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ĪSS PAMATOJUMS 

I. Ievada piezīmes 

Komisija 2016. gada 14. septembrī saskaņā ar digitālā vienotā tirgus stratēģiju pieņēma 

pārstrādāto priekšlikumu par jaunu Eiropas Elektronisko sakaru kodeksu. Priekšlikumā ir 

pārskatīts spēkā esošais tiesiskais telekomunikāciju jomas regulējums, grozot četras 

direktīvas: pamatdirektīvu, atļauju izsniegšanas direktīvu, piekļuves direktīvu un universālā 

pakalpojuma direktīvu. 

Kodekss ir izstrādāts tā, lai ņemtu vērā būtiskās izmaiņas tirgos, patēriņa tendencēs un 

tehnoloģijās kopš 2009. gada, kad pēdējo reizi tika izdarīti grozījumi minētās jomas 

regulējumā. 

Šajā sakarībā Komisijas priekšlikumā ir ietverti pasākumi, kuru mērķis ir stimulēt investīcijas 

un nodarbinātību Savienībā ļoti veiktspējīgo tīklu jomā, jauni noteikumi attiecībā uz spektra 

sadalījumu mobilo sakaru un 5G tīkla savienojamībai, kā arī izmaiņas attiecībā uz pārvaldību, 

spektra pārvaldību, universālā pakalpojuma režīmu, pakalpojumiem un galalietotāju 

aizsardzības noteikumiem, numerāciju un saziņu ārkārtas situācijās. 

Pārstrādāšanas priekšlikums attiecas uz visdažādākajiem jautājumiem, kuru mērķis ir ļaut 

Eiropas patērētājiem gūt labumu no lielākas produktu izvēles par zemākām cenām un no 

inovatīviem un augstas kvalitātes pakalpojumiem. 

II. Atzinuma sagatavotāja nostāja 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikuma mērķi — vienkāršot un precizēt pašreizējo 

tiesisko regulējumu elektronisko sakaru jomā. Tomēr atzinuma sagatavotājs vēlētos pievērst 

uzmanību konkrētiem jautājumiem, piemēram, plašsaziņas līdzekļu plurālisms un kultūras 

daudzveidība, aspekti saistībā ar piekļuvi lietotājiem ar invaliditāti, informācijas plurālisms, 

galalietotāju aizsardzība, piekļuve radio un labāka piekļuve tālākos reģionos, un attiecīgi 

sniedz vairākus ieteikumus. 

Divi svarīgākie atzinuma projektā iekļautie jautājumi ir šādi: 

i) Vispārīgie mērķi (3. pants) 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir svarīgi, lai valstu regulatīvās un citas kompetentās 

iestādes savu kompetenču robežās sekmētu tādas politikas īstenošanu, kuras mērķis ir veicināt 

kultūras un valodu daudzveidību un plašsaziņas līdzekļu plurālismu. Šajā sakarībā atzinuma 

sagatavotājs ierosina aizstāt “var sekmēt” ar “sekmē”, lai padarītu minēto mērķi par juridisku 

pienākumu. 

ii) Valstu regulatīvo iestāžu tiesības un pienākumi attiecībā uz piekļuvi un savstarpēju 

starpsavienojumu (59. pants) 

Atzinuma sagatavotājs ierosina iekļaut plašsaziņas līdzekļu plurālismu politikas mērķos, 

kurus valstu regulatīvajām iestādēm būtu jācenšas sasniegt, nosakot piekļuves saistības. 

Juridiski tas atbilst 3. panta 1. punktā minētajam mērķim. 
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GROZĪJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 

plašsaziņas līdzekļu plurālisma un 

kultūras daudzveidības sekmēšanas 

nolūkā Savienības iedzīvotājiem ir 

vispārēja piekļuve plašai informācijai un 

augstas kvalitātes sabiedriskas nozīmes 

saturam, ņemot vērā izplatīšanas sistēmu 

un to darījumdarbības modeļu straujo 

attīstību, kas patlaban ietekmē plašsaziņas 

līdzekļu nozari. 

Pamatojums 

Šis jaunais apsvērums ir vajadzīgs, lai sekmētu vienu no galvenajiem šīs direktīvas 

pārstrādāšanas mērķiem, t. i., nodrošināt, lai ar šo direktīvu var pienācīgi aizsargāt 

plašsaziņas līdzekļu plurālismu un kultūras daudzveidību saistībā ar plašsaziņas līdzekļu 

nozarē notikušajām pārmaiņām. Papildinājums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences 

nodrošināšanai. 

 

Grozījums Nr.   2 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Šī direktīva neietekmē 

Direktīvas 2014/53/ES piemērošanu 

radioiekārtām , taču aptver patērētāju 

ierīces, ko izmanto ciparu televīzijai. 

(8) Šī direktīva neietekmē 

Direktīvas 2014/53/ES piemērošanu 

radioiekārtām , taču aptver patērētāju 

ierīces, ko izmanto radio un ciparu 

televīzijai. 

Pamatojums 

Šis grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai. Ir svarīgi mudināt 
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tīkla operatorus un termināliekārtu ražotājus sadarboties, lai personām ar invaliditāti 

atvieglotu piekļuvi elektronisko sakaru pakalpojumiem, tostarp radio pakalpojumiem. 

 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Lai valsts regulatīvās iestādes 

varētu sasniegt šajā direktīvā izklāstītos 

mērķus, īpaši tos, kas saistīti ar starpgalu 

sadarbspēju, direktīvas darbības jomai būtu 

jāattiecas uz konkrētiem radioiekārtu 

aspektiem, kā tās definētas Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2014/53/ES22, un uz patērētāju 

ierīcēm, ko izmanto ciparu televīzijai, lai tā 

būtu vieglāk pieejama lietotājiem 

invalīdiem. Ir svarīgi mudināt tīkla 

operatorus un iekārtu ražotājus sadarboties, 

lai atvieglinātu invalīdu piekļuvi 

elektronisko sakaru pakalpojumiem. Lai 

nodrošinātu koordinētu pieeju atļauju 

piešķiršanas kārtībai, šajā direktīvā būtu 

jāietver arī spektra neekskluzīva 

izmantošana radiosakaru galiekārtu 

izmantošanai pašu vajadzībām, lai gan tā 

nav saistīta ar saimniecisku darbību. 

(9) Lai valsts regulatīvās iestādes 

varētu sasniegt šajā direktīvā izklāstītos 

mērķus, īpaši tos, kas saistīti ar starpgalu 

sadarbspēju, direktīvas darbības jomai būtu 

jāattiecas uz konkrētiem radioiekārtu 

aspektiem, kā tās definētas Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2014/53/ES22, un uz patērētāju 

ierīcēm, ko izmanto ciparu televīzijai, lai tā 

būtu vieglāk pieejama lietotājiem 

invalīdiem. Ir svarīgi mudināt tīkla 

operatorus un iekārtu ražotājus sadarboties, 

lai sekmētu personu ar invaliditāti 

piekļuvi elektronisko sakaru 

pakalpojumiem. Lai nodrošinātu 

koordinētu pieeju atļauju piešķiršanas 

kārtībai, šajā direktīvā būtu jāietver arī 

spektra neekskluzīva izmantošana 

radiosakaru galiekārtu izmantošanai pašu 

vajadzībām, lai gan tā nav saistīta ar 

saimniecisku darbību. 

__________________ __________________ 

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2014/53/ES (2014. gada 

16. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu 

saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu 

pieejamību tirgū un ar ko atceļ 

Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 

22.5.2014., 62. lpp.). 

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2014/53/ES (2014. gada 

16. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu 

saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu 

pieejamību tirgū un ar ko atceļ 

Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 

22.5.2014., 62. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.   4 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz daudzdzīvokļu 

namam, ko uzskata par pakalpojuma 

sniegšanas vietu, bet mobilā 

savienojumā — tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu “ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

optiskās šķiedras tīklu parametriem 

vismaz līdz sadales punktam pakalpojuma 

sniegšanas vietā, piemēram, optiskās 

šķiedras kabeļu tīkls līdz galalietotājam. 

Fiksētā pieslēgumā tas atbilst līdzvērtīga 

tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga tādai, kas 

sasniedzama ar optiskās šķiedras kabeļu 

ierīkošanu līdz daudzdzīvokļu namam, ko 

uzskata par pakalpojuma sniegšanas vietu, 

bet mobilā savienojumā — tīkla darbspējai, 

kas līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu “ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 
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Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Valsts regulatīvajām un citām 

kompetentajām iestādēm būtu jānostiprina 

saskaņots darba mērķu un principu 

kopums, un, attiecīgos gadījumos, tām būtu 

jāsaskaņo sava rīcība ar citu dalībvalstu 

valsts iestādēm un ar BEREC , veicot 

savus uzdevumus saskaņā ar šo 

regulējumu. 

(21) Valsts regulatīvajām un citām 

kompetentajām iestādēm būtu jānostiprina 

saskaņots darba mērķu un principu 

kopums, un, attiecīgos gadījumos, tām būtu 

jāsaskaņo sava rīcība ar citu dalībvalstu 

regulatīvajām iestādēm un ar BEREC, 

veicot savus uzdevumus saskaņā ar šo 

regulējumu. 

Pamatojums 

 Šīs direktīvas pārstrādāšanas mērķis ir vienkāršot un atjaunināt spēkā esošo tiesisko 

regulējumu. Ņemot vērā to, ka plašsaziņas līdzekļu plurālisms un kultūras daudzveidība ir 

neatņemama šā tiesiskā regulējuma daļa, šis papildinājums ir nepieciešams, lai nodrošinātu 

to, ka valstu iestāžu darbības koordinācija notiek atbilstīgi tiesiskajam regulējumam. 

Papildinājums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai. 

 

Grozījums Nr.   6 

Direktīvas priekšlikums 

22. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Saskaņā ar šo direktīvu izveidoto 

kompetento iestāžu rīcība veicina plašāku 

politiku īstenošanu kultūras, 

nodarbinātības, vides, sociālās kohēzijas un 

pilsētu un lauku plānošanas jomās. 

(22) Saskaņā ar šo direktīvu izveidoto 

kompetento iestāžu rīcība veicina plašāku 

politiku īstenošanu kultūras un kultūras 

daudzveidības, plašsaziņas līdzekļu 

plurālisma, nodarbinātības, vides, sociālās 

kohēzijas un pilsētu un lauku plānošanas 

jomās. 

Pamatojums 

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu tekstu ar 3. pantā noteiktajiem mērķiem. Grozījums 

ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai. 
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Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Lai digitālā vienotā tirgus 

stratēģijas politiskos mērķus pārvērstu 

regulatīvos noteikumos, papildus trim 

pastāvošajiem galvenajiem mērķiem 

regulējumam būtu jāveicina konkurence, 

iekšējais tirgus un galalietotāju intereses, 

jātuvina papildu savienojamības mērķis, to 

izsakot rezultātu veidā: ļoti veiktspējīgas 

fiksētās un mobilās savienojamības plaša 

pieejamība un ieviešana visu Eiropas 

pilsoņu un uzņēmumu labā, kas balstās uz 

samaksājamu cenu un izvēli un ko dara 

iespējamu efektīva un godīga konkurence, 

produktīva ieguldīšana un atklāts 

novatorisms, spektra lietderīga 

izmantošana, kopīgi noteikumi un 

paredzama regulatīvā pieeja iekšējā tirgū 

un nepieciešamie nozarei specifiskie 

noteikumi, kas sargā pilsoņu intereses. 

Dalībvalstīm, valstu regulatīvajām 

iestādēm un citām kompetentajām 

iestādēm un ieinteresētajām personām šis 

savienojamības mērķis izpaužas, no vienas 

puses, kā noteiktā teritorijā ekonomiski 

uzturami paši veiktspējīgākie tīkli un 

pakalpojumi, no otras puses, teritoriālās 

kohēzijas centieni tādā nozīmē kā dažādās 

teritorijās pieejamo jaudu konverģence. 

