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Grozījums Nr. 9
Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Vienota Eiropas elektronisko sakaru 
iekšējā tirgus izveidei un teritoriālās un 
sociālās kohēzijas stiprināšanai ir svarīgi, 
lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr…/2013 par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
5. pantu un saskaņā ar īpašajiem 
nosacījumiem  mērķa „Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” īstenošanai 
un Regulas (EK) Nr. 1080/2006 
atcelšanai noteikto (2)a ieguldījumu 
prioritāti, kā arī nolūkā paplašināt 
platjoslas piekļuvi un ātrdarbīgos tīklus, 
kā arī atbalstīt jauno tehnoloģiju un tīklu
izmantošanu digitālajās nozarēs un 
viesiem Eiropas reģioniem nodrošināt 
ieguldījumus šajā jomā, ko paredz arī tās 
pašas regulas 4. pants.

Or. de

Grozījums Nr. 10
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ieguldījumus jaunās paaudzes 
infrastruktūrās, bez kurām Eiropas 
iedzīvotāji nevarēs izmantot jaunus, 
inovatīvus pakalpojumus, nedrīkst 
attiecināt tikai centrālajiem reģioniem, 
kuri ir blīvi apdzīvoti vai kuros 
ieguldījumi ir ļoti rentabli. Tos 
jāpaplašina arī attiecībā uz attāliem un 
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tālākajiem reģioniem, kuri nav tik blīvi 
apdzīvoti un ir mazāk attīstīti, lai tādējādi 
vēl vairāk neveicinātu to atpalicību.

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Elektronisko sakaru pakalpojumu 
nodrošinātājiem, tostarp mobilo sakaru 
operatoriem vai šādu operatoru 
konsorcijiem, nodrošinot galalietotāju 
ilgtermiņa labumu, būtu jāvar kolektīvi 
organizēt efektīvu un pieejamu pārklājumu 
plašā Savienības teritorijas daļā un tādējādi 
izmantot radiofrekvenču spektru vairākās 
dalībvalstīs ar līdzīgiem nosacījumiem, 
procedūrām, izmaksām, laika grafiku, 
ilgumu saskaņotās joslās un ar tādām 
papildu radiofrekvenču paketēm kā 
zemākas un augstākas frekvences kopums, 
lai nodrošinātu pārklājumu blīvi un mazāk 
blīvi apdzīvotās teritorijās. Iniciatīvas par 
labu lielākai koordinācijai un saskaņotībai 
arī veicinātu tīkla ieguldījumu vides 
paredzamību. Šāda paredzamība būtu ļoti 
vēlama saskaņā ar skaidru politiku par labu 
ilgtermiņa lietošanas tiesībām saistībā ar 
radiofrekvenču spektru, neietekmējot šādu 
tiesību nenoteikto būtību dažās dalībvalstīs, 
un savukārt būtu saistīta ar skaidriem 
nosacījumiem attiecībā uz visu to 
radiofrekvenču pārvedumu, nomu vai 
koplietošanu, uz kurām attiecas šādas 
individuālas lietošanas tiesības, vai arī uz 
šādu radiofrekvenču daļas pārvedumu, 
nomu vai koplietošanu.

