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ĪSS PAMATOJUMS 

I. Ievads 

Ņemot vērā būtiskās strukturālās izmaiņas, ko raksturo lēna pāreja no vara kabeļu tīkliem uz 

optiskās šķiedras tīkliem, sarežģītāko konkurenci ar fiksēto un mobilo tīklu apvienojumu, 

mazumtirdzniecības pakotnes cenu paaugstināšanu, jaunus tiešsaistes dalībniekus visā vērtību 

radīšanas ķēdē, kā arī mainīgās galalietotāju vēlmes un prasības, tostarp pieprasījuma pēc 

bezvadu datiem kraso palielināšanos, Komisija 2016. gada septembrī iesniedza pārstrādātus 

ES telesakaru noteikumus.  

Ierosinātajā Eiropas Elektronisko sakaru kodeksā ietvertas jaunas iniciatīvas, kas apmierinātu 

Eiropā aizvien pieaugošo vajadzību nodrošināt savienojamību un kas veicinātu investīcijas 

veiktspējīgos tīklos, vienlaikus saglabājot tiesiskā regulējuma mērķi nodrošināt 

konkurētspējīgāku tirgus darbību un tādējādi zemākas cenas un labāku pakalpojumu kvalitāti 

patērētājiem un uzņēmumiem. Kodeksā arī ierosināts pārskatīt nozares patērētāju aizsardzības 

noteikumus, tostarp attiecībā uz sakariem ārkārtas situācijās un universālo pakalpojumu 

režīmu. Šo kodeksa noteikumu izstrādi vadīja IMCO, kas saskaņā ar Reglamenta 54. pantu 

darbojas kā iesaistītā komiteja. 

II. Atzinuma sagatavotājas nostāja 

Atzinuma sagatavotāja atbalsta Komisijas priekšlikumā ietvertos vispārējos mērķus, uzsverot 

vajadzību palielināt savienojamību un veicināt investīcijas. Atzinuma sagatavotāja īpaši 

atbalsta Komisijas viedokli, ka papildus horizontālajam ES patērētāju acquis vēl aizvien ir 

jāizstrādā patērētāju aizsardzības noteikumi konkrētās nozarēs. Komisijas priekšlikums ir 

uzskatāms par atzinīgi vērtējamu panākumu pareizajā virzienā. 

Tomēr atzinuma sagatavotāja vienlaikus ir konstatējusi vairākus elementus, kuri jāapspriež 

turpmāk. Pirmkārt, atzinuma sagatavotāja apšauba vajadzību attiecināt telesakaru regulējumu 

uz numurneatkarīgiem starppersonu sakaru pakalpojumiem. Otrkārt, atzinuma sagatavotāja 

ierosina vairākus uzlabojumus attiecībā uz universālā pakalpojuma saistībām. Visbeidzot, 

atzinuma sagatavotāja ierosina papildu noteikumus galalietotāju tiesību aizsardzībai tirgū. 

1. Darbības joma — jauno tiešsaistes dalībnieku regulējums 

Lai gan atzinuma sagatavotāja atbalsta Komisijas vispārējo nolūku izstrādāt tādu regulējumu, 

kas ir piemērojams nākotnē, viņa neuzskata, ka ar šo priekšlikumu šis mērķis tiek sasniegts. 

Atšķirība starp numuratkarīgiem un numurneatkarīgiem starppersonu sakaru pakalpojumiem 

un robežšķirtne starp to, kas būtu uzskatāms par sakaru pakalpojumiem, un to, kas būtu 

uzskatāms par digitālo saturu, var radīt juridisko nenoteiktību un neskaidrības galalietotājiem. 

Turklāt atzinuma sagatavotāja neuzskata, ka būtu kāds pamatots iemesls numurneatkarīgo 

pakalpojumu reglamentēšanai telesakaru sistēmā, un uzsver patērētāju skatījumā būtiskās 

atšķirības savienojumu, ierīču, funkcionalitātes, sadarbspējas, cenu un maksājumu ziņā. 

Tādējādi atzinuma sagatavotāja uzskata, ka piemērotāk ir nodrošināt, lai numurneatkarīgie 

starppersonu sakaru pakalpojumi tiek ietverti pašreiz apspriežamās Digitālā satura direktīvas 

darbības jomā un citos ES tiesību aktos, piemēram, direktīvā par patērētāju tiesībām.  

Šajā saistībā atzinuma sagatavotāja ierosina vairākus grozījumus, lai ierobežotu galalietotāju 

tiesību noteikumu darbības jomu un cita starpā noteiktu attiecības starp konkrētu nozaru 

telesakaru sistēmu un horizontālo patērētāju acquis. 
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2. Universālā pakalpojuma saistības 

Universālā pakalpojuma saistību jomā atzinuma sagatavotāja atbalsta Komisijas vispārējo 

pieeju, tostarp pastiprinātas uzmanības pievēršanu interneta piekļuves pakalpojumu 

pieejamībai visām personām, un priekšlikumu par to, ka dalībvalstis sedz visu universālā 

pakalpojuma saistību izmaksas. Viņa ierosina vairākus uzlabojumus pašreizējā projektā, 

tostarp: 

 attiecināt darbības jomu uz patērētājiem (nevis galalietotājiem); 

 noteikt pienākumu valsts regulatīvajām iestādēm sīkāk paredzēt obligāto interneta 

piekļuves pakalpojumu darbību, pamatojoties uz BEREC vadlīnijām, lai nodrošinātu 

konsekventu ES līmeņa pieeju, vienlaikus nodrošinot dalībvalstīm vajadzīgo 

elastīgumu; 

 noteikt konkrētu deviņu gadu termiņu, lai pakāpeniski atteiktos no vēsturiskajām 

universālā pakalpojuma saistībām, proti, taksofoniem, katalogiem un uzziņu 

dienestiem; 

 pastiprināt saistības attiecībā uz sociālo tarifu pieejamību, ja tiek konstatēts, ka 

mazumtirdzniecības cenas nav pieņemamas. 

3. Galalietotāja tiesības 

Atzinuma sagatavotāja piekrīt Komisijas viedoklim, ka joprojām jāizstrādā regula konkrētai 

nozarei, un atbalsta Komisijas priekšlikumu par maksimālu saskaņošanu ar dažiem 

izņēmumiem, piemēram, līguma maksimālo termiņu. Atzinuma sagatavotāja ierosina divus 

papildu noteikumus, proti: 

 tiesības izmaksāt kompensāciju galalietotājiem, ja maiņa ir novēlota vai radījusi 

materiālu/morālu kaitējumu; 

 noteikums novērst diskriminējošu un ļaunprātīgu praksi attiecībā uz zvaniem ES 

teritorijā un īsziņu pakalpojumiem. 

Turklāt atzinuma sagatavotāja, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, ierosina vairākus 

vienkāršojumus/precizējumus, kā arī dažus stingrākus noteikumus, tostarp: 

 atrašanās vietas noteikšana mobilajā tālrunī, zvanot uz 112; 

 darbības jomas labāka piemērošana personām ar invaliditāti. 
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GROZĪJUMI 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 

pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Telesakaru, mediju un informācijas 

tehnoloģijas konverģence nozīmē, ka visi 

elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi 

cik iespējams būtu jāaptver vienam 

vienīgam Eiropas Elektronisko sakaru 

kodeksam, ko izveidotu ar vienu direktīvu, 

izņemot jautājumus, ko labāk risināt ar tieši 

piemērojamām normām, ko nosaka 

regulās. Jāatdala elektronisko sakaru tīklu 

un pakalpojumu regulēšana no satura 

regulēšanas. Tāpēc šis kodekss neaptver to 

pakalpojumu saturu, kas tiek sniegti caur 

elektronisko sakaru tīkliem, izmantojot 

elektronisko sakaru pakalpojumus, tādus kā 

pārraides saturs, finansiāli pakalpojumi un 

daži informācijas sabiedrības pakalpojumi, 

un tāpēc neierobežo Savienības vai valsts 

līmenī veiktos pasākumus attiecībā uz 

minētajiem pakalpojumiem, saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem, lai veicinātu 

kultūras un valodu daudzveidību un 

nodrošinātu mediju plurālisma aizsardzību. 

Televīzijas programmu saturs ir aptverts 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 

2010/13/ES21. Audiovizuālo mediju 

politikas un satura regulēšana notiek 

vispārības interesēs ar mērķi nodrošināt 

vārda brīvību, mediju plurālismu, 

objektivitāti, kultūras un valodu 

daudzveidību, sociālo integrāciju, 

patērētāju aizsardzību un nepilngadīgo 

aizsardzību. Elektronisko sakaru 

regulēšanas un satura regulēšanas 

nodalīšana neierobežo starp tiem esošo 

saikņu ievērošanu, it īpaši, lai garantētu 

mediju plurālismu, kultūras daudzveidību 

(7) Telesakaru, mediju un informācijas 

tehnoloģijas konverģence nozīmē, ka visi 

elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi 

cik iespējams būtu jāaptver vienam 

vienīgam Eiropas Elektronisko sakaru 

kodeksam, ko izveidotu ar vienu direktīvu, 

izņemot jautājumus, ko labāk risināt ar tieši 

piemērojamām normām, ko nosaka 

regulās. Jāatdala elektronisko sakaru tīklu 

un pakalpojumu regulēšana no satura 

regulēšanas. Tāpēc šis kodekss neaptver to 

pakalpojumu saturu, kas tiek sniegti caur 

elektronisko sakaru tīkliem, izmantojot 

elektronisko sakaru pakalpojumus, tādus kā 

pārraides saturs, finansiāli pakalpojumi un 

daži informācijas sabiedrības pakalpojumi, 

un tāpēc neierobežo Savienības vai valsts 

līmenī veiktos pasākumus attiecībā uz 

minētajiem pakalpojumiem, saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem, lai veicinātu 

kultūras un valodu daudzveidību un 

nodrošinātu mediju plurālisma aizsardzību. 

Televīzijas programmu saturs ir aptverts 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 

2010/13/ES21. Audiovizuālo mediju 

politikas un satura regulēšana notiek 

vispārības interesēs ar mērķi nodrošināt 

vārda brīvību, mediju plurālismu, 

objektivitāti, kultūras un valodu 

daudzveidību, sociālo integrāciju, 

patērētāju aizsardzību un nepilngadīgo 

aizsardzību. Šim kodeksam būtu jāaptver 

elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi, 

ja vien tie nav skaidri izslēgti no šī 

kodeksa piemērošanas jomas. Turklāt 

elektronisko sakaru regulēšanas un satura 
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un patērētāju aizsardzību. regulēšanas nodalīšana neierobežo starp 

tiem esošo saikņu ievērošanu, it īpaši, lai 

garantētu mediju plurālismu, kultūras 

daudzveidību un patērētāju aizsardzību. 

__________________ __________________ 

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. 

gada 10. marta Direktīva 2010/13/ES par 

to, lai koordinētu dažus dalībvalstu 

normatīvajos un administratīvajos aktos 

paredzētus noteikumus par audiovizuālo 

mediju pakalpojumu sniegšanu 

(Audiovizuālo mediju pakalpojumu 

direktīva) (OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.). 

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. 

gada 10. marta Direktīva 2010/13/ES par 

to, lai koordinētu dažus dalībvalstu 

normatīvajos un administratīvajos aktos 

paredzētus noteikumus par audiovizuālo 

mediju pakalpojumu sniegšanu 

(Audiovizuālo mediju pakalpojumu 

direktīva) (OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.). 

 

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. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Daži šās direktīvas aptvertie 

elektronisko sakaru pakalpojumi varētu 

atbilst arī "informācijas sabiedrības 

pakalpojuma" definīcijai Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. 

septembra Direktīvas 98/2015/EK, ar ko 

nosaka informācijas sniegšanas kārtību 

tehnisko standartu un noteikumu jomā un 

informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniegšanas noteikumus, 1. pantā. 

Noteikumi, kas reglamentē informācijas 

sabiedrības pakalpojumus, attiecas uz 

(10) Daži šās direktīvas aptvertie 

elektronisko sakaru pakalpojumi varētu 

atbilst arī "informācijas sabiedrības 

pakalpojuma" definīcijai Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. 

septembra Direktīvas 98/2015/EK, ar ko 

nosaka informācijas sniegšanas kārtību 

tehnisko standartu un noteikumu jomā un 

informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniegšanas noteikumus, 1. pantā. 

Noteikumi, kas reglamentē informācijas 

sabiedrības pakalpojumus, attiecas uz 
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minētajiem elektronisko sakaru 

pakalpojumiem tad, ja šajā direktīvā vai 

citos Savienības tiesību aktos nav 

konkrētāku noteikumu, kas piemērojami 

elektronisko sakaru pakalpojumiem. Taču 

šī direktīva aptver tādus elektronisko 

sakaru pakalpojumus kā balss telefonija, 

ziņu pakalpojumi un elektroniskais pasts . 

Viens un tas pats uzņēmums, piemēram, 

interneta pakalpojumu nodrošinātājs, var 

piedāvāt gan elektronisko sakaru 

pakalpojumu, kā piekļuvi internetam, gan 

pakalpojumus, kas nav iekļauti šajā 

direktīvā, kā tīmekļa, nevis ar sakariem 

saistīta satura nodrošināšanu. 

minētajiem elektronisko sakaru 

pakalpojumiem tad, ja šajā direktīvā vai 

citos Savienības tiesību aktos nav 

konkrētāku noteikumu, kas piemērojami 

elektronisko sakaru pakalpojumiem. Taču 

šī direktīva aptver tādus elektronisko 

sakaru pakalpojumus kā balss telefonija, 

ziņu pakalpojumi un elektroniskais pasts. 

Viens un tas pats uzņēmums, piemēram, 

interneta pakalpojumu nodrošinātājs, var 

piedāvāt gan elektronisko sakaru 

pakalpojumu, kā piekļuvi internetam, gan 

pakalpojumus, kas nav iekļauti šajā 

direktīvā, kā tīmekļa, nevis ar sakariem 

saistīta satura nodrošināšanu, un citus 

vertikāli integrētus pakalpojumus, tostarp 

iekārtu saziņas pakalpojumus. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Definīcijas ir jāpielāgo, lai panāktu 

atbilstību tehnoloģiskās neitralitātes 

principam un sekotu tehnoloģiju attīstības 

tempam. Tehnoloģiju un tirgus attīstības 

rezultātā tīklos izmanto interneta protokola 

tehnoloģiju un patērētājiem paveras 

iespējas izvēlēties starp vairākiem 

konkurējošiem balss pakalpojumu 

sniedzējiem. Tādēļ termins "publiski 

pieejami telefona pakalpojumi", kas lietots 

tikai Direktīvā 2002/22/EK un ko parasti 

saista ar tradicionālajiem analogās 

telefonijas pakalpojumiem, būtu aizstājams 

ar tagad vairāk izmantojamo tehnoloģiski 

neitrālo apzīmējumu "balss sakari". 

Pakalpojuma sniegšanas nosacījumi būtu 

jānošķir no balss sakaru pakalpojumu 

faktiskajiem definīcijas elementiem, t. i., 

elektronisko sakaru pakalpojumi, kas 

sabiedrībai tiek darīti pieejami vietējo vai 

vietējo un starptautisko izsaukumu 

izdarīšanai un saņemšanai tieši vai netieši, 

caur numuru vai numuriem attiecīgās valsts 

(14) Definīcijas ir jāpielāgo, lai panāktu 

atbilstību tehnoloģiskās neitralitātes 

principam un sekotu tehnoloģiju attīstības 

tempam nolūkā nodrošināt šīs direktīvas 

nediskriminējošu piemērošanu dažādiem 

pakalpojumu sniedzējiem. Tehnoloģiju un 

tirgus attīstības rezultātā tīklos izmanto 

interneta protokola tehnoloģiju un 

patērētājiem paveras iespējas izvēlēties 

starp vairākiem konkurējošiem balss 

pakalpojumu sniedzējiem. Tādēļ termins 

"publiski pieejami telefona pakalpojumi", 

kas lietots tikai Direktīvā 2002/22/EK un 

ko parasti saista ar tradicionālajiem 

analogās telefonijas pakalpojumiem, būtu 

aizstājams ar tagad vairāk izmantojamo 

tehnoloģiski neitrālo apzīmējumu "balss 

sakari". Pakalpojuma sniegšanas 

nosacījumi būtu jānošķir no balss sakaru 

pakalpojumu faktiskajiem definīcijas 

elementiem, t. i., elektronisko sakaru 

pakalpojumi, kas sabiedrībai tiek darīti 

pieejami vietējo vai vietējo un starptautisko 
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vai starptautiskajā numerācijas plānā, 

neatkarīgi no tā, vai pakalpojumā izmanto 

ķēžu komutācijas vai pakešu komutācijas 

tehnoloģiju. Tāda pakalpojuma būtība ir 

divvirzienība, kas ļauj abām pusēm 

sazināties. Pakalpojums, kas neatbilst 

visiem šiem nosacījumiem, piemēram, 

klikšķināma lietotne klientu apkalpošanas 

tīkla lapā, nav šāds pakalpojums. Pie balss 

sakaru pakalpojumiem pieder arī tādi, kas 

ir īpaši paredzēti galalietotājiem 

invalīdiem, kuri lieto teksta pārlikšanas vai 

vispusīgās sarunas pakalpojumus. 

izsaukumu izdarīšanai un saņemšanai tieši 

vai netieši, caur numuru vai numuriem 

attiecīgās valsts vai starptautiskajā 

numerācijas plānā, neatkarīgi no tā, vai 

pakalpojumā izmanto ķēžu komutācijas vai 

pakešu komutācijas tehnoloģiju. Tāda 

pakalpojuma būtība ir divvirzienība, kas 

ļauj abām pusēm sazināties. Pakalpojums, 

kas neatbilst visiem šiem nosacījumiem, 

piemēram, klikšķināma lietotne klientu 

apkalpošanas tīkla lapā, nav šāds 

pakalpojums. Pie balss sakaru 

pakalpojumiem pieder arī tādi, kas ir īpaši 

paredzēti tiem galalietotājiem ar 

invaliditāti, kuri lieto teksta vai video 

pārlikšanas vai vispusīgās sarunas 

pakalpojumus, piemēram, balss, video un 

reāllaika teksti atsevišķi vai kombinēti 

viena zvana laikā. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Pakalpojumi, ko izmanto saziņai, 

un to tehniskie līdzekļi ir ievērojami 

attīstījušies. Galalietotāji arvien vairāk 

aizstāj tradicionālos balss telefonijas, 

īsziņu (SMS) un elektroniskā pasta 

pārvades pakalpojumus ar funkcionāli 

līdzvērtīgiem tiešsaistes pakalpojumiem, 

kā IP balss pārraide, ziņapmaiņa un tīmekļa 

e-pasta pakalpojumi. Lai nodrošinātu, ka 

funkcionāli līdzvērtīgu pakalpojumu 

izmantošanā galalietotāji ir efektīvi un 

vienādi aizsargāti, nākotnē vērsta 

elektronisko sakaru pakalpojumu definīcija 

nebūtu balstāma vienīgi uz tehniskiem 

parametriem, bet drīzāk uz funkcionālu 

pieeju. Nepieciešamā regulējuma darbības 

jomai būtu jāapmierina vispārības 

intereses. Tā kā “signālu pārvade” 

joprojām ir svarīgs rādītājs, pēc kura 

nosaka, kuri pakalpojumi ir šās direktīvas 

darbības jomā, definīcijai būtu jāaptver arī 

(15) Pakalpojumi, ko izmanto saziņai, 

un to tehniskie līdzekļi ir ievērojami 

attīstījušies. Galalietotāji arvien vairāk 

aizstāj tradicionālos balss telefonijas, 

īsziņu (SMS) un elektroniskā pasta 

pārvades pakalpojumus ar funkcionāli 

līdzvērtīgiem tiešsaistes pakalpojumiem, 

kā IP balss pārraide, ziņapmaiņa un tīmekļa 

e-pasta pakalpojumi, lai arī viņi joprojām 

tos neuzskata par tradicionālo balss 

pakalpojumu aizstājējiem, jo viņiem šķiet, 

ka to kvalitātes, drošības un savstarpējās 

izmantojamības līmenis ir atšķirīgs. Lai 

nodrošinātu, ka funkcionāli līdzvērtīgu 

pakalpojumu izmantošanā galalietotāji ir 

efektīvi un vienādi aizsargāti, nākotnē 

vērsta elektronisko sakaru pakalpojumu 

definīcija nebūtu balstāma vienīgi uz 

tehniskiem parametriem, bet drīzāk uz 

funkcionālu pieeju, ciktāl tas ir iespējams. 

Tomēr būtu jāatzīst pašreizējās atšķirības 
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citi pakalpojumi, kas nodrošina saziņu. No 

galalietotāja viedokļa nav svarīgi, vai 

pakalpojuma sniedzējs pārvada signālus 

pats vai ziņojums tiek piegādāts caur 

interneta piekļuves pakalpojumu. Grozītajā 

elektronisko sakaru pakalpojumu definīcijā 

būtu jāiekļauj trīs pakalpojumu veidi, kas 

daļēji var pārklāties, proti, interneta 

piekļuves pakalpojumi saskaņā ar 

definīciju Regulas (ES) Nr. 2015/2120 2. 

panta 2. punktā, starppersonu sakaru 

pakalpojumi, kas tiek definēti šajā 

direktīvā, un pakalpojumi, kas pilnīgi vai 

galvenokārt ir signālu pārvade. 

Elektronisko sakaru pakalpojumu 

definīcijai būtu jānovērš iepriekšējās 

definīcijas piemērošanā pamanītās 

neskaidrības un jāļauj regulējumā ietvertās 

īpašās tiesības un pienākumus pienācīgā 

mērā normu pa normai piemērot dažādiem 

pakalpojumu veidiem. Personas datu 

apstrādei elektronisko sakaru 

pakalpojumos, atlīdzības veidā vai citādi, 

jābūt saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, kas 

2018. gada 25. maijā tiks aizstāta ar Regulu 

(ES) Nr. 2016/679 (Vispārīgo datu 

aizsardzības regulu)23. 

starp pakalpojumiem, — tiešsaistes 

pakalpojumi, piemēram, IP balss 

pārraide, galvenokārt tiek nodrošināti, bez 

ievērojamas kontroles pār tīklu, kas tiek 

izmantots sakaru nodrošināšanai, bet, no 

otras puses, galalietotājam ir ērtāk 

pārslēgties no viena pakalpojuma uz citu, 

nekā tad, ja jāpārslēdzas no tradicionālo 

sakaru pakalpojumiem. Nepieciešamā 

regulējuma darbības jomai būtu 

jāapmierina vispārības intereses. Tā kā 

“signālu pārvade” joprojām ir svarīgs 

rādītājs, pēc kura nosaka, kuri pakalpojumi 

ir šās direktīvas darbības jomā, definīcijai 

būtu jāaptver arī citi pakalpojumi, kas 

nodrošina saziņu samērīgā veidā, lai 

galalietotājiem sniegtu labākos 

risinājumus. No galalietotāja viedokļa nav 

svarīgi, vai pakalpojuma sniedzējs pārvada 

signālus pats vai ziņojums tiek piegādāts 

caur interneta piekļuves pakalpojumu, 

tādēļ šie pakalpojumi būtu jānosaka, 

nevis balstoties uz izmantoto tehnoloģiju, 

bet gan uz galalietotāju pamatotajām 

cerībām par nodrošināto pakalpojumu — 

piemēram, atkarībā no samaksātās cenas 

vai tā, cik viegli ir izbeigt līguma darbību. 

Grozītajā elektronisko sakaru pakalpojumu 

definīcijā būtu jāiekļauj trīs pakalpojumu 

veidi, kas daļēji var pārklāties, proti, 

interneta piekļuves pakalpojumi saskaņā ar 

definīciju Regulas (ES) Nr. 2015/2120 2. 

panta 2. punktā, starppersonu sakaru 

pakalpojumi, kas tiek definēti šajā 

direktīvā, un pakalpojumi, kas pilnīgi vai 

galvenokārt ir signālu pārvade. Šai pēdējai 

kategorijai nebūtu jāaptver pakalpojumi, 

kuros savienojamība tiek nodrošināta ar 

pievienotajās ierīcēs ievadāmu produktu 

vai viedām precēm, un tai nebūtu 

jāattiecas uz gadījumiem, kuros 

savienojamības nodrošināšanu ar šādiem 

produktiem regulē līgums ar galalietotāju, 

jo tad tas tiktu uzskatīts par iegultu 

digitālo saturu vai pakalpojumiem 

atbilstoši direktīvai par digitālā satura 

piegādes līgumiem. Tā kā minētie 

pakalpojumu veidi var daļēji pārklāties, 

iespējams, ka pakalpojumi, kuri atbilst 
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tikai signālu pārvades kategorijas 

kritērijiem, aprobežotos ar pārraidīšanas 

pakalpojumiem, ko izmanto iekārtu 

saziņas pakalpojumu sniegšanai un 

apraidei. Līdzīgi kā apraides gadījumā, 

kad pārraidītais saturs neietilpst 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

definīcijā, būtu jānošķir iekārtu saziņas 

pakalpojums un tā pamatā esošā pārraide. 

Par signālu pārvadi būtu uzskatāma tikai 

pārraide, savukārt iekārtu saziņas 

pakalpojuma lietotnes komponentu 

(piemēram, patēriņa uzskaite un analīze 

viedo mērierīču sistēmās) par signālu 

pārvadi nebūtu jāuzskata. Elektronisko 

sakaru pakalpojumu definīcijai būtu 

jānovērš iepriekšējās definīcijas 

piemērošanā pamanītās neskaidrības un 

jāļauj regulējumā ietvertās īpašās tiesības 

un pienākumus pienācīgā mērā normu pa 

normai piemērot dažādiem pakalpojumu 

veidiem. Personas datu apstrādei 

elektronisko sakaru pakalpojumos, 

atlīdzības veidā vai citādi, jābūt saskaņā ar 

Direktīvu 95/46/EK, kas 2018. gada 25. 

maijā tiks aizstāta ar Regulu (ES) Nr. 

2016/679 (Vispārīgo datu aizsardzības 

regulu)23. 

__________________ __________________ 

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 

gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula). OV L 

119, 4.5.2016., 1. lpp. 

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 

gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula). OV L 

119, 4.5.2016., 1. lpp. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai pakalpojums ietilptu 

elektronisko sakaru pakalpojumu jēdzienā, 

tam jābūt parasti sniedzamam par atlīdzību. 

(16) Lai pakalpojums ietilptu 

elektronisko sakaru pakalpojumu jēdzienā, 

tam jābūt parasti sniedzamam par atlīdzību. 
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Digitālajā ekonomikā tirgus dalībnieki 

arvien biežāk uzskata, ka informācijai par 

lietotājiem ir naudiska vērtība. 

Elektronisko sakaru pakalpojumus bieži 

sniedz apmaiņā pret citu pakalpojumu, 

nevis naudu, piemēram, dod piekļuvi 

personas datiem vai citiem datiem. Tādēļ 

atlīdzības jēdziens aptver situācijas, kad 

pakalpojuma sniedzējs pieprasa un 

galalietotājs aktīvi sniedz personas datus, 

piemēram, vārdu vai e-pasta adresi, vai 

citus datus tieši vai netieši pakalpojuma 

sniedzējam. Tas aptver arī situācijas, kad 

pakalpojuma sniedzējs ievāc informāciju, 

ko galalietotājs aktīvi nesniedz, kā 

personas datus, ieskaitot IP adresi, vai 

citu automātiski ģenerētu informāciju, kā 

informāciju, kuru savāc un pārsūta 

sīkdatnē. Saskaņā ar Eiropas Savienības 

Tiesas judikatūru par LESD 57. pantu24 

atlīdzība Līguma izpratnē pastāv arī tad, ja 

pakalpojumu sniedzējam maksā treša 

persona, nevis pakalpojuma saņēmējs. 

Tādēļ atlīdzības jēdzienam būtu jāaptver 

arī situācijas, kad galalietotājs ir pakļauts 

uz reklāmai, kas i nosacījums piekļūšanai 

pakalpojumam, un situācijas, kad 

pakalpojuma sniedzējs savāktos personas 

datus pārvērš naudā. 