(23) Lai digitālā vienotā tirgus 

stratēģijas politiskos mērķus pārvērstu 

regulatīvos noteikumos, papildus trim 

pastāvošajiem galvenajiem mērķiem 

regulējumam būtu jāveicina noturīga 

konkurence, iekšējais tirgus un 

galalietotāju intereses, jātuvina papildu 

savienojamības mērķis, to izsakot rezultātu 

veidā: ļoti veiktspējīgas fiksētās un mobilās 

savienojamības plaša pieejamība un 

ieviešana visu Eiropas pilsoņu un 

uzņēmumu labā, kas balstās uz 

samaksājamu cenu un izvēli un ko dara 

iespējamu efektīva un godīga konkurence, 

produktīva ieguldīšana un atklāts 

novatorisms, spektra lietderīga 

izmantošana, kopīgi noteikumi un 

paredzama regulatīvā pieeja iekšējā tirgū 

un nepieciešamie nozarei specifiskie 

noteikumi, kas sargā pilsoņu intereses, jo 

īpaši plašsaziņas līdzekļu plurālismu un 

kultūras daudzveidību. Dalībvalstīm, 

valstu regulatīvajām iestādēm un citām 

kompetentajām iestādēm un 

ieinteresētajām personām šis 

savienojamības mērķis izpaužas, no vienas 

puses, kā noteiktā teritorijā ekonomiski 

uzturami paši veiktspējīgākie tīkli un 

pakalpojumi, no otras puses, teritoriālās 

kohēzijas centieni tādā nozīmē kā dažādās 

teritorijās pieejamo jaudu konverģence. 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

25. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Būtu vienlaikus jāveicina gan 

efektīvi ieguldījumi, gan konkurence, lai 

uzlabotu ekonomikas izaugsmi, inovāciju 

un patērētāju izvēli. 

(25) Būtu vienlaikus jāveicina gan 

efektīvi ieguldījumi, gan noturīga 

konkurence, lai uzlabotu ekonomikas 

izaugsmi, inovāciju un patērētāju izvēli un 

nodrošinātu patērētāju piekļuvi augstas 

kvalitātes pakalpojumiem par pieņemamu 

cenu. 

Pamatojums 

Ir jāpievieno vārds “noturīga”, lai nodrošinātu konsekvenci ar 23. apsvēruma grozījumu. 

Turklāt otrās daļas pievienošana ir vajadzīga, jo viens no galvenajiem priekšlikuma mērķiem 

ir uzlabot patērētāju piekļuvi universālajam pakalpojumam, tādēļ grozījums ir vajadzīgs 

teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai. 

Grozījums Nr.   9 

Direktīvas priekšlikums 

101. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(101) Radiofrekvenču spektrs ir 

ierobežots publisks resurss, kam ir būtiska 

sabiedriska un tirgus vērtība. Tas ir būtisks 

ieguldījums uz radioviļņiem bāzēto sakaru 

tīklos un pakalpojumos, tāpēc, ciktāl tam ir 

sakars šādiem tīkliem un pakalpojumiem, 

valsts regulatīvajām iestādēm tas būtu 

lietderīgi jāsadala un jāpiešķir saskaņā ar 

saskaņoto mērķu un principu kopumu, kas 

regulē to darbību, kā arī saskaņā ar 

objektīviem, pārredzamiem un 

nediskriminējošiem kritērijiem, ņemot vērā 

demokrātiskās, sociālās, valodu un kultūras 

intereses, kas attiecas uz frekvenču 

izmantošanu. Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2002. gada 7. marta Lēmums 

Nr. 676/2002/EK par reglamentējošiem 

noteikumiem radio spektra politikai 

Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču spektra 

lēmums)33 izveido pamatu radiofrekvenču 

spektra saskaņošanai . 

(101) Radiofrekvenču spektrs ir 

ierobežots publisks resurss, kam ir būtiska 

sabiedriska un tirgus vērtība. 

Radiofrekvenču spektrs kalpo sabiedrības 

interesēm, īstenojot dažādus sabiedrības, 

kultūras, sociālos un ekonomiskos mērķus 

saistībā ar publisku piekļuvi informācijai, 

tiesībām brīvi paust uzskatus un 

plašsaziņas līdzekļu plurālismu. Tas ir 

būtisks ieguldījums uz radioviļņiem bāzēto 

sakaru tīklos un pakalpojumos, tāpēc, 

ciktāl tam ir sakars šādiem tīkliem un 

pakalpojumiem, valsts regulatīvajām 

iestādēm tas būtu lietderīgi jāsadala un 

jāpiešķir saskaņā ar saskaņoto mērķu un 

principu kopumu, kas regulē to darbību, kā 

arī saskaņā ar objektīviem, pārredzamiem 

un nediskriminējošiem kritērijiem, ņemot 

vērā demokrātiskās, sociālās, valodu un 

kultūras intereses, kas saistītas ar 

frekvenču izmantošanas valsts un 

reģionālām iezīmēm. Eiropas Parlamenta 

un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmums 

Nr. 676/2002/EK par reglamentējošiem 
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noteikumiem radio spektra politikai 

Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču spektra 

lēmums)33 izveido pamatu radiofrekvenču 

spektra saskaņošanai. 

_________________ _________________ 

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 7. marta Lēmums 

Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi 

radiofrekvenču spektra politikai Eiropas 

Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums) 

(OV L 108, 24.4.2002.). 

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 7. marta Lēmums 

Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi 

radiofrekvenču spektra politikai Eiropas 

Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums) 

(OV L 108, 24.4.2002.). 

Pamatojums 

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu tekstu ar pārējiem pantiem. Grozījums ir vajadzīgs 

teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai. 

 

Grozījums Nr.   10 

Direktīvas priekšlikums 

102. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(102) Radiofrekvenču spektra politikas 

darbības Savienībā nedrīkstētu skart 

pasākumus, kas atbilstoši Savienības 

tiesību aktiem veikti Savienības vai valstu 

līmenī, lai sasniegtu vispārējo interešu 

mērķus, it īpaši attiecībā uz satura 

regulējumu un politiku audiovizuālo 

līdzekļu un mediju jomā, kā arī dalībvalstu 

tiesības organizēt un izmantot savu 

radiofrekvenču spektru sabiedriskajai 

kārtībai, sabiedrības drošībai un 

aizsardzībai. Tā kā spektra izmantošana 

militārām un citādām valsts sabiedriskās 

drošības vajadzībām ietekmē spektra 

pieejamību iekšējam tirgum, spektra 

politikā būtu jārēķinās ar visām Savienības 

politikas nozarēm un aspektiem un 

jālīdzsvaro to attiecīgās vajadzības, tomēr 

respektējot dalībvalstu tiesības. 

(102) Radiofrekvenču spektra politikas 

darbības Savienībā nedrīkstētu skart 

pasākumus, kas atbilstoši Savienības 

tiesību aktiem veikti Savienības vai valstu 

līmenī, lai sasniegtu vispārējo interešu 

mērķus, it īpaši attiecībā uz satura 

regulējumu un politiku audiovizuālo 

līdzekļu un mediju jomā, kā arī dalībvalstu 

tiesības organizēt un izmantot savu 

radiofrekvenču spektru sabiedriskajai 

kārtībai, sabiedrības drošībai un 

aizsardzībai. Tā kā spektra izmantošana 

militārām un citādām valsts sabiedriskās 

drošības vajadzībām ietekmē spektra 

pieejamību iekšējam tirgum, spektra 

politikā būtu jārēķinās ar visām Savienības 

politikas nozarēm un aspektiem un 

jālīdzsvaro to attiecīgās vajadzības, tomēr 

respektējot dalībvalstu tiesības un 

kompetences šajā jomā, kā arī dalībvalstu 

politiku kultūras, audiovizuālajā un 

plašsaziņas līdzekļu jomā. 
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Pamatojums 

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu tekstu ar pārējiem pantiem. 

 

Grozījums Nr.   11 

Direktīvas priekšlikums 

144. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(144) Ar konkurences noteikumiem vien 

var nepietikt, lai nodrošinātu kultūras 

daudzveidību un mediju plurālismu ciparu 

televīzijas laukā. Tehnoloģijas un tirgus 

attīstība rada nepieciešamību dalībvalstij 

tās tirgus dēļ vai Komisijai Savienības 

vārdā pienākumus regulāri pārskatīt ar 

nolūku nodrošināt ierobežoto piekļuvi ar 

taisnīgiem, pieņemamiem un 

nediskriminējošiem noteikumiem , it īpaši, 

lai noteiktu, vai ir pamats pienākumus 

attiecināt arī uz elektroniskajiem raidījumu 

aprakstiem (EPG) un lietotņu saskarnēm 

(API), tādā mērā, cik nepieciešams, lai 

nodrošinātu galalietotāju piekļuvi 

noteiktiem ciparu apraides pakalpojumiem. 

Dalībvalstis var noteikt ciparu apraides 

pakalpojumus, kuriem jānodrošina 

galalietotāju piekļuve, izmantojot visus 

normatīvos vai administratīvos līdzekļus, 

kurus tās uzskata par vajadzīgiem. 

(144) Ar konkurences noteikumiem vien 

var nepietikt, lai nodrošinātu kultūras 

daudzveidību un mediju plurālismu ciparu 

televīzijas laukā. Tehnoloģijas un tirgus 

attīstība rada nepieciešamību dalībvalstij 

tās tirgus dēļ vai Komisijai Savienības 

vārdā pienākumus regulāri pārskatīt ar 

nolūku nodrošināt ierobežoto piekļuvi ar 

taisnīgiem, pieņemamiem un 

nediskriminējošiem noteikumiem , it īpaši, 

lai noteiktu, vai ir pamats pienākumus 

attiecināt arī uz elektroniskajiem raidījumu 

aprakstiem (EPG) un lietotņu saskarnēm 

(API), tādā mērā, cik nepieciešams, lai 

nodrošinātu galalietotāju piekļuvi 

noteiktiem ciparu apraides pakalpojumiem. 

Dalībvalstis var noteikt ciparu apraides 

pakalpojumus, kuriem jānodrošina 

galalietotāju piekļuve, izmantojot visus 

normatīvos vai administratīvos līdzekļus, 

kurus tās uzskata par vajadzīgiem. 

Elektroniskā raidījumu apraksta jēdziens 

ir jādefinē uz nākotni vērstā un dinamiskā 

veidā, ņemot vērā gan platformu jaunās 

navigācijas un sarakstu veidošanas 

iekārtas, gan tendences attiecībā uz 

saistītajiem televīzijas un radio 

pakalpojumiem. 

Pamatojums 

Elektroniskā raidījumu apraksta jēdziena formulējumam ir jābūt uz nākotni vērstam. 

Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai. 

 

Grozījums Nr.   12 
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Direktīvas priekšlikums 

196. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(196) Universālā pakalpojuma būtiska 

prasība ir nodrošināt, ka visiem 

galalietotājiem par pieņemamu cenu ir 

pieejami funkcionālas interneta piekļuves 

un balss sakaru pakalpojumi vismaz 

noteiktā atrašanās vietā. Dalībvalstīm arī 

vajadzētu būt iespējai nodrošināt, ka 

pakalpojumi par pieņemamu cenu tiek 

sniegti ne tikai noteiktā atrašanās vietā, bet 

arī iedzīvotājiem, kuri pārvietojas, ja 

dalībvalstis uzskata, ka tas ir nepieciešams 

iedzīvotāju pilnvērtīgai sociālajai un 

ekonomiskajai dalībai sabiedrībā. Nedrīkst 

būt ierobežojumu tehniskajiem līdzekļiem, 

ar kuriem ir nodrošināts pieslēgums, ļaujot 

izmantot kabeļu vai bezvadu tehnoloģiju, 

kā arī ierobežojumu attiecībā uz to 

operatoru kategoriju, kuri pilda daļu vai 

visas universālā pakalpojuma saistības. 