(19) Elektronisko sakaru pakalpojumu 
nodrošinātājiem, tostarp mobilo sakaru 
operatoriem vai šādu operatoru 
konsorcijiem, nodrošinot galalietotāju 
ilgtermiņa labumu, būtu jāvar kolektīvi 
organizēt efektīvu un pieejamu pārklājumu 
plašā Savienības teritorijas daļā, tostarp jo 
īpaši tālākajos reģionos, un tādējādi 
izmantot radiofrekvenču spektru vairākās 
dalībvalstīs ar līdzīgiem nosacījumiem, 
procedūrām, izmaksām, laika grafiku, 
ilgumu saskaņotās joslās un ar tādām 
papildu radiofrekvenču paketēm kā 
zemākas un augstākas frekvences kopums, 
lai nodrošinātu pārklājumu blīvi un mazāk 
blīvi apdzīvotās teritorijās. Iniciatīvas par 
labu lielākai koordinācijai un saskaņotībai 
arī veicinātu tīkla ieguldījumu vides 
paredzamību. Šāda paredzamība būtu ļoti 
vēlama saskaņā ar skaidru politiku par labu 
ilgtermiņa izmantošanas tiesībām saistībā 
ar radiofrekvenču spektru, neietekmējot 
šādu tiesību nenoteikto būtību dažās 
dalībvalstīs, un savukārt būtu saistīta ar 
uzlabotiem nosacījumiem attiecībā uz visu 
to radiofrekvenču pārvedumu, nomu vai 
koplietošanu, uz kurām attiecas šādas 
individuālas izmantošanas tiesības, vai arī 
uz šādu radiofrekvenču daļas pārvedumu, 
nomu vai koplietošanu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 12
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lietošanas tiesību koordinācija un 
saskaņotība attiecībā uz radiofrekvenču 
spektru būtu jāuzlabo, vismaz joslām, 
kuras ir saskaņotas attiecībā uz bezvadu 
fiksētajiem, nomādiskajiem un mobilajiem 
platjoslas sakariem. Tas ietver joslas, kas 
noteiktas Starptautiskās telesakaru 
savienības (ITU) līmenī attiecībā uz 
Starptautisko mobilo telesakaru (IMT) 
progresīvajām sistēmām, kā arī joslām, ko
izmanto vietējie radiotīkli (RLAN), 
piemēram, 2,4 GHz un 5 GHz. Tam būtu 
jāattiecas arī uz joslām, kuras nākotnē 
iespējams saskaņot attiecībā uz bezvadu 
platjoslas sakariem, kā paredzēts RSPP 
3. panta b) punktā un Radiofrekvenču 
spektra politikas grupas (RSPG) atzinumā 
„Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband”, kas tika 
pieņemts 2013. gada 13. jūnijā, piemēram, 
tuvākajā nākotnē — 700 MHz, 1,5 GHz un 
3,8�4,2 GHz josla.

(20) Lietošanas tiesību koordinācija un 
saskaņotība attiecībā uz radiofrekvenču 
spektru būtu jāuzlabo, vismaz joslām, 
kuras ir saskaņotas attiecībā uz bezvadu 
fiksētajiem, nomādiskajiem un mobilajiem 
platjoslas sakariem. Tas ietver joslas, kas 
noteiktas Starptautiskās telesakaru
savienības (ITU) līmenī attiecībā uz 
Starptautisko mobilo telesakaru (IMT) 
progresīvajām sistēmām, kā arī joslām, ko 
izmanto vietējie radiotīkli (RLAN), 
piemēram, 2,4 GHz un 5 GHz. Tam būtu 
jāattiecas arī uz joslām, kuras nākotnē 
iespējams saskaņot attiecībā uz bezvadu 
platjoslas sakariem, kā paredzēts RSPP 
3. panta b) punktā un Radiofrekvenču 
spektra politikas grupas (RSPG) atzinumā 
„Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband”, kas tika 
pieņemts 2013. gada 13. jūnijā, piemēram, 
tuvākajā nākotnē — 700 MHz un 1,5 GHz 
josla.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Ir jānodrošina arī labāka datu 
drošība galalietotājiem, kas izmanto 
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bezvadu LAN piekļuves punktus, lai 
uzlabotu patērētāju uzticību un ļautu 
attīstīties bezvadu platjoslas 
infrastruktūrai.

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
radiofrekvenču spektra pārvaldība valsts 
līmenī nekavētu citas dalībvalstis izmantot 
radiofrekvenču spektru, uz ko tām ir 
tiesības, vai arī izpildīt to pienākumus 
attiecībā uz joslām, kuru lietošana ir 
saskaņota Savienības līmenī. Pamatojoties 
uz spēkā esošajām RSPG darbībām, ir 
nepieciešams koordinācijas mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka katrai dalībvalstij ir 
taisnīga piekļuve radiofrekvenču spektram 
un ka koordinācijas rezultāti ir saskanīgi un 
izpildāmi.

