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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido pirmo 
radiofrekvenču spektra politikas programmu
(COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0471),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0270/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2011. gada atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komitejas un Kultūras un izglītības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Šai pirmajai programmai jo īpaši 
jāatbalsta stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei “Eiropa 2020”, 
ņemot vērā bezvadu pakalpojumu milzīgo 
potenciālu veicināt uz informāciju balstītu 

(4) Šai pirmajai programmai jo īpaši 
jāatbalsta stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei “Eiropa 2020”, 
ņemot vērā bezvadu pakalpojumu milzīgo 
potenciālu veicināt uz informāciju balstītu 

                                               
1 OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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ekonomiku, attīstīt un palīdzēt nozarēm, 
kam pamatā ir informācijas un sakaru 
tehnoloģijas un pārvarēt digitālo plaisu. 
Tās ir arī galvenās darbības Digitālajā 
programmā Eiropai, kuras mērķis ir 
nodrošināt ātru platjoslas internetu 
nākotnes ekonomikai, kas būs uz tīkla 
izmantošanu balstīta zināšanu ekonomika, 
ar tālejošu mērķi visiem Eiropas 
iedzīvotājiem līdz 2020. gadam nodrošināt 
vispārēju platjoslas pārklājumu ar ātrumu 
vismaz 30 Mb/s, tādējādi gūstot ilgtspējīgu 
ekonomisko un sociālo labumu no digitālā 
vienotā tirgus. Tai arī jāatbalsta un 
jāveicina citas Savienības nozaru politikas 
jomas, piemēram, ilgtspējīga vides un 
ekonomiskā un sociālā integrācija visiem 
Savienības iedzīvotājiem. Ņemot vērā to, 
cik inovācijām svarīgi ir bezvadu lietojumi, 
šī programma ir arī svarīga iniciatīva, lai 
atbalstītu Savienības inovāciju politiku.

ekonomiku, attīstīt un palīdzēt nozarēm, 
kam pamatā ir informācijas un sakaru 
tehnoloģijas un pārvarēt digitālo plaisu. 
Tās ir arī galvenās darbības Digitālajā 
programmā Eiropai, kuras mērķis ir 
nodrošināt ātru platjoslas internetu 
nākotnes ekonomikai, kas būs uz tīkla 
izmantošanu balstīta zināšanu ekonomika, 
ar tālejošu mērķi nodrošināt vispārēju 
platjoslas pārklājumu. Lai veicinātu 
ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju 
pasaulē, ir svarīgi nodrošināt lielāko 
vispārējo platjoslas ātrumu un jaudu, 
visiem iedzīvotājiem līdz 2020. gadam 
garantējot vismaz 30 Mb/s ātrumu un 
vismaz pusei Eiropas mājsaimniecību 
nodrošinot piekļuvi vispārējam platjoslas 
pārklājumam ar vismaz 100 Mb/s ātrumu,
tādējādi gūstot ilgtspējīgu ekonomisko un 
sociālo labumu no digitālā vienotā tirgus. 
Tai arī jāatbalsta un jāveicina citas 
Savienības nozaru politikas jomas, 
piemēram, ilgtspējīga vides un ekonomiskā 
un sociālā integrācija visiem Savienības 
iedzīvotājiem. Ņemot vērā to, cik 
inovācijām svarīgi ir bezvadu lietojumi, šī 
programma ir arī svarīga iniciatīva, lai 
atbalstītu Savienības inovāciju politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ar pirmo programmu jānodrošina 
pamats attīstībai, lai Savienība varētu 
iegūt līderpozīcijas platjoslu ātruma, 
mobilitātes, pārklājuma un jaudas ziņā.  
Šāda līderpozīcija ir būtiska, lai veidotu 
konkurētspējīgu un vienotu digitālo tirgu, 
kas būtu līdzeklis starptautisko tirgu 
atvēršanai visiem Savienības 
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iedzīvotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Spektra optimālas un produktīvas
izmantošanas nodrošināšanai var būt 
vajadzīgi inovatīvi risinājumi attiecībā uz 
atļaujām, piemēram, par kolektīvo spektra 
izmantošanu, vispārējām atļaujām vai 
infrastruktūras koplietošanu. Šo principu 
piemērošanu Savienībā var atvieglot, 
nosakot paraugpraksi un mudinot 
informācijas apmaiņu, kā arī sekmējot
konkrētu kopīgu vai konverģējošu spektra 
izmantošanas nosacījumu definīciju. Īpaša 
interese ir par vispārējām atļaujām, kas ir 
vispiemērotākā un vismazāk apgrūtinošā 
atļauju sistēma, ja traucējumi nerada risku, 
ka tiks kavēta citu pakalpojumu attīstība.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Kā uzsvērts Digitālajā programmā 
Eiropai, bezvadu platjosla ir svarīgs 
līdzeklis, lai veicinātu konkurenci, 
paplašinātu patērētāju izvēles iespējas un 
pieeju lauku apvidos un citos apvidos, kur 
platjoslas izvēršana, izmantojot kabeļu 
tīklus, ir grūta vai ekonomiski neizdevīga. 
Tomēr spektra pārvaldība var ietekmēt