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas 

judikatūru par LESD 57. pantu24 atlīdzība 

Līguma izpratnē pastāv arī tad, ja 

pakalpojumu sniedzējam maksā treša 

persona, nevis pakalpojuma saņēmējs. 

Tādēļ atlīdzības jēdzienam būtu jāaptver 

arī situācijas, kad pakalpojuma sniedzējs 

savāktos vai saņemtos personas datus 

plāno pārvērst naudā. 

__________________ __________________ 

24 Lieta C-352/85, Bond van Adverteerders 

un citi pret Nīderlandes valsti, 

EU:C:1988:196. 

24 Lieta C-352/85, Bond van Adverteerders 

un citi pret Nīderlandes valsti, 

EU:C:1988:196. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Starppersonu pakalpojumi ir 

pakalpojumi, kas ļauj personām interaktīvi 

dalīties informācijā, un tie aptver tādus 

pakalpojumus kā tradicionālie balss 

izsaukumi starp divām privātpersonām, kā 

arī visu veidu e-vēstules, ziņojumapmaiņu 

(17) Starppersonu pakalpojumi ir 

pakalpojumi, kas ļauj personām interaktīvi 

dalīties informācijā, un tie aptver tādus 

pakalpojumus kā tradicionālie balss 

izsaukumi starp divām privātpersonām, kā 

arī visu veidu e-vēstules, ziņojumapmaiņu 
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vai grupveida tērzi. Starppersonu 

pakalpojumi aptver tikai saziņu noteikta, 

citiem vārdiem, potenciāli neierobežota, 

paziņojuma nosūtītāja noteikta skaita 

fizisku personu starpā. Saziņai ar 

juridiskām personām būtu jābūt definīcijas 

tvērumā tad, ja fiziskas personas rīkojas 

juridisko personu uzdevumā vai ir 

iesaistītas vismaz vienā saziņas pusē. 

Interaktīva saziņa prasa, lai pakalpojums 

informācijas saņēmējam ļautu atbildēt. 

Pakalpojumi, kas neatbilst šīm prasībām, 

kā lineārā apraide, pieprasījumvideo, 

tīmekļa vietnes, sociālie tīkli, emuāri vai 

informācijas apmaiņa starp iekārtām, 

nebūtu uzskatāmi par starppersonu sakaru 

pakalpojumiem. Izņēmuma apstākļos 

pakalpojums nebūtu uzskatāms par 

starppersonu sakaru pakalpojumu, ja 

starppersonu interaktīvas saziņas 

mehānisms ir tikai cita pakalpojuma 

papildelements un objektīvu tehnisku 

iemeslu dēļ nav izmantojams bez galvenā 

pakalpojuma, un tā integrācija nav 

līdzeklis, ar ko apiet elektronisko sakaru 

pakalpojumu noteikumu piemērošanu. 

Tāda izņēmuma piemērs principā varētu 

būt sakaru kanāls tiešsaistes spēlēs, 

atkarā no pakalpojuma sakaru 

mehānisma iezīmēm. 

vai grupveida tērzi. Starppersonu 

pakalpojumi aptver tikai saziņu noteikta, 

citiem vārdiem, potenciāli neierobežota, 

paziņojuma nosūtītāja noteikta skaita 

fizisku personu starpā. Saziņai ar 

juridiskām personām būtu jābūt definīcijas 

tvērumā tad, ja fiziskas personas rīkojas 

juridisko personu uzdevumā vai ir 

iesaistītas vismaz vienā saziņas pusē. 

Interaktīva saziņa prasa, lai pakalpojums 

informācijas saņēmējam ļautu atbildēt. 

Pakalpojumi, kas neatbilst šīm prasībām, 

kā lineārā apraide, pieprasījumvideo, 

tīmekļa vietnes, sociālie tīkli, emuāri vai 

informācijas apmaiņa starp iekārtām, 

nebūtu uzskatāmi par starppersonu sakaru 

pakalpojumiem. Uz visiem sakaru 

pakalpojumiem — neatkarīgi no tā, vai 

tos sniedz papildus citam galvenajam 

pakalpojumam, — attiecas 

konfidencialitātes un sakaru drošības 

noteikumi. Ja starppersonu un interaktīvas 

saziņas mehānisms ir tikai cita 

pakalpojuma sīka palīgfunkcija un 

objektīvu tehnisku iemeslu dēļ nav 

izmantojams bez galvenā pakalpojuma, un 

tā integrācija nav līdzeklis, ar ko apiet 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

noteikumu piemērošanu, šādiem papildu 

pakalpojumiem nepiemēro nekādus citus 

noteikumus, kā tikai šajā direktīvā 

paredzētos noteikumus par sakaru 

drošību. 

 

Grozījums Nr.  8 

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 
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jomās. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

40. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(40) Vienotā tirgus labumus 

pakalpojumu sniedzējiem un 

galalietotājiem vislabāk var sasniegt ar 

vispārēju atļauju izsniegšanu elektronisko 

sakaru tīkliem un elektronisko sakaru 

pakalpojumiem, kuri nav numuratkarīgi 

starppersonu sakaru pakalpojumi , 

neprasot valsts regulatīvajai iestādei 

pieņemt skaidru lēmumu vai administratīvu 

aktu un ierobežojot procesuālas prasības 

tikai līdz deklaratīvam paziņojumam. Ja 

dalībvalstis elektronisko sakaru tīklu vai 

pakalpojumu nodrošinātājiem pieprasa 

paziņojumu, kad tie uzsāk darbību, 

paziņojums būtu iesniedzams BEREC, kas 

darbojas kā vienots kontaktpunkts. Šādam 

paziņojumam nevajadzētu izraisīt 

administratīvas izmaksas pakalpojumu 

sniedzējiem, un tas varētu būt pieejams pie 

valsts regulatīvās iestādes vietnes ieejas. 

BEREC būtu jānosūta laicīgi paziņojumi 

valsts regulatīvajai iestādei visās 

dalībvalstīs, kurās elektronisko sakaru tīklu 

vai pakalpojumu sniedzēji plāno sniegt 

elektronisko sakaru tīklus vai 

pakalpojumus. Dalībvalstis var arī prasīt 

pierādījumu, ka paziņojums ir izdarīts, ar 

jebkādu juridiski atzītu pasta vai 

elektronisku paziņojuma BEREC 

saņemšanas apstiprinājumu. Tādam 

apstiprinājumam nekādā gadījumā nebūtu 

jābūt valsts regulatīvās iestādes vai citas 

iestādes administratīvam aktam un nebūtu 

tāds jāprasa . 

(40) Vienotā tirgus labumus 

pakalpojumu sniedzējiem un 

galalietotājiem vislabāk var sasniegt ar 

vispārēju atļauju izsniegšanu elektronisko 

sakaru tīkliem, interneta piekļuves 

pakalpojumiem un numuratkarīgiem 

starppersonu sakaru pakalpojumiem, 

neprasot valsts regulatīvajai iestādei 

pieņemt skaidru lēmumu vai administratīvu 

aktu un ierobežojot procesuālas prasības 

tikai līdz deklaratīvam paziņojumam. Ja 

dalībvalstis elektronisko sakaru tīklu vai 

pakalpojumu nodrošinātājiem pieprasa 

paziņojumu, kad tie uzsāk darbību, 

paziņojums būtu iesniedzams BEREC, kas 

darbojas kā vienots kontaktpunkts. Šādam 

paziņojumam nevajadzētu izraisīt 

administratīvas izmaksas pakalpojumu 

sniedzējiem, un tas varētu būt pieejams pie 

valsts regulatīvās iestādes vietnes ieejas. 

BEREC būtu jānosūta laicīgi paziņojumi 

valsts regulatīvajai iestādei visās 

dalībvalstīs, kurās elektronisko sakaru tīklu 

vai pakalpojumu sniedzēji plāno sniegt 

elektronisko sakaru tīklus vai 

pakalpojumus. Dalībvalstis var arī prasīt 

pierādījumu, ka paziņojums ir izdarīts, ar 

jebkādu juridiski atzītu pasta vai 

elektronisku paziņojuma BEREC 

saņemšanas apstiprinājumu. Tādam 

apstiprinājumam nekādā gadījumā nebūtu 

jābūt valsts regulatīvās iestādes vai citas 

iestādes administratīvam aktam un nebūtu 

tāds jāprasa . 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 
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49. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(49) Īpaši pienākumi, kurus var uzlikt 

elektronisko komunikāciju tīklu un 

elektronisko sakaru pakalpojumu, kas nav 

numurneatkarīgi starppersonu sakaru 

pakalpojumi, nodrošinātājiem saskaņā ar 

Savienības tiesībām, pamatojoties uz to 

būtisko ietekmi tirgū, kā noteikts šajā 

Direktīvā , būtu uzliekami atsevišķi no 

vispārējām tiesībām un pienākumiem, kas 

ir saskaņā ar vispārējo atļauju izsniegšanu. 

(49) Īpaši pienākumi, kurus var uzlikt 

elektronisko komunikāciju tīklu, interneta 

piekļuves pakalpojumu un numuratkarīgu 

starppersonu sakaru pakalpojumu 

nodrošinātājiem saskaņā ar Savienības 

tiesībām, pamatojoties uz to būtisko 

ietekmi tirgū, kā noteikts šajā Direktīvā, 

būtu uzliekami atsevišķi no vispārējām 

tiesībām un pienākumiem, kas ir saskaņā ar 

vispārējo atļauju izsniegšanu. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

69. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(69) Konkurenciālā vidē valsts 

regulatīvajām iestādēm, strādājot ar 

jautājumiem, kas saistīti ar galalietotāju 

tiesībām, būtu jāņem vērā ieinteresēto 

personu viedokļi, ieskaitot lietotājus un 

patērētājus. Strīdu beztiesas izšķiršanas 

kārtība galalietotājiem var būt ātrs un lēts 

tiesību aizsardzības veids, it sevišķi 

patērētājiem un mikrouzņēmumiem un 

mazajiem uzņēmumiem. Patērētāju strīdos 

ar publiski pieejamu elektronisko sakaru 

nodrošinātājiem efektīvas , 

nediskriminējošas un lētas procedūras 

strīdu risināšanai jau nodrošina Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīva 

2013/11/ES31, ciktāl runa ir par attiecīgiem 

līgumiskiem strīdiem un patērētājs 

pastāvīgi dzīvo, bet uzņēmums veic 

uzņēmējdarbību Savienībā . Tā kā daudzas 

dalībvalstis ir iedibinājušas strīdu 

izšķiršanas procedūras tādiem 

galalietotājiem, kas nav patērētāji, uz 

kuriem neattiecas Direktīva 2013/11/ES, 

liekas prātīgi paturēt nozarei raksturīgo 

strīdu izšķiršanas kārtību gan patērētājiem, 

gan, ja dalībvalstis to paplašina, arī citiem 

(69) Konkurenciālā vidē valsts 

regulatīvajām iestādēm, strādājot ar 

jautājumiem, kas saistīti ar galalietotāju 

tiesībām, būtu jāņem vērā ieinteresēto 

personu viedokļi, ieskaitot lietotājus un 

patērētājus. Strīdu beztiesas izšķiršanas 

kārtība galalietotājiem var būt ātrs un lēts 

tiesību aizsardzības veids, it sevišķi 

patērētājiem un mikrouzņēmumiem un 

mazajiem uzņēmumiem. Patērētāju strīdos 

ar publiski pieejamu elektronisko sakaru 

nodrošinātājiem efektīvas , 

nediskriminējošas un lētas procedūras 

strīdu risināšanai jau nodrošina Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīva 

2013/11/ES31, ciktāl runa ir par attiecīgiem 

līgumiskiem strīdiem un patērētājs 

pastāvīgi dzīvo, bet uzņēmums veic 

uzņēmējdarbību Savienībā . Tā kā daudzas 

dalībvalstis ir iedibinājušas strīdu 

izšķiršanas procedūras tādiem 

galalietotājiem, kas nav patērētāji, uz 

kuriem neattiecas Direktīva 2013/11/ES, 

liekas prātīgi paturēt nozarei raksturīgo 

strīdu izšķiršanas kārtību gan patērētājiem, 

gan, ja dalībvalstis to paplašina, arī citiem 
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galalietotājiem, it sevišķi 

mikrouzņēmumiem un mazajiem 

uzņēmumiem. Ņemot vērā valstu 

regulatīvo iestāžu dziļās speciālās 

zināšanas nozarē, dalībvalstij būtu jādod 

iespēja valsts regulatīvajai iestādei būt par 

strīdu izšķīrēju caur atsevišķu minētās 

iestādes struktūru, kura nedrīkstētu saņemt 

nekādus norādījumus. Strīdu izšķiršanas 

procedūrām saskaņā ar šo direktīvu, kurās 

iesaistīti patērētāji, būtu jāpiemēro 

Direktīvas 2013/11/ES II nodaļā izklāstītās 

kvalitātes prasības. 

galalietotājiem, it sevišķi 

mikrouzņēmumiem un mazajiem 

uzņēmumiem. Patērētājiem, ja vien viņi to 

vēlas, vienmēr vajadzētu būt iespējai 

savus strīdus ar elektronisko sakaru tīklu 

un pakalpojumu nodrošināšanas 

uzņēmumiem izšķirt, piemērojot nozarei 

raksturīgo strīdu izšķiršanas kārtību. 
Ņemot vērā valstu regulatīvo iestāžu dziļās 

speciālās zināšanas nozarē, dalībvalstij 

būtu jādod iespēja valsts regulatīvajai 

iestādei būt par strīdu izšķīrēju caur 

atsevišķu minētās iestādes struktūru, kura 

nedrīkstētu saņemt nekādus norādījumus. 

Strīdu izšķiršanas procedūrām saskaņā ar 

šo direktīvu, kurās iesaistīti patērētāji, būtu 

jāpiemēro skaidras un efektīvas 

procedūras un Direktīvas 2013/11/ES 

II nodaļā izklāstītās kvalitātes prasības. 

__________________ __________________ 

31 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 

gada 21. maija Direktīva 2013/11/ES par 

patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un 

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un 

Direktīvu 2009/22/EK (Direktīva par 

patērētāju SAI) (OV L 165, 18.6.2013., 63. 

lpp.). 

31 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 

gada 21. maija Direktīva 2013/11/ES par 

patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un 

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un 

Direktīvu 2009/22/EK (Direktīva par 

patērētāju SAI) (OV L 165, 18.6.2013., 63. 

lpp.). 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

89. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(89) Standartizācijai būtu jāpaliek 

galvenokārt tirgus virzītam procesam. 

Tomēr joprojām var būt situācijas, kad ir 

lietderīgi pieprasīt atbilstību noteiktiem 

standartiem Savienības līmenī, lai 

nodrošinātu sadarbspēju vienotajā tirgū. 

Valsts līmenī dalībvalstis ir pakļautas 

Direktīvas 2015/1535/ES noteikumiem. 

Standartizācijas procedūras, kas ir saskaņā 

ar šo direktīvu, neskar Radioiekārtu 

direktīvas 2014/53/ES, Zemsprieguma 

direktīvas 2014/35/ES un 

(89) Standartizācijai būtu jāpaliek 

galvenokārt tirgus virzītam procesam. 

Tomēr joprojām var būt situācijas, kad ir 

lietderīgi pieprasīt atbilstību noteiktiem 

standartiem Savienības līmenī, lai uzlabotu 

sadarbspēju, veicinātu izvēles brīvību 

lietotājiem, kā arī sekmētu savienojamību 
vienotajā tirgū. Valsts līmenī dalībvalstis ir 

pakļautas Direktīvas 2015/1535/ES 

noteikumiem. Standartizācijas procedūras, 

kas ir saskaņā ar šo direktīvu, neskar 

Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES, 
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Elektromagnētiskās saderības direktīvas 

2014/30/ES noteikumus. 

Zemsprieguma direktīvas 2014/35/ES un 

Elektromagnētiskās saderības direktīvas 

2014/30/ES noteikumus. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

90. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(90) Publisko elektronisko sakaru tīklu 

vai publiski pieejamu elektronisko sakaru 

pakalpojumu vai abēju nodrošinātājiem 

būtu jāliek veikt pasākumus, kas aizsargā 

attiecīgi tīklu un pakalpojumu drošību. 

Ņemot vērā jaunākos tehniskos 

sasniegumus, minētajiem pasākumiem būtu 

jānodrošina radītajam riskam atbilstošs 

tīklu un pakalpojumu drošības līmenis. 

Drošības pasākumos būtu jāņem vērā 

vismaz šādu elementu attiecīgie aspekti: 

tīklu un iekārtu drošība –  fiziskā un 

ekoloģiskā drošība, krājumu drošība, tīkla 

piekļuves kontrole un tīkla veselums, rīcība 

starpgadījumā — procedūras 

starpgadījumā, starpgadījuma atklāšanas 

spējas, ziņošana un informēšana par 

starpgadījumu, darbības nepārtrauktības 

pārvaldība —  pakalpojuma 

nepārtrauktības stratēģija un plāns 

neparedzētiem gadījumiem, spējas atgūties 

pēc avārijas, uzraudzīšana, revīzija un 

testēšana —  uzraudzības un pierakstīšanās 

politika, treniņi neparedzētiem 

gadījumiem, tīkla un pakalpojuma 

testēšana, drošības novērtēšana un 

atbilstības uzraudzība,  atbilstība 

starptautiskajiem standartiem. 

(90) Publisko elektronisko sakaru tīklu 

vai publiski pieejamu elektronisko sakaru 

pakalpojumu vai abēju nodrošinātājiem 

būtu jāliek veikt pasākumus, kas aizsargā 

attiecīgi tīklu un pakalpojumu drošību. 

Ņemot vērā jaunākos tehniskos 

sasniegumus, minētajiem pasākumiem būtu 

jānodrošina radītajam riskam atbilstošs 

tīklu un pakalpojumu drošības līmenis. 

Drošības pasākumos būtu jāņem vērā 

vismaz šādu elementu attiecīgie aspekti: 

tīklu un iekārtu drošība – fiziskā un 

ekoloģiskā drošība, krājumu drošība, tīkla 

piekļuves kontrole un tīkla veselums, rīcība 

starpgadījumā — procedūras 

starpgadījumā, starpgadījuma atklāšanas 

spējas, ziņošana un informēšana par 

starpgadījumu, darbības nepārtrauktības 

pārvaldība — pakalpojuma nepārtrauktības 

stratēģija un plāns neparedzētiem 

gadījumiem, spējas atgūties pēc avārijas, 

uzraudzīšana, revīzija un testēšana — 

uzraudzības un pierakstīšanās politika, 

treniņi neparedzētiem gadījumiem, tīkla un 

pakalpojuma testēšana, drošības 

novērtēšana un atbilstības uzraudzība, 

atbilstība starptautiskajiem standartiem. 

Drošības prasību pārkāpuma situācijā 

galalietotāji būtu atbilstīgi jāinformē par 

visiem iespējamajiem riskiem un 

iespējamajiem aizsardzības pasākumiem 

vai aizsardzības līdzekļiem, kurus viņi var 

izmantot. 
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Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

91.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (91a) Lai nodrošinātu tīklu un 

pakalpojumu drošību un integritāti, būtu 

jāveicina un vajadzības gadījumā 

jāpadara par obligātu gala šifrēšanas 

izmantošana saskaņā ar integrētas 

drošības un integrēta privātuma 

principiem. Dalībvalstīm jo īpaši nebūtu 

jāuzliek šifrēšanas nodrošinātājiem, 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniedzējiem un visām citām organizācijām 

(visos piegādes ķēdes posmos) nekādi 

pienākumi, kuru dēļ mazinātos to tīklu un 

pakalpojumu drošība, piemēram, atļaut 

vai veicināt apiešanas iespējas. 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

127. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(127) Augošais spektra pieprasījums un 

galalietotāju pieprasījums pēc bezvadu 

platjoslas jaudām prasa risinājumus, kas 

dotu alternatīvus, savstarpēji papildinošus, 

spektra aspektā lietderīgas piekļuves 

risinājumus, ieskaitot zemsprieguma 

bezvadu piekļuves sistēmas ar mazu 

darbības rādiusu, kā bezvadu lokālie tīkli 

(RLAN) un zemsprieguma miniatūrie šūnu 

piekļuves punkti. Tādas savstarpēji 

papildinošas bezvadu piekļuves sistēmas, 

sevišķi publiski piekļūstamie RLAN 

piekļuves punkti, paplašina galalietotāju 

piekļuvi internetam un mobilās datplūsmas 

izdalīšanu mobilo tīklu operatoriem. 

RLAN izmanto spektru, neprasot 

individuālu atļauju vai spektra lietošanas 

tiesības. Pagaidām vairumu RLAN 

piekļuves punktu privātlietotāji izmanto 

(127) Augošais spektra pieprasījums un 

galalietotāju pieprasījums pēc bezvadu 

platjoslas jaudām prasa risinājumus, kas 

dotu alternatīvus, savstarpēji papildinošus, 

spektra aspektā lietderīgas piekļuves 

risinājumus, ieskaitot zemsprieguma 

bezvadu piekļuves sistēmas ar mazu 

darbības rādiusu, kā bezvadu lokālie tīkli 

(RLAN) un zemsprieguma miniatūrie šūnu 

piekļuves punkti. Tādas savstarpēji 

papildinošas bezvadu piekļuves sistēmas, 

sevišķi publiski piekļūstamie RLAN 

piekļuves punkti, paplašina galalietotāju 

piekļuvi internetam un mobilās datplūsmas 

izdalīšanu mobilo tīklu operatoriem. 

RLAN izmanto spektru, neprasot 

individuālu atļauju vai spektra lietošanas 

tiesības. Pagaidām vairumu RLAN 

piekļuves punktu privātlietotāji izmanto 
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par fiksētā platjoslas savienojuma vietēju 

bezvadu pagarinājumu. Nebūtu jāliedz 

galalietotājiem viņu interneta abonementa 

robežās dalīties ar citiem piekļuvē viņu 

RLAN, lai palielinātos pieejamo piekļuves 

punktu skaits, sevišķi blīvi apdzīvotās 

teritorijās, maksimalizētos bezvadu datu 

veiktspēja caur spektra atkārtotu 

izmantošanu un rastos ekonomiska 

papildinoša bezvadu platjoslas 

infrastruktūra citiem galalietotājiem. Tādēļ 

būtu arī jāatceļ pieciešami ierobežojumi 

RLAN izvēršanai un savienošanai savā 

starpā. Arī valsts iestādes vai citi publisko 

pakalpojumu sniedzēji, kuri izmanto 

RLAN savās telpās savam personālam, 

apmeklētājiem un klientiem, piemēram, lai 

atvieglinātu piekļuvi e-pārvaldes 

pakalpojumiem vai informētu par 

sabiedrisko transportu vai ceļu satiksmes 

pārvaldību, varētu, cik to pieļauj 

konkurences publiskā iepirkuma 

noteikumi, dod piekļuvi šādiem piekļuves 

punktiem pilsoņu vispārējai lietošanai, kas 

būtu papildu pakalpojums pie tiem, ko tie 

tādās telpās piedāvā publikai. Bez tam no 

tā, kas nodrošina tādu lokālu piekļuvi 

elektronisko sakaru tīkliem privātīpašumā 

vai tā apkaimē vai ierobežotā publiskā 

teritorijā nekomerciāli vai kā 

palīgpakalpojumu pie citas darbības, kas 

nav atkarīga no tādas piekļuves (kā RLAN 

tīklāji, kas minētajā teritorijā pieejami citu 

komercdarbību klientiem vai publikai), var 

prasīt atbilstību vispārējām spektra 

lietošanas tiesību atļaujām, bet tam nebūtu 

uzliekami vispārējām atļaujām piesaistāmi 

nosacījumi vai prasības, ko piemēro 

publisko sakaru tīklu vai pakalpojumu 

nodrošinātājiem, vai pienākumi pret 

galalietotājiem vai sakarā ar 

starpsavienojumu. Taču šādam 

nodrošinātājam būtu jāsaglabā atbildība 

saskaņā ar Direktīvas 2000/31/EK par 

elektronisko tirdzniecību35 12. pantu. 

Parādās jaunas tehnoloģijas, kā LiFi, kas 

papildinās RLAN un bezvadu piekļuves 

punkta pašreizējās spektra iespējas, 

iekļaujot optiskos uz redzamās gaismas 

par fiksētā platjoslas savienojuma vietēju 

bezvadu pagarinājumu. Nebūtu jāliedz 

galalietotājiem viņu interneta abonementa 

robežās dalīties ar citiem piekļuvē viņu 

RLAN, lai palielinātos pieejamo piekļuves 

punktu skaits, sevišķi blīvi apdzīvotās 

teritorijās, maksimalizētos bezvadu datu 

veiktspēja caur spektra atkārtotu 

izmantošanu un rastos ekonomiska 

papildinoša bezvadu platjoslas 

infrastruktūra citiem galalietotājiem. 

Pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka šāda 

piekļuve tiek sniegta ar galalietotāju 

skaidri paustu piekrišanu, tā nav 

nelabvēlīga galalietotāju piekļuves 

nosacījumiem un atbildība netiek uzlikta 

galalietotājam, kurš sniedz piekļuvi savam 

tīklam, kas ir izvietots galalietotāja telpās. 

Turklāt arī valsts iestādes vai citi publisko 

pakalpojumu sniedzēji, kuri izmanto 

RLAN savās telpās savam personālam, 

apmeklētājiem un klientiem, piemēram, lai 

atvieglinātu piekļuvi e-pārvaldes 

pakalpojumiem vai informētu par 

sabiedrisko transportu vai ceļu satiksmes 

pārvaldību, varētu, cik to pieļauj 

konkurences publiskā iepirkuma 

noteikumi, dod piekļuvi šādiem piekļuves 

punktiem pilsoņu vispārējai lietošanai, kas 

būtu papildu pakalpojums pie tiem, ko tie 

tādās telpās piedāvā publikai. Bez tam no 

tā, kas nodrošina tādu lokālu piekļuvi 

elektronisko sakaru tīkliem privātīpašumā 

vai tā apkaimē vai ierobežotā publiskā 

teritorijā nekomerciāli vai kā 

palīgpakalpojumu pie citas darbības, kas 

nav atkarīga no tādas piekļuves (kā RLAN 

tīklāji, kas minētajā teritorijā pieejami citu 

komercdarbību klientiem vai publikai), var 

prasīt atbilstību vispārējām spektra 

lietošanas tiesību atļaujām, bet tam nebūtu 

uzliekami vispārējām atļaujām piesaistāmi 

nosacījumi vai prasības, ko piemēro 

publisko sakaru tīklu vai pakalpojumu 

nodrošinātājiem, vai pienākumi pret 

galalietotājiem vai sakarā ar 

starpsavienojumu. Taču šādam 

nodrošinātājam būtu jāsaglabā atbildība 

saskaņā ar Direktīvas 2000/31/EK par 
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bāzētos piekļuves punktus, un ļaus veidot 

hibrīdiskus lokālos tīklus, kuros būs 

iespējami optiskie bezvadu sakari. 

elektronisko tirdzniecību35 12. pantu. 

Parādās jaunas tehnoloģijas, kā LiFi, kas 

papildinās RLAN un bezvadu piekļuves 

punkta pašreizējās spektra iespējas, 

iekļaujot optiskos uz redzamās gaismas 

bāzētos piekļuves punktus, un ļaus veidot 

hibrīdiskus lokālos tīklus, kuros būs 

iespējami optiskie bezvadu sakari. 

__________________ __________________ 

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. 

gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par 

dažiem informācijas sabiedrības 

pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 

elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 

(Direktīva par elektronisko tirdzniecību) 

(OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.). 

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. 

gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par 

dažiem informācijas sabiedrības 

pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 

elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 

(Direktīva par elektronisko tirdzniecību) 

(OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

137. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(137) Patlaban gan starpgalu 

savienojamībai, gan piekļuvei avārijas 

dienestiem ir vajadzīgs, lai galalietotāji 

pieņemtu numuratkarīgus starppersonu 

sakaru pakalpojumus. Turpmākā 

tehnoloģiju attīstību vai pastiprināta 

numurneatkarīgu starppersonu sakaru 

pakalpojumu lietošana var izraisīt sakaru 

pakalpojumu nepietiekamu sadarbspēju. 

