 700 MHz joslu 
(694–790 MHz). Dalībvalstis nodrošina, 
ka atbilstošos gadījumos izmantotā 
spektra pārejas vai pārdales izmaksas tiek 
pienācīgi kompensētas saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 321
Leonidas Donskis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
tiek aicināta veikt atbilstoša līmeņa 
pasākumus, lai panāktu 1,5 GHz joslas 
(1 452–1 492 MHz) un 2,3 MHz joslas 
(2 300–2 400 MHz) saskaņošanu un 
izmantošanu bezvadu platjoslas 
pakalpojumiem. Komisija pastāvīgi 
uzrauga pieprasījumu pēc bezvadu 
platjoslas pakalpojumu jaudas un 
atbilstoši pamatotos gadījumos sadarbībā 
ar dalībvalstīm izvērtē pasākumu 
nepieciešamību, lai harmonizētu papildu 
spektra joslas, piemēram, 700 MHz joslu 
(694–790 MHz).
Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstošos 
gadījumos izmantotā spektra pārejas vai 
pārdales izmaksas tiek pienācīgi 
kompensētas saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
tiek aicināta novērtēt, vai ir nepieciešams 
un iespējams harmonizēt papildu spektra 
joslas bezvadu platjoslas pakalpojumiem, 
ņemot vērā 8. pantā minēto uzskaiti un 
ievērojot spēkā esošos reglamentējošos 
noteikumus. Komisija pastāvīgi uzrauga 
pieprasījumu pēc bezvadu platjoslas 
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pakalpojumu jaudas un atbilstoši 
pamatotos gadījumos sadarbībā ar 
dalībvalstīm izvērtē pasākumu 
nepieciešamību, lai harmonizētu papildu 
spektra joslas.
Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstošos 
gadījumos izmantotā spektra pārejas vai 
pārdales izmaksas tiek pienācīgi 
kompensētas saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 323
Hella Ranner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
tiek aicināta veikt atbilstoša līmeņa 
pasākumus, lai panāktu 900 MHz joslas 
un 2,3 GHz joslas (2 300–2 400 MHz) 
saskaņošanu un efektīvu izmantošanu 
bezvadu platjoslas pakalpojumiem. 
Komisija pastāvīgi uzrauga pieprasījumu 
pēc bezvadu platjoslas pakalpojumu 
jaudas. Dalībvalstis nodrošina, ka 
izmantotā spektra pārejas vai pārdales 
izmaksas tiek pienācīgi kompensētas 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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

3.a Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
veic atbilstošus pasākumus, lai 
harmonizētu jebkuru papildu spektru, kas 
nepieciešams, lai apmierinātu patērētāju 
pieaugošo pieprasījumu pēc platjoslas 
mobilajiem sakariem un citiem jauniem 
bezvadu sakaru pakalpojumiem, tostarp 
harmonizējot 1,5GHz un 2,3GHz joslu un 
pārskatot spektra izmantojumu zem 
1 GHz, kā arī iespēju harmonizēt 700MHz 
joslu, par kuru Komisija vēlākais līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniegs 
priekšlikumus saistībā ar tās iespējamo 
turpmāko darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 325
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
tiek aicināta veikt atbilstoša līmeņa 
pasākumus, lai panāktu 900 MHz joslas 
un 2,3 GHz joslas (2 300–2 400 MHz) 
saskaņošanu un efektīvu izmantošanu 
bezvadu platjoslas pakalpojumiem. 
Komisija pastāvīgi uzrauga pieprasījumu 
pēc bezvadu platjoslas pakalpojumu 
jaudas. Dalībvalstis nodrošina, ka 
izmantotā spektra pārejas vai pārdales 
izmaksas tiek pienācīgi kompensētas 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 326
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
tiek aicināta veikt atbilstoša līmeņa 
pasākumus, lai panāktu 1,5 MHz joslas 
(1 452–1 492 MHz) un 2,3 GHz joslas 
(2 300–2 400 MHz) saskaņošanu un 
izmantošanu bezvadu platjoslas 
pakalpojumiem. Komisija pastāvīgi 
uzrauga pieprasījumu pēc bezvadu 
platjoslas pakalpojumu jaudas un 
papildus veic pasākumus, lai sekmētu otro 
digitālo dividendi (698–790 MHz), un 
apsver ilgāka termiņa konverģenci 
attiecībā uz pakalpojumiem, kuros 
izmanto 470–698 MHz.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Pilar del Castillo Vera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
novērtē, vai ir iespējams atbrīvot un darīt 
pieejamu papildu spektru, piemēram, 700 
MHz joslas diapazonā. Šajā novērtējumā 
ņem vērā: spektra tehnoloģiju attīstību, 
iespējamās radio un televīzijas apraides 
vajadzības nākotnē un spektra trūkuma 
citās joslās, kas ir piemērotas bezvadu 
platjoslas pārklājumam.