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

pārvaldība var ietekmēt konkurenci, mainot 
tirgus dalībnieku lomu un ietekmi, 
piemēram, ja esošie lietotāji iegūst 
nepamatotas konkurences priekšrocības. 
Ierobežota piekļuve spektram, jo īpaši, ja 
piemērota spektra kļūst mazāk, var radīt 
šķēršļus jaunu pakalpojumu vai lietojumu 
ienākšanai un kavē inovāciju un 
konkurenci. Jaunu lietošanas tiesību 
iegūšana, tostarp izmantojot spektra 
tirdzniecību vai citus darījumus starp 
lietotājiem, un jaunu elastīgu spektra 
kritēriju izmantošanas ieviešana var 
ietekmēt pašreizējo konkurences situāciju. 
Tādēļ dalībvalstīm jāveic attiecīgi ex ante
vai ex post reglamentējoši pasākumi 
(piemēram, rīcība esošo tiesību grozīšanai, 
aizliegums iegūt tiesības uz noteiktu 
spektru, nosacījumu par frekvenču spektra 
uzkrāšanu un efektīvu izmantošanu 
piemērošana, piemēram, tie, kas minēti 
pamatdirektīvas 9. panta 7. punktā, lai 
ierobežotu spektra apjomu katram 
operatoram, vai, lai novērstu pārmērīgu 
spektra uzkrāšanu), lai izvairītos no 
konkurences izkropļojumiem saskaņā ar 
principiem, kas ir pamatā Direktīvas 
Nr. 2002/20/EK (“Atļauju izsniegšanas” 
direktīva) 5. panta 6. punktam un 
Direktīvas Nr. 87/372/EEK (“GSM” 
direktīva) 1. panta 2. punktam. Dalībvalstis 
var arī veikt pasākumus, lai panāktu 
vienmērīgāku spektru piešķiršanu tirgus 
dalībniekiem, jaunajiem dalībniekiem 
rezervējot spektru ar frekvenču joslu vai 
joslu grupām ar vienmērīgākām īpašībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Optimāli un efektīvi spektra 
izmantošanai vajadzīga pastāvīga norišu 
uzraudzība un atjaunināta pārredzama 
informācija par spektra izmantošanu visā 
Savienībā. Tā kā Komisijas 
Lēmumā 2007/344/EK par harmonizētu 
informācijas pieejamību attiecībā uz 
radiofrekvenču spektra izmantošanu 
Kopienā prasīts dalībvalstīm publicēt 
informāciju par izmantošanas tiesībām, 
Savienībā ir nepieciešama sīka esošās 
spektra izmantošanas uzskaite, kā arī 
efektīva pārskatīšanas un novērtēšanas 
metodoloģija, lai uzlabotu spektra un 
radioiekārtu lietošanas efektivitāti, jo īpaši 
diapazonā starp 300 MHz un 6 GHz, bet 
arī diapazonā starp 6 GHz un 70 GH, jo 
šīs frekvences kļūs arvien svarīgākas 
saistībā ar ātro tehnoloģiju attīstību. Tas 
palīdzētu identificēt neefektīvas 
tehnoloģijas un lietojumu gan 
komerciālajā, gan publiskajā sektorā, kā arī 
neizmantoto piešķirto spektru un 
koplietošanas iespējas, kā arī novērtēt 
patērētāju un uzņēmēju vajadzības nākotnē.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Komisijas 
parauginiciatīvas “Digitālā programma 
Eiropai” mērķiem, bezvadu platjosla var
ievērojami sekmēt ekonomikas atlabšanu 

(12) Saskaņā ar Komisijas 
parauginiciatīvas “Digitālā programma 
Eiropai” mērķiem, bezvadu platjoslas
pakalpojumi ievērojami sekmē
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un izaugsmi, ja tiek darīts pieejams 
pietiekams spektrs, lietošanas tiesības 
piešķir ātri un ir atļauta tirdzniecība, lai 
pielāgotos tirgus attīstībai. Digitālajā 
programmā paredzēts, ka visiem 
Savienības iedzīvotājiem līdz 2020. gadam 
būs piekļuve platjoslas pakalpojumiem ar 
ātrumu vismaz 30 Mb/s. Tāpēc spektrs, kas 
jau izraudzīts, līdz 2012. gadam jāatļauj 
virszemes sakariem, lai visiem nodrošinātu 
vieglu piekļuvi bezvadu platjoslas 
pakalpojumiem, jo īpaši spektra joslās, kas 
piešķirtas ar Komisijas 
Lēmumu 2008/477/EK, 2008/411/EK un 
2009/766/EK. Lai papildinātu virszemes 
platjoslas pakalpojumus un nodrošinātu 
pārklājumu visattālākajiem Savienības 
apgabaliem, piekļuve pieejamai satelīta 
platjoslai var būt ātrs un reāls risinājums.