(30) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
attiecībā uz Savienības līmenī 
harmonizētām radiofrekvenču joslām, kas 
paredzētas bezvadu platjoslas sakaru 
pakalpojumiem, saskaņoto grafiku un 
spektra piešķiršanas termiņu ieviešana 
netiktu nepamatoti kavēta koordinēšanas 
problēmu dēļ. Jo īpaši radiofrekvenču 
spektra pārvaldība valsts līmenī 
nedrīkstētu kavēt citas dalībvalstis 
izmantot radiofrekvenču spektru, uz ko tām 
ir tiesības, vai arī izpildīt to pienākumus 
attiecībā uz šādām joslām. Pamatojoties uz 
spēkā esošajām RSPG darbībām, ir 
nepieciešams koordinācijas mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka katrai dalībvalstij ir 
taisnīga piekļuve radiofrekvenču spektram 
un ka koordinācijas rezultāti ir saskanīgi un 
izpildāmi.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
43. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Elektronisko sakaru vienotā tirgus 
izveidei nepieciešams arī likvidēt šķēršļus, 
lai galalietotājiem būtu piekļuve 
elektronisko sakaru pakalpojumiem visā 
Savienībā. Tāpēc valsts iestādēm 
nevajadzētu radīt vai uzturēt šķēršļus šādu 
pakalpojumu pārrobežu iegādei. Publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem 
nebūtu jāatsaka vai jāierobežo piekļuve 
galalietotājiem vai jādiskriminē 
galalietotāji valstspiederības dēļ vai tās 
dalībvalsts dēļ, kurā atrodas to dzīvesvieta. 
Tomēr diferencēšana būtu iespējama, 
pamatojoties uz objektīvi attaisnojamām 
cenu, riska un tirgus apstākļu atšķirībām, 
piemēram, pieprasījuma pārmaiņām un 
konkurentu noteiktajām cenām.

(43) Elektronisko sakaru vienotā tirgus 
izveidei nepieciešams arī likvidēt šķēršļus, 
lai galalietotājiem būtu piekļuve 
elektronisko sakaru pakalpojumiem visā 
Savienībā. Tāpēc valstu iestādes nedrīkst
radīt vai uzturēt šķēršļus šādu pakalpojumu 
pārrobežu iegādei. Publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātāji nedrīkst ne atteikt, 
ne ierobežot piekļuve galalietotājiem vai 
jādiskriminē galalietotāji valstspiederības 
dēļ vai tās dalībvalsts dēļ, kurā atrodas to 
dzīvesvieta. Tomēr diferencēšana būtu 
iespējama, pamatojoties uz objektīvi 
attaisnojamām cenu, riska un tirgus 
apstākļu atšķirībām, piemēram, 
pieprasījuma pārmaiņām un konkurentu 
noteiktajām cenām. 

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) Nošķirtību, izolētību, zemu 
iedzīvotāju blīvumu, vāju patērētāju 
pieprasījumu un vietējās 
starpsavienojumu zonas esamību, kas 
raksturīga dažiem Eiropas reģioniem, jo 
īpaši attālākajiem reģioniem, nevar 
uzskatīt objektīviem kritērijiem, lai 
pamatotu to, ka fiksēto un mobilo 
elektronisko sakaru nodrošinātāji piemēro 
augstākas tarifa likmes. 

Or. fr
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Pamatojums

Eiropas elektronisko sakaru tirgū, kuru vēlas īstenot ar regulu, visiem patērētājiem Eiropas 
Savienībā jānodrošina iespēja izmantot vienādus tarifus un nediskriminējošu piekļuvi 
elektronisko sakaru pakalpojumiem. Tieši tāpēc nošķirtībai, izolētībai, mazam iedzīvotāju 
blīvumam, vājam patērētāju pieprasījumam un vietējās starpsavienojumu zonas esamībai
nevajadzētu izraisīt augstākas likmes piemērošanu. 

Grozījums Nr. 17
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Pastāv arī galalietotāju pieprasījums 
pēc pakalpojumiem un 
lietojumprogrammām, kam nepieciešams 
augstāks garantētas pakalpojumu kvalitātes 
līmenis, ko sniedz publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātāji, vai satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji. Šādi pakalpojumi cita starpā 
var ietvert pārraidi, izmantojot interneta 
protokolu (IP-TV), videokonferences un 
noteiktas lietojumprogrammas veselības 
jomā. Tāpēc galalietotājiem vajadzētu būt 
nodrošinātai brīvībai slēgt līgumus par 
paaugstinātās kvalitātes specializētu 
pakalpojumiem ar publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem vai arī satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātājiem.