Rastos tādas sekas kā ievērojami šķēršļi 

iekļūšanai tirgū un kavēkļi tālākai 

inovācijai, kas zināmā mērā apdraudētu 

tiklab efektīvu starpgalu savienojamību 

starp galalietotājiem, kā efektīvu piekļuvi 

avārijas dienestiem. 

(137) Patlaban gan starpgalu 

savienojamībai, gan piekļuvei avārijas 

dienestiem ir vajadzīgs, lai galalietotāji 

pieņemtu numuratkarīgus starppersonu 

sakaru pakalpojumus. Turpmākā 

tehnoloģiju attīstību vai pastiprināta 

numurneatkarīgu starppersonu sakaru 

pakalpojumu lietošana var izraisīt sakaru 

pakalpojumu nepietiekamu sadarbspēju. 

Rastos tādas sekas kā ievērojami šķēršļi 

iekļūšanai tirgū un kavēkļi tālākai 

inovācijai, kas zināmā mērā apdraudētu 

efektīvu starpgalu savienojamību starp 

galalietotājiem. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

138. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(138) Ja tādas sadarbspējas problēmas 

rastos, Komisija var pieprasīt BEREC 

ziņojumu, kur būtu tirgus situācijas faktu 

novērtējums Savienības un dalībvalstu 

līmenī. Uz BEREC ziņojuma pamata un 

pēc citām pieejamām liecībām, ievērojot 

ietekmi uz iekšējo tirgu, Komisijai būtu 

jālemj, vai ir vajadzīga valstu regulatīvo 

iestāžu regulatīva iejaukšanās. Ja pēc 

Komisijas ieskata tāda valstu regulatīvo 

iestāžu regulatīva iejaukšanās būtu 

apsverama, tā var pieņemt īstenošanas 

pasākumus, kuros nosaka VRI iespējamās 

iejaukšanās raksturu un tvērumu, ieskaitot 

pasākumus, kas visiem vai atsevišķiem 

nodrošinātājiem uzliek par pienākumu 

izmantot standartus un specifikācijas. 

Jēdzieni “Eiropas standarti” un 

“starptautiskie standarti” ir definēti 

Regulas (ES) Nr. 1025/201236 2. pantā. 

Valstu regulatīvajām iestādēm būtu valsts 

specifiskajos apstākļos jāizvērtē, vai 

iejaukšanās ir nepieciešama un 

attaisnojama, lai nodrošinātu starpgalu 

savienojamību vai piekļuvi avārijas 

dienestiem, un, ja ir, tad jāuzliek 

proporcionāli pienākumus saskaņā ar 

Komisijas īstenošanas pasākumiem. 

(138) Ja tādas sadarbspējas problēmas 

rastos, Komisija var pieprasīt BEREC 

ziņojumu, kur būtu tirgus situācijas faktu 

novērtējums Savienības un dalībvalstu 

līmenī. Uz BEREC ziņojuma pamata un 

pēc citām pieejamām liecībām, ievērojot 

ietekmi uz iekšējo tirgu, Komisijai būtu 

jālemj, vai ir vajadzīga valstu regulatīvo 

iestāžu regulatīva iejaukšanās. Ja pēc 

Komisijas ieskata tāda valstu regulatīvo 

iestāžu regulatīva iejaukšanās būtu 

apsverama, tā var pieņemt īstenošanas 

pasākumus, kuros nosaka VRI iespējamās 

iejaukšanās raksturu un tvērumu, ieskaitot 

pasākumus, kas visiem vai atsevišķiem 

nodrošinātājiem uzliek par pienākumu 

izmantot standartus un specifikācijas. 

Jēdzieni “Eiropas standarti” un 

“starptautiskie standarti” ir definēti 

Regulas (ES) Nr. 1025/201236 2. 

pantā.Valstu regulatīvajām iestādēm būtu 

valsts specifiskajos apstākļos jāizvērtē, vai 

iejaukšanās ir nepieciešama un 

attaisnojama, lai nodrošinātu starpgalu 

savienojamību vai piekļuvi avārijas 

dienestiem, un, ja ir, tad jāuzliek 

proporcionāli pienākumus saskaņā ar 

Komisijas īstenošanas pasākumiem, 

neizvirzot attiecībā uz to papildu prasības. 

__________________ __________________ 

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. 

gada 25. Oktobra Regula (ES) Nr. 

1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar 

ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK 

un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 

95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 

2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 

2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes 

Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 

1673/2006/EK (OV L 364, 14.11.2012., 

12. lpp.). 

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. 

gada 25. Oktobra Regula (ES) Nr. 

1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar 

ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK 

un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 

95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 

2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 

2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes 

Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 

1673/2006/EK (OV L 364, 14.11.2012., 

12. lpp.). 
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Pamatojums 

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu teksta iekšējo konsekvenci un saskaņotību. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

143. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(143) Kaut gan zināmos apstākļos valsts 

regulatīvajai iestādei ir lietderīgi uzlikt 

pienākumus operatoriem, kuriem nav 

būtiskas ietekmes tirgū, lai izpildītu tādus 

mērķus kā starpgalu savienojamība un 

pakalpojumu sadarbspēja, tomēr ir 

jānodrošina, ka šādus pienākumus uzliek 

saskaņā ar tiesisko regulējumu, īpaši ar tajā 

paredzētajām paziņošanas procedūrām. 

(143) Zināmos apstākļos valsts 

regulatīvajai iestādei ir lietderīgi uzlikt 

pienākumus operatoriem, kuriem nav 

būtiskas ietekmes tirgū, lai izpildītu tādus 

mērķus kā starpgalu savienojamība un 

pakalpojumu sadarbspēja. Šādi pienākumi 

jāuzliek tikai tad, ja tas ir nepieciešams, 

lai nodrošinātu šajā direktīvā noteikto 

mērķu sasniegšanu, un ja šie pienākumi 

ir objektīvi pamatoti, pārredzami, 

samērīgi un nediskriminējoši un to mērķis 

ir veicināt efektivitāti, noturīgu 

konkurenci, lietderīgas investīcijas un 

inovāciju, sniedzot maksimālus 

ieguvumus galalietotājiem, un ja šādus 

pienākumus uzliek saskaņā ar tiesisko 

regulējumu, īpaši ar tajā paredzētajām 

paziņošanas procedūrām. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

194. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(194) Universālais pakalpojums ir 

“drošības tīkls”, kas nodrošina, ka visiem 

galalietotājiem par pieņemamu cenu ir 

pieejams pakalpojumu minimālais 

komplekts, ja no šādas pieejamības 

trūkuma izrietošais sociālās atstumtības 

risks kavē iedzīvotāju pilnvērtīgu sociālo 

un ekonomisko dalību sabiedrībā. 

(194) Universālais pakalpojums ir 

“drošības tīkls”, kas nodrošina, ka visiem 

patērētājiem par pieņemamu cenu ir 

pieejams pakalpojumu minimālais 

komplekts, ja no šādas pieejamības 

trūkuma izrietošais sociālās atstumtības 

risks kavē iedzīvotāju pilnvērtīgu sociālo 

un ekonomisko dalību sabiedrībā. 
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Grozījums Nr.  20 

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 līdzdalībai 

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 

patērētājiem par pieņemamu cenu ir 

pieejami interneta piekļuves un balss 

sakaru pakalpojumi vismaz noteiktā 

atrašanās vietā. Tomēr nedrīkst būt 

ierobežojumu tehniskajiem līdzekļiem, ar 

kuriem ir nodrošināts pieslēgums noteiktā 

atrašanās vietā, ļaujot izmantot kabeļu vai 

bezvadu tehnoloģiju, kā arī ierobežojumu 

attiecībā uz to operatoru kategoriju, kuri 

pilda daļu vai visas universālā pakalpojuma 

saistības. Šajā ziņā īpaša uzmanība būtu 

jāpievērš tam, lai līdzvērtīga piekļuve būtu 

galalietotājiem ar invaliditāti. 

Dalībvalstīm arī vajadzētu būt iespējai 

nodrošināt pieņemamu cenu 

iedzīvotājiem, kuri pārvietojas, ja 

dalībvalstis uzskata, ka tas ir 

nepieciešams iedzīvotāju pilnvērtīgai 

sociālajai un ekonomiskajai līdzdalībai 

sabiedrībā.  

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

197. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(197) Attiecīgā lietotāja interneta 

piekļuves ātrums var būt atkarīgs no 

vairākiem faktoriem, ietverot interneta 

pieslēguma nodrošinātāju(-us) ,kā arī 

attiecīgo lietojumprogrammu, kurai 

izmanto pieslēgumu. Funkcionālas 

interneta piekļuves pakalpojumam par 

pieņemamu cenu vajadzētu būt 

pietiekamam, lai atbalstītu piekļuvi 

minimālajam pamatpakalpojumu 

komplektam, kas atspoguļo galalietotāju 

(197) Attiecīgā lietotāja interneta 

piekļuves ātrums var būt atkarīgs no 

vairākiem faktoriem, ietverot interneta 

pieslēguma nodrošinātāju(-us), kā arī 

attiecīgo lietojumprogrammu, kurai 

izmanto pieslēgumu. Pieejamam un cenas 

ziņā pieņemamam platjoslas interneta 

piekļuves pakalpojumam, ko nodrošina 

saskaņā ar universālā pakalpojuma 

saistībām, vajadzētu būt pietiekami 

veiktspējīgam, lai atbalstītu piekļuvi un 
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lielākās daļas izmantotos pakalpojumus, un 

tā izmantošanu. Šis pakalpojumu 

minimuma saraksts dalībvalstīm būtu 

jānosaka detalizētāk, lai savā teritorijā 

gādātu par pienācīgu sociālās iekļaušanas 

līmeni un dalību digitālajā sabiedrībā un 

ekonomikā. 

iespējas lietot vismaz minimālo interneta 
pamatpakalpojumu komplektu un vismaz 

minimālo joslas platumu, kas atspoguļo 

galalietotāju lielākās daļas izmantotos 

pakalpojumus, lai nodrošinātu pienācīgu 

sociālās iekļaušanas līmeni un dalību 

digitālajā sabiedrībā un ekonomikā. 

Valsts regulatīvo iestāžu ziņā ir saskaņā 

ar BEREC vadlīnijām noteikt 

vispiemērotāko veidu, kā nodrošināt 

nepieciešamo joslas platumu, lai atbalstītu 

piekļuvi vismaz šādam minimālo 
pakalpojumu komplektam, cenšoties 

atspoguļot tādu piekļuvi internetam, kāda 

ir pieejama lielākajai daļai galalietotāju 

attiecīgās dalībvalsts teritorijā vai tās daļā. 

Piemēram, tās var noteikt veiktspēju 

attiecībā uz pakalpojuma minimālajām 

kvalitātes prasībām, tostarp minimālo 

joslas platumu un datu apjomus. 

Savienības tiesību aktu prasības attiecībā 

uz atvērtu internetu, jo īpaši tās, kas 

minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulā (ES) 2015/21201a, būtu jāattiecina 

uz visiem minētajiem interneta piekļuves 

pakalpojumiem, tostarp uz ikvienu to 

pakalpojumu sarakstu vai minimālo joslas 

platumu, kas noteikts 

 saskaņā ar universālā pakalpojuma 

saistībām. 

 __________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. 

gada 25. novembra Regula (ES) 

2015/2120,  ar ko nosaka pasākumus 

sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un 

groza Direktīvu 2002/22/EK par 

universālo pakalpojumu un lietotāju 

tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru 

tīkliem un pakalpojumiem un Regulu 

(ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu 

publiskajos mobilo sakaru tīklos 

Savienībā (OV L 310, 26.11.2015., 1. 

lpp.). 
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Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

198. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(198) Galalietotājus nevajadzētu 

piespiest izmantot pakalpojumus, kurus tie 

nevēlas izmantot, tāpēc tiesīgajiem 

galalietotājiem vajadzētu būt iespējai pēc 

pieprasījuma universālā pakalpojuma 

izmantošanā par pieņemamu cenu 

aprobežoties tikai ar balss sakaru 

pakalpojumu. 

(198) Patērētājus nevajadzētu piespiest 

izmantot pakalpojumus, kurus tie nevēlas 

izmantot, tāpēc tiesīgajiem patērētājiem 

vajadzētu būt iespējai pēc pieprasījuma 

universālā pakalpojuma izmantošanā par 

pieņemamu cenu aprobežoties tikai ar balss 

sakaru pakalpojumu. 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

200. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(200) Pieejama cena nozīmē cenu, ko 

dalībvalstis noteikušas valsts līmenī, ņemot 

vērā īpašos valsts nosacījumus, un tā var 

iekļaut īpašas tarifu izvēles iespējas vai 

paketes, lai apmierinātu to lietotāju 

vajadzības, kuriem ir zems ienākumu 

līmenis, vai lietotāju īpašās sociālās 

vajadzības, tostarp, vecāka gadagājuma 

lietotāju, lietotāju invalīdu un lauku 

apgabalos vai ģeogrāfiski izolētos 

apgabalos dzīvojošu galalietotāju 

vajadzības. Lai izvairītos no tirgus 

darbības izkropļojumiem, šajos 

piedāvājumos būtu jāietver pamatfunkcijas. 

Cenu pieejamība individuāliem 

galalietotājiem būtu jāpamato ar to 

tiesībām slēgt līgumu ar uzņēmumu, 

numura pieejamību, pakalpojuma 

nepārtrauktu pieslēgumu un spēju 

pārraudzīt un kontrolēt savus izdevumus. 

(200) Pieejama cena nozīmē cenu, ko 

dalībvalstis noteikušas valsts līmenī, ņemot 

vērā īpašos valsts nosacījumus, un tajā 

būtu jāiekļauj īpašas sociālo tarifu izvēles 

iespējas vai paketes, lai apmierinātu to 

lietotāju vajadzības, kuriem ir zems 

ienākumu līmenis, vai lietotāju īpašās 

sociālās vajadzības. Šādi galalietotāji cita 

starpā varētu būt veci cilvēki, personas ar 

invaliditāti un patērētāji, kuri dzīvo lauku 

apgabalos vai ģeogrāfiski izolētos 

apgabalos. Lai izvairītos no tirgus darbības 

izkropļojumiem, šajos piedāvājumos būtu 

jāietver pamatfunkcijas un jānodrošina 

galalietotāju tiesības piekļūt publiski 

pieejamiem elektronisko sakaru 

pakalpojumiem. Cenu pieejamība 

individuāliem patērētājiem būtu jāpamato 

ar to tiesībām slēgt līgumu ar pakalpojumu 

sniedzēju, numura pieejamību, 

pakalpojuma nepārtrauktu pieslēgumu un 

spēju pārraudzīt un kontrolēt savus 

izdevumus. 
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Grozījums Nr.  24 

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, uzņēmumiem 

vajadzētu būt brīvai izvēles iespējai 

piedāvāt līgumu ar priekšapmaksas 

noteikumiem, pamatojoties uz atsevišķām 

iepriekš apmaksātām vienībām par 

pieņemamu cenu. 

(201) Vairs nevajadzētu būt iespējai 

atteikt patērētājiem piekļuvi 

savienojamības pakalpojumu minimālajam 

komplektam. Tiesībām slēgt līgumu ar 

pakalpojumu sniedzēju vajadzētu nozīmēt 

to, ka patērētājiem, kuri varētu saņemt 

atteikumu, it sevišķi galalietotājiem ar 

zemiem ienākumiem vai īpašām sociālajām 

vajadzībām, vajadzētu būt iespējai noslēgt 

līgumu par interneta piekļuves un balss 

sakaru pakalpojumu sniegšanu par 

pieņemamu cenu vismaz noteiktā atrašanās 

vietā ar jebkuru pakalpojumu sniedzēju, 

kas sniedz šādus pakalpojumus konkrētajā 

vietā. Lai mazinātu finansiālos riskus, 

piemēram, rēķinu nemaksāšanu, 

pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt 

brīvai izvēles iespējai piedāvāt līgumu ar 

priekšapmaksas noteikumiem, pamatojoties 

uz atsevišķām iepriekš apmaksātām 

vienībām par pieņemamu cenu. 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

202. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(202) Lai gādātu par iedzīvotāju 

sasniedzamību ar balss sakaru pakalpojuma 

starpniecību, dalībvalstīm vajadzētu 

nodrošināt tālruņa numura pieejamību 

samērīgu laika posmu arī laikā, kad balss 

sakaru pakalpojums netiek izmantots. 

Uzņēmumiem vajadzētu būt iespējai 

ieviest mehānismus, ar ko pārbauda 

galalietotāju pastāvīgo ieinteresētību 

numura pieejamības saglabāšanā. 

(202) Lai gādātu par iedzīvotāju 

sasniedzamību ar balss sakaru pakalpojuma 

starpniecību, dalībvalstīm vajadzētu 

nodrošināt tālruņa numura pieejamību 

samērīgu laika posmu arī laikā, kad balss 

sakaru pakalpojums netiek izmantots. 

Pakalpojuma sniedzējiem vajadzētu būt 

iespējai ieviest mehānismus, ar ko 

pārbauda patērētāju pastāvīgo 

ieinteresētību numura pieejamības 

saglabāšanā. 
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Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

204. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(204) Lai novērtētu tādu pasākumu 

nepieciešamību, ar kuriem nodrošina 

pieņemamu cenu, valsts regulatīvajām 

iestādēm vajadzētu būt iespējai uzraudzīt 

galalietotājiem ar zemiem ienākumiem vai 

īpašām sociālajām vajadzībām piedāvāto 

tarifu izvēles iespēju vai pakešu izmaiņas 

un sīkāku informāciju par tām. 

(204) Lai novērtētu tādu pasākumu 

nepieciešamību, ar kuriem nodrošina 

pieņemamu cenu, valsts regulatīvajām 

iestādēm vajadzētu būt iespējai uzraudzīt 

patērētājiem ar zemiem ienākumiem vai 

īpašām sociālajām vajadzībām piedāvāto 

tarifu izvēles iespēju vai pakešu izmaiņas 

un sīkāku informāciju par tām. 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

205. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(205) Ja ar pasākumiem papildus 

uzņēmumu piedāvātajām tarifu pamata 

izvēles iespējām vai pamatpaketēm vien 

nepietiek, lai nodrošinātu cenu 

pieņemamību galalietotājiem ar zemiem 

ienākumiem vai īpašām sociālajām 

vajadzībām, tiešs atbalsts, piemēram, 

taloni, šādiem galalietotājiem var būt 

piemērota alternatīva, ņemot vērā 

nepieciešamību mazināt tirgus 

izkropļojumus. 

(205) Ja ar pasākumiem papildus 

pakalpojumu sniedzēju piedāvātajām 

sociālo tarifu izvēles iespējām vai 

pamatpaketēm vien nepietiek, lai 

nodrošinātu cenu pieņemamību visiem 

patērētājiem ar zemiem ienākumiem vai 

īpašām vajadzībām, dalībvalstīm vajadzētu 

būt iespējai nodrošināt šādiem 

patērētājiem tiešu papildu atbalstu, 

piemēram, talonus vai tiešos maksājumus 

pakalpojumu sniedzējiem. Tā var būt 

piemērota alternatīva citiem pasākumiem, 

ņemot vērā nepieciešamību mazināt tirgus 

izkropļojumus. 
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Grozījums Nr.  28 

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 prasībām38. 

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 

pakalpojumi, kuri ietver funkcijas, kas 

domātas galalietotājiem ar invaliditāti. 

(206) Dalībvalstīm būtu jāievieš 

pasākumi, lai veicinātu tāda tirgus izveidi, 

kurā par pieņemamu cenu ir pieejami 

ražojumi un pakalpojumi, kuri atbilst 

universālā dizaina pieejai un ietver 

funkcijas, kas domātas patērētājiem ar 

invaliditāti, tostarp, ja nepieciešams, 

palīgtehnoloģiju iekārtas, kuras ir 

sadarbspējīgas ar publiski pieejamām 

elektronisko sakaru iekārtām un 

pakalpojumiem. To var panākt, inter alia, 

atsaucoties uz Eiropas standartiem, 

piemēram, Eiropas standartu EN 301 549 

V1.1.2 (2015-04), vai ieviešot prasības 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu xxx/YYYY/ES38. 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 pakalpojumi, kuri 

ietver funkcijas, kas domātas patērētājiem 

ar invaliditāti. Teksta pārlikšanas 

pakalpojumu vidējās izmaksas 

patērētājiem ar invaliditāti būtu 

jāpielīdzina balss sakaru pakalpojumu 

izmaksām, tādējādi neskarot patērētājus 

ar invaliditāti. Teksta pārlikšanas 

pakalpojumu sniedzēju neto izmaksas 

būtu jākompensē, pamatojoties uz 

84. pantu. 

__________________ __________________ 

38 OV C [...], [...]., [...]. lpp. 38 Parlamenta un Padomes ... Direktīva 

xxx/YYYY/ES par dalībvalstu normatīvo 

un administratīvo aktu tuvināšanu 

attiecībā uz produktu un pakalpojumu 

pieejamības prasībām (OV L …, …, 

...lpp.). 
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Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

207. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(207) Datu sakariem ar datu pārraides 

ātrumu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu 

funkcionālu piekļuvi internetam, fiksētie 

savienojumi ir gandrīz vispārpieejami, un 

tos izmanto lielākā daļa iedzīvotāju visā 

Savienībā. Standarta fiksēto platjoslas 

pakalpojumu pārklājums un pieejamība 

Savienībā 2015. gadā aptvēra 97 % 

mājsaimniecību, un vidējais izmantošanas 

apmērs bija 72 %, savukārt uz bezvadu 

tehnoloģijām pamatoto pakalpojumu 

pārklājums ir pat vēl lielāks. Tomēr pastāv 

atšķirības starp dalībvalstīm attiecībā uz 

fiksēto platjoslas pakalpojumu pieejamību 

un cenu pieņemamību pilsētās un lauku 

apvidos. 

(207) Datu sakariem ar datu pārraides 

ātrumu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu 

piekļuvi internetam, fiksētie savienojumi ir 

gandrīz vispārpieejami, un tos izmanto 

lielākā daļa iedzīvotāju visā Savienībā. 

Standarta fiksēto platjoslas pakalpojumu 

pārklājums un pieejamība Savienībā 2015. 

gadā aptvēra 97 % mājsaimniecību, un 

vidējais izmantošanas apmērs bija 72 %, 

savukārt uz bezvadu tehnoloģijām 

pamatoto pakalpojumu pārklājums ir pat 

vēl lielāks. Tomēr pastāv atšķirības starp 

dalībvalstīm attiecībā uz fiksēto platjoslas 

pakalpojumu pieejamību un cenu 

pieņemamību pilsētās un lauku apvidos. 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

208. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(208) Pirmām kārtām tirgum jānodrošina, 

ka ir pieejama piekļuve platjoslas 

internetam ar aizvien lielāku veiktspēju. 

Apvidos, kur tirgus to nevarētu nodrošināt, 

parādās citi sabiedriskās politikas rīki, kuru 

mērķis ir atbalstīt tādu savienojumu 

pieejamību, kas nodrošina funkcionālu 

piekļuvi internetam, un kuri principā ir 

rentablāki un mazāk kropļo tirgu nekā 

universālā pakalpojuma saistības, 

piemēram, tādu finanšu instrumentu 

izmantošana kā atbilstīgi ESIF un EISI 

pieejamie instrumenti, publiskā 

finansējuma izmantošana no Eiropas 

strukturālajiem un investīciju fondiem, 

pārklājuma nodrošināšanas pienākumu 

piesaistīšana radiofrekvenču spektra 

(208) Pirmām kārtām tirgum jānodrošina, 

ka ir pieejama piekļuve platjoslas 

internetam ar aizvien lielāku veiktspēju. 

Apvidos, kur tirgus to nevarētu nodrošināt, 

parādās citi sabiedriskās politikas rīki, kuru 

mērķis ir atbalstīt tādu savienojumu 

pieejamību, kas nodrošina piekļuvi 

internetam, un kuri principā ir rentablāki 

un mazāk kropļo tirgu nekā universālā 

pakalpojuma saistības, piemēram, tādu 

finanšu instrumentu izmantošana kā 

atbilstīgi ESIF un EISI pieejamie 

instrumenti, publiskā finansējuma 

izmantošana no Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem, pārklājuma 

nodrošināšanas pienākumu piesaistīšana 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām, 
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lietošanas tiesībām, lai atbalstītu platjoslas 

tīklu izvēršanu mazāk apdzīvotos apvidos, 

un publiskie ieguldījumi atbilstīgi 

Savienības valsts atbalsta noteikumiem. 

lai atbalstītu platjoslas tīklu izvēršanu 

mazāk apdzīvotos apvidos, un publiskie 

ieguldījumi atbilstīgi Savienības valsts 

atbalsta noteikumiem. Tomēr šajā 

direktīvā joprojām būtu jāparedz iespēja 

dalībvalstīm piemērot universālā 

pakalpojuma saistības kā iespējamu 

pasākumu, lai nodrošinātu piekļuvi 

internetam, ja attiecīgā dalībvalsts to 

uzskata par vajadzīgu. 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

209. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(209) Ja pēc tam, kad ir veikts pienācīgs 

novērtējums, kurā ņemti vērā valsts 

regulatīvās iestādes veiktā tīklu izvēršanas 

ģeogrāfiskā apsekojuma rezultāti, ir 

pierādīts, ka ne tirgus, ne valsts intervences 

mehānismi, visticamāk, nenodrošinās 

galalietotājiem konkrētos apgabalos 

savienojumu, kas spēj nodrošināt 

funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojumu, kā to definējušas dalībvalstis 

saskaņā ar 79. panta 2. punktu, un balss 

sakaru pakalpojumus fiksētā atrašanās 

vietā, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 

izņēmuma kārtā izraudzīties dažādus 

uzņēmumus vai uzņēmumu kopumus šo 

pakalpojumu sniegšanai dažādās 

attiecīgajās valsts teritorijas daļās. 

Universālā pakalpojuma saistības, ar ko 

atbalsta funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojuma pieejamību, dalībvalstis var 

ierobežot līdz galalietotāju galvenajai 

atrašanās vietai vai dzīvesvietai. 

Nedrīkstētu pastāvēt ierobežojumi 

tehniskajiem līdzekļiem, ar kuriem 

nodrošina funkcionālu piekļuvi internetam 

un balss sakaru pakalpojumus fiksētā 

atrašanās vietā, ļaujot izmantot kabeļu vai 

bezvadu tehnoloģiju, kā arī ierobežojumi 

attiecībā uz to, kuri operatori pilda daļu vai 

(209) Ja pēc tam, kad ir veikts pienācīgs 

novērtējums, kurā ņemti vērā valsts 

regulatīvās iestādes veiktā tīklu izvēršanas 

ģeogrāfiskā apsekojuma rezultāti, ir 

pierādīts, ka ne tirgus, ne valsts intervences 

mehānismi, visticamāk, nenodrošinās 

patērētājiem konkrētos apgabalos 

savienojumu, kas spēj nodrošināt interneta 

piekļuves pakalpojumu, kā to definējušas 

dalībvalstis saskaņā ar 79. panta 2. punktu, 

un balss sakaru pakalpojumus noteiktā 

atrašanās vietā, dalībvalstīm vajadzētu būt 

iespējai izņēmuma kārtā izraudzīties 

dažādus pakalpojumu sniedzējus vai šo 

pakalpojumu sniedzēju kopumus dažādās 

attiecīgajās valsts teritorijas daļās. 

Universālā pakalpojuma saistības, ar ko 

atbalsta interneta piekļuves pakalpojuma 

pieejamību, dalībvalstis var ierobežot līdz 

patērētāja galvenajai atrašanās vietai vai 

dzīvesvietai. Nedrīkstētu pastāvēt 

ierobežojumi tehniskajiem līdzekļiem, ar 

kuriem nodrošina funkcionālu piekļuvi 

internetam un balss sakaru pakalpojumus 

fiksētā atrašanās vietā, ļaujot izmantot 

kabeļu vai bezvadu tehnoloģiju, kā arī 

ierobežojumi attiecībā uz to, kuri operatori 

pilda daļu vai visas universālā pakalpojuma 

saistības. 
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visas universālā pakalpojuma saistības. 