(196) Universālā pakalpojuma būtiska 

prasība ir nodrošināt, ka visiem 

galalietotājiem par pieņemamu cenu ir 

pieejami funkcionālas interneta piekļuves 

un balss sakaru pakalpojumi vismaz 

noteiktā atrašanās vietā un ar mobilo 

savienojumu. Dalībvalstīm arī vajadzētu 

nodrošināt, ka pakalpojumi par pieņemamu 

cenu tiek sniegti ne tikai noteiktā atrašanās 

vietā, bet arī iedzīvotājiem, kuri 

pārvietojas, jo tas ir nepieciešams 

iedzīvotāju pilnvērtīgai sociālajai un 

ekonomiskajai dalībai sabiedrībā. Nedrīkst 

būt ierobežojumu tehniskajiem līdzekļiem, 

ar kuriem ir nodrošināts pieslēgums, ļaujot 

izmantot kabeļu vai bezvadu tehnoloģiju, 

kā arī ierobežojumu attiecībā uz to 

operatoru kategoriju, kuri pilda daļu vai 

visas universālā pakalpojuma saistības. 

 

Grozījums Nr.   13 

Direktīvas priekšlikums 

201. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(201) Vairs nevajadzētu būt iespējai 

atteikt galalietotājiem piekļuvi 

savienojamības pakalpojumu minimālajam 

komplektam. Tiesībām slēgt līgumu ar 

uzņēmumu vajadzētu nozīmēt to, ka 

galalietotājiem, kuri varētu saņemt 

atteikumu, it sevišķi galalietotājiem ar 

zemiem ienākumiem vai īpašām sociālajām 

vajadzībām, vajadzētu būt iespējai noslēgt 

līgumu par funkcionālas interneta 

piekļuves un balss sakaru pakalpojumu 

sniegšanu par pieņemamu cenu vismaz 

fiksētā atrašanās vietā ar jebkuru 

uzņēmumu, kas sniedz šādus pakalpojumus 

konkrētajā vietā. Lai mazinātu finansiālos 

riskus, piemēram, rēķinu nemaksāšanu, 

(201) Vairs nevajadzētu būt iespējai 

atteikt galalietotājiem piekļuvi 

savienojamības pakalpojumu minimālajam 

komplektam. Tiesībām slēgt līgumu ar 

uzņēmumu vajadzētu nozīmēt to, ka 

galalietotājiem, kuri varētu saņemt 

atteikumu, it sevišķi galalietotājiem ar 

zemiem ienākumiem vai īpašām sociālajām 

vajadzībām, vajadzētu būt iespējai noslēgt 

līgumu par funkcionālas interneta 

piekļuves un balss sakaru pakalpojumu 

sniegšanu par pieņemamu cenu fiksētā 

atrašanās vietā un ar mobilo savienojumu 

ar jebkuru uzņēmumu, kas sniedz šādus 

pakalpojumus konkrētajā vietā. Lai 

mazinātu finansiālos riskus, piemēram, 
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uzņēmumiem vajadzētu būt brīvai izvēles 

iespējai piedāvāt līgumu ar priekšapmaksas 

noteikumiem, pamatojoties uz atsevišķām 

iepriekš apmaksātām vienībām par 

pieņemamu cenu. 

rēķinu nemaksāšanu, uzņēmumiem 

vajadzētu būt brīvai izvēles iespējai 

piedāvāt līgumu ar priekšapmaksas 

noteikumiem, pamatojoties uz atsevišķām 

iepriekš apmaksātām vienībām par 

pieņemamu cenu. 

 

Grozījums Nr.   14 

Direktīvas priekšlikums 

206. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(206) Dalībvalstīm būtu jāievieš 

pasākumi, lai veicinātu tāda tirgus izveidi, 

kurā par pieņemamu cenu ir pieejami 

ražojumi un pakalpojumi, kuri ietver 

funkcijas, kas domātas galalietotājiem, 

kuri ir personas ar invaliditāti , tostarp 

palīgtehnoloģiju iekārtas . To var panākt, 

inter alia, atsaucoties uz Eiropas 

standartiem, vai ieviešot prasības saskaņā 

ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu xxx/YYYY/ES par dalībvalstu 

normatīvo un administratīvo aktu 

tuvināšanu attiecībā uz produktu un 

pakalpojumu pieejamības prasībām . 

Dalībvalstīm būtu jānosaka pienācīgi 

pasākumi atbilstīgi apstākļiem valstī, un tas 

dalībvalstīm ļauj elastīgāk veikt konkrētus 

pasākumus, piemēram, ja parastajos 

ekonomiskajos apstākļos tirgū netiek par 

pieņemamu cenu piedāvāti produkti un 

pakalpojumi38, kuri ietver funkcijas, kas 

domātas galalietotājiem invalīdiem. 

(206) Dalībvalstīm būtu jāievieš 

pasākumi, lai veicinātu tāda tirgus izveidi, 

kurā ir izmaksu ziņā pieņemami un 

pieejami ražojumi un pakalpojumi, kuri 

ietver funkcijas, kas domātas 

galalietotājiem ar invaliditāti, tostarp 

vajadzības gadījumā palīgtehnoloģiju 

iekārtas, kas ir sadarbspējīgas ar publiski 

pieejamām elektronisko sakaru iekārtām 

un pakalpojumiem. To var panākt, inter 

alia, atsaucoties uz Eiropas standartiem, vai 

ieviešot prasības saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvu xxx/YYYY/ES par dalībvalstu 

normatīvo un administratīvo aktu 

tuvināšanu attiecībā uz produktu un 

pakalpojumu pieejamības prasībām. 

Dalībvalstīm būtu jānosaka pienācīgi 

pasākumi atbilstīgi apstākļiem valstī, un tas 

dalībvalstīm ļauj elastīgāk veikt konkrētus 

pasākumus, piemēram, ja parastajos 

ekonomiskajos apstākļos tirgū netiek 

piedāvāti izmaksu ziņā pieņemami un 

pieejami produkti un pakalpojumi38, kuri 

ietver funkcijas, kas domātas 

galalietotājiem ar invaliditāti. 

_________________ _________________ 

38 OV C […], […], […]. lpp. 38 OV C […], […], […]. lpp. 

Pamatojums 

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu tekstu ar pārējiem grozījumiem un jo īpaši precizētu 

atšķirību starp pieejamiem plaši izmantotajiem produktiem un palīgtehnoloģijām (piemēram, 
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īpašas ierīces cilvēkiem, kas ir nedzirdīgi un neredzīgi). 

 

Grozījums Nr.   15 

Direktīvas priekšlikums 

211. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(211) Izmaksas, kas vajadzīgas tāda 

savienojuma pieejamībai, kas spēj 

nodrošināt funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojumu, kā noteikts saskaņā ar 

79. panta 2. punktu, un balss sakaru 

pakalpojumu fiksētā atrašanās vietā par 

pieņemamu cenu universālā pakalpojuma 

saistību satvarā, būtu jāaplēš, jo īpaši 

novērtējot paredzamo finansiālo slogu 

uzņēmumiem un lietotājiem elektronisko 

sakaru nozarē. 

(211) Izmaksas, kas vajadzīgas tāda 

savienojuma pieejamībai, kas spēj 

nodrošināt funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojumu, kā noteikts saskaņā ar 

79. panta 2. punktu, un balss sakaru 

pakalpojumu fiksētā atrašanās vietā un ar 

mobilo savienojumu par pieņemamu cenu 

universālā pakalpojuma saistību satvarā, 

būtu jāaplēš, jo īpaši novērtējot paredzamo 

finansiālo slogu uzņēmumiem un 

lietotājiem elektronisko sakaru nozarē. 

 

Grozījums Nr.   16 

Direktīvas priekšlikums 

213. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(213) Ja uzņēmums, kurš saskaņā ar šīs 

direktīvas 81. pantu ir izraudzīts, lai tas 

nodrošinātu funkcionālas piekļuves 

internetam vai balss sakaru pakalpojumu 

pieejamību fiksētā atrašanās vietā , ņemot 

vērtā tā universālā pakalpojuma sniedzēja 

saistības, izvēlas būtisku vietējā piekļuves 

tīkla aktīvu daļu vai visus šos tīkla aktīvus, 

kas atrodas valsts teritorijā, nodot 

atsevišķai juridiskai vienībai, kam ir cits 

tiešais īpašnieks, valsts regulatīvajai 

iestādei būtu jānovērtē šāda darījuma 

sekas, lai nodrošinātu, ka universālā 

pakalpojuma saistības arī turpmāk attiecas 

uz visu valsts teritoriju vai uz konkrētām 

tās daļām. Šajā sakarībā uzņēmumam jau 

iepriekš par nodošanu būtu jāinformē valsts 

regulatīvā iestāde, kas uzticējusi pildīt 

universālā pakalpojuma saistības. Valsts 

(213) Ja uzņēmums, kurš saskaņā ar šīs 

direktīvas 81. pantu ir izraudzīts, lai tas 

nodrošinātu funkcionālas piekļuves 

internetam vai balss sakaru pakalpojumu 

pieejamību fiksētā atrašanās vietā un ar 

mobilo savienojumu, izvēlas būtisku 

vietējā piekļuves tīkla aktīvu daļu, ņemot 

vērtā tā universālā pakalpojuma sniedzēja 

saistības, vai visus šos tīkla aktīvus, kas 

atrodas valsts teritorijā, nodot atsevišķai 

juridiskai vienībai, kam ir cits tiešais 

īpašnieks, valsts regulatīvajai iestādei būtu 

jānovērtē šāda darījuma sekas, lai 

nodrošinātu, ka universālā pakalpojuma 

saistības arī turpmāk attiecas uz visu valsts 

teritoriju vai uz konkrētām tās daļām. Šajā 

sakarībā uzņēmumam jau iepriekš par 

nodošanu būtu jāinformē valsts regulatīvā 

iestāde, kas uzticējusi pildīt universālā 
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regulatīvās iestādes novērtējumam 

nevajadzētu ierobežot darījuma 

pabeigšanu. 

pakalpojuma saistības. Valsts regulatīvās 

iestādes novērtējumam nevajadzētu 

ierobežot darījuma pabeigšanu. 

 

Grozījums Nr.   17 

Direktīvas priekšlikums 

214. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(214) Lai gādātu par stabilitāti un 

atbalstītu pakāpenisku pāreju, dalībvalstīm 

vajadzētu būt iespējai joprojām nodrošināt 

tādu universālo pakalpojumu sniegšanu 

savā teritorijā, kas nav funkcionālas 

interneta piekļuves un balss sakaru 

pakalpojumi fiksētā atrašanās vietā un kas 

šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā ir 

ietverti attiecīgās dalībvalsts universālo 

pakalpojumu darbības jomā, pamatojoties 

uz Direktīvu 2002/22/EK, ja tādi 

pakalpojumi vai salīdzināmi pakalpojumi 

parastos tirgus apstākļos nav pieejami. 

Atļaujot turpināt publisku taksofonu, 

galalietotāju sarakstu un uzziņu dienestu 

pakalpojumu nodrošināšanu atbilstīgi 

universālā pakalpojuma režīmam tik ilgi, 

cik ilgi ir pierādīta šāda vajadzība, dotu 

dalībvalstīm elastīgumu, kas vajadzīgs, lai 

pienācīgi ņemtu vērā atšķirīgos apstākļus 

dažādās valstīs. Tomēr šādi pakalpojumi 

būtu finansējami no publiskiem līdzekļiem 

tāpat kā citas universālā pakalpojuma 

saistības. 

(214) Lai gādātu par stabilitāti un 

atbalstītu pakāpenisku pāreju, dalībvalstīm 

vajadzētu būt iespējai joprojām nodrošināt 

tādu universālo pakalpojumu sniegšanu 

savā teritorijā, kas nav funkcionālas 

interneta piekļuves un balss sakaru 

pakalpojumi fiksētā atrašanās vietā un ar 

mobilo savienojumu un kas šīs direktīvas 

spēkā stāšanās dienā ir ietverti attiecīgās 

dalībvalsts universālo pakalpojumu 

darbības jomā, pamatojoties uz 

Direktīvu 2002/22/EK, ja tādi pakalpojumi 

vai salīdzināmi pakalpojumi parastos tirgus 

apstākļos nav pieejami. Atļaujot turpināt 

publisku taksofonu, galalietotāju sarakstu 

un uzziņu dienestu pakalpojumu 

nodrošināšanu atbilstīgi universālā 

pakalpojuma režīmam tik ilgi, cik ilgi ir 

pierādīta šāda vajadzība, dotu dalībvalstīm 

elastīgumu, kas vajadzīgs, lai pienācīgi 

ņemtu vērā atšķirīgos apstākļus dažādās 

valstīs. Tomēr šādi pakalpojumi būtu 

finansējami no publiskiem līdzekļiem tāpat 

kā citas universālā pakalpojuma saistības. 