(49) Pastāv arī galalietotāju pieprasījums 
pēc pakalpojumiem un 
lietojumprogrammām, kam nepieciešams 
augstāks garantētas pakalpojumu kvalitātes 
līmenis, ko sniedz publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātāji, vai satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji. Šādi pakalpojumi cita starpā 
var ietvert pārraidi, izmantojot interneta 
protokolu (IP-TV), videokonferences un 
noteiktas lietojumprogrammas veselības 
jomā. Tāpēc galalietotājiem vajadzētu būt 
nodrošinātai brīvībai slēgt līgumus par 
paaugstinātās kvalitātes specializētu 
pakalpojumiem ar publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem vai arī satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātājiem. Šādu specializētu 
pakalpojumu sniegšanai nevajadzētu 
ietekmēt interneta piekļuves pakalpojumu 
vispārējo kvalitāti. Turklāt datplūsmas 
pārvaldības pasākumi nebūtu jāīsteno tā, 
lai diskriminētu specializētos 
pakalpojumus, kas vai nu tieši konkurē ar 
interneta piekļuves pakalpojumu 
nodrošinātāja piedāvātajiem 
pakalpojumiem vai tiek piedāvāti kopā ar 
citiem uzņēmumiem, ja vien tam nav 
objektīvs pamatojums.
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Or. en

Grozījums Nr. 18
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Divpusēji vai daudzpusēji
viesabonēšanas līgumi var ļaut mobilo 
sakaru operatoram raudzīties uz savu 
iekšzemes klientu viesabonēšanu partneru 
tīklos kā uz zināmā mērā līdzvērtīgu 
pakalpojumu nodrošināšanai šādiem 
klientiem savos tīklos ar attiecīgu ietekmi 
uz savu mazumtirdzniecības cenu līmeni 
par šādu virtuālu tīkla pārklājumu visā 
Savienībā. Vairumtirdzniecības līmenī šāda 
kārtība ļautu izstrādāt jaunus 
viesabonēšanas produktus un tādējādi 
paplašinātu izvēli un palielinātu 
konkurenci mazumtirdzniecības līmenī.

(73) Komerciāli vai tehniski
viesabonēšanas līgumi var ļaut mobilo 
sakaru operatoram raudzīties uz savu 
iekšzemes klientu viesabonēšanu partneru 
tīklos kā uz zināmā mērā līdzvērtīgu 
pakalpojumu nodrošināšanai šādiem 
klientiem savos tīklos ar attiecīgu ietekmi 
uz savu mazumtirdzniecības cenu līmeni 
par šādu virtuālu tīkla pārklājumu visā 
Savienībā. Vairumtirdzniecības līmenī šāda 
kārtība ļautu izstrādāt jaunus 
viesabonēšanas produktus un tādējādi 
paplašinātu izvēli un palielinātu 
konkurenci mazumtirdzniecības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) dalībvalstis un valsts iestādes garantē 
nediskriminējošu tarifu piemērošanu 
publisko elektronisko sakaru tīklu 
izmantošanai un iedzīvotājiem piekļuvi 
elektronisko sakaru pakalpojumiem visā 
Eiropas teritorijā; 

Or. fr
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Grozījums Nr. 20
Younous Omarjee

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sekmētu ieguldījumus un inovāciju 
jaunās un uzlabotās lielas jaudas 
infrastruktūrās, kas sniedzas cauri visai 
Savienībai un var apmierināt galalietotāju 
pieaugošo pieprasījumu;

c) sekmētu ieguldījumus un inovāciju 
jaunās un uzlabotās lielas jaudas 
infrastruktūrās, kas sniedzas cauri visai 
Savienībai un var apmierināt galalietotāju 
pieaugošo pieprasījumu, jo īpaši 
mazapdzīvotos, attālākos un tālākajos 
reģionos;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājam ir tiesības nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus 
visā Savienībā un īstenot tiesības, kas 
saistītas ar šādu tīklu un pakalpojumu 
nodrošināšanu ikvienā dalībvalstī, kurā tas 
darbojas saskaņā ar ES vienoto atļauju, 
attiecībā uz kuru jāievēro tikai 
paziņošanas prasības, kas izklāstītas 
4. pantā.