Pamatojums 

Sk. iepriekšējos atzinuma sagatavotājas grozījumus. 

 

Grozījums Nr.  32 

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 interneta piekļuves 

pakalpojumu, kā noteikts saskaņā ar 

79. panta 2. punktu, un balss sakaru 

pakalpojumu noteiktā atrašanās vietā par 

pieņemamu cenu universālā pakalpojuma 

saistību satvarā, būtu jāaplēš, jo īpaši 

novērtējot paredzamo finansiālo slogu 

pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem 

elektronisko sakaru nozarē. 

 

Grozījums Nr.  33 

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 

(213) Ja pakalpojumu sniedzējs, kurš 

saskaņā ar šīs direktīvas 81. pantu ir 

izraudzīts, lai tas nodrošinātu piekļuves 

internetam vai balss sakaru pakalpojumu 

pieejamību noteiktā 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 
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tās daļām. Šajā sakarībā uzņēmumam jau 

iepriekš par nodošanu būtu jāinformē valsts 

regulatīvā iestāde, kas uzticējusi pildīt 

universālā pakalpojuma saistības. Valsts 

regulatīvās iestādes novērtējumam 

nevajadzētu ierobežot darījuma 

pabeigšanu. 

tās daļām. Šajā sakarībā pakalpojumu 

sniedzējam jau iepriekš par nodošanu būtu 

jāinformē valsts regulatīvā iestāde, kas 

uzticējusi pildīt universālā pakalpojuma 

saistības. Valsts regulatīvās iestādes 

novērtējumam nevajadzētu ierobežot 

darījuma pabeigšanu. 

 

Grozījums Nr.  34 

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 interneta piekļuves 

un balss sakaru pakalpojumi noteiktā 

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. Dalībvalstīm būtu 

jāspēj nodrošināt taksofonus un piekļuves 

punktus sakariem valsts galvenajās 

ieceļošanas vietās, piemēram, lidostās, 

dzelzceļa stacijās un autoostās, kā arī 

vietās, ko cilvēki izmanto ārkārtas 

gadījumos, piemēram, slimnīcās, policijas 

iecirkņos un ārkārtas palīdzības 

izsaukuma vietās uz autoceļiem, lai 

apmierinātu galalietotāju, tostarp 

galalietotāju ar invaliditāti, pamatotās 

vajadzības. 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 
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universālā pakalpojuma saistības.  

 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

215. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(215) Dalībvalstīm būtu jāpārrauga 

galalietotāju situācija attiecībā uz to 

funkcionālas piekļuves internetam un 

balss sakaru pakalpojumu izmantošanu un 

jo īpaši attiecībā uz pieejamām cenām. 

Funkcionālas piekļuves internetam un 

balss sakaru pakalpojumu pieejamība par 

pieņemamu cenu ir saistīta ar informāciju, 

ko lietotāji saņem attiecībā uz lietošanas 

izdevumiem, kā arī attiecībā uz 

nosacītajām lietošanas izmaksām 

salīdzinājumā ar citiem pakalpojumiem, kā 

arī ir saistīta ar to spēju kontrolēt 

izdevumus. Tāpēc pieejamība par 

pieņemamu cenu nozīmē tiesību 

piešķiršanu patērētājiem, izmantojot 

saistības, kas uzliktas uzņēmumiem. Šīs 

saistības iekļauj noteiktu detalizētu rēķinu 

izstrādāšanas līmeni, patērētāju iespēju 

izvēles kārtībā bloķēt konkrētus 

izsaukumus (tādus kā paaugstināta tarifa 

izsaukumus speciāliem dienestiem), 

patērētāju iespēju kontrolēt izdevumus ar 

priekšapmaksas līdzekļiem un patērētāju 

iespēju atlikt avansa pieslēguma maksas. 

Šādi pasākumi varētu būt jāpārskata un 

jāmaina, ņemot vērā tirgus attīstību. 

(215) Dalībvalstīm būtu jāpārrauga 

patērētāju situācija attiecībā uz to 

piekļuves internetam un balss sakaru 

pakalpojumu izmantošanu un jo īpaši 

attiecībā uz pieejamām cenām. Piekļuves 

internetam un balss sakaru pakalpojumu 

pieejamība par pieņemamu cenu ir saistīta 

ar informāciju, ko patērētāji saņem 

attiecībā uz lietošanas izdevumiem, kā arī 

attiecībā uz nosacītajām lietošanas 

izmaksām salīdzinājumā ar citiem 

pakalpojumiem, kā arī ir saistīta ar to spēju 

kontrolēt izdevumus. Tāpēc pieejamība par 

pieņemamu cenu nozīmē tiesību 

piešķiršanu patērētājiem, izmantojot 

saistības, kas uzliktas pakalpojumu 

sniedzējiem. Šīs saistības iekļauj noteiktu 

detalizētu rēķinu izstrādāšanas līmeni, 

patērētāju iespēju izvēles kārtībā bloķēt 

konkrētus izsaukumus (tādus kā 

paaugstināta tarifa izsaukumus speciāliem 

dienestiem), patērētāju iespēju kontrolēt 

izdevumus ar priekšapmaksas līdzekļiem 

un patērētāju iespēju atlikt avansa 

pieslēguma maksas. Šādi pasākumi varētu 

būt jāpārskata un jāmaina, ņemot vērā 

tirgus attīstību. 

 

Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

217. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(217) Ja funkcionālas piekļuves 

internetam un balss sakaru pakalpojumu 

sniegšana vai citu universālo pakalpojumu 

(217) Ja piekļuves internetam un balss 

sakaru pakalpojumu sniegšana vai citu 

universālo pakalpojumu sniegšana saskaņā 
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sniegšana saskaņā ar 85. pantu 

uzņēmumam uzliek negodīgu slogu, 

pienācīgi ņemot vērā izmaksas un 

ieņēmumus, kā arī nemateriālos ieguvumus 

no attiecīgo pakalpojumu sniegšanas, 

minēto negodīgo slogu var ietvert jebkurā 

universālā pakalpojuma pienākumu neto 

izmaksu aprēķinā. 

ar 82. pantu pakalpojumu sniedzējam 

uzliek negodīgu slogu, pienācīgi ņemot 

vērā izmaksas un ieņēmumus, kā arī 

nemateriālos ieguvumus no attiecīgo 

pakalpojumu sniegšanas, minēto negodīgo 

slogu var ietvert jebkurā universālā 

pakalpojuma pienākumu neto izmaksu 

aprēķinā. 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 

221. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(221) Ja universālā pakalpojuma saistība 

rada negodīgu apgrūtinājumu uzņēmumam, 

ir lietderīgi ļaut dalībvalstīm izveidot 

mehānismus efektīvai neto izmaksu 

atmaksāšanai. Universālā pakalpojuma 

saistību neto izmaksas būtu jāatgūst no 

publiskā finansējuma. Funkcionāla 

piekļuve internetam dod labumu ne tikai 

elektronisko sakaru nozarei, bet arī 

tiešsaistes ekonomikai plašākā mērogā un 

sabiedrībai kopumā. Ja lielākam skaitam 

galalietotāju ir nodrošināts savienojums, 

kas atbalsta platjoslas ātrumu, tiem rodas 

iespēja izmantot tiešsaistes pakalpojumus 

un tādējādi aktīvi piedalīties digitālajā 

sabiedrībā. Šādu savienojumu 

nodrošināšana uz universālā pakalpojuma 

saistību pamata sabiedrības interesēs ir 

vismaz tiktāl, ciktāl tā ir elektronisko 

sakaru pakalpojumu sniedzēju interesēs. 

Tāpēc dalībvalstīm šādu savienojumu, kas 

atbalsta platjoslas ātrumu, neto izmaksas 

kā daļa no universālā pakalpojuma būtu 

jāatlīdzina no publiskā finansējuma, un tas 

būtu jāsaprot kā finansējums no vispārējās 

valdības budžeta. 

(221) Ja universālā pakalpojuma saistība 

rada negodīgu apgrūtinājumu uzņēmumam, 

ir lietderīgi ļaut dalībvalstīm izveidot 

mehānismus efektīvai neto izmaksu 

atmaksāšanai. Universālā pakalpojuma 

saistību neto izmaksas būtu jāatgūst no 

publiskā finansējuma. Izņēmuma 

gadījumos dalībvalstis varētu ieviest vai 

saglabāt mehānismus, ar ko sadalītu 

universālā pakalpojuma saistību neto 

izmaksas starp elektronisko sakaru tīklu 

vai pakalpojumu sniedzējiem un 

uzņēmumiem, kuri sniedz informācijas 

sabiedrības pakalpojumus. Šādi 

mehānismi būtu jāpārskata vismaz ik pēc 

trim gadiem, lai noteiktu, kuras neto 

izmaksas būtu jāturpina sadalīt un kuras 

jākompensē no publiskajiem fondiem. 

Funkcionāla piekļuve internetam dod 

labumu ne tikai elektronisko sakaru 

nozarei, bet arī tiešsaistes ekonomikai 

plašākā mērogā un sabiedrībai kopumā. Ja 

lielākam skaitam galalietotāju ir 

nodrošināts savienojums, kas atbalsta 

platjoslas ātrumu, tiem rodas iespēja 

izmantot tiešsaistes pakalpojumus un 

tādējādi aktīvi piedalīties digitālajā 

sabiedrībā. Šādu savienojumu 

nodrošināšana uz universālā pakalpojuma 

saistību pamata sabiedrības interesēs ir 

vismaz tiktāl, ciktāl tā ir elektronisko 

sakaru pakalpojumu sniedzēju interesēs. 
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Tāpēc dalībvalstīm šādu savienojumu, kas 

atbalsta platjoslas ātrumu, neto izmaksas 

kā daļa no universālā pakalpojuma būtu 

jāatlīdzina no publiskā finansējuma, un tas 

būtu jāsaprot kā finansējums no vispārējās 

valdības budžeta. 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

227. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(227) Ņemot vērā īpašos aspektus saistībā 

ar ziņošanu par pazudušiem bērniem, 

dalībvalstīm vajadzētu paturēt spēkā 

apņemšanos nodrošināt, ka sekmīgi 

funkcionējošs dienests, kam ziņot par 

pazudušiem bērniem, reāli darbojas to 

teritorijās ar numuru “116000”. 

(227) Ņemot vērā īpašos aspektus saistībā 

ar ziņošanu par pazudušiem bērniem, 

dalībvalstīm vajadzētu paturēt spēkā 

apņemšanos nodrošināt, ka sekmīgi 

funkcionējošs dienests, kam ziņot par 

pazudušiem bērniem, reāli darbojas to 

teritorijās ar numuru “116000”. 

Dalībvalstis būtu jānodrošina, ka tiek 

veikts valsts sistēmas pārskats attiecībā uz 

šīs direktīvas transponēšanu un 

īstenošanu, ņemot vērā pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai panāktu pietiekamu 

pakalpojuma kvalitātes līmeni numura 

“116000” darbībā, kā arī piesaistot 

palīdzības līnijas darbībai nepieciešamos 

finanšu līdzekļus. Pazudušo bērnu 

definīcijā, uz kuriem attiecas numurs 

“116000”, būtu jāietver šādas bērnu 

kategorijas: aizbēguši bērni, bērna 

starptautiska nolaupīšana, pazuduši 

bērni, vecāku nolaupīti bērni, pazuduši 

migrantu bērni, noziedzīga nolaupīšana 

un pazušana, seksuāla izmantošana un 

gadījumi, kad ir apdraudēta bērna 

dzīvība. 

 

Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

227.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (227a) Kaut arī ir pieliktas pūles, lai 

vairotu izpratni kopš pirmās pirmo 

palīdzības līniju darbības sākuma pēc EK 

2007. gada lēmuma pieņemšanas, valstīs, 

kurās palīdzības līnijas darbojas, izpratne 

par tām joprojām ir atšķirīga un bieži vien 

maza. Palīdzības līniju centienu 

palielināšana vairot izpratni par šo 

numuru un sniegtajiem pakalpojumiem ir 

virzība uz lielāku aizsardzību, atbalstu un 

bērnu pazušanas novēršanu. Šajā saistībā 

dalībvalstīm un Komisijai būtu jāturpina 

centieni popularizēt informāciju par 

numuru “116000” plašākā sabiedrībā un 

valsts bērnu aizsardzības sistēmu 

attiecīgajām ieinteresētajām personām. 

 

Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 

229. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(229) Elektronisko sakaru vienotā tirgus 

pabeigšanai nepieciešams novērst šķēršļus 

galalietotāju pārrobežu piekļuvei 

elektronisko sakaru pakalpojumiem visā 

Savienībā. Pakalpojumu sniedzējiem, kuri 

sabiedrībai nodrošina elektronisko sakaru 

pakalpojumus, nevajadzētu liegt vai 

ierobežot piekļuvi vai diskriminēt 

galalietotājus pēc to valstspiederības vai 

dzīvesvietas dalībvalsts. Tomēr vajadzētu 

būt iespējamai diferencēšanai, kas balstās 

uz objektīvi pamatotām izmaksu un risku 

atšķirībām un var papildināt Regulā (ES) 

Nr. 531/2012 noteiktos pasākumus 

attiecībā uz tādu viesabonēšanas 

pakalpojumu anomālu vai ļaunprātīgu 

izmantošanu, kuriem piemērojams 

mazumtirdzniecības cenu regulējums. 

(229) Elektronisko sakaru vienotā tirgus 

pabeigšanai nepieciešams novērst šķēršļus 

galalietotāju pārrobežu piekļuvei 

elektronisko sakaru pakalpojumiem visā 

Savienībā. Pakalpojumu sniedzējiem, kuri 

sabiedrībai nodrošina elektronisko sakaru 

pakalpojumus, nevajadzētu liegt vai 

ierobežot piekļuvi vai diskriminēt 

galalietotājus pēc to valstspiederības, 

dzīvesvietas vai darījumdarbības vietas 

dalībvalsts. Tomēr vajadzētu būt 

iespējamai diferencēšanai, kas balstās uz 

objektīvi pamatotām izmaksu un risku 

atšķirībām un var papildināt Regulā (ES) 

Nr. 531/2012 noteiktos pasākumus 

attiecībā uz tādu viesabonēšanas 

pakalpojumu anomālu vai ļaunprātīgu 

izmantošanu, kuriem piemērojams 

mazumtirdzniecības cenu regulējums. 
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Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 

229.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (229a) Gan fiksēto, gan mobilo sakaru 

jomā joprojām ir ievērojamas cenu 

atšķirības iekšzemes balss zvanu un SMS 

sakariem un minētajiem sakariem, kas 

beidzas citā dalībvalstī. Lai gan ir būtiskas 

atšķirības starp valstīm, operatoriem un 

tarifu paketēm un starp mobilajiem un 

fiksētajiem pakalpojumiem, tas joprojām 

ietekmē neaizsargātākās patērētāju 

grupas un rada šķēršļus vienotiem 

sakariem ES. Tādēļ jebkādas nozīmīgas 

mazumtirdzniecības cenu atšķirības starp 

elektronisko sakaru pakalpojumiem, kuru 

sniegšana beidzas tajā pašā dalībvalstī, un 

tiem pakalpojumiem, kuru sniegšana 

beidzas citā dalībvalstī, būtu jāpamato, 

atsaucoties uz objektīviem kritērijiem. 

 

Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 

230. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(230) Galalietotāju aizsardzības 

noteikumu atšķirīga īstenošana ir radījusi 

ievērojamus šķēršļus iekšējā tirgū, kuri 

ietekmē gan elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniedzējus, gan galalietotājus. 

Šos šķēršļus vajadzētu mazināt, panākot 

vienu un to pašu noteikumu piemērojamību 

un tādējādi nodrošinot augstu vispārēju 

aizsardzības līmeni visā Savienībā. 

Attiecīgi pielāgotai pilnīgai to galalietotāju 

tiesību saskaņošanai, uz kurām attiecas šī 

direktīva, vajadzētu ievērojami palielināt 

juridisko noteiktību galalietotājiem un 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniedzējiem un būtiski pazemināt šķēršļus 

iekļūšanai tirgū un samazināt nevajadzīgu 

(230) Galalietotāju aizsardzības 

noteikumu atšķirīga īstenošana ir radījusi 

ievērojamus šķēršļus iekšējā tirgū, kuri 

ietekmē gan elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniedzējus, gan galalietotājus. 

Šos šķēršļus vajadzētu mazināt, panākot 

vienu un to pašu noteikumu piemērojamību 

un tādējādi nodrošinot augstu vispārēju 

aizsardzības līmeni visā Savienībā. 

Attiecīgi pielāgotai pilnīgai to galalietotāju 

tiesību saskaņošanai, uz kurām attiecas šī 

direktīva, vajadzētu ievērojami palielināt 

juridisko noteiktību galalietotājiem un 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniedzējiem un būtiski pazemināt šķēršļus 

iekļūšanai tirgū un samazināt nevajadzīgu 
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atbilstības nodrošināšanas slogu, kas izriet 

no noteikumu sadrumstalotības. Pilnīga 

saskaņošana palīdz pārvarēt šķēršļus 

iekšējā tirgū, kas radušies, piemērojot tādus 

valsts galalietotāju tiesību noteikumus, kuri 

vienlaikus aizsargā attiecīgās valsts 

pakalpojumu sniedzējus no citu dalībvalstu 

pakalpojumu sniedzēju konkurences. Lai 

panāktu augstu vispārēju aizsardzības 

līmeni, daži galalietotāju tiesību noteikumi 

šajā direktīvā būtu samērīgi jāpaplašina, 

ņemot vērā labāko praksi dalībvalstīs. 

Galalietotāju tiesību pilnīga saskaņošana 

palielina to uzticēšanos iekšējam tirgum, jo 

tie var baudīt vienlīdz augstu aizsardzības 

līmeni, kad tie izmanto elektronisko sakaru 

pakalpojumus, ne tikai savā dalībvalstī, bet 

arī dzīvojot, strādājot vai ceļojot citās 

dalībvalstīs. Dalībvalstīm vajadzētu 

saglabāt iespēju piemērot galalietotāju 

augstāka līmeņa aizsardzību, ja šādā 

nolūkā šajā direktīvā ir skaidri noteikts 

izņēmums, un rīkoties jomās, uz kurām šī 

direktīva neattiecas. 

atbilstības nodrošināšanas slogu, kas izriet 

no noteikumu sadrumstalotības. Pilnīga 

saskaņošana palīdz pārvarēt šķēršļus 

iekšējā tirgū, kas radušies, piemērojot tādus 

valsts galalietotāju tiesību noteikumus, kuri 

vienlaikus aizsargā attiecīgās valsts 

pakalpojumu sniedzējus no citu dalībvalstu 

pakalpojumu sniedzēju konkurences. Lai 

panāktu augstu vispārēju aizsardzības 

līmeni, daži galalietotāju tiesību noteikumi 

šajā direktīvā būtu samērīgi jāpaplašina, 

ņemot vērā labāko praksi dalībvalstīs. 

Galalietotāju tiesību pilnīga saskaņošana 

palielina to uzticēšanos iekšējam tirgum, jo 

tie var baudīt vienlīdz augstu aizsardzības 

līmeni, kad tie izmanto elektronisko sakaru 

pakalpojumus, ne tikai savā dalībvalstī, bet 

arī dzīvojot, strādājot vai ceļojot citās 

dalībvalstīs. Līdzīgi elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt 

pārliecinātiem, ka galalietotāju noteikumi 

un vispārējās atļaujas nosacījumi ir 

vienādi attiecībā uz galalietotāju 

noteikumiem. Dalībvalstīm vajadzētu 

saglabāt iespēju piemērot galalietotāju 

augstāka līmeņa aizsardzību, ja šādā 

nolūkā šajā direktīvā ir skaidri noteikts 

izņēmums, un rīkoties jomās, uz kurām šī 

direktīva neattiecas. 

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

231. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(231) Līgumi ir būtisks instruments gala 

lietotājiem, lai nodrošinātu informācijas 

pārskatāmību un juridisko drošību. 

Vairums pakalpojuma sniedzēju 

konkurences vidē noslēgs līgumus ar 

saviem klientiem komerciālās vēlamības 

dēļ. Papildus šīs direktīvas noteikumiem, 

esošie Savienības patērētāju aizsardzības 

tiesību akti attiecībā uz līgumiem, jo īpaši 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 

2011/83/ES par patērētāju tiesībām39 un 

(231) Līgumi ir būtisks instruments gala 

lietotājiem, lai nodrošinātu informācijas 

pārskatāmību un juridisko drošību. 

Vairums pakalpojuma sniedzēju 

konkurences vidē noslēgs līgumus ar 

saviem klientiem komerciālās vēlamības 

dēļ. Papildus šīs direktīvas noteikumiem, 

esošie Savienības patērētāju aizsardzības 

tiesību akti attiecībā uz līgumiem, jo īpaši 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 

2011/83/ES par patērētāju tiesībām39 un 
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Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 

93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem 

patērētāju līgumos, attiecas uz patērētāju 

darījumiem attiecībā uz elektronisko 

sakaru tīkliem un pakalpojumiem. 

Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 

93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem 

patērētāju līgumos, attiecas uz patērētāju 

darījumiem attiecībā uz elektronisko 

sakaru tīkliem un pakalpojumiem. 

Informācijas prasību ietveršanai šajā 

direktīvā, kas varētu būt nepieciešama arī 

saskaņā ar Direktīvu 2011/83/ES, 

nevajadzētu radīt situāciju, ka viena un tā 

pati informācija tiek dublēta priekšlīguma 

un līguma dokumentos. Informācija, kas 

sniegta saistībā ar šo direktīvu, tostarp 

saistošākas un sīkāk izklāstītas 

informācijas prasības, būtu jāuzskata par 

tādu, kas atbilst visām minētajām 

prasībām saskaņā ar Direktīvu 

2011/83/ES. 

__________________ __________________ 

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 

gada 25. oktobra Direktīva 2011/83/ES par 

patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes 

Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 

1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 

85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 

22.11.2011., 64. lpp.). 

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 

gada 25. oktobra Direktīva 2011/83/ES par 

patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes 

Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 

1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 

85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 

22.11.2011., 64. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

232. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(232) Šīs direktīvas noteikumi par 

līgumiem būtu jāpiemēro neatkarīgi no 

klienta veiktā maksājuma summas. Tiem 

būtu jāattiecas ne tikai uz patērētājiem, bet 

arī uz mikrouzņēmumiem un mazajiem 

uzņēmumiem , kā definēts Komisijas 

Ieteikumā 2003/361/EK, kuru sarunvedības 

pozīcija ir salīdzināma ar patērētāju 

sarunvedības pozīciju un kuriem tāpēc 

vajadzētu būt iespējai baudīt tādu pašu 

aizsardzības līmeni . Noteikumiem par 

līgumiem, tostarp Direktīvā 2011/83/ES 

(232) Direktīvā ietvertajiem 

noteikumiem par līgumiem būtu jāattiecas 

ne tikai uz patērētājiem, bet arī uz 

mikrouzņēmumiem un mazajiem 

uzņēmumiem, kā definēts Komisijas 

Ieteikumā 2003/361/EK, un bezpeļņas 

organizācijām, kā definēts dalībvalstu 

tiesību aktos, kuru sarunvedības pozīcija ir 

salīdzināma ar patērētāju sarunvedības 

pozīciju un kuriem tāpēc vajadzētu būt 

iespējai baudīt tādu pašu aizsardzības 

līmeni. Noteikumiem par līgumiem, tostarp 
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par patērētāju tiesībām ietvertajiem 

noteikumiem, vajadzētu automātiski 

attiekties uz minētajiem uzņēmumiem , 

izņemot gadījumus, kad tie dod priekšroku 

sarunām ar elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniedzējiem par īpaši 

pielāgotiem līguma noteikumiem . Pretēji 

mikrouzņēmumiem un mazajiem 

uzņēmumiem, lielākiem uzņēmumiem 

parasti ir ietekmīgāka sarunvedības 

pozīcija, un tāpēc tie nav atkarīgi no tādām 

pašām prasībām par informācijas sniegšanu 

par līgumiem kā patērētaji. Citiem 

noteikumiem, piemēram, par numura 

saglabāšanu, kas ir svarīgi arī lielākiem 

uzņēmumiem, vajadzētu turpināt attiekties 

uz visiem galalietotājiem. 

Direktīvā 2011/83/ES par patērētāju 

tiesībām ietvertajiem noteikumiem, 

vajadzētu automātiski attiekties uz 

minētajiem uzņēmumiem , izņemot 

gadījumus, kad tie dod priekšroku sarunām 

ar elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniedzējiem par īpaši pielāgotiem līguma 

noteikumiem . Pretēji mikrouzņēmumiem 

un mazajiem uzņēmumiem, lielākiem 

uzņēmumiem parasti ir ietekmīgāka 

sarunvedības pozīcija, un tāpēc tie nav 

atkarīgi no tādām pašām prasībām par 

informācijas sniegšanu par līgumiem kā 

patērētaji. Citiem noteikumiem, piemēram, 

par numura saglabāšanu, kas ir svarīgi arī 

lielākiem uzņēmumiem, vajadzētu turpināt 

attiekties uz visiem galalietotājiem. 

“Bezpeļņas organizācijas” ir tiesību 

subjekti, kas to īpašniekiem vai locekļiem 

nenes peļņu. Parasti bezpeļņas 

organizācijas ir labdarības organizācijas 

vai citu veidu organizācijas, kas darbojas 

sabiedriskās interesēs. Attiecīgi ņemot 

vērā, ka bezpeļņas organizāciju situācija 

ir līdzīga mazo uzņēmumu un 

mikrouzņēmumu situācijai, šajā direktīvā, 

ciktāl tā attiecas uz galalietotāju tiesībām, 

ir leģitīmi šādas organizācijas pielīdzināt 

mikrouzņēmumiem un mazajiem 

uzņēmumiem. 

 

Grozījums Nr.  45 

Direktīvas priekšlikums 

233. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(233) Elektronisko sakaru nozares 

īpatnību dēļ papildus horizontālajiem 

līguma noteikumiem vajadzīgs ierobežots 

skaits galalietotāju papildu aizsardzības 

noteikumu. Galalietotājus cita starpā 

vajadzētu informēt par piedāvāto 

pakalpojuma līmeņu kvalitāti, reklāmas 

kampaņu piedāvājumu un līguma 

izbeigšanas nosacījumiem, 

piemērojamajiem tarifu plāniem un tādu 

(233) Elektronisko sakaru nozares 

īpatnību dēļ papildus horizontālajiem 

līguma noteikumiem vajadzīgs ierobežots 

skaits galalietotāju papildu aizsardzības 

noteikumu. Galalietotājus cita starpā 

vajadzētu informēt par piedāvāto 

pakalpojuma līmeņu kvalitāti, reklāmas 

kampaņu piedāvājumu un līguma 

izbeigšanas nosacījumiem, 

piemērojamajiem tarifu plāniem un tādu 



 

PE602.838v03-00 40/147 AD\1133855LV.docx 

LV 

pakalpojumu tarifiem, uz kuriem attiecas 

īpaši izcenojuma nosacījumi. Šāda 

informācija ir būtiska attiecībā uz lielāko 

daļu publiski pieejamo elektronisko sakaru 

pakalpojumu, izņemot numurneatkarīgus 

starppersonu sakaru pakalpojumus. Lai 

galalietotājs būtu labi informēts, pirms tas 

izdara izvēli, ir svarīgi prasīto attiecīgo 

informāciju skaidri un saprotami sniegt 

pirms līguma noslēgšanas. Šā paša iemesla 

dēļ pakalpojumu sniedzējiem būtu jāuzrāda 

līguma pamatnoteikumu kopsavilkums. Lai 

uzlabotu salīdzināmību un samazinātu 

atbilstības nodrošināšanas izmaksas, 

BEREC būtu jāizdod šādu līguma 

kopsavilkumu veidne. 

pakalpojumu tarifiem, uz kuriem attiecas 

īpaši izcenojuma nosacījumi. Šāda 

informācija ir būtiska attiecībā uz interneta 

piekļuves pakalpojumiem, publiski 

pieejamiem starppersonu sakaru 

pakalpojumiem un pārraidīšanas 

pakalpojumiem, ko izmato apraidē. Uz 

publiski pieejamu elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniedzēju nebūtu jāattiecina 

saistības par informācijas prasībām 

līgumos, ja pakalpojumu sniedzējs un 

saistītie uzņēmumi vai personas nesaņem 

nekādu atalgojumu, kas tieši vai netieši 

saistīts ar elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniegšanu. Šāda situācija 

varētu, piemēram, attiekties uz 

augstskolu, kas apmeklētājiem nodrošina 

bezmaksas piekļuvi savam Wi-Fi tīklam 

augstskolas teritorijā, nesaņemot nekādu 

atalgojumu par sava elektroniskā sakaru 

pakalpojuma sniegšanu, nedz arī kādus 

maksājumus no lietotājiem, kā arī negūst 

ieņēmumus par reklāmu. Lai galalietotājs 

būtu labi informēts, pirms tas izdara izvēli, 

ir svarīgi prasīto attiecīgo informāciju 

skaidri un saprotami sniegt pirms līguma 

noslēgšanas. Šā paša iemesla dēļ 

pakalpojumu sniedzējiem būtu jāuzrāda 

līguma pamatnoteikumu kopsavilkums. Lai 

uzlabotu salīdzināmību un samazinātu 

atbilstības nodrošināšanas izmaksas, 

Komisijai, apspriežoties ar BEREC, būtu 

jāpieņem šādu līguma kopsavilkumu 

veidne. Priekšlīguma informācijai, kā arī 

kopsavilkuma veidnei vajadzētu būt galīgā 

līguma neatņemamai sastāvdaļai. 