ekonomikas atlabšanu un izaugsmi, ja tiek 
darīts pieejams pietiekams spektrs, 
lietošanas tiesības piešķir ātri un ir atļauta 
tirdzniecība, lai pielāgotos tirgus attīstībai. 
Digitālajā programmā paredzēts, ka visiem 
Savienības iedzīvotājiem līdz 2020. gadam 
būs piekļuve platjoslas pakalpojumiem ar 
ātrumu vismaz 30 Mb/s. Tāpēc spektrs, kas 
jau harmonizēts, līdz 2012. gadam jāatļauj 
virszemes sakariem, lai visiem nodrošinātu 
vieglu piekļuvi bezvadu platjoslas 
pakalpojumiem, jo īpaši spektra joslās, kas 
piešķirtas ar Komisijas 
Lēmumu 2008/477/EK, 2008/411/EK un 
2009/766/EK. Lai papildinātu virszemes 
platjoslas pakalpojumus un nodrošinātu 
pārklājumu visattālākajiem Savienības 
apgabaliem, piekļuve pieejamai satelīta 
platjoslai var būt ātrs un reāls risinājums.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Eiropas tirgus ar gandrīz 500 
miljoniem cilvēku, kas pieslēgti liela 
ātruma platjoslai, būtu dzinulis iekšējā 
tirgus attīstībai, kas pasaules līmenī 
radītu vienreizēju lietotāju kritisko masu, 
visos reģionos piedāvājot jaunas iespējas 
un katram lietotājam nodrošinot lielāku 
ieguvumu un Savienībai — potenciālu 
kļūt par pasaulē vadošo uz zināšanām 
balstīto sabiedrību. Strauja platjoslas 
pakalpojumu attīstība ir izšķiroša Eiropas 
produktivitātes attīstībai un tam, lai rastos 
jauni mazie uzņēmumi, kas varētu ieņemt 
vadošo pozīciju dažās nozarēs, piemēram, 
veselības aprūpes, ražošanas un 
pakalpojumu nozarēs;
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Or. en

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Mobilo datu pārraides apjoms ātri 
pieaug, un katru gadu tas dubultojas. Ja 
šāds temps turpināsies nākamajos gados, 
kas ir ticams, mobilo datu pārraides 
apjoms no 2009. gada līdz 2014. gadam 
būs pieaudzis gandrīz 40 reizes. Šādu 
pieaugumu lielā mērā veicina video, kas 
2014. gadā veidos 66 % no mobilo 
pārraižu apjoma. Lai pārvaldītu šo 
vienreizējo pieaugumu, būs 
nepieciešamas vairākas regulējošo iestāžu 
un tirgus dalībnieku darbības, tostarp būs 
turpmāk jāharmonizē spektra piešķiršana 
bezvadu platjoslām, jāpaaugstina spektra 
efektivitāte un ar divējāda lietojuma 
ierīcēm jāveic pārraides pāreja uz bezvadu 
tīkliem.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Starptautiskā telekomunikāciju 
savienība (ITU) ir novērtējusi nākotnes 
platjoslu spektra vajadzības Starptautisko 
mobilo telekomunikāciju – 2000 (IMT-
2000) un IMT progresīvo sistēmu 
(piemēram, 3G un 4G mobilo 
komunikāciju) attīstībai, kas 2020. gadā 
sasniegs 1 280 līdz 1 720 MHz 
komerciālās mobilās rūpniecības 
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vajadzībām katram ITU reģionam, tostarp 
Eiropai. Neatbrīvojot papildu spektru, 
kam vajadzētu būt harmonizētam 
starptautiskā līmenī, jauni pakalpojumi 
un ekonomikas izaugsme tiks traucēta 
mobilo tīklu ierobežotās jaudas dēļ.  

Or. en

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13)Frekvenču josla 800 MHz ir optimāla 
lielu platību nodrošināšanai ar bezvadu 
platjoslas pakalpojumiem. Pamatojoties uz 
tehnisko nosacījumu saskaņošanu atbilstīgi 
Lēmumam 2010/267/ES un Komisijas 
2009. gada 28. oktobra ieteikumam, kurā 
aicināts līdz 2012. gada 1. janvārim izbeigt 
analogo apraidi, un, ņemot vērā straujās 
norises valstu likumdošanas jomā, šī josla 
līdz 2013. gadam tiktu darīta pieejama 
Savienības elektroniskajiem sakariem. 
Ņemot vērā 800 MHz joslas jaudu, lai 
pārraidītu lielos apgabalos, pārklājuma 
nodrošināšanas tiesībām jāpievieno 
saistības, ko panāk ar tehniskās un 
pakalpojumu neitralitātes principiem. Ar 
papildus spektru bezvadu platjoslas 
pakalpojumiem 1,5 MHz joslā (1 452-
1 492 MHz) un 2,3 GHz (2 300-2 400 
MHz) joslā  būtu jāapmierina pieaugošais 
pieprasījums pēc mobilajām pārraidēm. 
Turpmāka mobilo pakalpojumu spektra
piešķiršana, piemēram, 700 MHz joslā 
(694-790 MHz), būtu jāizvērtē atkarībā no 
nākotnes jaudas prasībām bezvadu 
platjoslas pakalpojumiem un analogajai 
televīzijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Līdzīgi GSM standartam, kas 
sekmīgi tika pieņemts visā pasaulē, 
pateicoties agrīnai un mērķtiecīgai 
harmonizēšanai visā Eiropā, Savienībai 
jānosaka mērķis izveidot vispārēju 
programmu spektru pārdalei nākotnē, 
īpaši attiecībā uz visefektīvāko spektra 
daļu. Vienošanās panākšana Pasaules 
radio konferencē 2016. gadā būs 
galvenais, lai nodrošinātu harmonizēšanu 
pasaulē un koordinēšanu ar kaimiņos 
esošajām trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Palielinātas mobilās platjoslas 
iespējas ir svarīgas, lai nodrošinātu 
jaunas izplatīšanas platformas kultūras 
jomai, tādējādi ieguldot šīs nozares 
sekmīgā turpmākajā attīstībā. Ir būtiski, 
ka analogās televīzijas pakalpojumu 
sniedzēji un citi tirgus dalībnieki var 
turpināt pašreizējos pakalpojumus, kad 
bezvadu pakalpojumu vajadzībām tiek 
atbrīvota papildu spektra daļa. Migrācijas 
izdevumus saistībā ar papildu spektra 
atbrīvošanu var segt ar ieņēmumiem no 
licences maksām, tā raidorganizācijām 
sniedzot tādas pašas iespējas kādas šodien 
tiek izmantotas arī citās spektra daļās. 
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Or. en