Or. en
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Grozījums Nr. 328
Hella Ranner

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 
citus esošos 800 MHz frekvenču joslas 
lietotājus. Dalībvalstis izskata iespējas un, 
ja nepieciešams, veic atbilstošus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 800 MHz 
frekvenču joslas pārdale negatīvi 
neietekmē galalietotāju spēju izmantot ar 
radio nesaistītas ierīces un iekārtas, kas 
atbilst spēkā esošajiem standartiem un kas 
darbojas tajā pašā spektra joslā.

Or. en

Grozījums Nr. 329
Catherine Trautmann

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 

4. Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju 
nodrošina to, ka mazapdzīvotos apgabalos 
tiek veicināta piekļuves nodrošināšana 
platjoslas pakalpojumiem, izmantojot 790-
862 MHz (800 MHz) joslu, jo īpaši, 
izmantojot pārklājuma nodrošināšanas 
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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.

saistības.

Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju izskata
iespējas un, ja nepieciešams, veic
tehniskus un reglamentējošus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka programmas izstrādei 
un īpašo pasākumu (PMSE) lietotājiem ir 
pieejams pietiekams spektra diapazons. 
Komisijai jāmudina dalībvalstis 
nodrošināt, lai savlaicīgi būtu pieejami 
pietiekami līdzekļi pārejas tiešo izmaksu 
un to tiešo izmaksu segšanai, kas saistītas 
ar PMSE un apraides pakalpojumu 
aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Teresa Riera Madurell

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 
ka attiecībā uz tiem ciparu virszemes 
televīziju kanāliem (DTT), kuri patlaban 
darbojas šajā joslā un kuri ir jāpārceļ uz 
diapazonu zem 790 MHz, atbilstīgi tiek 
kompensētas izmaksas, ko 
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raidorganizācijām un lietotājiem radīs 
dubultās apraides periods vai arī 
pārraides vai uztveres iekārtu pielāgošana 
jaunajiem kanāliem.

Or. en

Grozījums Nr. 331
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju 
nodrošina to, ka mazapdzīvotos apgabalos 
tiek veicināta piekļuves nodrošināšana 
platjoslas saturam un pakalpojumiem, 
izmantojot 790-862 MHz (800 MHz) joslu, 
jo īpaši, izmantojot pārklājuma 
nodrošināšanas saistības. To darot, tās 
nodrošina, ka 800 MHz frekvenču joslas 
atbrīvošana negatīvi neietekmē 
programmas izstrādes un īpašo pasākumu 
(PMSE) lietotājus, kā arī pašreizējās un 
turpmākās radioapraides darbības, un 
veic atbilstīgus pasākumus, lai esošajiem 
lietotājiem kompensētu visas izmaksas, 
kas tiem radīsies saistībā ar šo pāreju.

Or. de

Grozījums Nr. 332
Petra Kammerevert

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju 
nodrošina to, ka mazapdzīvotos apgabalos 
tiek veicināta piekļuves nodrošināšana 

4. Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju 
nodrošina to, ka mazapdzīvotos apgabalos 
tiek veicināta piekļuves nodrošināšana 
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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.

platjoslas saturam un pakalpojumiem, 
izmantojot 790-862 MHz (800 MHz) joslu, 
jo īpaši, izmantojot pārklājuma 
nodrošināšanas saistības. To darot, tās 
nodrošina, ka 800 MHz frekvenču joslas 
atbrīvošana negatīvi neietekmē 
programmas izstrādes un īpašo pasākumu 
(PMSE) lietotājus, kā arī pašreizējās un 
turpmākās radioapraides darbības, un 
veic atbilstīgus pasākumus, lai esošajiem 
lietotājiem kompensētu visas izmaksas, 
kas tiem radīsies saistībā ar šo pāreju.