 

Grozījums Nr.  46 

Direktīvas priekšlikums 

235. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(235) Attiecībā uz galiekārtām klienta 

līgumā būtu konkrēti jānorāda visi 

ierobežojumi, ko pakalpojumu sniedzējs 

piemēro iekārtu lietošanai, piemēram, 

(235) Attiecībā uz galiekārtām klienta 

līgumā būtu konkrēti jānorāda visi 

ierobežojumi, ko pakalpojumu sniedzējs 

piemēro iekārtu lietošanai, piemēram, 
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izmantojot mobilās iekārtas ar SIM kartes 

bloķēšanu (SIM-locking), ja tādi 

ierobežojumi nav aizliegti attiecīgās valsts 

tiesību aktos, un visi maksājumi par līguma 

laušanu – vienalga, pirms vai pēc līguma 

beigu datuma, par ko ir panākta 

vienošanās, arī visas izmaksas, ko uzliek, 

lai paturētu iekārtas. Visi maksājumi, kas 

dēļ līguma izbeigšanas pirms termiņa 

beigām, maksājami saistībā ar 

galiekārtām un citām reklāmas kampaņas 

piedāvājuma priekšrocībām, būtu 

jāaprēķina, attiecīgi pamatojoties uz 

parastajām amortizācijas aprēķina 

metodēm un pro rata temporis. 

izmantojot mobilās iekārtas ar SIM kartes 

bloķēšanu (SIM-locking), ja tādi 

ierobežojumi nav aizliegti attiecīgās valsts 

tiesību aktos, un visi maksājumi par līguma 

laušanu – vienalga, pirms vai pēc līguma 

beigu datuma, par ko ir panākta 

vienošanās, arī visas izmaksas, ko uzliek, 

lai paturētu iekārtas. Ja galalietotājs 

izvēlas paturēt galiekārtu, kas līguma 

noslēgšanas brīdī tika piedāvāta 

komplektā ar līgumu, ikviena 

nesamaksātā kompensācija nedrīkstētu 

pārsniegt galiekārtas pro rata temporis 

vērtību līguma noslēgšanas brīdī vai 

atlikušo pakalpojuma maksas daļu līdz 

līguma darbības beigām atkarībā no tā, 

kura maksa ir mazāka. Dalībvalstis var 

izvēlēties piemērot citas metodes 

kompensācijas likmes aprēķināšanai, ja 

šāda likme ir vienāda vai mazāka par 

aprēķināto kompensāciju. Ne vēlāk kā pēc 

šādas kompensācijas samaksas 

pakalpojumu sniedzējam bez maksas būtu 

jāatceļ visi ierobežojumi attiecībā uz 

galiekārtu izmantošanu citos tīklos. 

 

Grozījums Nr.  47 

Direktīvas priekšlikums 

237. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(237) Pārredzamas, atjauninātas un 

salīdzināmas informācijas par 

piedāvājumiem un pakalpojumiem 

pieejamība ir būtisks elements patērētājiem 

tirgū, kurā valda pilnvērtīga konkurence un 

kurā pakalpojumus piedāvā vairāki 

uzņēmumi. Galalietotājiem vajadzētu būt 

iespējai bez grūtībām salīdzināt dažādu 

tirgū piedāvāto pakalpojumu cenas, 

pamatojoties uz viegli pieejamā veidā 

publiskotu informāciju par tarifiem. Lai 

atvieglotu cenu un pakalpojumu 

salīdzināšanu, valsts regulatīvajām 

iestādēm vajadzētu būt iespējai pieprasīt no 

operatoriem , kas nodrošina elektronisko 

(237) Pārredzamas, atjauninātas un 

salīdzināmas informācijas par 

piedāvājumiem un pakalpojumiem 

pieejamība ir būtisks elements patērētājiem 

tirgū, kurā valda pilnvērtīga konkurence un 

kurā pakalpojumus piedāvā vairāki 

uzņēmumi. Galalietotājiem vajadzētu būt 

iespējai bez grūtībām salīdzināt dažādu 

tirgū piedāvāto pakalpojumu cenas, 

pamatojoties uz viegli pieejamā veidā 

publiskotu informāciju par tarifiem. Lai 

atvieglotu cenu un pakalpojumu 

salīdzināšanu, valsts regulatīvajām 

iestādēm vajadzētu būt iespējai pieprasīt no 

pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina 
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sakaru tīklus un/vai elektronisko sakaru 

pakalpojumus, izņemot numurneatkarīgus 

starppersonu sakaru pakalpojumus, labāku 

informācijas pārskatāmību (tostarp 

attiecībā uz tarifiem, pakalpojuma kvalitāti, 

ierobežojumiem, kas attiecas uz 

piegādātajām galiekārtām, un citu attiecīgu 

statistiku). Nosakot jebkādas šādas 

prasības, būtu pienācīgi jāņem vērā minēto 

tīklu vai pakalpojumu raksturīgās iezīmes. 

Tām arī vajadzētu nodrošināt, ka trešām 

personām ir tiesības bez maksas izmantot 

šādu publiski pieejamu informāciju, ko 

publiskojuši šādi uzņēmumi , nolūkā 

nodrošināt salīdzināšanas rīkus. 

elektronisko sakaru tīklus un/vai interneta 

piekļuves pakalpojumus, publiski 

pieejamus starppersonu sakaru 

pakalpojumus un pārraidīšanas 

pakalpojumus, ko izmanto apraidē, labāku 

informācijas pārskatāmību (tostarp 

attiecībā uz tarifiem, pakalpojuma kvalitāti, 

ierobežojumiem, kas attiecas uz 

piegādātajām galiekārtām, un citu attiecīgu 

statistiku). Nosakot jebkādas šādas 

prasības, būtu pienācīgi jāņem vērā minēto 

tīklu vai pakalpojumu raksturīgās iezīmes. 

Tām arī vajadzētu nodrošināt, ka trešām 

personām ir tiesības bez maksas izmantot 

šādu publiski pieejamu informāciju, ko 

publiskojuši šādi uzņēmumi , nolūkā 

nodrošināt salīdzināšanas rīkus.  

 

Grozījums Nr.  48 

Direktīvas priekšlikums 

240. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(240) Neatkarīgajiem salīdzināšanas 

rīkiem vajadzētu būt funkcionāli 

neatkarīgiem no publiski pieejamu 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniedzējiem. Tos varētu nodrošināt privāti 

uzņēmumi vai kompetentās iestādes, vai 

kompetento iestāžu vārdā, tomēr tiem būtu 

jādarbojas saskaņā ar noteiktiem kvalitātes 

kritērijiem, tostarp prasību sniegt 

informāciju par to īpašniekiem, sniegt 

precīzu un atjauninātu informāciju, norādīt, 

kad informācija ir atjaunināta pēdējo reizi, 

norādīt skaidrus un objektīvus kritērijus, uz 

kuriem tiks balstīta salīdzināšana, un 

ietvert plašu klāstu publiski pieejamu 

elektronisko sakaru pakalpojumu, izņemot 

numurneatkarīgus starppersonu sakaru 

pakalpojumus, piedāvājumu, kas aptver 

būtisku tirgus daļu. Dalībvalstīm vajadzētu 

būt iespējai noteikt, cik bieži 

salīdzināšanas rīkiem ir jāpārskata un 

jāatjaunina informācija, ko tie sniedz 

galalietotājiem, ņemot vērā to, cik bieži 

(240) Neatkarīgajiem salīdzināšanas 

rīkiem vajadzētu būt funkcionāli 

neatkarīgiem no publiski pieejamu 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniedzējiem. Tos varētu nodrošināt privāti 

uzņēmumi vai kompetentās iestādes, vai 

kompetento iestāžu vārdā, tomēr tiem būtu 

jādarbojas saskaņā ar noteiktiem kvalitātes 

kritērijiem, tostarp prasību sniegt 

informāciju par to īpašniekiem, sniegt 

precīzu un atjauninātu informāciju, norādīt, 

kad informācija ir atjaunināta pēdējo reizi, 

norādīt skaidrus un objektīvus kritērijus, uz 

kuriem tiks balstīta salīdzināšana, un 

ietvert plašu klāstu publiski pieejamu 

elektronisko sakaru pakalpojumu, izņemot 

numurneatkarīgus starppersonu sakaru 

pakalpojumus, piedāvājumu, kas aptver 

būtisku tirgus daļu. Ne pret vienu 

pakalpojumu sniedzēju nevajadzētu 

izturēties labvēlīgāk attiecībā uz 

meklējuma rezultātiem, izņemot tos, kas 

pamatoti uz minētajiem skaidrajiem 
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pakalpojumu sniedzēji, kuri nodrošina 

publiski pieejamus elektronisko sakaru 

pakalpojumus, izņemot numurneatkarīgus 

starppersonu sakaru pakalpojumus, parasti 

atjaunina informāciju par tarifiem un 

kvalitāti. Ja dalībvalstī ir tikai viens šāds 

rīks un šis rīks pārtrauc darbību vai vairs 

neatbilst kvalitātes kritērijiem, dalībvalstij 

būtu jānodrošina, lai galalietotājiem 

pieņemamā laikposmā būtu pieejams cits 

salīdzināšanas rīks valsts mērogā. 

objektīvajiem kritērijiem. Dalībvalstīm 

vajadzētu būt iespējai noteikt, cik bieži 

salīdzināšanas rīkiem ir jāpārskata un 

jāatjaunina informācija, ko tie sniedz 

galalietotājiem, ņemot vērā to, cik bieži 

pakalpojumu sniedzēji, kuri nodrošina 

publiski pieejamus elektronisko sakaru 

pakalpojumus, izņemot numurneatkarīgus 

starppersonu sakaru pakalpojumus, parasti 

atjaunina informāciju par tarifiem un 

kvalitāti. Ja dalībvalstī ir tikai viens šāds 

rīks un šis rīks pārtrauc darbību vai vairs 

neatbilst kvalitātes kritērijiem, dalībvalstij 

būtu jānodrošina, lai galalietotājiem 

pieņemamā laikposmā būtu pieejams cits 

salīdzināšanas rīks valsts mērogā. 

 

Grozījums Nr.  49 

Direktīvas priekšlikums 

241. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(241) Lai pievērstos jautājumiem, kas 

skar sabiedrības intereses no publiski 

pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu 

lietojuma viedokļa, un aicinātu sargāt citu 

cilvēku tiesības un brīvības, 

kompetentajām iestādēm būtu jāspēj radīt 

un ar pakalpojumu sniedzēju palīdzību 

izplatīt par šādu pakalpojumu informāciju, 

kas skar sabiedrības intereses. Tas varētu 

ietvert sabiedrības intereses skarošu 

informāciju par visbiežāk notiekošajiem 

pārkāpumiem un to krimināltiesiskajām 

sekām, piemēram, par autortiesību 

pārkāpumiem, citiem nelikumīgiem 

lietojumiem un kaitīga satura izplatīšanu, 

kā arī padomus un līdzekļus aizsardzībai 

pret personu drošības apdraudējumiem, kas 

dažos apstākļos var, piemēram, rasties no 

personas informācijas izpaušanas, kā arī 

pret privātās dzīves un personas datu 

apdraudējumiem, un padomus par viegli 

lietojamas un konfigurējamas 

programmatūras pieejamību, kas dotu 

iespēju aizsargāt bērnus vai mazāk 

(241) Lai pievērstos jautājumiem, kas 

skar sabiedrības intereses no publiski 

pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu 

lietojuma viedokļa, un aicinātu sargāt citu 

cilvēku tiesības un brīvības, 

kompetentajām iestādēm būtu jāspēj radīt 

un ar pakalpojumu sniedzēju palīdzību 

izplatīt par šādu pakalpojumu informāciju, 

kas skar sabiedrības intereses. Tas varētu 

ietvert sabiedrības intereses skarošu 

informāciju par visbiežāk notiekošajiem 

pārkāpumiem un to krimināltiesiskajām 

sekām, padomus un līdzekļus aizsardzībai 

pret personu drošības apdraudējumiem, kas 

dažos apstākļos var, piemēram, rasties no 

personas informācijas izpaušanas, kā arī 

pret privātās dzīves un personas datu 

apdraudējumiem, un padomus par viegli 

lietojamas un konfigurējamas 

programmatūras pieejamību, kas dotu 

iespēju aizsargāt bērnus vai mazāk 

aizsargātas personas. Informāciju varētu 

koordinēt, izmantojot šajā direktīvā 

ietverto sadarbības procedūru. Tāda 
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aizsargātas personas. Informāciju varētu 

koordinēt, izmantojot šajā direktīvā 

ietverto sadarbības procedūru. Tāda 

informācija, kas skar sabiedrības intereses, 

būtu jāatjaunina, kad vien tas ir vajadzīgs, 

un tā būtu jādara pieejama viegli saprotamā 

formā, kā noteikusi katra dalībvalsts, un 

publiski pieejamās attiecīgu iestāžu tīkla 

lapās. Valsts regulatīvajām iestādēm būtu 

jāvar uzlikt pienākumu pakalpojumu 

sniedzējiem izplatīt tādu standartizētu 

informāciju visiem klientiem tā, kā 

attiecīgu valsts regulatīvās iestādes to 

uzskata par piemērotu. Tomēr šādas 

informācijas izplatīšanai nebūtu 

uzņēmumiem jārada pārmērīgs 

apgrūtinājums. Dalībvalstīm būtu jāprasa, 

lai šādu informāciju izplatītu, izmantojot 

komunikācijas līdzekļus, ko uzņēmumi 

izmanto ikdienas saziņā ar galalietotājiem . 

informācija, kas skar sabiedrības intereses, 

būtu jāatjaunina, kad vien tas ir vajadzīgs, 

un tā būtu jādara pieejama viegli saprotamā 

formā, kā noteikusi katra dalībvalsts, un 

publiski pieejamās attiecīgu iestāžu tīkla 

lapās. Valsts regulatīvajām iestādēm būtu 

jāvar uzlikt pienākumu pakalpojumu 

sniedzējiem izplatīt tādu standartizētu 

informāciju visiem klientiem tā, kā 

attiecīgu valsts regulatīvās iestādes to 

uzskata par piemērotu. Tomēr šādas 

informācijas izplatīšanai nebūtu jārada 

pakalpojumu sniedzējiem pārmērīgs 

apgrūtinājums. Dalībvalstīm būtu jāprasa, 

lai šādu informāciju izplatītu, izmantojot 

komunikācijas līdzekļus, ko pakalpojumu 

sniedzēji izmanto ikdienas saziņā ar 

galalietotājiem. 

 

Grozījums Nr.  50 

Direktīvas priekšlikums 

243. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(243) Valsts regulatīvajām iestādēm 

vajadzētu būt pilnvarotām uzraudzīt 

pakalpojumu kvalitāti un sistemātiski 

ievākt informāciju par pakalpojumu 

kvalitāti, tostarp saistībā ar pakalpojumu 

sniegšanu galalietotājiem invalīdiem. Šī 

informācija būtu jāievāc pamatojoties uz 

kritērijiem, kas ļauj veikt salīdzināšanu 

starp pakalpojuma sniedzējiem un starp 

dalībvalstīm. Uzņēmumi, kas sniedz 

elektronisko sakaru pakalpojumus un kas 

darbojas konkurences vidē, komerciālu 

priekšrocību dēļ, iespējams, veidos 

pienācīgu un atjauninātu informāciju par to 

publiski pieejamiem pakalpojumiem. 

Valsts regulatīvajām iestādēm tomēr būtu 

jāspēj pieprasīt minētās informācijas 

publicēšana, ja tiek pierādīts, ka minētā 

informācija nav pietiekami pieejama 

sabiedrībai. Valsts regulatīvajām iestādēm 

(243) Valsts regulatīvajām iestādēm 

vajadzētu būt pilnvarotām uzraudzīt 

pakalpojumu kvalitāti un sistemātiski 

ievākt informāciju par pakalpojumu 

kvalitāti, tostarp saistībā ar pakalpojumu 

sniegšanu galalietotājiem invalīdiem. Šī 

informācija būtu jāievāc pamatojoties uz 

kritērijiem, kas ļauj veikt salīdzināšanu 

starp pakalpojuma sniedzējiem un starp 

dalībvalstīm. Uzņēmumi, kas sniedz 

elektronisko sakaru pakalpojumus un kas 

darbojas konkurences vidē, komerciālu 

priekšrocību dēļ, iespējams, veidos 

pienācīgu un atjauninātu informāciju par to 

publiski pieejamiem pakalpojumiem. Ja 

elektronisko sakaru pakalpojuma 

sniedzējs ar pakalpojuma tehnisko 

nodrošināšanu saistītu iemeslu dēļ nespēj 

kontrolēt pakalpojuma kvalitāti vai 

nepiedāvā pakalpojuma minimālo 
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būtu arī jānosaka mērījumu metodes, kuras 

pakalpojumu sniedzējiem būtu jāizmanto, 

lai uzlabotu sniegto datu salīdzināmību. 

Lai uzlabotu salīdzināmību visā Savienībā 

un samazinātu atbilstības nodrošināšanas 

izmaksas, BEREC būtu jāpieņem vadlīnijas 

par pakalpojumu parametru attiecīgo 

kvalitāti, kuras valsts regulatīvajām 

iestādēm būtu maksimāli jāņem vērā. 

kvalitātes līmeni, nebūtu jāprasa, lai tas 

sniegtu informāciju par pakalpojuma 

kvalitāti. Valsts regulatīvajām iestādēm 

tomēr būtu jāspēj pieprasīt minētās 

informācijas publicēšana, ja tiek pierādīts, 

ka minētā informācija nav pietiekami 

pieejama sabiedrībai. Valsts regulatīvajām 

iestādēm būtu arī jānosaka mērījumu 

metodes, kuras pakalpojumu sniedzējiem 

būtu jāizmanto, lai uzlabotu sniegto datu 

salīdzināmību. Lai uzlabotu salīdzināmību 

visā Savienībā un samazinātu atbilstības 

nodrošināšanas izmaksas, BEREC būtu 

jāpieņem vadlīnijas par pakalpojumu 

parametru attiecīgo kvalitāti, kuras valsts 

regulatīvajām iestādēm būtu maksimāli 

jāņem vērā. 

 

Grozījums Nr.  51 

Direktīvas priekšlikums 

244. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(244) Lai pilnībā izmantotu konkurences 

vides piedāvātās priekšrocības, 

patērētājiem vajadzētu būt iespējai izdarīt 

izvēli, pamatojoties uz informāciju, un 

mainīt pakalpojumu sniedzēju, kad tas 

vislabāk atbilst patērētāju interesēm. Ir 

svarīgi nodrošināt, lai patērētājus šādā 

gadījumā nekavētu tiesiski, tehniski vai 

praktiski šķēršļi, tostarp līguma 

nosacījumi, procedūras, maksājumi u. c. 

Tas neizslēdz iespēju uzņēmumiem līgumā 

ar patērētāju noteikt samērīgu minimālo 

līguma termiņu līdz 24 mēnešiem. Tomēr 

dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai noteikt 

īsāku maksimālo ilgumu, ņemot vērā 

apstākļus valstī, piemēram, konkurences 

līmeni un to, cik stabili ir ieguldījumi 

tīklos. Neatkarīgi no elektronisko sakaru 

pakalpojumu līguma patērētāji varētu 

labprātāk izvēlēties un izmantot ilgāku 

laika posmu, kurā atlīdzināt par fiziskā 

savienojuma ierīkošanu. Šādas patērētāju 

saistības var būt svarīgs faktors, kas 

(244) Lai pilnībā izmantotu konkurences 

vides piedāvātās priekšrocības, 

patērētājiem vajadzētu būt iespējai izdarīt 

izvēli, pamatojoties uz informāciju, un 

mainīt pakalpojumu sniedzēju, kad tas 

vislabāk atbilst patērētāju interesēm. Ir 

svarīgi nodrošināt, lai patērētājus šādā 

gadījumā nekavētu tiesiski, tehniski vai 

praktiski šķēršļi, tostarp līguma 

nosacījumi, procedūras, maksājumi u. c.  

Tas neizslēdz iespēju pakalpojumu 

sniedzējiem līgumā ar patērētāju noteikt 

samērīgu minimālo līguma termiņu līdz 

24 mēnešiem. Tomēr dalībvalstīm 

vajadzētu būt iespējai noteikt īsāku 

maksimālo ilgumu, ņemot vērā apstākļus 

valstī, piemēram, konkurences līmeni un 

to, cik stabili ir ieguldījumi tīklos, un 

pakalpojumu sniedzēju pienākums būtu 

piedāvāt vismaz vienu līgumu, kura 

termiņš ir 12 mēneši vai īsāks. Neatkarīgi 

no elektronisko sakaru pakalpojumu 

līguma patērētāji varētu labprātāk 
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veicina ļoti veiktspējīgas savienojamības 

tīklu ierīkošanu līdz galalietotāja telpām 

vai to tiešā tuvumā, tostarp izmantojot 

pieprasījuma agregēšanas mehānismus, 

kuri ļauj ieguldītājiem tīklā samazināt 

sākotnējos riskus, kas saistīti ar 

izmantošanas uzsākšanu. Tomēr patērētāju 

tiesības mainīt elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniedzējus, kā noteikts šajā 

direktīvā, nevajadzētu ierobežot ar šādiem 

atlīdzināšanas laika posmiem līgumos par 

fiziskā savienojuma ierīkošanu. 

izvēlēties un izmantot ilgāku laika posmu, 

kurā atlīdzināt par fiziskā savienojuma 

ierīkošanu. Šādas patērētāju saistības var 

būt svarīgs faktors, kas veicina ļoti 

veiktspējīgas savienojamības tīklu 

ierīkošanu līdz galalietotāja telpām vai to 

tiešā tuvumā, tostarp izmantojot 

pieprasījuma agregēšanas mehānismus, 

kuri ļauj ieguldītājiem tīklā samazināt 

sākotnējos riskus, kas saistīti ar 

izmantošanas uzsākšanu. Tomēr patērētāju 

tiesības mainīt elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniedzējus, kā noteikts šajā 

direktīvā, nevajadzētu ierobežot ar šādiem 

atlīdzināšanas laika posmiem līgumos par 

fiziskā savienojuma ierīkošanu, un šādos 

līgumos nevajadzētu ietvert galiekārtas 

vai iekšējās piekļuves iekārtas, piemēram, 

mobilos tālruņus, maršrutētājus vai 

modemus. 

 

Grozījums Nr.  52 

Direktīvas priekšlikums 

245. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(245) Patērētājiem vajadzētu būt tiesībām 

izbeigt līgumu bez jebkādām izmaksām arī 

gadījumos, kad pēc sākotnējā līguma 

termiņa beigām notiek automātiska 

pagarināšana. 

(245) Patērētājiem vajadzētu būt tiesībām 

izbeigt līgumu bez jebkādām izmaksām arī 

gadījumos, kad pēc līguma termiņa beigām 

notiek automātiska pagarināšana. 

 

Grozījums Nr.  53 

Direktīvas priekšlikums 

246. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(246) Visas pakalpojumu sniedzēju, kuri 

nodrošina publiski pieejamus elektronisko 

sakaru pakalpojumus, izņemot 

numurneatkarīgus starppersonu sakaru 

pakalpojumus, paredzētās līgumu 

nosacījumu izmaiņas, kuras kaitē 

(246) Visas pakalpojumu sniedzēju, kuri 

nodrošina publiski pieejamus interneta 

piekļuves pakalpojumus vai 

numuratkarīgus starppersonu sakaru 

pakalpojumus un pārraidīšanas 

pakalpojumus, ko izmanto apraidē, 
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galalietotājam, piemēram, saistībā ar 

maksām, tarifiem, datu apjoma 

ierobežojumiem, datu pārraides ātrumu, 

pārklājumu vai personas datu apstrādi, būtu 

jāuzskata par tādām, kas galalietotājam dod 

tiesības izbeigt līgumu bez jebkādām 

izmaksām, pat ja kopā ar šīm izmaiņām ir 

paredzētas izmaiņas, kuras galalietotājam 

dod labumu. 

paredzētās līgumu nosacījumu izmaiņas, 

kuras kaitē galalietotājam, piemēram, 

saistībā ar maksām, tarifiem, datu apjoma 

ierobežojumiem, datu pārraides ātrumu, 

pārklājumu vai personas datu apstrādi, būtu 

jāuzskata par tādām, kas galalietotājam dod 

tiesības izbeigt līgumu bez jebkādām 

izmaksām, pat ja kopā ar šīm izmaiņām ir 

paredzētas izmaiņas, kuras galalietotājam 

dod labumu. Galalietotāji būtu jāinformē 

par visām izmaiņām līguma nosacījumos 

pastāvīgā informācijas nesējā, piemēram, 

izmantojot papīru, USB spraudni, CD-

ROM disku, DVD disku, atmiņas karti, 

datora cieto disku vai e-pastu.  

 

Grozījums Nr.  54 

Direktīvas priekšlikums 

248. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(248) Numuru pārnesamība ir galvenais 

patērētāju izvēles atvieglotājs un efektīvs 

konkurences veicinātājs elektronisko 

sakaru tirgos, kuros valda konkurence. 

Galalietotājiem, kas to pieprasa, būtu jādod 

iespēja paturēt savu numuru(–s) publiskajā 

telefonu tīklā neatkarīgi no tā, kāds 

uzņēmums nodrošina pakalpojumu. Šīs 

iespējas nodrošināšana starp pieslēgumiem 

publiskajam telefonu tīklam noteiktā un 

nenoteiktā atrašanās vietā nav iekļauta šajā 

direktīvā. Tomēr dalībvalstis var piemērot 

noteikumus numuru pārnešanai starp 

tīkliem, kas nodrošina pakalpojumus 

noteiktā atrašanās vietā, un mobilajiem 

tīkliem. 

(248) Numuru pārnesamība ir galvenais 

patērētāju izvēles atvieglotājs un efektīvs 

konkurences veicinātājs elektronisko 

sakaru tirgos, kuros valda konkurence. 

Galalietotājiem, kas to pieprasa, būtu jādod 

iespēja paturēt savu numuru(–s) publiskajā 

telefonu tīklā neatkarīgi no pakalpojumu 

sniedzēja un ierobežotā laikposmā, kad 

notiek pāreja no viena pakalpojumu 

sniedzēja pie cita. Šīs iespējas 

nodrošināšana starp pieslēgumiem 

publiskajam telefonu tīklam noteiktā un 

nenoteiktā atrašanās vietā nav iekļauta šajā 

direktīvā. Tomēr dalībvalstis var piemērot 

noteikumus numuru pārnešanai starp 

tīkliem, kas nodrošina pakalpojumus 

noteiktā atrašanās vietā, un mobilajiem 

tīkliem. 