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
13.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13c) Bezvadu piekļuves sistēmas, tostarp 
vietējās piekļuves radiotīkli, ir pārauguši 
savus līdz šim piešķirtos apjomus, kas 
saņemti bez licences 2.4GHz un 5GHz 
joslās. Lai pievienotu jaunākās paaudzes 
bezvadu tehnoloģijas, nepieciešami, 
piemēram, plašāki kanāli, lai varētu 
izmantot ātrumu, kas pārsniedz 1Gbps.   

Or. en

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Dalībvalstīm var būt nepieciešams arī 
atbalsts frekvenču saskaņošanai
divpusējās sarunās ar ārpussavienības
kaimiņvalstīm, tostarp pievienošanās vai
kandidātvalstīm, lai izpildītu savas 
Savienības saistības frekvenču 
koordinācijas jautājumos. Tam vajadzētu 
palīdzēt arī izvairīties no kaitīgiem 
traucējumiem un uzlabot spektra 
izmantošanas efektivitāti un spektra 
izmantojuma konverģenci pat ārpus 
Savienības robežām. Īpaši ir vajadzīga 
rīcība 800 MHz un 3,4-3,8 GHz joslās 
pārejai uz šūnu platjoslas tehnoloģiju un 
spektra saskaņošanai, kas vajadzīgs gaisa 
satiksmes vadības modernizēšanai.

(22) Dalībvalstis tiek mudinātas turpināt 
divpusējās sarunas ar kaimiņos esošajām 
trešām valstīm, tostarp kandidātvalstīm un 
iespējamām kandidātvalstīm, par 
Savienības prasību ievērošanu attiecībā 
uz frekvenču koordinēšanu un mēģināt 
un censties panākt vienošanās, kas varētu 
kļūt par pozitīvu precedentu citām 
dalībvalstīm. Savienībai būtu tehniski un 
politiski jāatbalsta dalībvalstis divpusējās 
un daudzpusējās sarunās ar trešām 
valstīm, jo īpaši kaimiņvalstīm, tostarp 
kandidātvalstīm un iespējamajām 
kandidātvalstīm. Tam vajadzētu palīdzēt 
arī izvairīties no kaitīgiem traucējumiem 
un uzlabot spektra izmantošanas 
efektivitāti un spektra izmantojuma 
konverģenci pat ārpus Savienības robežām. 
Īpaši ir vajadzīga rīcība 800 MHz un 3,4-
3,8 GHz joslās pārejai uz šūnu platjoslas 
tehnoloģiju un spektra saskaņošanai, kas 
vajadzīgs gaisa satiksmes vadības 
modernizēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots 

Or. en

Grozījums Nr.  19

Lēmuma priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
2. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vismazāk apgrūtinošās atļauju sistēmas 
piemērošana tādā veidā, lai palielinātu 

c) vispiemērotākās un vismazāk 
apgrūtinošās atļauju sistēmas piemērošana 
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spektra izmantošanas elastību un 
efektivitāti;

tādā veidā, lai palielinātu spektra 
izmantošanas elastību un efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
2. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) iekšējā tirgus un digitālo pakalpojumu
attīstības garantēšana, nodrošinot efektīvu 
konkurenci un līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus un sekmējot visas Eiropas 
operatoru izveidošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
2. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) attiecīgo ES tiesību aktu par 
elektromagnētiska lauka ietekmi uz 
cilvēka veselību pilnīga ievērošana, 
nosakot tehniskās prasības spektra 
izmantošanai; 

Or. en
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Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
2. pants – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) radiofrekvenču izmantošanas 
harmonizācijas veicināšana visā 
Savienībā atbilstīgi vajadzībai nodrošināt 
to faktisku un efektīvu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
3. pants – - a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) efektīvas spektra pārvaldības un 
izmantošanas veicināšana, lai 
apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc 
frekvenču izmantošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) nodrošināt, ka bezvadu pakalpojumiem 
tiek piešķirts pietiekams un piemērots 
spektrs, kas 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 



PE454.746v01-00 20/36 PR\852716LV.doc

LV

attīstīties komerciālajiem un 
sabiedriskajiem pakalpojumiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
3. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pārvarēt digitālo plaisu un īstenot 
digitālās programmas mērķus, nodrošinot, 
ka visiem Savienības iedzīvotājiem līdz 
2020. gadam ir pieeja platjoslai vismaz 30 
Mb/s apmērā, un Savienībā īstenojot 
visaugstāko iespējamo platjoslas ātrumu 
un jaudu;

Or. en

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
3. pants – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) nodrošināt Savienības līderpozīcijas 
bezvadu elektronisko komunikāciju 
platjoslas pakalpojumu jomā, atbrīvojot 
pietiekama apjoma papildu spektru 
visrentablākajās joslās šiem 
pakalpojumiem, lai tie būtu plaši 
pieejami;

Or. en
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Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
3. pants – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) nodrošināt iespējas komerciālajiem un 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, palielinot 
mobilās platjoslas jaudu;

Or. en

The amendment is self-explanatory.