Or. de

Grozījums Nr. 333
Jean-Pierre Audy

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 pakalpojumiem, izmantojot 790-
862 MHz (800 MHz) joslu, jo īpaši, 
izmantojot pārklājuma nodrošināšanas 
saistības.

Dalībvalstis un Komisija izskata iespējas 
un attiecīgā gadījumā veic pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka programmas izstrādei un 
īpašo pasākumu (PMSE) lietotājiem ir 
pieejams pietiekams spektra diapazons.

Or. en
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Grozījums Nr. 334
Sabine Verheyen

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, kā 
arī esošos un turpmākos 
raidpakalpojumus. Te ietilpst arī 
pasākumi traucējumu novēršanai. 

Or. en

Grozījums Nr. 335
Henri Weber

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 veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka 800 MHz frekvenču joslas atbrīvošana 
negatīvi neietekmē programmas izstrādes 
un īpašo pasākumu (PMSE) lietotājus, kā 
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arī nepārtrauc esošos raidpakalpojumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 336
Silvia-Adriana Ţicău

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 garantēta piekļuves nodrošināšana 
platjoslas saturam un pakalpojumiem, 
piemēram, 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.

Or. ro

Grozījums Nr. 337
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

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

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 
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atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
800 MHz frekvenču joslas atbrīvošana 
negatīvi neietekmē programmas izstrādes 
un īpašo pasākumu (PMSE) lietotājus.

atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
800 MHz frekvenču joslas atbrīvošana 
negatīvi neietekmē programmas izstrādes 
un īpašo pasākumu (PMSE) lietotājus un 
citus esošos 800 MHz frekvenču joslas 
lietotājus.

Or. en

Grozījums Nr. 338
Patrizia Toia

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. 339
Giles Chichester

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju 
nodrošina to, ka mazapdzīvotos apgabalos 

4. Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju 
nodrošina to, ka mazapdzīvotos apgabalos 
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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.

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. 340
Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis kopā ar Komisiju īsteno 
nepieciešamos tehniskos un regulatīvos 
pasākumus, lai nerastos savstarpēji 
traucējumi elektronisko sakaru 
pakalpojumiem 800 MHz frekvenču joslā, 
kas paredzēta apraides pakalpojumiem, 
un tiem PMSE lietotājiem, kuri izmanto 
joslu zem 790 MHz.
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. fr
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Grozījums Nr. 341
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
izvērtē iespējas spektra plašākai 
piešķiršanai bez licences bezvadu 
piekļuves sistēmu vajadzībām, tostarp 
vietējiem radiotīkliem, ko paredz Lēmums 
2005/513/EK attiecībā uz ievērojami 
plašāku 5GHz joslas daļu, ņemot vērā 
8. pantā minēto uzskaiti, lai ievērotu šīs 
jomas turpmāko standartu prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 342
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
izvērtē iespējas spektra plašākai 
piešķiršanai bez licences bezvadu 
piekļuves sistēmu vajadzībām, tostarp 
vietējiem radiotīkliem, ko paredz Lēmums 
2005/513/EK attiecībā uz 8. pantā minēto 
uzskaiti, un atkarībā no spektra 
izmantošanas citiem lietojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Giles Chichester

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 344
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju 
veic visus nepieciešamos tehniskos un 
reglamentējošos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka traucējumi neapgrūtina 
radioapraides pakalpojumu sniedzēju un 
(PMSE) lietotāju darbību.