 

Grozījums Nr.  55 

Direktīvas priekšlikums 

251. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(251) Elektronisko sakaru tirgos, kuros 

valda pilnvērtīga konkurence, numura 
saglabāšana ir galvenais faktors, kas 

patērētājiem atvieglo izvēli un veicina 

faktisku konkurenci, un tādēļ tā jāīsteno 

pēc iespējas ātrāk, lai numurs tiktu 

funkcionāli aktivizēts vienas darba dienas 

laikā un lietotājs nezaudētu pakalpojumu 

ilgāk kā vienu darba dienu. Lai nodrošinātu 

vienu kontaktpunktu, kas gādā par to, lai 

pakalpojumu sniedzēju maiņa 

galalietotājiem norisētu netraucēti, 

pakalpojumu sniedzēju maiņas process 

būtu jāvada saņemošajam pakalpojumu 

sniedzējam, kas sabiedrībai sniedz 

elektronisko sakaru pakalpojumus. Valsts 

regulatīvās iestādes var noteikt vispārējo 

numuru pārcelšanas procesu, ņemot vērā 

valsts noteikumus par līgumiem un 

tehnoloģijas attīstību. Dažās dalībvalstīs 

gūtā pieredze liecina, ka, pārejot pie cita 

operatora, pastāv risks nomainīt numuru 

bez patērētāju piekrišanas. Lai gan šis 

jautājums ir tiesībaizsardzības iestāžu 

kompetencē, dalībvalstīm vajadzētu būt 

tiesīgām attiecībā uz operatora maiņas 

procedūru noteikt samērīgus minimālos 

pasākumus, tostarp paredzot atbilstīgas 

sankcijas, kas ir nepieciešami šāda riska 

ierobežošanai, lai garantētu to, ka patērētāji 

visā pārslēgšanās procesā ir aizsargāti, 

nemazinot patērētāju interesi par šo 

procedūru. 

(251) Numura saglabāšana jāīsteno pēc 

iespējas ātrāk, lai numurs tiktu funkcionāli 

aktivizēts vienas darba dienas laikā un 

patērētājs nezaudētu pakalpojumu ilgāk kā 

vienu darba dienu, skaitot no datuma, 

kurā panākta vienošanās. Lai nodrošinātu 

vienu kontaktpunktu, kas gādā par to, lai 

pakalpojumu sniedzēju maiņa patērētājiem 

norisētu netraucēti, pakalpojumu sniedzēju 

maiņas process būtu jāvada saņemošajam 

pakalpojumu sniedzējam, kas sabiedrībai 

sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus. 

Valsts regulatīvās iestādes var noteikt 

vispārējo numuru pārcelšanas procesu, 

ņemot vērā valsts noteikumus par 

līgumiem un tehnoloģijas attīstību. Šādā 

procesā pēc iespējas jāietver prasība, ka 

numura pārcelšana jāpabeidz, izmantojot 

attālināto nodrošināšanu, ja vien 

galalietotājs nepieprasa citādi. Dažās 

dalībvalstīs gūtā pieredze liecina, ka, 

pārejot pie cita operatora, pastāv risks 

nomainīt numuru bez patērētāju 

piekrišanas. Lai gan šis jautājums ir 

tiesībaizsardzības iestāžu kompetencē, 

dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām 

attiecībā uz operatora maiņas procedūru 

noteikt samērīgus minimālos pasākumus, 

tostarp paredzot atbilstīgas sankcijas, kas ir 

nepieciešami šāda riska ierobežošanai, lai 

garantētu to, ka patērētāji visā pārslēgšanās 

procesā ir aizsargāti, nemazinot patērētāju 

interesi par šo procedūru. Tiesības uz 

numura pārcelšanu nevajadzētu ierobežot 

ar līguma nosacījumiem. 

 

Grozījums Nr.  56 

Direktīvas priekšlikums 

251.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (251a) Lai nodrošinātu, ka pakalpojumu 

sniedzēju maiņas un numura pārcelšanas 



 

AD\1133855LV.docx 49/147 PE602.838v03-00 

 LV 

process notiek šajā direktīvā paredzētajā 

termiņā, dalībvalstīm vajadzētu būt 

iespējai noteikt kompensējošus 

pasākumus, ko pakalpojumu sniedzējs 

veic, ja netiek pildīts līgums ar 

galalietotāju. Šādiem pasākumiem 

vajadzētu būt samērīgiem ar līguma 

izpildes kavējuma ilgumu. 

 

Grozījums Nr.  57 

Direktīvas priekšlikums 

252. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(252) Komplekti, kas ietver publiski 

pieejamus elektronisko sakaru 

pakalpojumus, izņemot numurneatkarīgus 

starppersonu sakaru pakalpojumus, un citus 

pakalpojumus, piemēram, lineāro apraidi, 

vai preces, piemēram, ierīces, ir kļuvuši 

aizvien plašāk izplatīti un ir svarīgs 

konkurences elements. Lai gan tie bieži 

vien dod ieguvumus galalietotājiem, tie 

var apgrūtināt vai sadārdzināt pakalpojumu 

sniedzēju maiņu un palielināt risku, ka var 

notikt piesaiste līgumam. Ja dažādiem 

pakalpojumiem un jebkādām 

līgumsaistībām attiecībā uz produktu 

iegādi, kas ir daļa no komplekta, tiek 

piemēroti atšķirīgi līguma noteikumi par 

līguma izbeigšanu un pakalpojumu 

sniedzēju maiņu, patērētāji tiek faktiski 

kavēti izmantot šajā direktīvā paredzētās 

tiesības mainīt pakalpojumu sniedzējus 

nolūkā izmantot konkurējošus 

piedāvājumus attiecībā uz visu komplektu 

vai tā daļām. Tāpēc šīs direktīvas 

noteikumi par līgumiem, pārredzamību, 

līguma termiņu un izbeigšanu un 

pakalpojumu sniedzēju maiņu būtu 

jāpiemēro visiem komplekta elementiem, 

izņemot tiktāl, ciktāl citi noteikumi, kas 

piemērojami komplekta elementiem, kuri 

nav elektronisko sakaru elementi, ir 

patērētājam labvēlīgāki. Citi līgumu 

aspekti, piemēram, tiesiskās aizsardzības 

(252) Komplekti, kas ietver vismaz 

publiski pieejamus elektronisko sakaru 

pakalpojumus, izņemot numurneatkarīgus 

starppersonu sakaru pakalpojumus, un citus 

pakalpojumus, piemēram, lineāro apraidi, 

vai galiekārtu, piemēram, ierīces, kuras 

piedāvā tas pats piegādātājs vai kuras 

pasūtītas kopīgi, ir kļuvuši aizvien plašāk 

izplatīti un ir svarīgs konkurences 

elements. Šā panta vajadzībām komplektu 

veido interneta piekļuves pakalpojums, ko 

sniedz kopā ar numuratkarīgiem 

starppersonu sakaru pakalpojumiem, vai 

interneta piekļuves pakalpojums un/vai 

numuratkarīgs starppersonu sakaru 

pakalpojums ar atšķirīgiem, bet 

papildinošiem pakalpojumiem, izņemot 

pārraidīšanas pakalpojumus, ko izmanto 

iekārtu saziņas pakalpojumos, un/vai 

galiekārta, ko nodrošina viens un tas pats 

pakalpojumu sniedzējs vai nu i) saskaņā 

ar vienu un to pašu līgumu, vai 

ii) saskaņā ar vienu un to pašu līgumu vai 

apakšlīgumiem, vai iii) saskaņā ar vienu 

un to pašu līgumu un saistītiem līgumiem 

atbilstīgi vienai apvienotai cenai. Lai gan 

tie bieži vien dod ieguvumus patērētājiem, 

tie var apgrūtināt vai sadārdzināt 

pakalpojumu sniedzēju maiņu un palielināt 

risku, ka var notikt piesaiste līgumam. Ja 

dažādiem pakalpojumiem un jebkādām 

līgumsaistībām attiecībā uz produktu 
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līdzekļi, kas piemērojami līguma neizpildes 

gadījumā, būtu jāreglamentē ar 

noteikumiem, kas piemērojami 

attiecīgajam komplekta elementam, tādiem 

kā līgumu noteikumiem par preču 

pārdošanu vai digitālā satura 

nodrošināšanu. Šo pašu iemeslu dēļ 

patērētājus nevajadzētu piesaistīt 

pakalpojumu sniedzējam, izmantojot 

sākotnējā līguma termiņa de facto 

pagarināšanu. 

iegādi, kas ir daļa no komplekta, tiek 

piemēroti atšķirīgi līguma noteikumi par 

līguma izbeigšanu un pakalpojumu 

sniedzēju maiņu, patērētāji tiek faktiski 

kavēti izmantot šajā direktīvā paredzētās 

tiesības mainīt pakalpojumu sniedzējus 

nolūkā izmantot konkurējošus 

piedāvājumus attiecībā uz visu komplektu 

vai tā daļām. Tāpēc šīs direktīvas 

noteikumi par līgumiem, pārredzamību, 

līguma termiņu un izbeigšanu un 

pakalpojumu sniedzēju maiņu būtu 

jāpiemēro visiem komplekta elementiem, 

izņemot tiktāl, ciktāl citi noteikumi, kas 

piemērojami komplekta elementiem, kuri 

nav elektronisko sakaru elementi, ir 

patērētājam labvēlīgāki. Citi līgumu 

aspekti, piemēram, tiesiskās aizsardzības 

līdzekļi, kas piemērojami līguma neizpildes 

gadījumā, būtu jāreglamentē ar 

noteikumiem, kas piemērojami 

attiecīgajam komplekta elementam, tādiem 

kā līgumu noteikumiem par preču 

pārdošanu vai digitālā satura 

nodrošināšanu. Šo pašu iemeslu dēļ 

patērētājus nevajadzētu piesaistīt 

pakalpojumu sniedzējam, izmantojot 

līguma termiņa de facto pagarināšanu. 

Dalībvalstīm būtu jāsaglabā rīcības 

brīvība tiesību aktos noteikt ar komplektu 

saistītus elementus gadījumos, kad to 

raksturs ietver atšķirīgu regulatīvo 

kārtību, piemēram, uz šiem elementiem 

attiecas cits nozarei raksturīgs regulējums 

vai ir jāpielāgojas izmaiņām tirgus 

praksē. 

 

Grozījums Nr.  58 

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 

Hartā un Apvienoto Nāciju Konvencijā par 

personu ar invaliditāti tiesībām, 

tiesiskajam regulējumam būtu jānodrošina 



 

AD\1133855LV.docx 51/147 PE602.838v03-00 

 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. 

tas, ka kvalitatīvi pakalpojumi par 

pieņemamām cenām ir viegli un vienādi 

pieejami visiem galalietotājiem, tostarp 

galalietotājiem ar invaliditāti, veciem 

cilvēkiem un lietotājiem ar īpašām 

sociālajām vajadzībām neatkarīgi no to 

dzīvesvietas Savienībā. 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. 

 

Grozījums Nr.  59 

Direktīvas priekšlikums 

255. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(255) Galalietotājiem ar ārkārtas 

gadījuma saziņas starpniecību bez maksas 

un bez jebkādu maksāšanas līdzekļu 

izmantošanas no jebkuras ierīces, kas 

nodrošina numuratkarīgus starppersonu 

sakaru pakalpojumus, vajadzētu būt 

pieejamiem neatliekamās palīdzības 

dienestiem, arī izmantojot viesabonēšanas 

pakalpojumus dalībvalstī. Ārkārtas 

gadījuma saziņa ir sakaru līdzekļi, kas 

ietver ne tikai balss sakarus, bet arī, SMS, 

ziņapmaiņu, videosakarus vai citu veidu 

sakarus, kas dalībvalstīs ir pieejami, lai 

piekļūtu neatliekamās palīdzības 

dienestiem. Ārkārtas gadījuma saziņu 

personas vārdā var uzsākt transportlīdzekļa 

eZvana sistēma, kas definēta Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 

2015/75841. 

(255) Galalietotājiem ar ārkārtas 

gadījuma saziņas starpniecību bez maksas 

un bez jebkādu maksāšanas līdzekļu 

izmantošanas no jebkuras ierīces, kas 

nodrošina numuratkarīgus starppersonu 

sakaru pakalpojumus, vajadzētu būt 

pieejamiem neatliekamās palīdzības 

dienestiem, arī izmantojot viesabonēšanas 

pakalpojumus dalībvalstī vai privātus 

telesakaru tīklus. Ārkārtas gadījuma saziņa 

ir sakaru līdzekļi, kas ietver ne tikai balss 

sakarus, bet arī reāllaika tekstu, 

videosakarus vai citu veidu sakarus, 

tostarp izmantojot trešās puses 

nodrošinātus teksta pārlikšanas 

pakalpojumus, kas dalībvalstīs ir pieejami, 

lai piekļūtu neatliekamās palīdzības 

dienestiem. Ārkārtas gadījuma saziņu 

personas vārdā var uzsākt transportlīdzekļa 

eZvana sistēma, kas definēta Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 

2015/75841. Tomēr dalībvalstīm jābūt 

iespējai izlemt, kuri numuratkarīgie 

starppersonu sakaru pakalpojumi ir 

piemēroti saziņai ar avārijas dienestiem, 

kā arī attiecināt šīs iespējas uz balss 

sakaru pakalpojumiem un to ekvivalentu 
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galalietotājiem ar invaliditāti, vai 

pievienot papildu iespējas saskaņā ar 

vienošanos ar ĀIC. Lai ņemtu vērā 

nākotnes tehnoloģiskos risinājumus vai 

numurneatkarīgu starppersonu sakaru 

pakalpojumu aizvien plašāku 

izmantošanu, Komisijai pēc apspriešanās 

ar valsts regulatīvajām iestādēm, 

neatliekamās palīdzības dienestiem, 

standartizācijas iestādēm un citām 

attiecīgajām ieinteresētajām personām 

būtu jānovērtē, vai šie pakalpojumi spēj 

nodrošināt precīzu un uzticamu piekļuvi 

neatliekamās palīdzības dienestiem, 

izmantojot numurneatkarīgus 

starppersonu sakaru pakalpojumus. 

__________________ __________________ 

41 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) 2015/758 par tipa apstiprinājuma 

prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas 

izveidošanai uz pakalpojuma “112” bāzes 

un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV 

L 123, 19.5.2015., 77. lpp.). 

41 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) 2015/758 par tipa apstiprinājuma 

prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas 

izveidošanai uz pakalpojuma “112” bāzes 

un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV 

L 123, 19.5.2015., 77. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  60 

Direktīvas priekšlikums 

256. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(256) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 

uzņēmumi, kas galalietotājiem sniedz 

numuratkarīgus starppersonu sakaru 

pakalpojumus, nodrošina uzticamu un 

precīzu piekļuvi neatliekamās palīdzības 

dienestiem, ņemot vērā valsts 

specifikācijas un kritērijus. Ja 

numuratkarīgs starppersonu sakaru 

pakalpojums netiek sniegts, izmantojot 

savienojumu, ko pārvalda nolūkā 

nodrošināt konkrētu pakalpojuma kvalitāti, 

pakalpojumu sniedzējam var nebūt 

iespējams nodrošināt, ka neatliekamās 

palīdzības izsaukumi, kas veikti, 

izmantojot tā pakalpojumu, ar to pašu 

uzticamību tiek maršrutēti uz 

(256) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 

pakalpojumu sniedzēji, kas galalietotājiem 

sniedz numuratkarīgus starppersonu sakaru 

pakalpojumus, nodrošina uzticamu un 

precīzu piekļuvi neatliekamās palīdzības 

dienestiem, ņemot vērā valsts 

specifikācijas un kritērijus un valsts ĀIC 

iespējas. Ja numuratkarīgs starppersonu 

sakaru pakalpojums netiek sniegts, 

izmantojot savienojumu, ko pārvalda 

nolūkā nodrošināt konkrētu pakalpojuma 

kvalitāti, pakalpojumu sniedzējam var 

nebūt iespējams nodrošināt, ka 

neatliekamās palīdzības izsaukumi, kas 

veikti, izmantojot tā pakalpojumu, ar to 

pašu uzticamību tiek maršrutēti uz 
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vispiemērotāko ĀIC. Šādiem no tīkla 

neatkarīgiem uzņēmumiem, proti, 

uzņēmumiem, kuri nav integrēti ar 

publiska sakaru tīkla nodrošinātāju, ne 

vienmēr var būt tehniskas iespējas sniegt 

informāciju par zvanītāja atrašanās vietu. 

Dalībvalstīm būtu jāgādā par to, ka 

standarti, kas nodrošina precīzu un 

uzticamu maršrutēšanu un savienojumu ar 

neatliekamās palīdzības dienestiem, tiek 

īstenoti iespējami drīzāk, lai no tīkla 

neatkarīgi pakalpojumu sniedzēji, kas 

nodrošina numuratkarīgus starppersonu 

sakaru pakalpojumus, varētu izpildīt 

pienākumus, kas saistīti ar piekļuvi 

neatliekamās palīdzības dienestiem un 

informācijas sniegšanu par zvanītāja 

atrašanās vietu, salīdzināma līmenī ar to, 

kas tiek prasīts no citiem šādu sakaru 

pakalpojumu sniedzējiem. 

vispiemērotāko ĀIC. Šādiem no tīkla 

neatkarīgiem pakalpojumu sniedzējiem, 

proti, pakalpojumu sniedzējiem, kuri nav 

integrēti ar publiska sakaru tīkla 

nodrošinātāju, ne vienmēr var būt tehniskas 

iespējas sniegt informāciju par zvanītāja 

atrašanās vietu. Dalībvalstīm būtu jāgādā 

par to, ka standarti, kas nodrošina precīzu 

un uzticamu maršrutēšanu un savienojumu 

ar neatliekamās palīdzības dienestiem, tiek 

īstenoti iespējami drīzāk, lai no tīkla 

neatkarīgi pakalpojumu sniedzēji, kas 

nodrošina numuratkarīgus starppersonu 

sakaru pakalpojumus, varētu izpildīt 

pienākumus, kas saistīti ar piekļuvi 

neatliekamās palīdzības dienestiem un 

informācijas sniegšanu par zvanītāja 

atrašanās vietu, salīdzināma līmenī ar to, 

kas tiek prasīts no citiem šādu sakaru 

pakalpojumu sniedzējiem. Ja minētie 

standarti un saistītās ĀIC sistēmas vēl nav 

ieviestas, nebūtu jāprasa, lai no tīkla 

neatkarīgie pakalpojumu sniedzēji, kas 

nodrošina numuratkarīgus starppersonu 

sakaru pakalpojumus, nodrošinātu 

piekļuvi neatliekamās palīdzības 

dienestiem, ja vien tas nenotiek tehniski 

iespējamā vai saimnieciski rentablā veidā. 

Piemēram, šajā nolūkā dalībvalsts var 

izraudzīties vienu ĀIC šādu ārkārtas 

gadījuma paziņojumu pieņemšanai. 

Tomēr šiem pakalpojumu sniedzējiem 

būtu jāinformē galalietotāji, ja piekļuve 

numuram “112” vai zvanītāja atrašanās 

vietas informācija netiek atbalstīta. 

 

Grozījums Nr.  61 

Direktīvas priekšlikums 

256.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (256b) Pašlaik trūkst dalībvalstu 

ziņojumu un darbības mērījumu attiecībā 

uz atbildēšanu uz neatliekamās palīdzības 

zvaniem un to apstrādi. Tādēļ Komisijai 

pēc apspriešanās ar valstu regulatīvajām 
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iestādēm un neatliekamās palīdzības 

dienestiem jāpieņem darbības rādītāji, kas 

piemērojami dalībvalstu neatliekamās 

palīdzības dienestiem, un jāziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei par Eiropas 

neatliekamās palīdzības numura “112” 

ieviešanas efektivitāti un darbības 

rādītāju funkcionēšanu. 

 

Grozījums Nr.  62 

Direktīvas priekšlikums 

257. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(257) Dalībvalstīm būtu jāveic īpaši 

pasākumi, lai nodrošinātu, ka neatliekamās 

palīdzības dienesti, tostarp numurs “112”, 

ir vienlīdz pieejami arī galalietotājiem, kas 

ir personas ar invaliditāti, jo īpaši 

nedzirdīgajiem, vājdzirdīgajiem, cilvēkiem 

ar runas defektiem un lietotājiem, kas 

vienlaikus ir nedzirdīgi un neredzīgi. Šādi 

pasākumi varētu ietvert īpašu galiekārtu 

nodrošināšanu vājdzirdīgiem lietotājiem, 

teksta pārlikšanas pakalpojumus vai citas 

īpašas iekārtas. 

(257) Dalībvalstīm būtu jāveic īpaši 

pasākumi, lai nodrošinātu, ka neatliekamās 

palīdzības dienesti, tostarp numurs “112”, 

ir vienlīdz pieejami arī galalietotājiem ar 

invaliditāti, jo īpaši nedzirdīgajiem, 

vājdzirdīgajiem, cilvēkiem ar runas 

defektiem un lietotājiem, kas vienlaikus ir 

nedzirdīgi un neredzīgi, izmantojot 

vispusīgās sarunas pakalpojumus vai 

trešās puses nodrošinātus teksta 

pārlikšanas pakalpojumus, kas ir 

sadarbspējīgi ar telefonijas tīkliem visā 

ES. Šādi pasākumi varētu ietvert arī īpašu 

galiekārtu nodrošināšanu personām ar 

invaliditāti, ja iepriekš minētie saziņas 

veidi tiem nav piemēroti. 

 

Grozījums Nr.  63 

Direktīvas priekšlikums 

259. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(259) Informācija par zvanītāja atrašanās 

vietu paaugstina galalietotāju aizsardzības 

līmeni un drošību un palīdz neatliekamās 

palīdzības dienestiem izpildīt savus 

pienākumus, ja ārkārtas gadījuma saziņas 

un ar to saistīto datu pārsūtīšanu 

attiecīgajiem neatliekamās palīdzības 

(259) Informācija par zvanītāja atrašanās 

vietu paaugstina galalietotāju aizsardzības 

līmeni un drošību un palīdz neatliekamās 

palīdzības dienestiem izpildīt savus 

pienākumus, ja ārkārtas gadījuma saziņas 

un ar to saistīto datu pārsūtīšanu 

attiecīgajiem neatliekamās palīdzības 
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dienestiem garantē valsts ĀIC sistēma. 

Informācijas par zvanītāja atrašanās vietu 

saņemšanai un izmantošanai būtu jāatbilst 

attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem par 

personas datu apstrādi. Uzņēmumiem, kas 

nodarbojas ar lokāciju tīklā, informācija 

par zvanītāja atrašanās vietu būtu jādara 

pieejama neatliekamās palīdzības 

dienestiem, tiklīdz izsaukums pienāk 

attiecīgajā dienestā, neatkarīgi no 

izmantotās tehnoloģijas. Tomēr 

tehnoloģijas lokācijai mobilajā tālrunī ir 

izrādījušās ievērojami precīzākas un 

rentablākas, jo ir pieejami dati no EGNOS 

un Galileo satelītu sistēmas un citām 

globālajām navigācijas satelītu sistēmām 

un Wi-Fi dati. Tāpēc informācijai par 

zvanītāja atrašanās vietu, kas iegūta no 

mobilā tālruņa, būtu jāpapildina 

informācija, kas iegūta, izmantojot lokāciju 

tīklā, pat ja atrašanās vieta, kas iegūta no 

mobilā tālruņa, varētu kļūt pieejama tikai 

pēc tam, kad ir nodibināta ārkārtas 

gadījuma saziņa. Dalībvalstīm būtu 

jānodrošina, ka ĀIC spēj izgūt un pārvaldīt 

pieejamo informāciju par zvanītāja 

atrašanās vietu. Informācijas par zvanītāja 

atrašanās vietu noteikšanai un pārraidei 

vajadzētu būt bez maksas galalietotājam un 

iestādei, kas apstrādā ārkārtas gadījuma 

saziņu, neatkarīgi no informācijas 

iegūšanas veida, piemēram, no mobilā 

tālruņa vai tīklā, vai no pārraides veida, 

piemēram, izmantojot balss sakaru kanālu, 

SMS vai interneta protokolu. 

dienestiem garantē valsts ĀIC sistēma. 

Informācijas par zvanītāja atrašanās vietu, 

kas ietver gan informāciju, kura iegūta, 

izmantojot lokāciju tīklā, gan plašāku 

informāciju par zvanītāja atrašanās vietu, 

ja tā ir pieejama, saņemšanai un 

izmantošanai būtu jāatbilst attiecīgajiem 

Savienības tiesību aktiem par personas datu 

apstrādi un drošības pasākumiem. 

Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lokāciju 

tīklā, informācija par zvanītāja atrašanās 

vietu būtu jādara pieejama neatliekamās 

palīdzības dienestiem, tiklīdz izsaukums 

pienāk attiecīgajā dienestā, neatkarīgi no 

izmantotās tehnoloģijas. Tomēr 

tehnoloģijas lokācijai mobilajā tālrunī ir 

izrādījušās ievērojami precīzākas un 

rentablākas, jo ir pieejami dati no EGNOS 

un Galileo satelītu sistēmas un citām 

globālajām navigācijas satelītu sistēmām 

un Wi-Fi dati. Tāpēc informācijai par 

zvanītāja atrašanās vietu, kas iegūta no 

mobilā tālruņa, būtu jāpapildina 

informācija, kas iegūta, izmantojot lokāciju 

tīklā, pat ja atrašanās vieta, kas iegūta no 

mobilā tālruņa, varētu kļūt pieejama tikai 

pēc tam, kad ir nodibināta ārkārtas 

gadījuma saziņa. Dalībvalstīm būtu 

jānodrošina, ka ĀIC spēj izgūt un pārvaldīt 

pieejamo informāciju par zvanītāja 

atrašanās vietu, ja tas ir iespējams. 

Informācijas par zvanītāja atrašanās vietu 

noteikšanai un pārraidei vajadzētu būt bez 

maksas galalietotājam un iestādei, kas 

apstrādā ārkārtas gadījuma saziņu, 

neatkarīgi no informācijas iegūšanas veida, 

piemēram, no mobilā tālruņa vai tīklā, vai 

no pārraides veida, piemēram, izmantojot 

balss sakaru kanālu, SMS vai interneta 

protokolu. 

 

Grozījums Nr.  64 

Direktīvas priekšlikums 

260. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(260) Lai reaģētu uz tehnoloģiju attīstību 

tādās jomās kā precīza informācija par 

zvanītāja atrašanās vietu, līdzvērtīgas 

piekļuves nodrošināšana galalietotājiem 

invalīdiem un izsaukuma maršrutēšana uz 

vispiemērotāko ĀIC, Komisija būtu 

jāpilnvaro pieņemt pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu ārkārtas 

gadījuma saziņas saderību, sadarbspēju, 

kvalitāti un nepārtrauktību Savienībā. Šie 

pasākumi var būt darbības noteikumi, kas 

raksturo dažādu personu, piemēram, 

starppersonu sakaru pakalpojumu 

sniedzēju, elektronisko sakaru tīklu 

operatoru un ĀIC, uzdevumus sakaru ķēdē, 

kā arī tehniskie noteikumi, kas raksturo 

tehniskos līdzekļus darbības noteikumu 

izpildei. Šādi pasākumi nedrīkstētu skart 

dalībvalstu neatliekamās palīdzības 

dienestu organizāciju. 

(260) Lai reaģētu uz tehnoloģiju attīstību 

tādās jomās kā precīza informācija par 

zvanītāja atrašanās vietu, līdzvērtīgas 

piekļuves nodrošināšana galalietotājiem ar 

invaliditāti un izsaukuma maršrutēšana uz 

vispiemērotāko ĀIC, Komisija būtu 

jāpilnvaro pieņemt pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu ārkārtas 

gadījuma saziņas saderību, sadarbspēju, 

kvalitāti un nepārtrauktību Savienībā. Šie 

pasākumi var būt darbības noteikumi, kas 

raksturo dažādu personu, piemēram, 

numuratkarīgo starppersonu sakaru 

pakalpojumu sniedzēju, elektronisko 

sakaru tīklu operatoru un ĀIC, uzdevumus 

sakaru ķēdē, kā arī tehniskie noteikumi, 

kas raksturo tehniskos līdzekļus darbības 

noteikumu izpildei. Šādi pasākumi 

nedrīkstētu skart dalībvalstu neatliekamās 

palīdzības dienestu organizāciju. 