 

Grozījums Nr.   18 

Direktīvas priekšlikums 

254. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(254) Saskaņā ar mērķiem, kas izklāstīti 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un 

Apvienoto Nāciju Konvencijā par invalīdu 

tiesībām, tiesiskajam regulējumam ir 

(254) Saskaņā ar mērķiem, kas izklāstīti 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un 

Apvienoto Nāciju Konvencijā par invalīdu 

tiesībām, tiesiskajam regulējumam ir 



 

PE595.657v02-00 16/41 AD\1124920LV.docx 

LV 

jānodrošina tas, ka kvalitatīvi pakalpojumi 

par pieņemamām cenām ir viegli pieejami 

visiem lietotājiem, tostarp lietotājiem ar 

invaliditāti, gados vecākiem lietotājiem un 

lietotājiem ar īpašām sociālajām 

vajadzībām. Amsterdamas akta galīgajai 

redakcijai pievienotajā Deklarācijā Nr. 22 

ir paredzēts, ka Savienības iestādēm, 

izstrādājot pasākumus saskaņā ar LESD 

114. pantu, ir jāņem vērā vajadzības, kādas 

ir personām ar invaliditāti. 

jānodrošina tas, ka kvalitatīvi, izmaksu 

ziņā pieņemami un pieejami pakalpojumi 
ir viegli un vienlīdz pieejami visiem 

lietotājiem, tostarp lietotājiem ar 

invaliditāti, gados vecākiem lietotājiem un 

lietotājiem ar īpašām sociālajām 

vajadzībām. Amsterdamas akta galīgajai 

redakcijai pievienotajā Deklarācijā Nr. 22 

ir paredzēts, ka Savienības iestādēm, 

izstrādājot pasākumus saskaņā ar LESD 

114. pantu, ir jāņem vērā vajadzības, kādas 

ir personām ar invaliditāti. 

Pamatojums 

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu tekstu ar pārējiem pantiem. Grozījums ir vajadzīgs 

teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

265. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(265) Galalietotājiem būtu jādod 

sadarbspējas garantijas attiecībā uz visu 

aprīkojumu, ko pārdod Savienībā ciparu 

televīzijas uztveršanai. Dalībvalstīm būtu 

jāspēj pieprasīt obligātus saskaņotus 

standartus attiecībā uz šādu aprīkojumu. 

Šādi standarti laiku pa laikam būtu 

jāpielāgo, ņemot vērā tehnoloģijas un 

tirgus attīstību. 

(265) Galalietotājiem būtu jādod 

sadarbspējas garantijas attiecībā uz visu 

aprīkojumu, ko pārdod Savienībā radio un 

ciparu televīzijas uztveršanai. Dalībvalstīm 

būtu jāspēj pieprasīt obligātus saskaņotus 

standartus attiecībā uz šādu aprīkojumu. 

Šādi standarti laiku pa laikam būtu 

jāpielāgo, ņemot vērā tehnoloģijas un 

tirgus attīstību. 

Pamatojums 

Vārda “radio” pievienošana ir pamatota, jo viens no galvenajiem priekšlikuma mērķiem ir 

uzlabot patērētāju piekļuvi universālajam pakalpojumam, kā arī saistīto iekārtu savstarpēju 

izmantojamību; abos gadījumos radio vajadzētu uzskatīt par tikpat svarīgu kā digitālā 

televīzija. Papildinājums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai. 

Grozījums Nr.   20 

Direktīvas priekšlikums 

269. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(269) Dalībvalstīm būtu jāspēj noteikt 

atbilstīgas saistības uzņēmumiem, kas ir to 

jurisdikcijā, likumīgas sabiedriskās 

kārtības apsvērumu interesēs, bet šādas 

saistības būtu jāuzliek tikai tad, ja tās ir 

vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo interešu 

mērķus, ko skaidri definējušas dalībvalstis 

saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un 

tām būtu jābūt samērīgām un pārskatāmām 

. Saistības, kas jāievēro, var piemērot 

konkrētiem radio un televīzijas apraides 

kanāliem un papildu pakalpojumiem, ko 

nodrošina konkrēts plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumu sniedzējs. Dalībvalstu 

uzliktajām saistībām, kas jāievēro, būtu 

jābūt saprātīgām, t.i., tām būtu jābūt 

samērīgām un pārskatāmām, ņemot vērā 

skaidri definētos vispārējo interešu mērķus. 

Dalībvalstīm būtu objektīvi jāpamato savos 

valsts tiesību aktos uzliktās saistības, kas 

jāievēro, nolūkā nodrošināt, ka šīs saistības 

ir pārredzamas, samērīgas un skaidri 

noteiktas. Saistības būtu jāizstrādā tā, lai 

tās pietiekami veicinātu efektīvus 

ieguldījumus infrastruktūrā. Saistības 

būtu regulāri jāpārskata vismaz reizi piecos 

gados, lai tās neatpaliktu no tehnoloģiju un 

tirgus attīstības tempa un lai nodrošinātu to 

nepārtrauktu samērīgumu ar 

īstenojamajiem mērķiem. Attiecīgos 

gadījumos saistībās būtu jāiekļauj 

noteikumi par atbilstīgu atlīdzību. 

(269) Dalībvalstīm būtu jāspēj noteikt 

atbilstīgas saistības uzņēmumiem, kas ir to 

jurisdikcijā, likumīgas sabiedriskās 

kārtības apsvērumu interesēs, bet šādas 

saistības būtu jāuzliek tikai tad, ja tās ir 

vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo interešu 

mērķus, ko skaidri definējušas dalībvalstis 

saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un 

tām būtu jābūt samērīgām un pārskatāmām 

. Saistības, kas jāievēro, var piemērot 

konkrētiem radio un televīzijas apraides 

kanāliem un papildu pakalpojumiem, ko 

nodrošina konkrēts plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumu sniedzējs. Dalībvalstu 

uzliktajām saistībām, kas jāievēro, būtu 

jābūt saprātīgām, t.i., tām būtu jābūt 

samērīgām un pārskatāmām, ņemot vērā 

skaidri definētos vispārējo interešu mērķus, 

piemēram, plašsaziņas līdzekļu 

plurālismu un kultūras daudzveidību. 

Dalībvalstīm būtu objektīvi jāpamato savos 

valsts tiesību aktos uzliktās saistības, kas 

jāievēro, nolūkā nodrošināt, ka šīs saistības 

ir pārredzamas, samērīgas un skaidri 

noteiktas. Saistības būtu regulāri jāpārskata 

vismaz reizi piecos gados, lai tās 

neatpaliktu no tehnoloģiju un tirgus 

attīstības tempa un lai nodrošinātu to 

nepārtrauktu samērīgumu ar 

īstenojamajiem mērķiem. Attiecīgos 

gadījumos saistībās būtu jāiekļauj 

noteikumi par atbilstīgu atlīdzību. 

Pamatojums 

Ievērojamo saistību leģitimitāte nebūtu jāierobežo atkarībā no tā, vai tās var sekmēt 

ieguldījumus infrastruktūrā. Šie ir ne tikai ekonomiska rakstura mērķi, bet attiecas arī uz 

sociālo un kultūras politiku. Tie palīdz nodrošināt plašsaziņas līdzekļu plurālismu, kultūras 

daudzveidību un demokrātisku līdzdalību. Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences 

nodrošināšanai. 

 

 

Grozījums Nr.   21 

Direktīvas priekšlikums 

270. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(270) Tīkli, ko izmanto radio vai 

televīzijas raidījumu pārraidīšanai 

sabiedrībai, iekļauj kabeļus, IPTV, satelītu 

un zemes sakaru pārraides tīklus. Tie var 

arī ietvert citus tīklus tiktāl, ciktāl būtisks 

galalietotāju skaits izmanto šādus tīklus kā 

galveno līdzekli radio un televīzijas 

raidījumu uztveršanai . Saistības, kas 

jāievēro, var iekļaut tādu pakalpojumu 

pārraidīšanu, kuri īpaši paredzēti, lai 

lietotājiem invalīdiem nodrošinātu 

atbilstīgu piekļuvi. Tādējādi papildu 

pakalpojumi ietver, cita starpā, 

pakalpojumus, kuri paredzēti, lai uzlabotu 

pieejamību galalietotājiem invalīdiem, 

tādus kā videoteksts, subtitri, audioapraksts 

un surdotulkojums. Tāpēc, ka aizvien 

plašāk tiek nodrošināti un uztverti 

hibrīdtelevīzijas pakalpojumi un 

elektroniskie raidījumu apraksti vēl 

joprojām ir svarīgi lietotāju izvēlei, 

saistībās, kas jāievēro, var iekļaut tādu ar 

raidījumu saistītu datu pārraidīšanu, kuri 

atbalsta šīs funkcijas. 

(270) Elektronisko sakaru tīkli un 

pakalpojumi, ko izmanto radio vai 

televīzijas raidījumu pārraidīšanai 

sabiedrībai, iekļauj kabeļus, IPTV, satelītu 

un zemes sakaru pārraides tīklus. Tie var 

arī ietvert citus tīklus un pakalpojumus 

tiktāl, ciktāl būtisks galalietotāju skaits 

izmanto šādus tīklus kā galveno līdzekli 

radio un televīzijas raidījumu uztveršanai. 

Saistības, kas jāievēro, var iekļaut tādu 

pakalpojumu pārraidīšanu, kuri īpaši 

paredzēti, lai lietotājiem invalīdiem 

nodrošinātu atbilstīgu piekļuvi. Tādējādi 

papildu pakalpojumi ietver, cita starpā, 

pakalpojumus, kuri paredzēti, lai uzlabotu 

pieejamību galalietotājiem invalīdiem, 

tādus kā videoteksts, subtitri, audioapraksts 

un surdotulkojums. Tāpēc, ka aizvien 

plašāk tiek nodrošināti un uztverti 

hibrīdtelevīzijas pakalpojumi un 

elektroniskie raidījumu apraksti un citas 

navigācijas iekārtas vēl joprojām ir svarīgi 

lietotāju izvēlei, saistībās, kas jāievēro, var 

iekļaut tādu ar raidījumu saistītu datu 

pārraidīšanu, kuri atbalsta šīs funkcijas. 

Pamatojums 

Šo papildinājumu mērķis ir nodrošināt uz nākotni vērstu formulējumu. Lietotāji tagad piekļūst 

saturam, arī izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, un ne tikai ar elektronisko sakaru 

tīklu starpniecību. Turklāt sakaru tīklus vairs neizmanto kā “galveno līdzekli”. Grozījums ir 

vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai. 

 

Grozījums Nr.   22 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) “ļoti veiktspējīgs tīkls” ir 

elektronisko sakaru tīkls, kas vai nu viss 

sastāv no optiskās šķiedras elementiem 

vismaz līdz sadales punktam 

apkalpojamajā vietā, vai spēj parastos 

(2) “ļoti veiktspējīgs tīkls” ir 

elektronisko sakaru tīkls, kas viss sastāv no 

optiskās šķiedras elementiem vismaz līdz 

sadales punktam apkalpojamajā vietā 

atbilstīgi konfigurācijai, ar ko optiskās 
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maksimumstundas apstākļos nodrošināt 

līdzīgu tīkla darbspēju pieejamā 

lejuplīnijas un augšuplīnijas joslas platuma, 

ar kļūdām saistīto parametru, darbnoturības 

un latentuma un tā mainības ziņā. Tīkla 

darbspēju var uzskatīt par līdzīgu, 

neievērojot to, vai galalietotāja uztvere 

mainās tādēļ, ka līdzeklim, caur kuru tīkls 

galu galā savienojas ar tīkla 

pieslēgumpunktu, ir atšķirīgas īpatnības. 