Or. de

Grozījums Nr. 345
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisijai jāmudina dalībvalstis 
nodrošināt, ka savlaicīgi ir pieejami
pietiekami līdzekļi pārejas izmaksu un to 
izmaksu segšanai, kas saistītas ar 
pasākumiem apraides pakalpojumu 
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traucējumu ierobežošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Jan Březina, Alajos Mészáros

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Komisija tiek aicināta prioritāri pieņemt 
atbilstošus pasākumus saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK 9.b panta 
3. punktu, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
Savienības robežās atļauj spektra 
izmantošanas tiesību tirdzniecību 
saskaņotās 790-862 MHz (“800 MHz 
joslas”), 880-915 MHz, 925-960 MHz, 
1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-
1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-
2170 MHz, 2,5 -2,69 GHz un 3,4-3,8 GHz 
joslās, un citu papildu šā spektra daļu 
atbrīvo mobilajiem pakalpojumiem, 
neskarot pastāvošos un citus turpmāk 
sniedzamos pakalpojumus, kuriem ir 
līdzvērtīga piekļuve šim spektram 
atbilstoši Komisijas lēmumos minētajiem 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 347
Jens Rohde, Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija tiek aicināta prioritāri pieņemt 
atbilstošus pasākumus saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK 9.b panta 

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

3. punktu, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
Savienības robežās atļauj spektra 
izmantošanas tiesību tirdzniecību 
saskaņotās 790-862 MHz (“800 MHz 
joslas”), 880-915 MHz, 925-960 MHz, 
1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-
1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-
2170 MHz, 2,5 -2,69 GHz un 3,4-3,8 GHz 
joslās un visās citās joslās, ko var atbrīvot 
un harmonizēt mobilajiem platjoslas 
pakalpojumiem un citiem jauniem 
bezvadu sakaru pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Leonidas Donskis

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 349
Robert Goebbels

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 6. punkts
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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 lauku, attālākajos un 
mazapdzīvotos reģionos, dalībvalstis un
Komisija nodrošina pietiekamu frekvenču 
spektru, lai sniegtu saskaņotus 
satelītpakalpojumus, kas ļauj piekļūt 
internetam un piegādāt audiovizuāla 
satura materiālus. Ņemot vērā atbilstošos 
pētījumus par savietojamību, var apsvērt 
papildu frekvenču joslu tehnisku 
saskaņošanu atbilstīgi Lēmuma 
676/2002/EK nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 350
Jan Březina, Alajos Mészáros

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 lauku, attālākajos un 
mazapdzīvotos reģionos, dalībvalstis un
Komisija nodrošina pietiekamu frekvenču
spektru, lai sniegtu saskaņotus 
satelītpakalpojumus, kas ļauj piekļūt 
internetam un piegādāt audiovizuāla 
satura materiālus. Ņemot vērā atbilstošos 
pētījumus par savietojamību, var apsvērt 
papildu frekvenču joslu tehnisku 
saskaņošanu atbilstīgi Lēmuma 
676/2002/EK nosacījumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 351
Leonidas Donskis

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 var noskaidrot, vai ir pieejams 
pietiekams frekvenču spektrs, lai sniegtu 
platjoslas satelītpakalpojumus, kas ļauj
piekļūt internetam.

Or. en

Grozījums Nr. 352
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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 pietiekamam
frekvenču spektram, lai sniegtu saskaņotus
platjoslas satelītpakalpojumus, ļaujot 
piekļūt internetam par cenu, kas 
salīdzināma ar virszemes sistēmu 
pakalpojumu cenu.

Or. en
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Grozījums Nr. 353
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 pietiekamam
frekvenču spektram, lai sniegtu platjoslas
satelītpakalpojumus, ļaujot piekļūt 
internetam par cenu, kas salīdzināma ar
virszemes sistēmas pakalpojumu cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 354
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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
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Grozījums Nr. 355
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

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

Grozījums Nr. 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 pietiekami daudzām 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 virszemes 
sistēmas pakalpojumu cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 357
Catherine Trautmann

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju 
pārbauda iespēju padarīt pieejamākas 
pikošūnu–tipa bāzes stacijas (picocells) 
un femtošūnu–tipa bāzes stacijas 
(femtocells) un palielināt to izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 358
Ioan Enciu

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm veic 
pētījumus un pārbauda iespēju izstrādāt 
atļauju piešķiršanas sistēmu, kas veicinātu 
oglekļa satura samazināšanas politiku, 
taupot spektra izmantošanas enerģiju, kā 
arī padarot spektru pieejamu bezvadu 
tehnoloģijām ar potenciālu uzlabot 
enerģijas taupīšanu, tostarp viedajiem 
energotīkliem un viedmērierīču sistēmām.

2. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm veic 
pētījumus un pārbauda iespēju izstrādāt 
atļauju piešķiršanas sistēmu, kas veicinātu 
oglekļa satura samazināšanas politiku, 
taupot spektra izmantošanas enerģiju, kā 
arī padarot spektru pieejamu bezvadu 
tehnoloģijām ar potenciālu uzlabot 
enerģijas ietaupījumus un 
energoefektivitāti, tostarp viedajiem 
energotīkliem un viedmērierīču sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 359
Catherine Trautmann

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
paplašina 2. punktā minētos pētījumus, lai 
palielinātu citu izplatīšanas tīklu, 
piemēram, ūdensapgādes sistēmas, 
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efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Gunnar Hökmark

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisiju izpēta, cik liels ir pieprasījums 
pēc sabiedrības aizsardzībai un katastrofu 
seku novēršanai (SAKSN) paredzētā 
spektra, kādas ir iespējas izmantot šo 
spektru arī militārām vajadzībām un 
iespējas SAKSN vajadzībām izmantot 
komerciālus tīklus, lai nodrošinātu, ka
atbilstoši saskaņotiem nosacījumiem ir 
pieejams pietiekama jauda, 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. 361
Petra Kammerevert

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju
nodrošina, ka atbilstoši saskaņotiem 
nosacījumiem ir pieejams pietiekams 
spektrs, lai atbalstītu drošības pakalpojumu 
attīstību un saistītu ierīču brīvu apriti, kā 
arī sabiedrības aizsardzības, civilās 
aizsardzības un katastrofu seku novēršanas 
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savietojamu risinājumu izstrādi. novatorisku savietojamu risinājumu 
izstrādi. Tādā veidā netiek ietekmētas 
radioapraidē izmantojamās frekvences.

Or. de

Grozījums Nr. 362
Hella Ranner

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju
nodrošina, ka atbilstoši saskaņotiem 
nosacījumiem ir pieejams pietiekams 
spektrs, lai atbalstītu drošības pakalpojumu 
attīstību un saistītu ierīču brīvu apriti, kā 
arī sabiedrības aizsardzības, civilās 
aizsardzības un katastrofu seku novēršanas 
novatorisku savietojamu risinājumu 
izstrādi. Tādā veidā netiek ietekmētas 
radioapraidē izmantojamās frekvences.

Or. de

Grozījums Nr. 363
Catherine Trautmann

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija nodrošina, ka atbilstoši
saskaņotiem nosacījumiem un saskaņotās 
frekvenču joslās 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 364
Jens Rohde, Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 365

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 366
Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Hella Ranner

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 367
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 368
Vladimir Urutchev

Lēmuma priekšlikums
7. pants - 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pasākumi, kas ietekmē radiofrekvenču 
joslas, kuras kāda dalībvalsts izmanto 
vienīgi sabiedrības drošības un 
aizsardzības vajadzībām.
Ja kāds konkrēts pasākums ietekmē 
radiofrekvenču joslas, kuras kāda 
dalībvalsts izmanto vienīgi sabiedrības 
drošības un aizsardzības vajadzībām, un 
ja šo frekvenču joslu atbrīvošana 
nozīmētu pārmērīgu slogu, šī dalībvalsts 
var turpināt lietot minētās joslas 
sabiedrības drošības un aizsardzības 
vajadzībām tik ilgi, līdz pakāpeniski tiek 
slēgtas sistēmas, kas šajā joslā darbojas 
laikā, kad tiek paziņots par konkrēto 
saskaņošanas pasākumu. Dalībvalstis 
noteiktajā kārtībā par savu lēmumu 
paziņo Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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 to dalībvalstu palīdzību, 
kuras sniedz visu nepieciešamo
informāciju par spektra izmantošanu, 
izveido esošās spektra izmantošanas
uzskaiti. Sniegtā informācija ir pietiekami 
detalizēta, lai uzskaitē varētu novērtēt 
frekvenču spektra izmantošanas 
efektivitāti, kā arī noteikt Savienības 
spektra iespējamās vajadzības nākotnē, jo 
īpaši diapazonā no 300 MHz līdz 3 GHz.
Vajadzības gadījumā dalībvalstis sniedz 
informāciju, pamatojoties uz izsniegtajām 
licencēm un iekļaujot tajā datus gan par 
komerciālajiem, gan publiskā sektora 
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lietotājiem, bet neizpaužot 
uzņēmējdarbībai svarīgu un 
konfidenciālu informāciju. 