Grozījums Nr. 29

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 pienācīgu regulējuma 
paredzamību, atbrīvojot harmonizētu
spektru jauniem, progresīviem
pakalpojumiem un radot iespēju spektra 
tiesību tirdzniecībai, tādējādi radot 
iespējas izveidot visas Eiropas mēroga 
struktūras;

Or. en

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saglabāt un attīstīt efektīvu konkurenci, 
jo īpaši elektronisko sakaru pakalpojumos, 

d) saglabāt un attīstīt efektīvu konkurenci, 
jo īpaši elektronisko sakaru pakalpojumos, 



PE454.746v01-00 22/36 PR\852716LV.doc

LV

novēršot ex ante, vai labojot ex post
pārmērīgu radiofrekvenču uzkrāšanu, ko
veic atsevišķi operatori, kas rada būtisku 
kaitējumu konkurencei;

novēršot ex ante, vai labojot ex post
pārmērīgu radiofrekvenču uzkrāšanu, ko 
veic atsevišķi operatori, kas rada būtisku 
kaitējumu konkurencei, vai arī piešķirot 
frekvences, ar ko novērš tirgus 
izkropļojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 31

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) lai sekmētu ekonomisko izaugsmi un 
diversifikācijas radītus un apjomradītus 
ietaupījumus Savienībā, samazināt iekšējā 
tirgus sadrumstalotību un pilnībā izmantot 
tā potenciālu, uzlabojot koordināciju un 
saskaņojot tehniskās izmantošanas 
nosacījumus un spektra pieejamību, ja 
vajadzīgs; 

Or. en

Grozījums Nr. 32

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 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, tādējādi ļaujot 
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sasniegt iespējami augstāku jaudu un 
platjoslu ātrumu, kā arī paverot iespējas 
efektīvai konkurencei.

Or. en

Grozījums Nr. 33

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, ļaujot attīstīties 
jaunajām tehnoloģijām, piemēram, 
kognitīvajam radio.

Or. en

Grozījums Nr. 34

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, nosaka paraugpraksi un 
sekmē informācijas apmaiņu par šādām 
joslām, kā arī izstrādā pamatnostādnes 
šādu joslu atļauju piešķiršanas 
nosacījumiem un procedūrām, piemēram,
attiecībā uz infrastruktūras koplietošanu un 
pārklājuma nosacījumiem, ko panāk, 
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piemērojot tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes principu.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu efektīvu spektra tiesību 
izmantošanu un izvairītos no spektra 
uzkrāšanas, vajadzības gadījumā 
dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
ietverot naudas sodus vai tiesību 
atsaukšanu.

6. Lai nodrošinātu efektīvu spektra tiesību 
izmantošanu un izvairītos no spektra 
uzkrāšanas, vajadzības gadījumā 
dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
tostarp nosaka naudas sodus, izmanto 
stimulējošu maksu mehānismus un tiesību 
atsaukšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 36

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 tirgū vai būtiskā tā daļā. 

Or. en
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Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Dalībvalstis var veikt pasākumus, lai 
uzņēmumiem vienmērīgāk sadalītu 
spektrus, rezervējot frekvenču joslu vai 
joslu grupas ar līdzīgām īpašībām 
jaunajiem tirgus dalībniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 38

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, ņemot vērā 
jebkādu iespējamo konkurences 
noteikumu neievērošanu Savienības 
pilsoņu un patērētāju interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 39

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 

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 
harmonizēts spektrs, ļaujot tajā panākt 
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lietojumi efektīvi palīdz sasniegt mērķi līdz 
2020. gadam visiem iedzīvotājiem 
nodrošināt platjoslas piekļuvi ar ātrumu 
vismaz 30 Mb/s.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 40

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 (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, neskarot pastāvošos un 
citus nākotnes pakalpojumus, kuriem ir 
līdzvērtīga piekļuve šim spektram 
atbilstoši šajos Komisijas lēmumos 
minētajiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 41

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 2013. gada 1. janvārim 
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 saskaņā ar 
saskaņotajiem tehniskajiem nosacījumiem, 
kas noteikti atbilstīgi Lēmumam 
Nr. 676/2002/EK. Tikai atbilstoši tehniski 
pamatotos gadījumos 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, lai 
apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc 
bezvadu platjoslas.

Or. en

Grozījums Nr. 42

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 MHz  joslas 
(2 300–2 400 MHz) harmonizēšanu un 
izmantošanu bezvadu platjoslas 
pakalpojumiem. Komisija arī 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 spektra izmantošanas 
migrācijas vai pārdales izmaksas tiek 
pienācīgi kompensētas saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 43

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. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm
nodrošina to, ka mazapdzīvotos apgabalos 
tiek veicināta piekļuves nodrošināšana 
platjoslas saturam un pakalpojumiem, 
izmantojot 790-862 MHz (800 MHz) joslu, 
piemēram, izmantojot pārklājuma 
nodrošināšanas saistības, ko panāk, 
piemērojot pakalpojumu un tehnoloģiju
neitralitātes principus. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
izvērtē nelicencētā spektra plašākas 
piešķiršanas iespējamību bezvadu 
piekļuves sistēmu vajadzībām, tostarp 
vietējiem radiotīkliem, ko paredz Lēmums 
2005/513/EK attiecībā uz visu 5GHz  
joslu. 
Komisiju aicina turpināt pieņemto 
harmonizēšanas programmu veicināšanu 
atbilstošos starptautiskajos forumos, jo 
īpaši ITU Pasaules radiosakaru 
konferencēs.