šķiedras kabeli nodrošina līdz 

galalietotājam, vai cita veida tīkls, kas 

spēj parastos maksimumstundas apstākļos 

nodrošināt līdzīgu tīkla darbspēju pieejamā 

lejuplīnijas un augšuplīnijas joslas platuma, 

ar kļūdām saistīto parametru, darbnoturības 

un latentuma un tā mainības ziņā. Tīkla 

darbspēju izvērtēs, pamatojoties tikai uz 

tehniskajiem parametriem. 

Pamatojums 

Komisija ir ierosinājusi izmantot regulatīvos stimulus nolūkā sekmēt investīcijas ļoti 

veiktspējīgos tīklos, kas tiks izvērsti, lai Eiropā nodrošinātu vislabāko iespējamo sakaru 

infrastruktūru. Kultūras un audiovizuālā nozare ir daudz sasniegusi digitalizācijas procesā. 

Tai ļoti nāks par labu šādu ātrgaitas optiskās šķiedras kabeļu nodrošināšana līdz 

galalietotājam un 5G mobilie tīkli vai cita veida tīkli, var nodrošināt tādu pašu vai labāku 

sniegumu.  

 

Grozījums Nr.   23 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina to, ka, veicot šajā 

direktīvā noteiktos regulatīvos uzdevumus, 

valsts regulatīvās un citas kompetentās 

iestādes veic visus pamatotos pasākumus, 

kas ir nepieciešami un proporcionāli 

2. punktā izklāstīto mērķu sasniegšanai . 

Arī dalībvalstis un BEREC piedalās šo 

mērķu sasniegšanā . 

Dalībvalstis nodrošina to, ka, veicot šajā 

direktīvā noteiktos regulatīvos uzdevumus, 

valsts regulatīvās un citas kompetentās 

iestādes veic visus pamatotos pasākumus, 

kas ir nepieciešami un proporcionāli 

2. punktā izklāstīto mērķu sasniegšanai. 

Arī dalībvalstis, Komisija un BEREC 

piedalās šo mērķu sasniegšanā. 

Pamatojums 

Šis pants ir būtisks, jo tas nosaka galvenos mērķus, ko nozarē jācenšas sasniegt ar publisko 

rīcību. Šajā procesā svarīga nozīme ir visām publiskajām iestādēm, tostarp Eiropas 

Komisijai. 
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Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts regulatīvās un citas kompetentās 

iestādes savas lietpratības robežās var 

sekmēt tādas politikas īstenošanu, kuras 

mērķis ir kultūras un valodu 

daudzveidības, kā arī mediju plurālisma 

veicināšana. 

Valsts regulatīvās un citas kompetentās 

iestādes savas lietpratības robežās sekmē 

tādas politikas īstenošanu, kuras mērķis ir 

kultūras un valodu daudzveidības, kā arī 

mediju plurālisma veicināšana. 

Pamatojums 

Vienam no šīs direktīvas pārstrādāšanas mērķiem vajadzētu būt pienācīgi aizsargāt 

plašsaziņas līdzekļu plurālismu un kultūras daudzveidību. Tādēļ vārdi “var sekmēt” būtu 

jāaizstāj ar vārdu “sekmē”, lai nodrošinātu teksta iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   25 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Valstu regulatīvās un citas 

kompetentās iestādes, kā arī BEREC: 

2. Valstu regulatīvās un citas 

kompetentās iestādes, kā arī BEREC un 

Komisija, pildot savus attiecīgos 

pienākumus saskaņā ar šo direktīvu, 

cenšas sasniegt ikvienu no turpmāk 

uzskaitītajiem vispārējiem mērķiem. 

Saraksta izkārtojuma secība no a) līdz 

d) apakšpunktam nav vispārējo mērķu 

nozīmīguma secība. 

Pamatojums 

Regulatīvie mērķi ir vienādi nozīmīgi, un tādēļ nav jāizvirza vairāk vai mazāk prioritāri 

mērķi. Komisijai būtu aktīvi jāveicina satvara mērķu sasniegšana un jāuzņemas par to 

pārskatatbildība. 

 

Grozījums Nr.   26 

Direktīvas priekšlikums 
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3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) veicina iekšējā tirgus attīstību, 

novācot atlikušos šķēršļus un veicinot 

konverģējošus nosacījumus ieguldīšanai 

elektronisko sakaru tīklos, saistītajās 

iekārtās un pakalpojumos un elektronisko 

sakaru pakalpojumos un to nodrošināšanā 

visā Savienībā, izstrādājot vienotas normas 

un paredzamas regulatīvās pieejas, 

atbalstot efektīvu, lietderīgu un koordinētu 

spektra izmantošanu, atvērtu inovāciju, 

Eiropas sakaru tīklu izveidi un attīstību, 

Eiropas mēroga pakalpojumu pieejamību 

un sadarbspēju un starpgalu 

savienojamību; 

(c) veicina iekšējā tirgus attīstību, jo 

īpaši nodrošinot efektīvu un godīgu 

konkurenci, kā arī sociālo un teritoriālo 

kohēziju, novācot atlikušos šķēršļus un 

veicinot konverģējošus nosacījumus 

ieguldīšanai elektronisko sakaru tīklos, 

saistītajās iekārtās un pakalpojumos un 

elektronisko sakaru pakalpojumos un to 

nodrošināšanā visā Savienībā, izstrādājot 

vienotas normas un paredzamas regulatīvās 

pieejas, atbalstot efektīvu, lietderīgu un 

koordinētu spektra izmantošanu, atvērtu 

inovāciju, Eiropas sakaru tīklu izveidi un 

attīstību, Eiropas mēroga pakalpojumu 

pieejamību un sadarbspēju un starpgalu 

savienojamību, kā arī vienlīdzīgu piekļuvi 

visiem galalietotājiem; 

 

Grozījums Nr.   27 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) pienācīgi ņemot vērā dažādus 

apstākļus, kas dalībvalstīs un dažādās 

dalībvalstu ģeogrāfiskajās zonās saistīti ar 

infrastruktūru, konkurenci un patērētājiem; 

(e) pienācīgi ņemot vērā dažādus 

apstākļus, kas dalībvalstīs un dažādās 

dalībvalstu ģeogrāfiskajās zonās saistīti ar 

infrastruktūru, pakalpojumu konkurenci un 

galalietotāju konkrētajiem apstākļiem; 

 

Grozījums Nr.   28 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Šīs direktīvas noteikumi neskar 

spēkā esošos Savienības tiesību aktus un 

pasākumus, ko dalībvalstu līmenī veic 

attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

sadalīšanu, jo tas ir vērtīgs sabiedrisks 
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resurss, kas ir vērsts uz to, lai sasniegtu 

vispārējo interešu mērķus organizēt un 

izmantot spektru sabiedriskās kārtības, 

drošības un aizsardzības nolūkā un 

veicināt plašsaziņas līdzekļu plurālismu 

un kultūras, valodu un plašsaziņas 

līdzekļu daudzveidību. 

 

Grozījums Nr.   29 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – 2. daļa – 8. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– nodarboties ar atvērtās interneta 

piekļuves jautājumiem, 

– nodrošināt atvērtās interneta 

piekļuves noteikumu ievērošanu, 

 

 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja saistībā ar spēkā esošajiem 

pienākumiem, kas noteikti saskaņā ar šo 

direktīvu , rodas strīds starp uzņēmumiem, 

kas nodrošina elektronisko sakaru tīklus 

vai pakalpojumus dalībvalstī, vai starp 

šādiem uzņēmumiem un citiem 

uzņēmumiem dalībvalstī, kurā ir ieguvums 

no piekļuves un/vai starpsavienojuma 

nodrošināšanas pienākuma, vai starp 

uzņēmumiem, kas kādā dalībvalstī 

nodrošina elektronisko sakaru tīklus vai 

pakalpojumus, un ar tiem saistīto iekārtu 

nodrošinātājiem, attiecīgā valsts regulatīvā 

iestāde pēc jebkuras puses pieprasījuma, 

neskarot 2. punktu, pieņem saistošu 

lēmumu, lai strīdu izšķirtu, kolīdz 

iespējams, un katrā ziņā četros mēnešos, 

izņemot ārkārtas apstākļus. Attiecīgā 

dalībvalsts pieprasa visām pusēm pilnībā 

1. Ja saistībā ar spēkā esošajiem 

pienākumiem, kas noteikti saskaņā ar šo 

direktīvu , rodas strīds starp uzņēmumiem, 

kas nodrošina elektronisko sakaru tīklus 

vai pakalpojumus dalībvalstī, vai starp 

šādiem uzņēmumiem un citiem 

uzņēmumiem dalībvalstī, kurā ir ieguvums 

no piekļuves un/vai starpsavienojuma 

nodrošināšanas pienākuma, vai starp 

uzņēmumiem, kas kādā dalībvalstī 

nodrošina elektronisko sakaru tīklus vai 

pakalpojumus, un ar tiem saistīto iekārtu 

nodrošinātājiem, attiecīgā valsts regulatīvā 

iestāde pēc jebkuras puses pieprasījuma, 

neskarot 2. punktu, pieņem saistošu 

lēmumu, lai strīdu izšķirtu, kolīdz 

iespējams, pamatojoties uz skaidrām un 

efektīvām procedūrām un 

pamatnostādnēm, un katrā ziņā četros 

mēnešos, izņemot ārkārtas apstākļus. 
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sadarboties ar valsts regulatīvo iestādi. Attiecīgā dalībvalsts pieprasa visām pusēm 

pilnībā sadarboties ar valsts regulatīvo 

iestādi. 

Pamatojums 

Šīs direktīvas pārstrādāšanas mērķis ir vienkāršot un atjaunināt spēkā esošo tiesisko 

regulējumu. Ierosinātais papildinājums palīdz paskaidrot strīdu izšķiršanas procedūru un 

tādējādi nodrošina teksta iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis un to kompetentās iestādes 

gādā, lai to teritorijā spektra izmantošana 

būtu organizēta tā, ka nevienai citai 

dalībvalstij netiek traucēts, it īpaši ar 

kaitīgiem pārrobežu traucējumiem starp 

dalībvalstīm, savā teritorijā atļaut 

harmonizētu spektru izmantot saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem. 

Dalībvalstis un to kompetentās iestādes 

gādā, lai to teritorijā spektra izmantošana 

būtu organizēta tā, ka nevienai citai 

dalībvalstij netiek traucēts, it īpaši ar 

kaitīgiem pārrobežu traucējumiem starp 

dalībvalstīm, savā teritorijā atļaut spektru 

izmantot saskaņā ar Savienības tiesību 

aktiem. 

Pamatojums 

Radiofrekvenču spektru izmanto dažādu veidu bezvadu pārraidei (radio, TV, mobilie 

telesakari, bezvadu lokālais tīkls (Wi-Fi), bezvadu mikrofoni), un ne visi šie lietojumi ir 

saskaņoti ierosinātās direktīvas nozīmē. Vārdu “harmonizētu” svītro, lai nodrošinātu, ka 

visiem lietojumiem var piemērot principu par pārrobežu kaitīgo traucējumu novēršanu. 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tās veic visus tam nepieciešamos 

pasākumus, neskarot starptautiskajās 

tiesībās un attiecīgos starptautiskos 

nolīgumos, kā ITU Radionoteikumos, 

noteiktos pienākumus. 

Tās veic visus tam nepieciešamos 

pasākumus, vienlaikus ņemot vērā valstu 

vajadzības un neskarot starptautiskajās 

tiesībās un attiecīgos starptautiskos 

nolīgumos, kā ITU Radionoteikumos, 

noteiktos pienākumus. 
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Pamatojums 

Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai lemt par radiofrekvenču spektra saskaņošanu un 

koordināciju, ņemot vērā valsts vajadzības, piemēram, spektra prasības attiecībā uz apraides 

pakalpojumiem. 