 

Grozījums Nr.  65 

Direktīvas priekšlikums 

260.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (260a) Pašlaik valsts A iedzīvotājs, kam 

jāsazinās ar neatliekamās palīdzības 

dienestiem valstī B, nevar to izdarīt, jo 

neatliekamās palīdzības dienestiem nav 

iespēju sazināties savā starpā. Risinājums 

būtu droša ES mēroga datubāze, kurā 

būtu katras valsts visu galveno 

neatliekamās palīdzības dienestu tālruņu 

numuri. Tādēļ Komisijai jāuztur E.164 

Eiropas neatliekamās palīdzības dienestu 

numuru datubāze, lai nodrošinātu, ka ar 

tiem var sazināties no citas dalībvalsts. 

 

Grozījums Nr.  66 

Direktīvas priekšlikums 
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260.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (260b) Saistībā ar nesenajiem teroristu 

uzbrukumiem Eiropā ir kļuvis skaidrs, ka 

dalībvalstīs un visā Eiropā trūkst efektīvas 

sabiedrības brīdināšanas sistēmas. Ir ļoti 

svarīgi, ka dalībvalstis var informēt visus 

konkrētas teritorijas iedzīvotājus par 

notiekošām dabas 

katastrofām/uzbrukumiem vai 

paredzamiem draudiem, izmantojot 

elektronisko sakaru tīklus un 

pakalpojumus un izveidojot efektīvu valsts 

“112 reversa” sakaru sistēmu iedzīvotāju 

brīdināšanai un trauksmes izziņošanai 

nenovēršamas vai iespējamas dabas vai 

cilvēku izraisītas ārkārtas situācijas vai 

katastrofas gadījumā, šajos pasākumos 

ņemot vērā valsts un reģionālās sistēmas 

un neskarot privātumu un datu 

aizsardzības noteikumus. Komisijai būtu 

arī jānovērtē, vai ir iespējams izveidot 

universālu, pieejamu, pārrobežu ES 

mēroga “112 reversa” sakaru sistēmu, lai 

brīdinātu sabiedrību gadījumā, ja 

radusies nenovēršamas vai iespējamas 

katastrofas situācija vai plaša ārkārtas 

situācija vairākās dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  67 

Direktīvas priekšlikums 

261. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(261) Lai nodrošinātu to, ka galalietotāji, 

kas ir personas ar invaliditāti, var izmantot 

konkurenci un izvēlēties pakalpojumu 

sniedzējus tāpat kā lielākā daļa 

galalietotāju, attiecīgajām valstu iestādēm 

attiecīgā gadījumā un atbilstīgi konkrētās 

valsts apstākļiem būtu jānorāda patērētāju 

aizsardzības prasības, kuras attiecas uz 

galalietotājiem, kas ir personas ar 

invaliditāti, un kas jāievēro uzņēmumiem, 

(261) Dalībvalstīm būtu jānodrošina 

galalietotājiem ar invaliditāti vienlīdzīga 

piekļuve elektronisko sakaru 

pakalpojumiem un to izvēle saskaņā ar 

ANO Konvenciju par personu ar 

invaliditāti tiesībām (UNCRPD) un 

universālā dizaina pieeju. Lai jo īpaši 

nodrošinātu to, ka galalietotāji ar 

invaliditāti var izmantot konkurenci un 

izvēlēties pakalpojumu sniedzējus tāpat kā 
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kuri sniedz publiski pieejamus 

elektronisko sakaru pakalpojumus. Šādas 

prasības jo īpaši var ietvert prasību, lai 

uzņēmumi nodrošinātu to, ka galalietotāji, 

kas ir personas ar invaliditāti, var izmantot 

to pakalpojumus ar tādiem pašiem 

noteikumiem, arī tādām pašām cenām, 

tarifiem un kvalitāti, kā tie, ko uzņēmumi 

piedāvā pārējiem galalietotājiem, 

neatkarīgi no šiem uzņēmumiem radītām 

papildu izmaksām. Citas prasības var 

attiekties uz uzņēmumu savstarpējiem 

vairumtirdzniecības mehānismiem. Lai 

neradītu pārmērīgu apgrūtinājumu 

pakalpojumu sniedzējiem, valsts 

regulatīvajām iestādēm būtu jāpārbauda, 

vai līdzvērtīgas piekļuves un izvēles 

mērķus ir iespējams sasniegt bez šādiem 

pasākumiem. 

lielākā daļa galalietotāju, attiecīgajām 

valstu iestādēm attiecīgā gadījumā un 

atbilstīgi konkrētās valsts apstākļiem pēc 

apspriešanās ar personu ar invaliditāti 

pārstāvības organizācijām būtu jānorāda 

patērētāju aizsardzības prasības, kas 

attiecas uz galalietotājiem ar invaliditāti un 

kas jāievēro publiski pieejamo 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniedzējiem un saistīto galiekārtu 

piegādātājiem. Šādas prasības jo īpaši var 

ietvert prasību, lai pakalpojumu sniedzēji 

nodrošinātu to, ka galalietotāji ar 

invaliditāti var izmantot to pakalpojumus 

ar tādiem pašiem noteikumiem, arī tādām 

pašām cenām, tarifiem un kvalitāti, un 

piekļuvi galiekārtai, kā tie, ko 

pakalpojumu sniedzēji piedāvā pārējiem 

galalietotājiem, neatkarīgi no šiem 

pakalpojumu sniedzējiem radītām papildu 

izmaksām. Citas prasības var attiekties uz 

pakalpojumu sniedzēju savstarpējiem 

vairumtirdzniecības mehānismiem. Lai 

neradītu pārmērīgu apgrūtinājumu 

pakalpojumu sniedzējiem, valsts 

regulatīvajām iestādēm būtu jāpārbauda, 

vai līdzvērtīgas piekļuves un izvēles 

mērķus ir iespējams sasniegt bez šādiem 

pasākumiem. 

 

Grozījums Nr.  68 

Direktīvas priekšlikums 

262. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(262) Papildus šajā direktīvā 

noteiktajiem, lietotājiem invalīdiem 

paredzētajiem cenu pieņemamības 

pasākumiem Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvā xxx/YYYY/ES par 

dalībvalstu normatīvo un administratīvo 

aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un 

pakalpojumu pieejamības prasībām ir 

noteiktas dažas obligātas prasības vairāku 

pieejamības aspektu saskaņošanai 

attiecībā uz elektronisko sakaru 

svītrots 
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pakalpojumu un ar tiem saistīto 

patērētāju galiekārtu lietotājiem 

invalīdiem. Tāpēc šajā direktīvā 

paredzētais atbilstīgais pienākums, kas 

liek dalībvalstīm veicināt galiekārtu 

pieejamību lietotājiem invalīdiem, ir 

novecojis un būtu jāatceļ. 

 

Grozījums Nr.  69 

Direktīvas priekšlikums 

262.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (262a) Valstu regulatīvajām iestādēm 

būtu jānodrošina, ka uzņēmumi, kas 

sniedz publiski pieejamus elektronisko 

sakaru pakalpojumus, dara pieejamu 

informāciju par piedāvāto pakalpojumu 

darbību un par to pieejamības 

raksturlielumiem pieejamā formātā. Tas 

nozīmē, ka informācijas saturam jābūt 

pieejamam teksta formātā, ko varētu 

izmantot, lai sagatavotu alternatīvus 

palīgformātus un alternatīvus risinājumus 

bezteksta saturam. 

 

Grozījums Nr.  70 

Direktīvas priekšlikums 

262.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (262b) Attiecībā uz galalietotājiem ar 

invaliditāti direktīvā būtu jāatspoguļo citi 

Savienības tiesību akti, ar ko īsteno 

Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Konvenciju par personu ar invaliditāti 

tiesībām. Šie pasākumi ietver principus 

un standartus, kas noteikti Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 

2016/21021a. Četri piekļūstamības principi 

ir šādi: uztveramība, kas nozīmē, ka 

informācijai un lietotāja saskarnes 

sastāvdaļām jābūt pasniegtām lietotājiem 
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tādā veidā, kādā lietotāji to var uztvert; 

darbināmība, kas nozīmē, ka lietotāja 

saskarnes sastāvdaļām un navigācijai 

jābūt darbināmai; saprotamība, kas 

nozīmē, ka informācijai un lietotāja 

saskarnes izmantošanai jābūt saprotamai; 

un robustums, kas nozīmē, ka saturam 

jābūt pietiekami robustam, lai dažādi 

lietotāju aģenti, tostarp atbalsta 

tehnoloģijas, to varētu ticami interpretēt. 

Minētie piekļūstamības principi ir izteikti 

pārbaudāmos sekmīguma kritērijos, 

piemēram, Eiropas standartā EN 301 549 

V1.1.2 “IKT produktu un pakalpojumu 

publiskā iepirkuma pieejamības prasības 

Eiropā” (2015-04) (Eiropas standarts 

EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)), izmantojot 

saskaņotus standartus un kopēju 

metodiku, lai pārbaudītu tīmekļa vietņu 

un mobilo lietotņu satura atbilstību 

minētajiem principiem. Minētais Eiropas 

standarts tika pieņemts, pamatojoties uz 

pilnvarojumu M/376, ko Komisija 

izsniedza Eiropas standartizācijas 

organizācijām. Līdz atsauces uz 

saskaņotajiem standartiem vai to daļām 

tiks publicētas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī, attiecīgie Eiropas 

standarta EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) 

noteikumi būtu jāuzskata kā minimālie 

līdzekļi minēto principu īstenošanai 

praksē attiecībā uz šo direktīvu un 

līdzvērtīgu piekļuvi un izvēli 

galalietotājiem ar invaliditāti. 

 __________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2016. gada 26. oktobra Direktīva (ES) 

2016/2102 par publiskā sektora struktūru 

tīmekļvietņu un mobilo lietotņu 

piekļūstamību (OV L 327, 2.12.2016., 

1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  71 

Direktīvas priekšlikums 

265. apsvērums 
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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 ciparu 

radio un 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. 

 

Grozījums Nr.  72 

Direktīvas priekšlikums 

266. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(266) Ir vēlams ļaut patērētājiem sasniegt 

pilnīgāko iespējamo savienojamību 

attiecībā uz ciparu televizoriem. 

Sadarbspēja dinamiskos tirgos pastāvīgi 

attīstās. Standartizācijas iestādēm būtu 

jāveic viss iespējamais, lai nodrošinātu to, 

ka atbilstīgi standarti attīstās kopā ar 

attiecīgajām tehnoloģijām. Ir tikpat būtiski 

nodrošināt to, ka ciparu televizoriem ir 

pieejami savienotāji, kas var laist cauri 

visus vajadzīgos ciparu signāla elementus, 

ietverot audio un videoplūsmu, ierobežotas 

piekļuves informāciju, pakalpojumu 

informāciju, lietotnes saskarnes (API) 

informāciju un pretkopēšanas aizsardzības 

informāciju. Tādējādi šai direktīvai būtu 

jānodrošina, ka tīkla operatori, 

pakalpojumu sniedzēji vai aprīkojuma 

ražotāji neierobežo saistītos un/vai 

iebūvētos savienotājus un tie turpina 

attīstīties līdz ar tehnoloģijas attīstību. 

Hibrīdtelevīzijas pakalpojumu rādīšanai 

kopēju standartu pildīšana ar uz tirgu 

vērstu mehānismu ir uzskatāma par labumu 

patērētājam. Dalībvalstis un Komisija var 

veikt politikas iniciatīvas, kas saskan ar 

Līgumu, lai veicinātu šo attīstību. 

(266) Ir vēlams ļaut patērētājiem sasniegt 

pilnīgāko iespējamo savienojamību 

attiecībā uz radio un televizoriem. 

Sadarbspēja dinamiskos tirgos pastāvīgi 

attīstās. Standartizācijas iestādēm būtu 

jāveic viss iespējamais, lai nodrošinātu to, 

ka atbilstīgi standarti attīstās kopā ar 

attiecīgajām tehnoloģijām. Ir tikpat būtiski 

nodrošināt to, ka ciparu televizoriem ir 

pieejami savienotāji, kas var laist cauri 

visus vajadzīgos ciparu signāla elementus, 

ietverot audio un videoplūsmu, ierobežotas 

piekļuves informāciju, pakalpojumu 

informāciju, lietotnes saskarnes (API) 

informāciju un pretkopēšanas aizsardzības 

informāciju. Tādējādi šai direktīvai būtu 

jānodrošina, ka tīkla operatori, 

pakalpojumu sniedzēji vai aprīkojuma 

ražotāji neierobežo saistītos un/vai 

iebūvētos savienotājus un tie turpina 

attīstīties līdz ar tehnoloģijas attīstību. 

Hibrīdtelevīzijas pakalpojumu rādīšanai 

kopēju standartu pildīšana ar uz tirgu 

vērstu mehānismu ir uzskatāma par labumu 

patērētājam. Dalībvalstis un Komisija var 

veikt politikas iniciatīvas, kas saskan ar 

Līgumu, lai veicinātu šo attīstību. Lai 

nodrošinātu pārrobežu sadarbspēju, 
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patēriņa radioaparātiem vismaz būtu 

jāspēj uztvert radio, izmantojot analogo 

un ciparu apraidi. Šis noteikums nebūtu 

jāattiecina uz lētiem patēriņa 

radioaparātiem vai radioaparātiem, 

kuriem radioapraides uztveršana ir 

vienīgi papildfunkcija, piemēram, 

mobilajiem telefoniem ar FM 

radiouztvērēju. Tas nebūtu jāattiecina arī 

uz radioaparātiem, ko izmanto 

radioamatieri, tostarp, piemēram, uz 

radiodetaļu komplektiem, ko komplektē 

un izmanto radioamatieri, vai 

radioaparātiem, ko saistībā ar 

amatierradio eksperimentālos un 

zinātniskos nolūkos izgatavojuši 

individuāli radioamatieri. 

 

Grozījums Nr.  73 

Direktīvas priekšlikums 

269. apsvērums 

 

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 

(269) Dalībvalstīm būtu jāspēj noteikt 

atbilstīgas obligātās 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 vai kultūras daudzveidību. 

Dalībvalstīm būtu objektīvi jāpamato savos 

valsts tiesību aktos uzliktās saistības, kas 
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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. 

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. 

 

Grozījums Nr.  74 

Direktīvas priekšlikums 

269.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (269a) Ņemot vērā, ka vairums ciparu 

televīzijas un radio iekārtu, ko mūsdienās 

izmanto patērētāji, uztver gan analogo, 

gan digitālo apraidi, dalībvalstīm vairs 

nav ekonomisku vai sociālu iemeslu 

turpināt piemērot obligātās saistības, kas 

jāievēro attiecībā uz analogo un digitālo 

apraidi. Tomēr tas neliedz piemērot šādas 

analogās apraides saistības, ja liels skaits 

lietotāju joprojām izmanto analogo 

kanālu vai ja analogā apraide ir vienīgā 

apraides iespēja. 

 

Grozījums Nr.  75 

Direktīvas priekšlikums 

270. apsvērums 

 

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 

(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 tiktāl, ciktāl būtisks 

galalietotāju skaits izmanto šādus tīklus kā 
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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. 

galveno līdzekli radio un televīzijas 

raidījumu uztveršanai . Saistībās, kas 

jāievēro, būtu jāiekļauj tādu pakalpojumu 

pārraidīšana, kuri īpaši paredzēti, lai 

lietotājiem ar invaliditāti nodrošinātu 

vienlīdzīgu piekļuvi. Tādējādi papildu 

pakalpojumi ietver, cita starpā, 

pakalpojumus, kuri paredzēti, lai uzlabotu 

pieejamību galalietotājiem invalīdiem, 

tādus kā videoteksts, subtitri 

nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem, 

audioapraksts, ierunāti subtitri un 

surdotulkojuma interpretācija. 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 ir 

nepieciešami, lai atbalstītu raidījumu 

elektronisko programmu, teleteksta un ar 

raidījumu saistītu IP adrešu funkcijas. 

 

Grozījums Nr.  76 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

No otras puses, tas ir ar pilnvērtīgas 

konkurences un izvēles palīdzību visā 

Savienībā nodrošināt kvalitatīvus, lētus, 

publiski pieejamus pakalpojumus, labot 

apstākļus, kuros tirgus nepietiekami 

apmierina galalietotāju, arī lietotāju 

invalīdu, vajadzības, un noteikt 

nepieciešamās galalietotāju tiesības 

No otras puses, uzdevums ir ar pilnvērtīgas 

konkurences un izvēles palīdzību visā 

Savienībā nodrošināt kvalitatīvus, lētus, 

publiski pieejamus pakalpojumus, novērst 

apstākļus, kuros tirgus nepietiekami 

apmierina galalietotāju vajadzības, arī 

lietotāju ar invaliditāti vajadzības pēc 

līdzvērtīgas piekļuves pakalpojumiem, un 

noteikt nepieciešamās galalietotāju 

tiesības. 

 

Grozījums Nr.  77 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5) "starppersonu sakaru pakalpojums" 

ir parasti atlīdzināms pakalpojums, kas dod 

iespēju galīgam personu skaitam 

elektronisko sakaru tīklos tieši savā starpā 

interaktīvi dalīties informācijā un kur 

saziņas sācējas vai dalībnieces personas 

nosaka saņēmējus; tajā neietilpst 

pakalpojumi, kuros interaktīva 

starppersonu saziņa ir tikai ar citu 

pakalpojumu saistīta sīka palīgfunkcija; 

5) "starppersonu sakaru pakalpojums" 

ir parasti atlīdzināms pakalpojums, kas dod 

iespēju galīgam personu skaitam 

elektronisko sakaru tīklos tieši savā starpā 

interaktīvi dalīties informācijā un kur 

saziņas sācējas vai dalībnieces personu (-

as) nosaka saņēmēju(-us). Šāds 

pakalpojums pēc būtības ir divvirzienu 

pakalpojums; 

 

Grozījums Nr.  78 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 31.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 31a) “taksofons” ir plašai sabiedrībai 

pieejams tālruņa aparāts, kura 

izmantošanai kā maksāšanas līdzekli var 

izmantot monētas un/vai 

kredītkartes/debetkartes, un/vai 

priekšapmaksas kartes, tostarp kartes ar 

izsaukuma kodiem; 

 

Grozījums Nr.  79 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 32. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

32) “balss sakari” ir pakalpojumi, kas 

pieejami atklātībai tiešu vai netiešu vietēju 

vai vietēju un starptautisku izsaukumu 

veikšanai un saņemšanai, ar numuru vai 

numuriem valsts vai starptautiskā 

numerācijas plānā; 

32) “balss sakari” ir elektronisko 

sakaru pakalpojumi, kas pieejami 

atklātībai tiešu vai netiešu vietēju vai 

vietēju un starptautisku izsaukumu 

veikšanai un saņemšanai, ar numuru vai 

numuriem valsts vai starptautiskā 

numerācijas plānā, un kā alternatīvu balss 

sakariem ietver citus sakaru līdzekļus, kas 

īpaši paredzēti galalietotājiem ar 

invaliditāti, piemēram, vispusīgās sarunas 

pakalpojumi (balss, video un reāllaika 
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teksts) un teksta un video pārlikšanas 

pakalpojumi; 

 

Grozījums Nr.  80 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 35.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 35a) “teksta pārlikšanas pakalpojumi” 

ir pakalpojumi, kas nedzirdīgām vai 

vājdzirdīgām personām vai personām ar 

runas traucējumiem dod iespēju 

sazināties pa tālruni ar tulka starpniecību, 

kurš izmanto tekstu vai zīmju valodu ar 

citu personu veidā, kas funkcionāli ir 

līdzvērtīgs tam, ko spēj persona bez 

invaliditātes; 

 

Grozījums Nr.  81 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 36.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 36a) “reāllaika teksts” ir saziņa, 

izmantojot teksta pārraidi, kurā 

rakstzīmes ar iekārtu tiek pārraidītas 

drukāšanas laikā tā, lai lietotājs šo saziņu 

uztvertu bez aizkavējuma; 

 

Grozījums Nr.  82 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 37. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

37) “ārkārtas gadījuma saziņa” ir saziņa 

starp galalietotāju un ĀIC ar starppersonu 

sakaru pakalpojumiem nolūkā ārkārtas 

gadījumā pieprasīt un saņemt palīdzību no 

neatliekamās palīdzības dienestiem; 

37) “ārkārtas gadījuma saziņa” ir saziņa 

starp galalietotāju un ĀIC ar balss saziņas 

pakalpojumiem un attiecīgajiem 

numuratkarīgajiem starppersonu sakaru 

pakalpojumiem nolūkā ārkārtas gadījumā 

pieprasīt un saņemt palīdzību no 
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neatliekamās palīdzības dienestiem; 

(Sk. referentes 61. grozījumu.) 

 

Grozījums Nr.  83 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 38.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 38a) “informācija par zvanītāja 

atrašanās vietu” ir publiskā mobilo 

sakaru tīklā esoši dati, kas iegūti gan no 

tīkla infrastruktūras, gan mobilā tālruņa 

un kas norāda galalietotāja mobilās 

iekārtas ģeogrāfisko atrašanās vietu, un 

publiskā fiksētā tīklā šī informācija ir dati 

par pieslēgumpunkta fizisko adresi. 

 

Grozījums Nr.  84 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) veicina ļoti veiktspējīgas fiksētās 

un mobilās datu savienojamības plašu 

pieejamību un pieņemšanu lietošanā visu 

Savienības pilsoņu un uzņēmumu vidū, 

a) veicina ļoti veiktspējīgas fiksētās 

un mobilās datu savienojamības plašu 

pieejamību par pieņemamu cenu un 

piekļuvi tai visu Savienības pilsoņu un 

uzņēmumu vidū, 

 

Grozījums Nr.  85 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) veicināt Savienības pilsoņu interešu 

apmierināšanu, arī ilgākā laikā, nodrošinot 

gan fiksētās, gan mobilās ļoti veiktspējīgas 

savienojamības un starppersonu sakaru 

pakalpojumu plašu pieejamību un 

uzņemšanu lietošanā, iespējojot maksimālu 

d) veicināt Savienības pilsoņu interešu 

apmierināšanu, arī ilgākā laikā, nodrošinot 

gan fiksētās, gan mobilās ļoti veiktspējīgas 

savienojamības un starppersonu sakaru 

pakalpojumu plašu pieejamību un 

uzņemšanu lietošanā, iespējojot maksimālu 
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ieguvumu izvēles, cenas un kvalitātes ziņā 

uz efektīva konkurences pamata, uzturot 

tīklu un pakalpojumu drošību, nodrošinot 

galalietotājiem augstu, vienotu aizsardzības 

pakāpi ar nepieciešamajiem specifiskajiem 

nozares noteikumiem un risinot vajadzības, 

piemēram, pēc samaksājamām cenām, vai 

īpašu sociālo grupu vajadzības, it sevišķi 

lietotāju invalīdu, vecāku lietotāju un 

lietotāju ar īpašām sociālajām vajadzībām. 

ieguvumu izvēles, cenas un kvalitātes ziņā 

uz efektīva konkurences pamata, uzturot 

tīklu un pakalpojumu drošību, nodrošinot 

galalietotājiem augstu, vienotu aizsardzības 

pakāpi ar nepieciešamajiem specifiskajiem 

nozares noteikumiem, nodrošinot 

līdzvērtīgu piekļuvi un izvēli 

galalietotājiem ar invaliditāti un risinot 

vajadzības, piemēram, pēc samaksājamām 

cenām, vai īpašu sociālo grupu vajadzības, 

it sevišķi lietotāju ar invaliditāti, vecāku 

lietotāju un lietotāju ar īpašām sociālajām 

vajadzībām. 

 

Grozījums Nr.  86 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – 2. daļa – 5.a ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – cieši uzraudzīt lietu interneta 

attīstību, lai nodrošinātu konkurenci, 

patērētāju aizsardzību un kiberdrošību, 

 

Grozījums Nr.  87 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Elektronisko sakaru tīklu vai 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

nodrošināšana, kas nav numurneatkarīgi 

starppersonu sakaru pakalpojumi, 

neskarot 13. panta 2. punktā minētos īpašos 

pienākumus vai 46. un 88. pantā minētās 

lietošanas tiesības, var notikt tikai ar 

vispārēju atļauju. 

2. Elektronisko sakaru tīklu vai 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

nodrošināšana, neskarot 13. panta 

2. punktā minētos īpašos pienākumus vai 

46. un 88. pantā minētās lietošanas tiesības, 

var notikt tikai ar vispārēju atļauju. 

 

Grozījums Nr.  88 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants - 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja valsts regulatīvā vai cita 

kompetentā iestāde saskaņā ar Savienības 

un valsts tiesību normām par 

komercnoslēpumu vai personas datu 

aizsardzību informāciju uzskata par 

konfidenciālu, Komisija, BEREC un 

attiecīgās iestādes nodrošina šādu 

konfidencialitāti. Saskaņā ar lojālas 

sadarbības principu valsts regulatīvā 

iestāde un citas kompetentās iestādes 

nenoraida Komisijas, BEREC un citu 

iestāžu informācijas pieprasījumus, 

aizbildinoties ar konfidencialitāti vai 

vajadzību konsultēties ar informācijas 

piegādātājiem. Ja Komisija, BEREC vai 

kompetentā iestāde apņemas respektēt 

tādas informācijas konfidencialitāti, ko 

par konfidenciālu apzīmējusi tās turētāja 

iestāde, pēdējā pēc pieprasījuma dalās 

šajā informācijā noteiktā mērķa dēļ un tai 

nav vairs jākonsultējas ar informācijas 

piegādātājiem. 

3. Ja valsts regulatīvā vai cita 

kompetentā iestāde saskaņā ar Savienības 

un valsts tiesību normām par 

komercnoslēpumu vai personas datu 

aizsardzību informāciju uzskata par 

konfidenciālu, Komisija, BEREC un 

attiecīgās iestādes nodrošina šādu 

konfidencialitāti. Saskaņā ar lojālas 

sadarbības principu valsts regulatīvā 

iestāde un citas kompetentās iestādes 

nenoraida Komisijas, BEREC un citu 

iestāžu informācijas pieprasījumus, 

aizbildinoties ar konfidencialitāti vai 

vajadzību konsultēties ar informācijas 

piegādātājiem. Ja Komisijai, BEREC vai 

kompetentajai iestādei kopīgi ir pieejama 

konfidenciāla informācija ar valsts 

regulatīvās iestādes starpniecību, attiecīgā 

valsts regulatīvā iestāde nekavējoties 

informē uzņēmumus, par kuriem šī 

informācija ir sniegta. Iestāde norāda 

vismaz sniegtās informācijas veidu, 

adresātu un iesniegšanas datumu. 

 

Grozījums Nr.  89 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Neskarot informācijas un ziņošanas 

pienākumus, kas ir uzlikti saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem, kas neattiecas uz vispārēju 

atļauju izsniegšanu, valsts regulatīvās un 

citas kompetentās iestādes no 

uzņēmumiem var pieprasīt tikai tādu 

informāciju saskaņā ar vispārējo atļauju 

izsniegšanu par 13. panta 2. punktā 

minētajām lietošanas tiesībām vai īpašiem 

pienākumiem, kas ir samērīga un objektīvi 

pamatota: 

Neskarot informācijas un ziņošanas 

pienākumus, kas ir uzlikti saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem, kas neattiecas uz vispārēju 

atļauju izsniegšanu, valsts regulatīvās un 

citas kompetentās iestādes, izmantojot 

vienotu un standartizētu formātu, no 

uzņēmumiem var pieprasīt tikai tādu 

informāciju saskaņā ar vispārējo atļauju 

izsniegšanu par 13. panta 2. punktā 

minētajām lietošanas tiesībām vai īpašiem 

pienākumiem, kas ir samērīga un objektīvi 

pamatota: 
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Grozījums Nr.  90 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Valsts regulatīvās iestādes var 

galalietotājiem darīt pieejamus 

informācijas rīkus, lai tiem palīdzētu 

noteikt savienojamības pieejamību 

atšķirīgās zonās tādā detalizācijas pakāpē, 

kas ir noderīga to izvēlei savienojamības 

pakalpojumu ziņā, saskanīgi ar valsts 

regulatīvās iestādes pienākumiem aizsargāt 

konfidenciālu informāciju un 

komercnoslēpumu. 