Or. en
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Grozījums Nr. 45

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 spektra daļu 
atbrīvo mobilajiem pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 46

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 pilsoņiem ir 
piekļuve progresīviem digitālajiem 
pakalpojumiem, tostarp platjoslām, jo 
īpaši attālākajos un mazapdzīvotos 
reģionos, dalībvalstis un Komisija 
nodrošina pieeju pietiekamām papildu 
frekvenču spektra platjoslām, lai sniegtu 
saskaņotus satelītpakalpojumus platjoslas 
piekļuvei. 

Or. en
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Grozījums Nr. 47

Lēmuma priekšlikums
- 7. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-7. pants
Spektra vajadzības citām bezvadu 
komunikācijas politikas jomām
Lai atbalstītu inovatīvu adiovizuālo 
plašsaziņas līdzekļu un citu pakalpojumu 
turpmāku attīstību Eiropas iedzīvotāju 
vajadzībām, ņemot vērā ekonomiskos un 
sociālos ieguvumus no vienota digitālā 
tirgus, dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju 
nodrošina pietiekama spektra pieejamību 
šādu pakalpojumu satelīta un analogai 
sniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 48

Lēmuma priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spektra vajadzības īpašām Savienības 
politikas jomām

Spektra vajadzības citām īpašām 
Savienības politikas jomām

Or. en

Grozījums Nr. 49

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

pieprasījumu pēc Savienības spektra 
nākotnē. Šādas uzskaites sākumposmā 
iekļauj frekvences diapazonā no 300 MHz 
līdz 6 GHz, pēc tām arī frekvences
diapazonā no 6 GHz līdz 70 GHz.

Or. en

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Uzskaitē iekļauj arī ziņojumu par 
pasākumiem, kurus dalībvalstis veikušas, 
lai ES līmenī ieviestu lēmumus par īpašo 
frekvenču joslu harmonizēšanu un 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 51

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 dalībvalstīm palīdz ar 
politisko un tehnisko atbalstu 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 52

Lēmuma priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2015. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata šīs spektra politikas programmas 
piemērošanu un ziņo Eiropas Parlamentam 
un Padomei par veiktajām darbībām un 
pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo 
lēmumu.

Līdz 2015. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata šīs spektra politikas programmas 
piemērošanu. Komisija katru gadu ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
veiktajām darbībām un pasākumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar šo lēmumu.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienība ir lielākā ekonomika pasaulē. Ne ASV, ne Ķīna nav lielākas, kaut gan to 
bieži apgalvo sarunās par to, kurš ir vai būs pirmajā pozīcijā pasaules ekonomikā.  Atšķirība ir 
tā, ka ASV un Ķīnai ir lielāki tirgi, tādējādi tās var piedāvāt labākus priekšnosacījumus 
konkurencei, konkurētspējai, jauniem pakalpojumiem, precēm un inovācijām. Eiropai ir 
būtiski izveidot vienotu iekšējo tirgu, lai kļūtu par līderi pasaules ekonomikā, koncentrējoties 
uz pakalpojumu nozari un ekonomiku, kas balstīta uz zināšanām. Paradoksāli ir tas, ka jo 
vairāk Eiropas ekonomika attīstās par ekonomiku, kas balstīta uz zināšanām, jo mazāk 
iekšējais tirgus sniedz uzņēmējdarbības iespējas Eiropā. 

Digitālā programma un digitālā ekonomika var kalpot par dzinuli iekšējā tirgus īstenošanai 
visās mūsu ekonomikas jomās. Šim nolūkam nepieciešama spēja kļūt par līderi platjoslu un 
interneta lietošanā. Ir būtiski ne tikai atgūt Eiropas telekomunikāciju nozares līderpozīcijas 
pasaules tirgū, bet arī būt patiesam līderim informācijas tehnoloģiju attīstības un jaunu 
pakalpojumu un lietojumu izstrādes jomā. Tāpat ir svarīgi un pat vēl svarīgāk radīt apstākļus 
augstākai ražībai, kohēzijai, konkurētspējai un visas Eiropas rūpniecības piekļuvei vienotajam 
tirgum. 

Referenta stingra pārliecība ir tā, ka Eiropai jāvada šis pārmaiņu process, radot labākās 
iespējas konkurētspējīgai uz zināšanām balstītajai Eiropas ekonomikai, kuru raksturo 
dzīvīgums, pārmaiņas un inovācijas. Tam nepieciešama pieeja interneta un platjoslu lietojumu 
vislabākajai jaudai un lielākajam ātrumam. 

Šodien Eiropa atpaliek no citiem globālajiem dalībniekiem, kamēr ASV un Ķīna atbrīvo lielu 
daļu spektra, lai ļautu ātri attīstīties jauniem pakalpojumiem un augstam ātrumam mobilā 
interneta savienojumiem, tā iedzīvotājiem nodrošinot lielas jaudas savienojumus. 