Or. en

Grozījums Nr. 370
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai visu 
attiecīgo informāciju par spektra joslām, 
kuras nākotnē varētu tikt pārdalītas, 
piemēram, to neefektivitātes vai arī 
tehnoloģijas attīstības dēļ. Veiktā uzskaite 
palīdzēs Komisijai noteikt spektra joslas, 
kuras varētu būt piemērotas 
saskaņošanai, lai atbalstītu šajā lēmumā 
izklāstītās Savienības politikas darbības. 
Tai ir jāveicina arī inovācijas un
konkurence iekšējā tirgū par labu 
privātiem un publiskiem lietotājiem, 
vienlaikus ņemot vērā iespējamo pozitīvo 
un negatīvo ietekmi uz šādu joslu 
esošajiem lietotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 371
Jan Březina, Alajos Mészáros

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 

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

kāds Savienībā nākotnē būs pieprasījums 
pēc spektra. Šādas uzskaites sākumposmā 
iekļauj frekvences diapazonā no 300 MHz 
līdz 3 GHz.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Giles Chichester

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 to dalībvalstu palīdzību, 
kuras sniedz visu attiecīgo informāciju par 
spektra izmantošanu, izveido uzskaiti par 
visa esošā radio spektra izmantošanu un 
iespējamajām vajadzībām pēc Savienības 
spektra nākotnē.

Or. en

Grozījums Nr. 373
Catherine Trautmann

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

Or. en
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Grozījums Nr. 374

Jens Rohde
Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

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 to 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 6 GHz.

Or. en

Grozījums Nr. 375
Henri Weber

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 to 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 6 GHz.

Or. fr

Grozījums Nr. 376
Pilar del Castillo Vera

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts



PE460.855v01-00 88/100 AM\860614LV.doc

LV

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 to 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 6 GHz.

Or. en

Grozījums Nr. 377
Maria Da Graça Carvalho

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 to 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

Grozījums Nr. 378
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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 

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

uzskaiti, jo īpaši diapazonā no 300 MHz 
līdz 5 GHz.

Or. en

Grozījums Nr. 379
Paul Rübig

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 to 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

Grozījums Nr. 380
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

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 to 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
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Grozījums Nr. 381
Jean-Pierre Audy

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 382
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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. 
Tā arī nodrošina, ka gadījumā, ja spektra 
izmantošana nav optimāla, tiek veikti 
nepieciešamie pasākumi, lai pēc iespējas 
palielinātu izmantošanas efektivitāti. Tajā 
ņem vērā vajadzības pēc spektra nākotnē, 
pamatojoties uz patērētāju un uzņēmēju 
prasībām, un iespēju šādas vajadzības 
apmierināt.

Or. de
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Grozījums Nr. 383
Catherine Trautmann

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 pārredzamiem, skaidri un 
kopīgi definētiem 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.

Or. en

Grozījums Nr. 384
Patrizia Toia

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. 385
Pilar del Castillo Vera

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.

Or. en

Grozījums Nr. 386
Giles Chichester

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 
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vajadzības apmierināt.

Or. en

Grozījums Nr. 387
Henri Weber

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. fr

Grozījums Nr. 388
Gaston Franco

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 

2. Uzskaite, kas minēta 1. punktā, ļauj, 
pamatojoties uz skaidri definētiem 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 
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vajadzības apmierināt. nākotnē, pamatojoties uz patērētāju un 
uzņēmēju prasībām, un iespēju šādas 
vajadzības apmierināt.

Or. fr

Grozījums Nr. 389
Jan Březina, Alajos Mészáros

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, tostarp ilgtermiņa vajadzības, 
pamatojoties uz patērētāju un uzņēmēju 
prasībām, un iespēju šādas vajadzības 
apmierināt.

Or. en

Grozījums Nr. 390

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

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.