 

 

 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

28. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis savā starpā sadarbojas 

Radiofrekvenču spektra politikas grupā 

spektra izmantošanas pārrobežu 

koordinēšanas jautājumos, lai: 

2. Dalībvalstis savā starpā sadarbojas, 

jo īpaši Radiofrekvenču spektra politikas 

grupā, spektra izmantošanas pārrobežu 

koordinēšanas jautājumos, lai: 

 

 

 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

30. pants – 3. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) izdot rīkojumus izbeigt vai 

pārtraukt tāda pakalpojuma vai 

pakalpojuma kopuma sniegšanu, kuru 

turpināšana būtiski kaitētu konkurencei, 

līdz tiek nodrošināta to piekļuves 

nodrošināšanas pienākumu izpilde, kuri 

uzlikti pēc tam, kad saskaņā ar 65. pantu ir 

veikta tirgus analīze. 

(b) izdot rīkojumus izbeigt vai 

pārtraukt tāda pakalpojuma vai 

pakalpojuma kopuma sniegšanu, kuru 

turpināšana būtiski kaitētu godīgai 

konkurencei, līdz tiek nodrošināta to 

piekļuves nodrošināšanas pienākumu 

izpilde, kuri uzlikti pēc tam, kad saskaņā ar 

65. pantu ir veikta tirgus analīze. 

Pamatojums 

Godīga konkurence ir būtisks elements, lai nodrošinātu, ka tiek pienācīgi aizsargāts 

plašsaziņas līdzekļu plurālisms un kultūras daudzveidība. Papildinājums ir vajadzīgs teksta 

iekšējās konsekvences nodrošināšanai. 

 

Grozījums Nr.   35 
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Direktīvas priekšlikums 

32. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

tā saskaņā ar 20. panta 3. punktu pasākuma 

projektu vienlaikus dara pieejamu 

Komisijai, BEREC un valsts regulatīvajām 

iestādēm citās dalībvalstīs, pievienojot 

pasākuma pamatojumu, un informē par to 

Komisiju, BEREC un pārējās valstu 

regulatīvās iestādes. Valstu regulatīvās 

iestādes, BEREC un Komisija viena 

mēneša laikā var attiecīgajai valsts 

regulatīvajai iestādei iesniegt piezīmes. 

Vienmēneša termiņu nevar pagarināt. 

tā saskaņā ar 20. panta 3. punktu pasākuma 

projektu vienlaikus dara pieejamu 

Komisijai, BEREC un valsts regulatīvajām 

iestādēm citās dalībvalstīs, pievienojot 

pasākuma pamatojumu, un informē par to 

Komisiju, BEREC un pārējās valstu 

regulatīvās iestādes un ieinteresētās 

personas. Valstu regulatīvās iestādes, 

BEREC un Komisija viena mēneša laikā 

var attiecīgajai valsts regulatīvajai iestādei 

iesniegt piezīmes. Viena mēneša termiņu 

nevar pagarināt. 

 

Grozījums Nr.   36 

Direktīvas priekšlikums 

33. pants – 5. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) pieņemt lēmumu, prasot 

attiecīgajai valsts regulatīvajai iestādei 

atsaukt pasākuma projektu, ja BEREC 

piekrīt Komisijas nopietnajām bažām. 

Lēmumam pievieno sīki izstrādātu un 

objektīvu analīzi par to, kāpēc Komisija 

uzskata, ka pasākuma projektu nav 

pieņemams, pievienojot konkrētus 

priekšlikumus par pasākuma projekta 

grozīšanu. Šādā gadījumā pēc analoģijas 

piemēro 32. panta 6. punktā norādīto 

procedūru. 

svītrots 

Pamatojums 

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka teksts ir loģisks un konsekvents. Mēs uzskatām, 

ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai valsts regulatīvās iestādes arī turpmāk varētu regulēt valstu tirgus 

un tādējādi spētu pieņemt vajadzīgos koriģējošos pasākumus pret uzņēmumiem, kas dominē 

tirgū, paturot prātā īpašos valsts apstākļus (ko pati Komisija atzīst par ļoti svarīgiem, it īpaši 

attiecībā uz noteikumiem par vairumtirdzniecības piekļuvi). 
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Grozījums Nr.   37 

Direktīvas priekšlikums 

35. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) nodrošinātu spektra efektīvu un 

lietderīgu izmantošanu un 

(b) nodrošinātu spektra efektīvu un 

lietderīgu izmantošanu, vienlaikus ņemot 

vērā sabiedrības intereses un spektra 

kopējo sociālo, kultūras un saimniecisko 

vērtību; and 

 

Grozījums Nr.   38 

Direktīvas priekšlikums 

35. pants – 4. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) pakalpojumu un tehnoloģiju 

neitralitātes un spektra efektīvas un 

lietderīgas izmantošanas principu; 

Pamatojums 

Ir svarīgi uzsvērt neitralitātes principu un spektra efektīvu izmantošanu. 

 

Grozījums Nr.   39 

Direktīvas priekšlikums 

45. pants – 2. punkts – 1. daļa – ha apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ha) nodrošinot, ka jebkādās politikas 

izmaiņās attiecībā uz spektra efektīvu 

izmantošanu tiek ņemta vērā tā ietekme 

uz sabiedrības interesēm traucējumu un 

izmaksu ziņā; 

 

Grozījums Nr.   40 

Direktīvas priekšlikums 
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45. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja valstī vai reģionā trūkst tirgus 

pieprasījuma pēc harmonizētas joslas 

izmantošanas, dalībvalstis, pakļaujoties 

atbilstoši Lēmumam Nr. 676/2002/EK 

pieņemtajam harmonizācijas pasākumam, 

drīkst atļaut visas joslas vai tās daļas 

alternatīvu izmantošanu, ietverot pastāvošo 

izmantojumu, saskaņā ar 4. un 5. punktu, 

ja: 

Ja valstī vai reģionā trūkst tirgus 

pieprasījuma pēc harmonizētas joslas 

izmantošanas, dalībvalstis, ievērojot 

atbilstoši Lēmumam Nr. 676/2002/EK 

pieņemto harmonizācijas pasākumu un 

neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 

Lēmumu Nr. 243/2012/ES1a un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Lēmumu 

Nr. .../2017/ES1b, drīkst atļaut visas joslas 

vai tās daļas alternatīvu izmantošanu, 

ietverot pastāvošo izmantojumu, saskaņā ar 

4. un 5. punktu, ja: 

 _______________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 14. marta Lēmums 

Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido 

radiofrekvenču spektra daudzgadu 

politikas programmu (OV L 81, 

21.3.2012., 7. lpp.). 

 1b Eiropas Parlamenta un Padomes 

2017. gada 17. maija Lēmums 

Nr. .../2012/ES par 470-790 MHz 

frekvenču joslas izmantošanu Savienībā 

(2017/0027(COD), Oficiālajā Vēstnesī vēl 

nav publicēts). 

 

Grozījums Nr.   41 

Direktīvas priekšlikums 

46. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) attiecīgā spektra specifiku, (a) attiecīgā radiofrekvenču spektra 

specifiku un dažādu pieejamo 

radiofrekvenču spektra joslu pašreizējo 

un plānoto izmantošanu, 
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Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 

59. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Valsts regulatīvās iestādes, darbojoties 

saskaņā ar 3. pantā noteiktajiem mērķiem, 

veicina un, attiecīgos gadījumos, 

nodrošina, saskaņā ar šīs direktīvas 

noteikumiem, atbilstīgu piekļuvi 

pakalpojumiem un to starpsavienojumu un 

sadarbspēju, veicot savus pienākumus, 

veicinot efektivitāti, noturīgu konkurenci, 

ļoti veiktspējīgu tīklu ierīkošanu, efektīvus 

ieguldījumus un inovācijas un sniedzot 

maksimālu labumu galalietotājiem. Tās 

sniedz norādījumus un publisko 

procedūras, kas piemērojamas, lai iegūtu 

piekļuvi un panāktu starpsavienojumu, 

nolūkā nodrošināt, ka mazie un vidējie 

uzņēmumi un operatori ar ierobežotu 

ģeogrāfisko tvērumu var gūt labumu no 

uzliktajiem pienākumiem. 

Valsts regulatīvās iestādes, darbojoties 

saskaņā ar 3. pantā noteiktajiem mērķiem, 

veicina un, attiecīgos gadījumos, 

nodrošina, saskaņā ar šīs direktīvas 

noteikumiem, atbilstīgu piekļuvi 

pakalpojumiem un to starpsavienojumu un 

sadarbspēju, veicot savus pienākumus, 

veicinot efektivitāti, noturīgu konkurenci, 

plašsaziņas līdzekļu plurālismu, ļoti 

veiktspējīgu tīklu ierīkošanu, efektīvus 

ieguldījumus un inovācijas un sniedzot 

maksimālu labumu galalietotājiem. Tās 

sniedz norādījumus un publisko 

procedūras, kas piemērojamas, lai iegūtu 

piekļuvi un panāktu starpsavienojumu, 

nolūkā nodrošināt, ka mazie un vidējie 

uzņēmumi un operatori ar ierobežotu 

ģeogrāfisko tvērumu var gūt labumu no 

uzliktajiem pienākumiem. 

Pamatojums 

Plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir skaidri jāiekļauj politikas mērķu sarakstā, ko VRI var 

censties sasniegt, nosakot piekļuves saistības. Šāda atsauce uz plašsaziņas līdzekļu plurālismu 

ir saskaņā ar 3. panta 1. punkta noteikumu un nodrošina juridisko saskaņotību, dalībvalstīm 

īstenojot Eiropas elektronisko sakaru kodeksu. Viens no šīs direktīvas pārstrādāšanas 

galvenajiem mērķiem ir nodrošināt, lai ar šo direktīvu varētu pienācīgi aizsargāt plašsaziņas 

līdzekļu plurālismu. Papildinājums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai. 

 

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

59. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Jo īpaši, neskarot pasākumus, kurus var 

veikt attiecībā uz uzņēmumiem, kam ir 

Jo īpaši, neskarot pasākumus, kurus var 

veikt attiecībā uz uzņēmumiem, kam ir 
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būtiska ietekme tirgū, saskaņā ar 66. pantu, 

valsts regulatīvās iestādes var uzlikt: 

būtiska ietekme tirgū, saskaņā ar 66. pantu, 

valsts regulatīvās iestādes cita starpā var 

uzlikt: 

Pamatojums 

Šīs direktīvas pārstrādāšanas mērķis ir atjaunināt spēkā esošo tiesisko regulējumu. Šis 

grozījums sniedz lielāku rīcības brīvību valsts regulatīvajām iestādēm noteikt saistības, kas 

minētas 59. panta 1. punktā. Papildinājums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences 

nodrošināšanai. 

 

 

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

59. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 

regulatīvās iestādes ir pilnvarotas 

uzņēmumiem, kuri nodrošina vai kuriem ir 

atļauts nodrošināt elektronisko sakaru 

tīklus, noteikt pienākumus saistībā ar 

pasīvās vai aktīvās infrastruktūras 

koplietošanu, pienākumus noslēgt 

lokalizētus viesabonēšanas piekļuves 

līgumus vai pienākumus saistībā ar tādas 

infrastruktūras kopīgu izvēršanu, kas 

nepastarpināti vajadzīga, lai uz vietas 

sniegtu pakalpojumus, kuri balstīti uz 

frekvenču spektra izmantošanu, atbilstīgi 

Savienības tiesību aktiem, ja tam ir šāds 

pamatojums: 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 

regulatīvās iestādes ir pilnvarotas 

uzņēmumiem, kuri nodrošina vai kuriem ir 

atļauts nodrošināt elektronisko sakaru 

tīklus, noteikt pienākumus saistībā ar 

pasīvās vai aktīvās infrastruktūras 

koplietošanu, pienākumus noslēgt 

lokalizētus viesabonēšanas piekļuves 

līgumus attālākos reģionos, kur nav tīkla 

nodrošinājuma, vai pienākumus saistībā ar 

tādas infrastruktūras kopīgu izvēršanu, kas 

nepastarpināti vajadzīga, lai uz vietas 

sniegtu pakalpojumus, kuri balstīti uz 

frekvenču spektra izmantošanu, atbilstīgi 

Savienības tiesību aktiem, ja tam ir šāds 

pamatojums: 

Pamatojums 

Tā dēvētajās “baltajās zonās”, kurās neviens operators nav investējis tīkla paplašināšanā, ir 

jāparedz obligāta tīkla izvēršana un koplietošana, lai galalietotājiem nodrošinātu optimālu 

tīkla segumu. Citos reģionos, kuros viens vai vairāki operatori ir investējuši tīkla izvēršanā, 

obligāta tīkla izmantošana būtiski kavētu veikt minēto izvēršanu. Operatori, kas izvērš tīklu 

reģionos, kuros investīcijas nav rentablas, turpmāk vairs neieguldītu, ja to centienu rezultātā 

tie būtu spiesti dalīties šā tīkla izmantošanā. 