Mūsu mērķis ir padarīt Eiropu par labāko un darīt to, kas ir vislabākais Eiropai, — atvērt tirgu 
jauniem pakalpojumiem un lielākām mobilajām pārraidēm, nodrošināt pamatu jaunām 
iespējām kultūrā un satura ziņā, raidorganizācijām un sabiedriskajiem pakalpojumiem 
platjoslu struktūrā un vienlaicīgi garantēt tādas pašās apraides iespējas kā šodien. 

Digitālās programmas mērķi paredz līdz 2013. gadam nodrošināt platjoslas pārklājumu visiem 
Eiropas pilsoņiem un līdz 2020. gadam — liela ātruma pārklājumu līdz pat 30 megabitiem 
sekundē vai vairāk (līdz 100 Mb/s pusei Eiropas mājsaimniecību). Šos mērķus jāuzskata par 
obligātiem un tālejošiem, un ar spektra politikas mērķiem Eiropai jānodrošina pasaulē labākā 
platjoslas jauda un lielākais ātrums. Mūsu mērķim jābūt nodrošināt Eiropai līderpozīcijas šajā 
attīstības jomā, tādējādi to padarot par līderi telekomunikāciju, kā arī progresīvās platjoslas 
jauno pakalpojumu attīstības un paaugstināta ražīguma izmantošanas jomā. 

Salīdzinājumam — Dienvidkoreja ir izstrādājusi valsts plānu, kas paredz līdz 2012. gadam 
nodrošināt 1.000 Mb/s (viena gigabita) savienojuma vispārēju pieejamību. Jau pašreiz
Dienvidkoreja ir vadošajā pozīcijā, jo piedāvā vidējo savienojumu 12 Mb/s (Eiropā tikai 18 % 
savienojumu pārsniedz 10 Mb/s). ES jābūt spējīgai konkurēt ar visiem pasaules reģioniem, lai 
tā varētu būt līdere.
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Bezvadu platjosla ir svarīga, lai nodrošinātu, ka visiem pilsoņiem ir pieejami jauni un 
inovatīvi pakalpojumi. Eiropa nedrīkst atpalikt. Šķiet pašsaprotami, ka šo mērķi nevar 
sasniegt ar optisko šķiedru, kuras izmantošanai nepieciešami ievērojami ieguldījumi, bet gan, 
izmantojot dažādo pieejamo bezvadu tehnoloģiju kopumu, lai paplašinātu platjoslas 
pārklājumu (virszemes apraidi, kabeļu, šķiedru vai satelīta sistēmas), to attiecinot uz visu 
Savienības teritoriju, tostarp lauku un attālākajiem reģioniem, un ļaujot tirgum izvēlēties 
operatoriem un iedzīvotājiem izmaksu ziņā efektīvāko tehnoloģiju. 

Bez bezvadu platjoslas platformas nevar panākt 100 % pārklājumu. Mums jāpielāgojas 
tehnoloģiju attīstībai un mainīgajiem skatīšanās paradumiem un jānodrošina, ka televīzijai var 
piekļūt visās platformās, tostarp mobilajās.

Patērētāju pieprasījums pēc platjoslas aug ļoti strauji. Optiskās šķiedras ieviešana (fiksētās 
līnijas) maksā dārgi, un ar to nebūs iespējams pilnībā apmierināt pieprasījumu pēc platjoslas. 
Dažādi avoti lēš, ka datu pārraides dubultosies katru gadu līdz 2013. gadam vai arī ka laikā no 
2008. līdz 2013. gadam to apjoms būs pieaudzis seškārtīgi. 2009. gadā 3G abonentu skaits ES 
27 dalībvalstīs bija sasniedzis 166 miljonus, kas pārsniedz fiksēto platjoslas līniju skaitu 
Eiropas Savienībā. Uzņēmums O2, kas darbojas Apvienotajā Karalistē, ziņoja, ka mobilo datu 
pārraides apjoms Eiropā 2009. gadā dubultojās katrus trīs mēnešus. Telecom Italia paziņoja, 
ka mobilie sakari pieauga par 261 % no 2008. gada vidus līdz 2009. gada vidum. AT&T
ziņoja, ka tās mobilo pārraižu apjoms pēdējos trīs gados pieauga par 5 000 %. Ericsson
uzņēmuma vadītājs paredz, ka līdz 2020. gadam tīklam būs pievienots 50 miljardi ierīču. 
Saskaņā ar Cisco vizuālās tīklošanas indeksu mobilo sakaru pārraides visā pasaulē dubultosies 
katru gadu, no 2009. gada līdz 2014. gadam pieaugot 39 reizes.

Tas ir arī iemesls, kāpēc Eiropai bezvadu platjoslas līnijām jāatbrīvo vairāk spektra. To var un 
vajag panākt, ņemot vērā pašreizējo apraidi, raidorganizācijām nodrošinot tādas pašas iespējas 
kā šodien, nepieciešamības gadījumā kompensējot iespējamās pārejas izmaksas. Mobilās 
platjoslas iespējām jābūt tādām, lai apraide un kultūra kļūst par bezvadu pakalpojumu 
attīstības pašsaprotamu daļu. 