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.
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Tajā ņem vērā vajadzības pēc spektra 
nākotnē, pamatojoties uz patērētāju un
uzņēmēju prasībām, un iespēju šādas 
vajadzības apmierināt.

Tajā ņem vērā vajadzības pēc spektra 
nākotnē, pamatojoties uz patērētāju, 
kopienu, uzņēmēju un operatoru
prasībām, un iespēju šādas vajadzības 
apmierināt.

Or. en

Grozījums Nr. 391
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzskaitē, kas minēta 1. punktā, 
pārskata privāto un valsts lietotāju dažādu 
radiofrekvenču spektra izmantošanas 
veidus un palīdz identificēt spektra joslas, 
ko varētu piešķirt vai pārdalīt, lai 
palielinātu to efektīvu izmantošanu, 
veicinātu inovācijas un konkurenci 
iekšējā tirgū par labu privātiem un 
publiskiem lietotājiem, vienlaikus ņemot 
vērā iespējamo pozitīvo un negatīvo 
ietekmi uz šādu joslu esošajiem 
lietotājiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 392
Jan Březina, Alajos Mészáros

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzskaitē, kas minēta 1. punktā, pārskata 
privāto un valsts lietotāju dažādu 
radiofrekvenču spektra izmantošanas 
veidus un palīdz identificēt spektra joslas, 
ko varētu piešķirt vai pārdalīt, lai 

3. Uzskaitē, kas minēta 1. punktā, pārskata 
privāto un valsts lietotāju dažādu 
radiofrekvenču spektra izmantošanas 
veidus un palīdz identificēt spektra joslas, 
ko varētu piešķirt vai pārdalīt, lai 
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palielinātu to efektīvu izmantošanu, 
veicinātu inovācijas un konkurenci iekšējā 
tirgū par labu privātiem un publiskiem 
lietotājiem, vienlaikus ņemot vērā 
iespējamo pozitīvo un negatīvo ietekmi uz 
šādu joslu esošajiem lietotājiem.

palielinātu to efektīvu izmantošanu, 
veicinātu inovācijas un konkurenci iekšējā 
tirgū par labu privātiem un publiskiem 
lietotājiem, vienlaikus ņemot vērā 
iespējamo pozitīvo un negatīvo ietekmi uz 
šādu joslu esošajiem lietotājiem, tostarp 
ietekmi, kādu šī darbība atstās ārpus 
Eiropas Savienības robežām.

Or. en

Grozījums Nr. 393
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 kādai 
dalībvalstij kaimiņos esošās trešās valstīs, 
kurai varētu būt tieša vai netieša ietekme 
uz spektra izmantošanu Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 394

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija, pielietojot izmēģinājuma 
lietojumprogrammas, izpēta režģtīkla 
tehnoloģiju potenciālu veicināt spektra 
efektīvu izmantošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 395
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija, pielietojot izmēģinājuma 
lietojumprogrammas, izpēta bezvadu 
režģtīkla tehnoloģiju (BRT) potenciālu.

Or. en

Grozījums Nr. 396
Giles Chichester

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

Grozījums Nr. 397
Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienība piedalās starptautiskajās 
sarunās, kas attiecas uz radiofrekvenču 
spektra jautājumiem, lai aizstāvētu savas 

svītrots
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intereses, rīkojoties saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem, kas cita starpā attiecas uz 
Savienības iekšējās un ārējās 
kompetences principiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 398
Jens Rohde, Fiona Hall

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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 399
Ioan Enciu

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. (Neatteicas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 400
Jens Rohde, Fiona Hall

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 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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 401
Silvia-Adriana Ţicău

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 
spektra politiku un pārvaldību. Savienība 
atbalsta arī trešu valstu centienus īstenot 
spektra pārvaldību, kas ir saderīga ar 

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

valstu centienus īstenot spektra pārvaldību, 
kas ir saderīga ar Savienības pārvaldību, lai 
tādējādi aizsargātu Savienības spektra 
politikas mērķus.

Or. ro

Grozījums Nr. 402
Jean-Pierre Audy

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 
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.

4. Savienība pēc pieprasījuma sniedz 
politisko un tehnisko atbalstu dalībvalstīm 
divpusējās un daudzpusējās sarunās ar
trešām valstīm, jo īpaši 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 
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