 

Grozījums Nr.   45 
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Direktīvas priekšlikums 

60. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Nosacījumi, kas piemēroti saskaņā 

ar šo pantu neierobežo dalībvalstu spēju 

uzlikt pienākumus attiecībā uz 

elektroniskas raidījumu programmas un 

līdzīgu sarakstu, un navigācijas iekārtu 

izpildījuma aspektiem . 

4. Nosacījumi, kas piemēroti saskaņā 

ar šo direktīvu, neierobežo dalībvalstu 

spēju uzlikt pienākumus attiecībā uz 

elektroniska raidījumu apraksta un citu 

sarakstu un navigācijas iekārtu izpildījuma 

aspektiem. 

Pamatojums 

Formulējumam saistībā ar sarakstu veidošanas un navigācijas iekārtām jābūt uz nākotni 

vērstam un tehnoloģiski neitrālam, un tas nav jāattiecina tikai uz šo pantu. Elektroniskā 

raidījumu apraksta jēdziena formulējumam ir jābūt uz nākotni vērstam. Grozījums ir 

vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai. 

 

 

Grozījums Nr.  46 

Direktīvas priekšlikums 

62. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Valsts regulatīvās iestādes, 

maksimāli ņemot vērā ieteikumu un BIT 

pamatnostādnes, saskaņā ar konkurences 

tiesību principiem un atbilstīgi apstākļiem 

valstī nosaka konkrētus tirgus, jo īpaši 

konkrētus ģeogrāfiskos tirgus, kas atrodas 

to teritorijā. Valsts regulatīvās iestādes 

ņem vērā saskaņā ar 22. panta 1. punktu 

veiktā ģeogrāfiskā apsekojuma rezultātus. 

Pirms to tirgu noteikšanas, kas nav 

ieteikumā norādītie tirgi, tās veic 23. un 

32. pantā minētās procedūras. 

3. Valsts regulatīvās iestādes, 

maksimāli ņemot vērā cita starpā šo 

ieteikumu un BIT pamatnostādnes, saskaņā 

ar konkurences tiesību principiem un 

atbilstīgi apstākļiem valstī nosaka 

konkrētus tirgus, jo īpaši konkrētus 

ģeogrāfiskos tirgus, kas atrodas to 

teritorijā. Valsts regulatīvās iestādes ņem 

vērā saskaņā ar 22. panta 1. punktu veiktā 

ģeogrāfiskā apsekojuma rezultātus. Pirms 

to tirgu noteikšanas, kas nav ieteikumā 

norādītie tirgi, tās veic 23. un 32. pantā 

minētās procedūras. 

Pamatojums 

Šīs direktīvas pārstrādāšanas mērķis ir atjaunināt spēkā esošo tiesisko regulējumu. Šis 

grozījums sniedz lielāku rīcības brīvību valsts regulatīvajām iestādēm ņemt vērā valstu 

īpatnības, lai noteiktu tirgus, ko var ietekmēt ex ante piekļuves noteikumi, jo lēmums par to, 

vai uzņēmumam ir būtiska ietekme tirgū, ir atkarīgs no tā, kā ir regulēts attiecīgais tirgus. 
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Papildinājums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai. 

Grozījums Nr.   47 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu uzlikt operatoriem 

pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, kontrolakas, 

lūkas un sadales skapjus, situācijās, kad 

tirgus analīze norāda, ka piekļuves liegšana 

vai piekļuves atļaušana ar nesamērīgiem 

nosacījumiem, kam ir līdzīga ietekme, 

kavētu tāda tirgus veidošanos 

mazumtirdzniecības līmenī, kurā valdītu 

noturīga konkurence, un nebūtu 

galalietotāju interesēs. 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu uzlikt operatoriem 

pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, antenas, torņus un 

citas balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, kontrolakas, 

lūkas un sadales skapjus, situācijās, kad 

tirgus analīze norāda, ka piekļuves liegšana 

vai piekļuves atļaušana ar nesamērīgiem 

nosacījumiem, kam ir līdzīga ietekme, 

kavētu tāda tirgus veidošanos 

mazumtirdzniecības līmenī, kurā valdītu 

noturīga konkurence, un nebūtu 

galalietotāju interesēs. 

 

Grozījums Nr.   48 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tikai tad, ja valsts regulatīvā iestāde 

secina, ka ar pienākumiem, kuri uzlikti 

saskaņā ar 70. pantu, vien nepietiktu 3. 

pantā izvirzīto mērķu īstenošanai, tā 

saskaņā ar 66. panta noteikumiem var 

uzlikt operatoriem pienākumu izpildīt 

pamatotus piekļuves un izmantošanas 

pieprasījumus īpašiem tīkla elementiem un 

ar to saistītām iekārtām situācijās, kad 

valsts regulatīvā iestāde uzskata, ka 

piekļuves atteikums vai nepamatoti 

noteikumi un nosacījumi, kuriem ir līdzīga 

ietekme, kavēs ilgstoša konkurences tirgus 

Valsts regulatīvā iestāde var saskaņā ar 

66. panta noteikumiem uzlikt operatoriem 

pienākumu izpildīt pamatotus piekļuves un 

izmantošanas pieprasījumus īpašiem tīkla 

elementiem un ar to saistītām iekārtām 

situācijās, kad valsts regulatīvā iestāde 

uzskata, ka piekļuves atteikums vai 

nepamatoti noteikumi un nosacījumi, 

kuriem ir līdzīga ietekme, kavēs ilgstoša 

konkurences tirgus izveidi 

mazumtirdzniecības līmenī un nebūs 

lietotāju interesēs. 
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izveidi mazumtirdzniecības līmenī un 

nebūs lietotāju interesēs. 

 

Grozījums Nr.   49 

Direktīvas priekšlikums 

79. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visiem 

galalietotājiem to teritorijā par pieņemamu 

cenu, ņemot vērā konkrētos apstākļus 

valstī, ir piekļuve funkcionālas interneta 

piekļuves un balss sakaru pakalpojumiem 

par pieņemamu cenu to teritorijā 

noteiktajā kvalitātē, tostarp attiecīgs 

savienojums, vismaz fiksētā atrašanās 

vietā. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visiem 

galalietotājiem to teritorijā par pieņemamu 

cenu, ņemot vērā konkrētos apstākļus 

valstī, ir piekļuve funkcionālas interneta 

piekļuves un balss sakaru pakalpojumiem 

to teritorijā noteiktajā kvalitātē, tostarp 

attiecīgs savienojums gan fiksētā atrašanās 

vietā, gan ar mobilo savienojumu. 

 

Grozījums Nr.   50 

Direktīvas priekšlikums 

80. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis, ņemot vērā apstākļus 

valstī, var nodrošināt, ka galalietotājiem ar 

zemiem ienākumiem vai īpašām sociālajām 

vajadzībām tiek sniegts atbalsts nolūkā 

nodrošināt funkcionālas interneta piekļuves 

un balss sakaru pakalpojumu pieejamību 

par pieņemamu cenu vismaz fiksētā 

atrašanās vietā. 

4. Dalībvalstis, ņemot vērā apstākļus 

valstī, var nodrošināt, ka galalietotājiem ar 

zemiem ienākumiem vai īpašām sociālajām 

vajadzībām tiek sniegts atbalsts nolūkā 

nodrošināt funkcionālas interneta piekļuves 

un balss sakaru pakalpojumu pieejamību 

par pieņemamu cenu fiksētā atrašanās vietā 

un ar mobilo savienojumu. 

 

Grozījums Nr.   51 

Direktīvas priekšlikums 

81. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja dalībvalstis nolemj uzlikt 

pienākumu nodrošināt funkcionālas 

interneta piekļuves pakalpojuma, kas 

3. Ja dalībvalstis nolemj uzlikt 

pienākumu nodrošināt funkcionālas 

interneta piekļuves pakalpojuma, kas 
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definēts saskaņā ar 79. panta 2. punktu, un 

balss sakaru pakalpojuma pieejamību 

fiksētā atrašanās vietā, tās it sevišķi var 

izraudzīties vienu vai vairākus 

uzņēmumus, kuru uzdevums ir garantēt 

funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojuma, kas definēts saskaņā ar 

79. panta 2. punktu, un balss sakaru 

pakalpojuma pieejamību fiksētā atrašanās 

vietā tā, lai aptvertu visu valsts teritoriju. 

Dalībvalstis var izraudzīties dažādus 

uzņēmumus vai uzņēmumu kopumus, kuru 

uzdevums ir nodrošināt funkcionālas 

interneta piekļuves pakalpojumu un balss 

sakaru pakalpojumus fiksētā atrašanās 

vietā un/vai aptvert dažādas valsts 

teritorijas daļas. 

definēts saskaņā ar 79. panta 2. punktu, un 

balss sakaru pakalpojuma pieejamību 

fiksētā atrašanās vietā un ar mobilo 

savienojumu, tās it sevišķi var izraudzīties 

vienu vai vairākus uzņēmumus, kuru 

uzdevums ir garantēt funkcionālas 

interneta piekļuves pakalpojuma, kas 

definēts saskaņā ar 79. panta 2. punktu, un 

balss sakaru pakalpojuma pieejamību 

fiksētā atrašanās vietā tā, lai aptvertu visu 

valsts teritoriju. Dalībvalstis var 

izraudzīties dažādus uzņēmumus vai 

uzņēmumu kopumus, kuru uzdevums ir 

nodrošināt funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojumu un balss sakaru pakalpojumus 

fiksētā atrašanās vietā un, izmantojot 

mobilo savienojumu, un/vai aptvert 

dažādas valsts teritorijas daļas. 

 

Grozījums Nr.   52 

Direktīvas priekšlikums 

81. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja dalībvalstis izraugās uzņēmumus 

daļā valsts teritorijas vai visā valsts 

teritorijā kā uzņēmumus, kuru pienākums 

ir nodrošināt funkcionālas interneta 

piekļuves pakalpojuma, kas definēts 

saskaņā ar 79. panta 2. punktu, un balss 

sakaru pakalpojuma pieejamību fiksētā 

atrašanās vietā, tās to veic, izmantojot 

efektīvu, objektīvu, pārredzamu un 

nediskriminējošu izraudzīšanās 

mehānismu, ar ko nevienam uzņēmumam a 

priori neliedz iespēju tikt izraudzītam. 

Šādas izraudzīšanās metodes nodrošina to, 

ka funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojumu un balss sakaru pakalpojumus 

fiksētā atrašanās vietā sniedz rentabli un ka 

tos var izmantot kā līdzekli universālā 

pakalpojuma pienākuma neto izmaksu 

noteikšanai saskaņā ar 84. pantu. 

4. Ja dalībvalstis izraugās uzņēmumus 

daļā valsts teritorijas vai visā valsts 

teritorijā kā uzņēmumus, kuru pienākums 

ir nodrošināt funkcionālas interneta 

piekļuves pakalpojuma, kas definēts 

saskaņā ar 79. panta 2. punktu, un balss 

sakaru pakalpojuma pieejamību fiksētā 

atrašanās vietā un ar mobilo savienojumu, 

tās to veic, izmantojot efektīvu, objektīvu, 

pārredzamu un nediskriminējošu 

izraudzīšanās mehānismu, ar ko nevienam 

uzņēmumam a priori neliedz iespēju tikt 

izraudzītam. Šādas izraudzīšanās metodes 

nodrošina to, ka funkcionālas interneta 

piekļuves pakalpojumu un balss sakaru 

pakalpojumus fiksētā atrašanās vietā sniedz 

rentabli un ka tos var izmantot kā līdzekli 

universālā pakalpojuma pienākuma neto 

izmaksu noteikšanai saskaņā ar 84. pantu. 
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Grozījums Nr.   53 

Direktīvas priekšlikums 

81. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja atbilstoši 3. punktam izraudzīts 

uzņēmums plāno nodot būtisku vietējā 

piekļuves tīkla aktīvu daļu vai visus šos 

aktīvus atsevišķai juridiskai personai, kam 

ir cits īpašnieks, tas jau savlaicīgi iepriekš 

informē valsts regulatīvo iestādi, lai 

minētajai iestādei būtu iespēja novērtēt, kā 

paredzamais darījums ietekmēs 

funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojuma, kas definēts saskaņā ar 

79. panta 2. punktu, un balss sakaru 

pakalpojuma pieejamību fiksētā atrašanās 

vietā. Valsts regulatīvā iestāde var uzlikt, 

grozīt vai atcelt konkrētus pienākumus 

saskaņā ar 13. panta 2. punktu. 