1. Vispārējas piezīmes

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/140/EK, ar kuru groza Direktīvu 2002/21 
par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem, Direktīvu 2002/19 par piekļuvi un 
savstarpējiem savienojumiem, Direktīvu 2002/20 par elektronisko komunikāciju tīklu un 
pakalpojumu atļaušanu 28. apsvērumā minētas dalībvalstu kompetences spektra pārvaldības 
jomā, taču stratēģiskā plānošana, koordinēšana un atbilstošos gadījumos harmonizēšana 
Savienības līmenī var nodrošināt, ka iekšējais tirgus gūst maksimālu labumu. 

Šim nolūkam ir jāpieņem radiofrekvenču spektra politikas daudzgadu programmas, lai 
noteiktu politikas ievirzes un mērķus radiofrekvenču spektra lietošanas stratēģiskajai 
plānošanai un saskaņošanai Kopienā. 

Radiofrenkvenču spektra politikas piecu gadu programma, ar ko Eiropas Komisija 
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iepazīstināja 2010. gada 20. septembrī, ir paredzēta tam, lai daļa digitālās dividendes, ko 
ieguva, veicot pāreju no analogās un digitālo tehnoloģiju, būtu pieejama bezvadu platjoslas 
pakalpojumiem visā ES, virzoties uz harmonizētu 800 MHz joslas (790-862 MHz) 
izmantošanu. Priekšlikumā atgādinātas dažas nostājas, ko Eiropas Parlaments jau paudis 
pirms dažiem mēnešiem, pieņemot ziņojumu par jaunu Eiropas digitālo programmu —
2015.eu (Del Castillo ziņojums A7-0066/2010).

Radiofrekvenču spektra politikas programmā (RSPP) norādīts uz ciešāku mijiedarbību starp 
iekšējā tirgus prasībām un ES radiofrekvenču spektra stratēģijas prioritātēm, plānošanas un 
saskaņošanas pasākumiem, vienlaicīgi sniedzot drošību privātiem uzņēmumiem, operatoriem, 
ražotājiem, lietotājiem un valsts pārvaldei ilgtermiņa politikas un programmu izstrādei, 
pamatojoties uz stabilu tiesisko pasākumu kopumu. 

Lēmuma priekšlikums par RSPP balstās uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
114. pantu par iekšējā tirgus izveidi, un tajā ņemti vērā subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principi. Atzīstot, ka spektrs ir katras dalībvalsts resurss, tomēr norāda, ka priekšlikuma 
3. pantā noteiktos stratēģiskos mērķus — pietiekama radio spektra nodrošināšana ES 
stratēģisko mērķu sasniegšanai, radiofrekvenču spektra uzlabota izmantošana, izmantojot 
elastīgu pieeju, un efektīvas konkurences nodrošināšana spektra izmantošanas jomā — ir 
jākoordinē Eiropas līmenī. 

Ar LESD 5. pantu nosaka subsidiaritātes principu, kas ir viens no Savienības 
pamatprincipiem, ar kuru nodala dalībvalstu pilnvaras no ES kompetences jomas. Direktīva 
par labāku regulējumu atzīst dalībvalstu kompetences spektra pārvaldībā, kas atbilstošos 
gadījumos, kad tas ir labākais veids iekšējā tirgus ieguvumu panākšanai, pakļautas ES 
harmonizēšanai. 

Pastāv skaidrs dalījums starp tehnisko harmonizēšanu, ko veic Eiropas Komisija ar 
tehniskiem īstenošanas pasākumiem, un normatīvo harmonizēšanu, kam nepieciešama 
subsidiaritātes noteikumu īpaša izvērtēšana.

2. Īpaši komentāri 

Politikas mērķi (3. pants) 

Ir svarīgi nodrošināt, ka jaudas un pārklājuma nolūkā pietiekamu spektru piešķir tā, lai varētu 
panākt atbilstību pieaugošajam pieprasījumam pēc mobilo datu pārraidēm un lai visi ES 
iedzīvotāji varētu piekļūt liela ātruma platjoslām, kā to nosaka Digitālā programma. Eiropai 
jābūt tālejošiem mērķiem, un bezvadu pakalpojumiem jācenšas paredzēt vismaz 1200 MHz. 

Spektrs bezvadu platjoslas sakariem (6. pants)

Referents uzskata, ka ir svarīgi saglabāt Komisijas noteiktos datumus (piemēram, 800 MHz 
joslas pieejamību elektroniskās komunikācijas pakalpojumiem no 2013. gada 1. janvāra). 
Izņēmumus vai atkāpes jāpieļauj tikai tehnisku iemeslu dēļ, vienlaicīgi ņemot vērā īpašas 
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drošības un aizsardzības vajadzības. Joslas, kuras Komisija jau izraudzījusies saskaņā ar 
Komisijas priekšlikumu, jāatbrīvo no 2012. gada 1. janvāra. 

Savienībai jāstrādā, lai vairāk frekvenču tiktu piešķirtas mobilajiem pakalpojumiem, par 
minimālo mērķi nosakot 1200 MHz. Ir jānosaka pareizi principi, lai turpmāk varētu atbrīvot 
papildu spektrus.

Jārisina vairākas problēmas, un visaktuālākā no tām ir joslu pieslēgšanas izmaksas. 
Dalībvalstu atbildībā ietilpst kompensāciju izmaksa konkrētiem tirgus dalībniekiem, lai 
attiecīgā gadījumā segtu radušās izmaksas.  