1. Visiem elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, kas dibināti Eiropas 
Savienībā, ir tiesības nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus 
visā Savienībā un īstenot tiesības, kas 
saistītas ar šādu tīklu un pakalpojumu 
nodrošināšanu ikvienā dalībvalstī, kurā tas 
darbojas.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Lambert van Nistelrooij
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Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot pienākumus, kas tām uzlikti 
saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem 
nolīgumiem, tostarp Starptautiskās 
Telesakaru savienības (ITU) noteikumiem 
par radiosakariem, valstu kompetentās 
iestādes nodrošina, ka attiecīgo valstu 
teritorijā radiofrekvenču spektra 
izmantošana tiek organizēta, un jo īpaši 
veic visus nepieciešamos radiofrekvenču 
spektra sadalīšanas vai piešķiršanas 
pasākumus tā, lai jebkura cita dalībvalsts 
varētu netraucēti atļaut savā teritorijā 
izmantot konkrētu harmonizētu joslu 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

1. Neskarot pienākumus, kas tām uzlikti 
saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem 
nolīgumiem, tostarp Starptautiskās 
Telesakaru savienības (ITU) noteikumiem 
par radiosakariem, valstu kompetentās 
iestādes, lai jo īpaši ievērotu 12 panta 
īstenošanu, nodrošina, ka attiecīgo valstu 
teritorijā radiofrekvenču spektra 
izmantošana tiek organizēta, un jo īpaši 
veic visus nepieciešamos radiofrekvenču 
spektra sadalīšanas vai piešķiršanas 
pasākumus tā, lai jebkura cita dalībvalsts 
varētu netraucēti atļaut savā teritorijā 
izmantot konkrētu harmonizētu bezvadu 
platjoslas sakaru joslu saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Jebkura attiecīgā dalībvalsts var aicināt 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu 
izmantot to kā starpnieku, kurš palīdz 
grupai un jebkurai citai dalībvalstij panākt 
atbilstību šim pantam.

Jebkura attiecīgā dalībvalsts var aicināt 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu 
izmantot to kā starpnieku, kurš palīdz 
grupai un jebkurai citai dalībvalstij panākt 
atbilstību šī panta 1. un 2. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Lambert van Nistelrooij
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Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Līdz 2014. gada 31. decembrim BEREC  
pieņem vienotu likmi visiem fiksēto un 
mobilo sakaru savienojuma pabeigšanas 
pakalpojumiem, ko aprēķina saskaņā ar 
Komisijas 2009. gada 7. maija Ieteikumu 
par savienojuma pabeigšanas tarifu 
reglamentāciju fiksētajos un mobilajos 
tīklos Eiropas Savienībā COM(2009)3359, 
galīgā versija).
Visas valstu regulatīvās iestādes līdz 
2014. gada 31. jūnijam nodrošina, ka 
operatoriem, kurus tās uzskata par tirgus 
dalībniekiem ar būtisku viesabonēšanas 
zvanu savienojuma pabeigšanas 
vairumtirdzniecības tirgus daļu atsevišķos 
publiski pieejamos telefonu tīklos 
atbilstoši tirgus pētījumam, kas veikts 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 25. novembra 
Direktīvu 2009/140/EK1, jāmaksā 
savienojuma pabeigšanas maksājumi, ko 
BEREC noteiksi saskaņā ar šo pantu. 
__________________
1 OV L 337, 18. 12.2009., 37. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Specializētu pakalpojumu sniegšana 
nekādā veidā nesamazina interneta 
piekļuves pakalpojumu kvalitāti, jo īpaši 
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attālākajos un mazapdzīvotos ziemeļu 
reģionos, kuros interneta piekļuves 
iespējas un kvalitāte parasti ir ierobežota.

Or. en

Pamatojums

Tirgus parasti nespēj uzņemties atbildību par jaudīga interneta piekļuves nodrošināšanu 
attālākos un mazapdzīvotos reģionos. Interneta piekļuve minētajos reģions ir īpaši svarīga, jo 
ir jāpārvar liels ģeogrāfiskais attālums.  Piekļuve jaudīgam internetam ir būtiska attālākajos 
ziemeļu reģionos, kuros tūristu skaits dažos gadalaikos pat divdesmit reizes pārsniedz vietējo 
iedzīvotāju skaitu.