5. Ja atbilstoši 3. punktam izraudzīts 

uzņēmums plāno nodot būtisku vietējā 

piekļuves tīkla aktīvu daļu vai visus šos 

aktīvus atsevišķai juridiskai personai, kam 

ir cits īpašnieks, tas jau savlaicīgi iepriekš 

informē valsts regulatīvo iestādi, lai 

minētajai iestādei būtu iespēja novērtēt, kā 

paredzamais darījums ietekmēs 

funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojuma, kas definēts saskaņā ar 

79. panta 2. punktu, un balss sakaru 

pakalpojuma pieejamību fiksētā atrašanās 

vietā un ar mobilo savienojumu. Valsts 

regulatīvā iestāde var uzlikt, grozīt vai 

atcelt konkrētus pienākumus saskaņā ar 

13. panta 2. punktu. 

 

Grozījums Nr.   54 

Direktīvas priekšlikums 

82. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis var arī turpmāk nodrošināt to, 

ka ir pieejami vai pieejami par pieņemamu 

cenu citi pakalpojumi, kuri nav 

funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojums, kas definēts saskaņā ar 

79. panta 2. punktu, un balss sakaru 

pakalpojums fiksētā atrašanās vietā un kuri 

bija spēkā pirms [datums], ja šādu 

pakalpojumu nepieciešamība ir pienācīgi 

pierādīta, ņemot vērā apstākļus valstī. Ja 

dalībvalstis minēto pakalpojumu sniegšanai 

izraugās uzņēmumus daļā valsts teritorijas 

vai visā valsts teritorijā, piemēro 81. pantu. 

Minētos pienākumus finansē saskaņā ar 

85. pantu. 

Dalībvalstis var arī turpmāk nodrošināt to, 

ka ir pieejami vai pieejami par pieņemamu 

cenu citi pakalpojumi, kuri nav 

funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojums, kas definēts saskaņā ar 

79. panta 2. punktu, un balss sakaru 

pakalpojums fiksētā atrašanās vietā unar 

mobilo savienojumu, un kuri bija spēkā 

pirms [datums], ja šādu pakalpojumu 

nepieciešamība ir pienācīgi pierādīta, 

ņemot vērā apstākļus valstī. Ja dalībvalstis 

minēto pakalpojumu sniegšanai izraugās 

uzņēmumus daļā valsts teritorijas vai visā 

valsts teritorijā, piemēro 81. pantu. 

Minētos pienākumus finansē saskaņā ar 

85. pantu. 
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Grozījums Nr.  55 

Direktīvas priekšlikums 

97. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Valsts regulatīvās iestādes, 

maksimāli ņemot vērā BEREC vadlīnijas, 

nosaka mērāmo pakalpojumu parametru 

kvalitāti un izmantojamās mērīšanas 

metodes, un publicējamās informācijas 

saturu, formu un tipu, arī iespējamos 

kvalitātes sertifikācijas mehānismus. 

Attiecīgos gadījumos izmanto 

IX pielikumā izklāstītos parametrus, 

definīcijas un mērīšanas metodes. 

2. Valsts regulatīvās iestādes, 

maksimāli ņemot vērā BEREC vadlīnijas, 

nosaka mērāmo pakalpojumu parametru 

kvalitāti un izmantojamās mērīšanas 

metodes, un publicējamās informācijas 

saturu, formu un tipu, arī iespējamos 

kvalitātes sertifikācijas mehānismus, lai 

nodrošinātu to, ka galalietotājiem, tostarp 

galalietotājiem ar invaliditāti, ir piekļuve 

visaptverošai, salīdzināmai, uzticamai un 

lietotājiem draudzīgai informācijai. 

Attiecīgos gadījumos izmanto 

IX pielikumā izklāstītos parametrus, 

definīcijas un mērīšanas metodes. 

 

Grozījums Nr.  56 

Direktīvas priekšlikums 

103. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Veicot 1. punktā minētos 

pasākumus, dalībvalstis veicina atbilstību 

attiecīgajiem standartiem vai 

specifikācijām, kas publicēti saskaņā ar 

39. pantu. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.   57 

Direktīvas priekšlikums 

105. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Patērētāja ciparu televīzijas aprīkojuma 

sadarbspēja  

Patērētāja ciparu televīzijas un radio 

aprīkojuma sadarbspēja 
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Grozījums Nr.   58 

Direktīvas priekšlikums 

105. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saskaņā ar X pielikuma noteikumiem 

dalībvalstis nodrošina tajā minētā 

patērētāju ciparu televīzijas aprīkojuma 

sadarbspēju. 

Saskaņā ar X pielikuma noteikumiem 

dalībvalstis nodrošina tajā minētā 

patērētāju ciparu televīzijas un radio 

aprīkojuma sadarbspēju. 

Pamatojums 

Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai. Saskaņā ar X pielikuma 

noteikumiem dalībvalstis nodrošina tajā minētā patērētāju ciparu radio aprīkojuma 

sadarbspēju. 

 

 

Grozījums Nr.   59 

Direktīvas priekšlikums 

106. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis var noteikt pamatotas 

saistības, kas jāievēro, īpašu radio un 

televīzijas apraides kanālu un saistīto 

papildu pakalpojumu, it sevišķi 

pieejamības pakalpojumu, ar ko 

galalietotājiem invalīdiem nodrošina 

pienācīgu piekļuvi, un hibrīdtelevīzijas 

pakalpojumu un elektronisku raidījumu 

programmu atbalsta datu, raidīšanai 

uzņēmumiem, kas ir to jurisdikcijā un kas 

nodrošina elektronisko sakaru tīklus, kurus 

izmanto radio vai televīzijas apraides 

izplatīšanai sabiedrībai, ja nozīmīgs šādu 

tīklu galalietotāju skaits izmanto tos kā 

galveno līdzekli radio un televīzijas 

apraides saņemšanai. Šādas saistības 

nosaka tikai tad, ja tās ir vajadzīgas, lai 

īstenotu vispārējo interešu mērķus, kas 

Dalībvalstis var noteikt pamatotas 

saistības, kas jāievēro, īpašu radio un 

televīzijas apraides kanālu un saistīto 

papildu pakalpojumu, it sevišķi 

pieejamības pakalpojumu, ar ko 

galalietotājiem invalīdiem nodrošina 

pienācīgu piekļuvi, un hibrīdtelevīzijas 

pakalpojumu un elektronisku raidījumu 

aprakstu atbalsta datu, raidīšanai 

uzņēmumiem, kas ir to jurisdikcijā un kas 

nodrošina elektronisko sakaru tīklus un 

pakalpojumus, kurus izmanto radio vai 

televīzijas apraides izplatīšanai sabiedrībai, 

ja nozīmīgs šādu tīklu galalietotāju skaits 

izmanto tos radio un televīzijas apraides 

saņemšanai. Šādas saistības nosaka tikai 

tad, ja tās ir vajadzīgas, lai īstenotu 

vispārējo interešu mērķus, kas skaidri un 
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skaidri un konkrēti noteikti katras 

dalībvalsts tiesību aktos, un tās ir 

samērīgas un pārskatāmas. 

konkrēti noteikti katras dalībvalsts tiesību 

aktos, un tās ir samērīgas un pārskatāmas. 

Pamatojums 

Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai. Lietotāji tagad piekļūst 

saturam, arī izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, un ne tikai ar elektronisko sakaru 

tīklu starpniecību. Lietotāji var piekļūt saturam, izmantojot visdažādākās galiekārtas un 

sakaru infrastruktūras. Minētais formulējums ir jāatjaunina un jāpadara uz nākotni vērsts. 

Sakaru tīklus vairs neizmanto kā “galveno līdzekli”, tādēļ atsauce uz to būtu jāsvītro. 

 

Grozījums Nr.   60 

Direktīvas priekšlikums 

106. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ne šī panta 1. punkts, ne arī 

57. panta 2. punkts neierobežo dalībvalstu 

spēju noteikt atbilstošu atlīdzību, ja tāda ir, 

attiecībā uz pasākumiem, kas veikti 

saskaņā ar šo pantu, nodrošinot to, ka 

līdzīgos apstākļos nav diskriminācijas 

attieksmē pret uzņēmumiem, kas nodrošina 

elektronisko sakaru tīklus. Ja ir paredzēta 

atlīdzība, dalībvalstis nodrošina to, ka tā 

tiek piemērota pienācīgi un caurskatāmi. 

2. Ne šī panta 1. punkts, ne arī 

57. panta 2. punkts neierobežo dalībvalstu 

spēju noteikt atbilstošu atlīdzību, ja tāda ir, 

ar tiesību aktiem attiecībā uz pasākumiem, 

kas veikti saskaņā ar šo pantu, nodrošinot 

to, ka līdzīgos apstākļos nav 

diskriminācijas attieksmē pret 

uzņēmumiem, kas nodrošina elektronisko 

sakaru tīklus un pakalpojumus. Ja ir 

paredzēta atlīdzība, dalībvalstis nodrošina 

to, ka tā tiek piemērota pienācīgi un 

caurskatāmi. 

Pamatojums 

Dalībvalstīm saistībās, kas jāievēro, ir jānodrošina skaidrība un juridiskā noteiktība attiecībā 

uz atlīdzības jautājumiem, ja tās nolemj, ka atlīdzība tiek sniegta. Grozījums ir vajadzīgs 

teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai. 

 

 

Grozījums Nr.   61 

Direktīvas priekšlikums 

II pielikums – 2. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) Piekļuve elektroniskiem (b) Piekļuve elektroniskiem raidījumu 
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programmu ceļvežiem. aprakstiem, tostarp datiem attiecībā uz 

saistītajiem televīzijas pakalpojumiem un 

datiem, kas vajadzīgi, lai piekļūtu 

minētajiem pakalpojumiem. 

Pamatojums 

Elektroniskā raidījumu apraksta jēdziena formulējumam ir jābūt uz nākotni vērstam. 

 

 

 

Grozījums Nr.   62 

Direktīvas priekšlikums 

V pielikums – 11. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Izsaukumi un videoizsaukumi 

(standarta kvalitātē) 

(11) Izsaukumi un videoizsaukumi 

(standarta kvalitātē, piemēroti zīmju 

valodas izmantošanai) 

 

 

Grozījums Nr.   63 

Direktīvas priekšlikums 

V pielikums – 11.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) radio pakalpojumi 

Pamatojums 

Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai. Saskaņā ar 79. panta 

2. punktu radio pakalpojumi ir jāiekļauj to pakalpojumu sarakstā, kurus lietotāji var izmantot 

ar funkcionāla interneta piekļuves pakalpojuma palīdzību. 

 

 

 

Grozījums Nr.  64 

Direktīvas priekšlikums 

X pielikums – 2.a daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a ANALOGO UN DIGITĀLO 

RADIO UZTVĒRĒJIERĪČU 

SAVIETOJAMĪBA 

 Visām patērētāju ierīcēm, kas ļauj uztvert 

radio un/vai skaņas signālus un kas ir 

darītas pieejamas Savienībā, ir jāspēj 

uztvert radio tehnoloģiski neitrālā veidā, 

izmantojot analogo un ciparu apraidi, kā 

arī IP tīklus. 
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