6. Valsts regulatīvās iestādes 

galalietotājiem dara pieejamus 

informācijas rīkus, lai tiem palīdzētu 

noteikt savienojamības pieejamību 

atšķirīgās zonās tādā detalizācijas pakāpē, 

kas ir noderīga to izvēlei savienojamības 

pakalpojumu ziņā, saskanīgi ar valsts 

regulatīvās iestādes pienākumiem aizsargāt 

konfidenciālu informāciju un 

komercnoslēpumu. 

 

Grozījums Nr.  91 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis pienācīgā mērā nodrošina, ka 

valsts regulatīvās iestādes ņem vērā 

galalietotāju, patērētāju (it īpaši invalīdu), 

ražotāju un elektronisko sakaru tīklu un/vai 

pakalpojumu nodrošinātāju uzņēmumu 

viedokļus jautājumos, kas saistās ar visu 

galalietotāju un patērētāju tiesībām 

publiski pieejamu elektronisko sakaru 

pakalpojumu sakarā, it īpaši, ja tiem ir 

būtiska ietekme uz tirgu. 

Dalībvalstis pienācīgā mērā nodrošina, ka 

valsts regulatīvās iestādes ņem vērā 

galalietotāju, patērētāju (it īpaši patērētāju 

ar invaliditāti), ražotāju un elektronisko 

sakaru tīklu un/vai pakalpojumu 

nodrošinātāju uzņēmumu viedokļus 

jautājumos, kas saistās ar visu galalietotāju 

un patērētāju tiesībām, tostarp līdzvērtīgu 

piekļuvi un izvēli galalietotājiem ar 

invaliditāti, attiecībā uz publiski 

pieejamiem elektronisko sakaru 

pakalpojumiem, it īpaši, ja tiem ir būtiska 

ietekme uz tirgu. 

 

Grozījums Nr.  92 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Konkrēti, dalībvalstis nodrošina, ka valsts Konkrēti, dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
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regulatīvās iestādes izveido apspriešanās 

mehānismu, kurš nodrošina, ka lēmumu 

pieņemšanas procesā par jautājumiem, kas 

ir saistīti ar galalietotāju un patērētāju 

tiesībām saistībā ar publiski pieejamiem 

elektronisku sakaru pakalpojumiem, 

pietiekami tiek ņemtas vērā patērētāju 

intereses elektronisko sakaru jomā. 

regulatīvās iestādes izveido apspriešanās 

mehānismu, kurš ir pieejams personām ar 

invaliditāti un kurš nodrošina, ka lēmumu 

pieņemšanas procesā par jautājumiem, kas 

ir saistīti ar galalietotāju un patērētāju 

tiesībām saistībā ar publiski pieejamiem 

elektronisku sakaru pakalpojumiem, 

pietiekami tiek ņemtas vērā patērētāju 

intereses elektronisko sakaru jomā. 

 

Grozījums Nr.  93 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

patērētājiem ir pieejamas pārredzamas, 

nediskriminējošas, vienkāršas , ātras, 

taisnīgas un lētas beztiesas procedūras tādu 

no šās direktīvas izrietošu neatrisinātu 

strīdu izšķiršanai, kas tiem ar 

uzņēmumiem, kuri sniedz publiski 

pieejamus elektronisko sakaru 

pakalpojumus , kuri nav numurneatkarīgi 

starppersonu sakaru pakalpojumi, izceļas 

sakarā ar līguma nosacījumiem un/vai to 

līguma darbību šādu tīklu un/vai 

pakalpojumu nodrošināšanas ziņā. 

Dalībvalstis valsts regulatīvajai iestādei 

dod iespēju būt par strīdu izšķīrēju. Šādām 

procedūrām jāatbilst Direktīvas 

2013/11/ES II nodaļā izklāstītajām 

kvalitātes prasībām. Dalībvalstis var 

piešķirt piekļuvi šādām procedūrām citiem 

galalietotājiem, it īpaši mikrouzņēmumiem 

un mazajiem uzņēmumiem. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

patērētājiem, tostarp personām ar 

invaliditāti, ir pieejamas pārredzamas, 

nediskriminējošas, vienkāršas, ātras, 

taisnīgas un lētas beztiesas procedūras tādu 

no šās direktīvas izrietošu neatrisinātu 

strīdu izšķiršanai, kas tiem ar 

uzņēmumiem, kuri nodrošina publiski 

pieejamus elektronisko sakaru tīklus un 

pakalpojumus, izceļas sakarā ar līguma 

nosacījumiem un/vai to līguma darbību 

šādu tīklu un/vai pakalpojumu 

nodrošināšanas ziņā. Publiski pieejamu 

elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu 

nodrošinātāji nenoraida patērētāja 

pieprasījumu izšķirt strīdu ārpustiesas 

kārtībā, pamatojoties uz skaidrām un 

efektīvām procedūrām un 

pamatnostādnēm. Dalībvalstis valsts 

regulatīvajai iestādei dod iespēju būt par 

strīdu izšķīrēju. Šādām procedūrām 

jāatbilst Direktīvas 2013/11/ES II nodaļā 

izklāstītajām kvalitātes prasībām. 

Dalībvalstis var piešķirt piekļuvi šādām 

procedūrām citiem galalietotājiem, it īpaši 

mikrouzņēmumiem un mazajiem 

uzņēmumiem. 
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Grozījums Nr.  94 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka to tiesību 

akti nekavē sūdzību izskatīšanas iestāžu 

izveidi un tiešsaistes pakalpojumu 

nodrošināšanu pienācīgā teritoriālā līmenī, 

lai veicinātu patērētāju un citu galalietotāju 

piekļuvi strīdu izšķiršanai. Strīdos, kuros 

iesaistīti patērētāji un kuri ir Regulas (ES) 

524/2013 darbības jomā, minētās regulas 

noteikumi piemērojami ar nosacījumu, ka 

par attiecīgo šķīrējiestādi ir paziņots 

Komisijai atbilstoši Direktīvas 2013/11/ES 

20. pantam. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka to tiesību 

akti nekavē sūdzību izskatīšanas iestāžu 

izveidi un tiešsaistes pakalpojumu 

nodrošināšanu pienācīgā teritoriālā līmenī, 

lai veicinātu patērētāju un citu galalietotāju 

piekļuvi strīdu izšķiršanai. Ja valsts 

regulatīvā iestāde ir iekļauta sarakstā 

saskaņā ar Direktīvas 2013/11/ES 

20. panta 2. punktu, Regulas (ES) 

Nr. 524/2013 noteikumus piemēro 

1. punktā minētajiem strīdiem, kas izriet 

no tiešsaistes līgumiem. 

 

Grozījums Nr.  95 

Direktīvas priekšlikums 

38. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) numerācija, ieskaitot numuru 

sērijas, numuru un identifikatoru 

pārnesamība, numuru un adrešu 

translācijas sistēmas un piekļuve “112” 

neatliekamās palīdzības dienestiem. 

(b) numerācija, ieskaitot numuru 

sērijas, numuru un identifikatoru 

pārnesamība, numuru un adrešu 

translācijas sistēmas, vispusīgās sarunas 

pakalpojumu sadarbspēja un piekļuve 

“112” neatliekamās palīdzības dienestiem, 

ko nodrošina arī personām ar invaliditāti. 

 

Grozījums Nr.  96 

Direktīvas priekšlikums 

39. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis veicina 1. punktā minēto 

standartu un/vai specifikāciju izmantošanu 

pakalpojumu, tehnisku pieslēgumu un/vai 

tīkla darbību nodrošināšanā tādā mērā, kas 

noteikti vajadzīgs, lai nodrošinātu 

Dalībvalstis veicina 1. punktā minēto 

standartu un/vai specifikāciju izmantošanu 

pakalpojumu, tehnisku pieslēgumu un/vai 

tīkla darbību nodrošināšanā tādā mērā, kas 

noteikti vajadzīgs, lai nodrošinātu 
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pakalpojumu sadarbspēju un uzlabotu 

izvēles brīvību lietotājiem. 

pakalpojumu sadarbspēju un 

savienojamību, uzlabotu izvēles brīvību 

lietotājiem un vienkāršotu pakalpojumu 

sniedzēju maiņu. 

 

Grozījums Nr.  97 

Direktīvas priekšlikums 

40. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

uzņēmumi, kuri nodrošina publisko sakaru 

tīklus vai sniedz publiski pieejamus 

elektronisko sakaru pakalpojumus, veic 

piemērotus tehniskus un organizatoriskus 

pasākumus, lai atbilstīgi pārvarētu tīklu un 

pakalpojumu drošības apdraudējumus. 

Ņemot vērā jaunākos tehniskos 

sasniegumus, šiem pasākumiem 

jānodrošina radītajam riskam atbilstošas 

pakāpes tīklu un pakalpojumu drošība. 

Galvenais, veic pasākumus, lai novērstu un 

mazinātu drošības starpgadījumu ietekmi 

uz lietotājiem un citiem tīkliem un 

pakalpojumiem. 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

uzņēmumi, kuri nodrošina publisko sakaru 

tīklus vai sniedz publiski pieejamus 

elektronisko sakaru pakalpojumus, veic 

piemērotus tehniskus un organizatoriskus 

pasākumus, lai atbilstīgi pārvarētu savu 

tīklu un pakalpojumu drošības 

apdraudējumus. Ņemot vērā jaunākos 

tehniskos sasniegumus, šiem pasākumiem 

jānodrošina radītajam riskam atbilstošas 

pakāpes tīklu un pakalpojumu drošība. 

Galvenais, veic pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka automātiski tiek veikta 

elektronisko sakaru satura savstarpēja 

šifrēšana, lai novērstu un mazinātu 

drošības starpgadījumu ietekmi uz 

lietotājiem un citiem tīkliem un 

pakalpojumiem. 

 

Grozījums Nr.  98 

Direktīvas priekšlikums 

40. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 

kas nodrošina publisko sakaru tīklus vai 

sniedz publiski pieejamus elektronisko 

sakaru pakalpojumus, bez liekas kavēšanās 

paziņo kompetentajai iestādei par drošības 

prasību pārkāpumiem, kas ir būtiski 

ietekmējuši tīklu darbību vai pakalpojumu 

sniegšanu. 

Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 

kas nodrošina publisko sakaru tīklus vai 

sniedz publiski pieejamus elektronisko 

sakaru pakalpojumus, bez liekas kavēšanās 

paziņo kompetentajai iestādei par drošības 

incidentu vai integritātes zudumu, kas ir 

būtiski ietekmējis tīklu darbību vai 

pakalpojumu sniegšanu un tādējādi 

nopietni ietekmējis saimnieciskās un 
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sabiedriskās darbības. Numurneatkarīgu 

starppersonu sakaru pakalpojumu 

sniedzēji un elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniedzēji, kuriem piemēro 

vispārējo atļauju un kuri paziņoti par 

pārrobežu operatoriem, sniedz ziņojumu 

tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas 

ir to galvenā darījumdarbības vieta. 

 

Grozījums Nr.  99 

Direktīvas priekšlikums 

40. pants – 3. punkts – 2. daļa – a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) pārkāpuma ietekmēto lietotāju 

skaits, 

(a) incidentā skarto lietotāju skaits, 

 

Grozījums Nr.  100 

Direktīvas priekšlikums 

40. pants – 3. punkts – 2. daļa – b punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) pārkāpuma ilgums, (b) incidenta ilgums, 

 

Grozījums Nr.  101 

Direktīvas priekšlikums 

40. pants – 3. punkts – 2. daļa – c punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) pārkāpuma ietekmētās teritorijas 

ģeogrāfiskā platība, 

(c) incidenta skartās teritorijas 

ģeogrāfiskā platība, 

 

Grozījums Nr.  102 

Direktīvas priekšlikums 

40. pants – 3. punkts – 2. daļa – d punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) cik lielā mērā traucēta 

pakalpojuma funkcionēšana, 

(d) cik lielā mērā ir skarta tīkla vai 

pakalpojuma funkcionēšana, 

 

Grozījums Nr.  103 

Direktīvas priekšlikums 

40. pants – 3. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vajadzības gadījumā attiecīgā kompetentā 

iestāde informē citu dalībvalstu 

kompetentās iestādes un Eiropas Tīklu un 

informācijas drošības aģentūru (ENISA). 

Attiecīgā kompetentā iestāde var informēt 

sabiedrību vai prasīt, ka to dara uzņēmumi, 

ja tā konstatē, ka pārkāpuma fakta 

publiskošana ir sabiedrības interesēs. 

Vajadzības gadījumā attiecīgā iestāde 

informē citu dalībvalstu kompetentās 

iestādes un Eiropas Tīklu un informācijas 

drošības aģentūru (ENISA). Attiecīgā 

kompetentā iestāde var informēt sabiedrību 

vai prasīt, ka to dara pakalpojuma 

sniedzēji, ja tā konstatē, ka incidenta 

publiskošana ir sabiedrības interesēs. 

Pirms sabiedrības informēšanas 

kompetentā iestāde apspriežas ar 

uzņēmumiem. 

 

Grozījums Nr.  104 

Direktīvas priekšlikums 

40. pants – 3. punkts – 4.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 

publisko sakaru tīklos vai publiski 

pieejamus elektronisko sakaru 

pakalpojumos notiek īpaši liels drošības 

incidents, šādu tīklu nodrošinātāji vai 

pakalpojumu sniedzēji saviem 

galalietotājiem paziņo par attiecīgo 

drošības incidentu, iespējamajiem riskiem 

un visiem iespējamajiem aizsardzības 

pasākumiem vai aizsardzības līdzekļiem, 

ko galalietotāji var izmantot. 
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Grozījums Nr.  105 

Direktīvas priekšlikums 

40. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Komisija drīkst saskaņā ar 109. 

pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 

specificētu 1. un 2. punktā minētos 

pasākumus, ieskaitot pasākumus, kuras 

nosaka paziņošanas prasībām 

piemērojamos apstākļus, formu un 

procedūras. Deleģēto aktu pamatā pēc 

iespējas lielākā mērā ir Eiropas un 

starptautiskie standarti, un tie neliedz 

dalībvalstīm pieņemt papildu prasības, 

tiecoties sasniegt 1. un 2. punktā 

izklāstītos mērķus. 

5. Komisija drīkst saskaņā ar 109. 

pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 

specificētu 1. un 2. punktā minētos 

pasākumus, ieskaitot pasākumus, kuras 

nosaka paziņošanas prasībām 

piemērojamos apstākļus, formu un 

procedūras. Deleģēto aktu pamatā pēc 

iespējas lielākā mērā ir Eiropas un 

starptautiskie standarti, un dalībvalstis tikai 

pieņem papildu prasības, kas vajadzīgas, 

lai nodrošinātu valsts pamatfunkcijas, 

īpaši valsts drošību, un lai uzturētu 

likumību un kārtību. Numurneatkarīgu 

starppersonu sakaru pakalpojumu 

sniedzēji un elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniedzēji, kuriem piemēro 

vispārējo atļauju un kuri paziņoti par 

pārrobežu operatoriem, ievēro tikai tās 

dalībvalsts kompetentās iestādes noteiktās 

prasības, kas ir to galvenā 

darījumdarbības vieta. 

 

Grozījums Nr.  106 

Direktīvas priekšlikums 

40. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Lai sekmētu to pasākumu 

konsekventu piemērošanu, ar ko veicina 

tīklu un pakalpojumu drošību, ENISA 

līdz ... [datums] pēc apspriešanās ar 

ieinteresētajām personām un ciešā 

sadarbībā ar Komisiju un BEREC pieņem 

pamatnostādnes par obligātajiem 

kritērijiem un vienotu pieeju, kā īstenot 

tīklu un pakalpojumu drošību un izmantot 

un piemērot gala šifrēšanu. 
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Grozījums Nr.  107 

Direktīvas priekšlikums 

41. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 40. panta 

īstenošanas nolūkos kompetentās iestādes 

ir pilnvarotas uzņēmumiem, kas nodrošina 

publisko sakaru tīklus vai publiski 

pieejamus elektronisko sakaru 

pakalpojumus, dot saistošus norādījumus, 

arī par pārkāpuman novēršanai 

vajadzīgajiem pasākumiem un stenošanas 

termiņiem. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 40. panta 

īstenošanas nolūkos kompetentās iestādes 

ir pilnvarotas uzņēmumiem, kas nodrošina 

publisko sakaru tīklus vai publiski 

pieejamus elektronisko sakaru 

pakalpojumus, dot saistošus norādījumus, 

arī par incidenta novēršanai vai 

kompensēšanai vajadzīgajiem 

pasākumiem un īstenošanas termiņiem. 

Numurneatkarīgu starppersonu sakaru 

pakalpojumu sniedzēju un elektronisko 

sakaru pakalpojumu sniedzēju, kuriem 

piemēro vispārējo atļauju un kuri paziņoti 

par pārrobežu operatoriem, kompetentā 

iestāde ir tās dalībvalsts kompetentā 

iestāde, kas ir to galvenā darījumdarbības 

vieta. 

 

Grozījums Nr.  108 

Direktīvas priekšlikums 

41. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) īstenotu drošības revīziju, ko veic 

kvalificēta neatkarīga struktūra vai 

kompetenta iestāde, kas par tās rezultātiem 

informē kompetento iestādi. Revīzijas 

izmaksas sedz uzņēmums. 

b) īstenotu drošības revīziju, ko veic 

kāda iekšējā vai kvalificēta ārējā 

struktūra, kas par tās rezultātiem informē 

kompetento iestādi. Revīzijas izmaksas 

sedz uzņēmums. 

 

Grozījums Nr.  109 

Direktīvas priekšlikums 

41. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) attiecībā uz uzņēmumiem, kas 

nodrošina publiski pieejamus elektronisko 
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sakaru pakalpojumus, kompensētu visus 

gadījumus, kad nav izpildītas 40. pantā 

noteiktās prasības, 

 

Grozījums Nr.  110 

Direktīvas priekšlikums 

41. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Novērtējot informāciju vai 

2. punktā minēto drošības revīziju 

rezultātus, kompetentā iestāde var 

pieņemt saistošus norādījumus 

uzņēmumiem, kas nodrošina publisko 

sakaru tīklus, lai novērstu konstatētās 

nepilnības, tostarp par incidenta 

novēršanai vajadzīgajiem pasākumiem un 

īstenošanas termiņiem. 

 

Grozījums Nr.  111 

Direktīvas priekšlikums 

41. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Novērtējot 2. punkta piemērošanu, 

kompetentā iestāde vajadzības gadījumā 

var veikt ex post uzraudzības pasākumus, 

ja tai ir pierādījumi, ka uzņēmums, kas 

nodrošina publiski pieejamus sakaru 

pakalpojumus, nepilda 40. pantā noteiktās 

prasības. Šādus pierādījumus var iesniegt 

tādas citas dalībvalsts kompetentā iestāde, 

kurā tiek sniegts pakalpojums. 

 

Grozījums Nr.  112 

Direktīvas priekšlikums 

41. pants – 2.c punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.c Ja uzņēmuma, kas nodrošina 

publiski pieejamus sakaru pakalpojumus, 

galvenā darījumdarbības vieta vai 

pārstāvis ir vienā dalībvalstī, bet tā tīkli 

un informācijas sistēmas atrodas vienā 

vai vairākās citās dalībvalstīs, tās 

dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā ir 

galvenā darījumdarbības vieta vai 

pārstāvis, un minēto citu dalībvalstu 

kompetentās iestādes sadarbojas un pēc 

vajadzības cita citai palīdz. Šāda palīdzība 

un sadarbība var attiekties uz 

informācijas apmaiņu starp attiecīgajām 

kompetentajām iestādēm un lūgumiem 

veikt uzraudzības pasākumus, kas minēti 

2.b punktā. 

 

Grozījums Nr.  113 

Direktīvas priekšlikums 

41. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Risinot incidentus, kuru rezultātā 

pārkāpti personas datu aizsardzības 

noteikumi, kompetentā iestāde cieši 

sadarbojas ar personas datu aizsardzības 

iestādēm. 

 

Grozījums Nr.  114 

Direktīvas priekšlikums 

55. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja šāda piekļuves nodrošināšana nav 

komerciāla rakstura vai notiek papildus 

citai komercdarbībai vai sabiedriskā 

pakalpojuma sniegšanai, kas nav atkarīga 

no signālu pārraides minētajos tīklos, 

nevienam uzņēmumam, publiskai iestādei 

vai galalietotājam, kas nodrošina šādu 

Ja šāda piekļuves nodrošināšana nav 

komerciāla rakstura vai notiek papildus 

citai komercdarbībai vai sabiedriskā 

pakalpojuma sniegšanai, kas nav atkarīga 

no signālu pārraides minētajos tīklos, 

nevienam uzņēmumam, publiskai iestādei 

vai lietotājam, kas nodrošina šādu piekļuvi, 
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piekļuvi, nav piemērojama ne prasība 

saņemt jebkādu vispārēju atļauju 

elektronisko sakaru tīklu vai pakalpojumu 

nodrošināšanai saskaņā ar 12. pantu, ne 

pienākumi attiecībā uz galalietotāju 

tiesībām saskaņā ar šīs direktīvas III daļas 

III sadaļu, ne arī 59. panta 1. punktā 

noteiktais pienākums savstarpēji savienot 

savus tīklus. 

nav piemērojama ne prasība saņemt 

jebkādu vispārēju atļauju elektronisko 

sakaru tīklu vai pakalpojumu 

nodrošināšanai saskaņā ar 12. pantu, ne 

pienākumi attiecībā uz lietotāju tiesībām 

saskaņā ar šīs direktīvas III daļas 

III sadaļu, ne 59. panta 1. punktā noteiktais 

pienākums savstarpēji savienot savus 

tīklus, ne arī pienākums noteikt trešās 

personas, kas izmanto šādu piekļuvi. 

Personas, kuras sniedz šādu piekļuvi bez 

nolūka gūt peļņu, nav atbildīgas par 

informāciju, ko trešās personas nosūta, 

izmantojot šādu piekļuvi. 

 

Grozījums Nr.  115 

Direktīvas priekšlikums 

55. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Kompetentās iestādes neliedz 

publisko sakaru tīklu vai publiski pieejamu 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

nodrošinātājiem atļaut sabiedrībai piekļūt 

to tīkliem, izmantojot lokālos radiotīklus, 

kas var būt izvietoti galalietotāja telpās, 

attiecībā uz ko jāizpilda piemērojamie 

vispārējās atļaujas nosacījumi un jāsaņem 

informēta galalietotāja iepriekšēja 

piekrišana. 

2. Kompetentās iestādes var neliegt 

publisko sakaru tīklu vai publiski pieejamu 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

nodrošinātājiem atļaut sabiedrībai piekļūt 

to tīkliem, izmantojot lokālos radiotīklus, 

kas var būt izvietoti galalietotāja telpās, 

attiecībā uz ko jāizpilda piemērojamie 

vispārējās atļaujas nosacījumi, jāsaņem 

informēta galalietotāja iepriekšēja skaidra 

piekrišana un jāievēro nosacījums, ka 

netiek ietekmēts/samazināts joslas 

platums, kas paredzēts līgumā ar 

galalietotāju. Galalietotāji, kuri piekrīt 

nodrošināt piekļuvi publiski pieejamiem 

bezvadu vietējiem radiotīkliem, izmantojot 

to galiekārtas, un/vai kuri izmanto 

elektronisko sakaru pakalpojumu, ko tie 

ir abonējuši, nav atbildīgi par jebkādām 

darbībām, ko veic citas personas vai 

juridiskas personas, kas savienotas vietējā 

radiotīklā. 
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Grozījums Nr.  116 

Direktīvas priekšlikums 

55. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka šāda 

piekļuve, kas sniegta trešām personām, 

nepadara neizdevīgākus galalietotāja 

piekļuves nosacījumus, un nodrošina, ka 

informācija joprojām atbilst 95. pantā 

noteiktajām prasībām. 

 

Grozījums Nr.  117 

Direktīvas priekšlikums 

55. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šādā nolūkā publisko sakaru tīklu vai 

publiski pieejamu elektronisko sakaru 

pakalpojumu nodrošinātāji dara pieejamus 

un skaidrā un pārredzamā veidā aktīvi 

piedāvā produktus vai īpašus 

piedāvājumus, kas ļauj attiecīgajiem 

galalietotājiem nodrošināt piekļuvi trešām 

personām, izmantojot lokālos radiotīklus. 

Šādā nolūkā publisko sakaru tīklu vai 

publiski pieejamu elektronisko sakaru 

pakalpojumu nodrošinātāji var darīt 

pieejamus un skaidrā un pārredzamā veidā 

aktīvi piedāvā produktus vai īpašus 

piedāvājumus, kas ļauj attiecīgajiem 

galalietotājiem pēc pieprasījuma 

nodrošināt piekļuvi trešām personām, 

izmantojot lokālos radiotīklus. Atbildību 

par trešās personas veiktajām darbībām, 

izmantojot šādu piekļuvi galalietotāja 

RLAN iekārtai, uzņemas pakalpojumu 

sniedzējs un trešās personas, kuras prasa 

nodrošināt piekļuvi. 

 

Grozījums Nr.  118 

Direktīvas priekšlikums 

55. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvas 2014/53/ES 

19. apsvērumu, radioiekārtu ražotājiem 

nav jāpierāda radioiekārtu un 
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programmatūras kombinācijas atbilstība, 

ja šādu programmatūru ikviens var brīvi 

izmantot, pētīt, pārveidot un izplatīt, pat 

tad, ja tā ir pārveidota. Minētie ražotāji 

neierobežo lietotāju tiesības lejupielādēt 

šādu programmatūru savā radioiekārtā. 

 

Grozījums Nr.  119 

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 

interneta piekļuves, numuratkarīgu 

starppersonu sakaru pakalpojumu, 

tostarp vispusīgās sarunas pakalpojumu, 

un elektronisko sakaru tīklu 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. Tās nodrošina, 

ka prasības attiecībā uz sadarbspēju ir 

samērīgas un nav šķērslis to elektronisko 

sakaru pakalpojumu inovācijas 

potenciālam, kuri veic ieguldījumu jaunu 

tehnoloģiju izstrādē. 

 

Grozījums Nr.  120 

Direktīvas priekšlikums 

59. pants – 1. punkts – 2. daļa – b punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) pamatotos gadījumos un ciktāl tas 

vajadzīgs – pienākumus uzņēmumiem, 

kuriem jāsaņem vispārēja atļauja un kuri 

kontrolē lietotāju piekļuvi, ar mērķi 

padarīt to pakalpojumus sadarbspējīgus; 

b) pamatotos gadījumos un ciktāl tas 

vajadzīgs – pienākumus padarīt 

sadarbspējīgus tos pakalpojumus, kas 

savieno ar publisko tālruņu tīklu, 

izmantojot piešķirtos numerācijas 

resursus, vai kas nodrošina sakarus ar 

numuru vai numuriem valsts vai 

starptautiskās tālruņu numerācijas 

plānos, tostarp attiecībā uz reāllaika 

tekstu un videozvaniem; 

 

Grozījums Nr.  121 

Direktīvas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) pamatotos gadījumos – pienākumus 

numurneatkarīgu starppersonu sakaru 

pakalpojumu sniedzējiem padarīt savus 

pakalpojumus sadarbspējīgus, proti, tad, ja 

piekļuve neatliekamās palīdzības 

dienestiem vai savienojamība „no gala līdz 

galam” starp galalietotājiem ir apdraudēta 

tāpēc, ka starppersonu sakaru pakalpojumi 

nav sadarbspējīgi. 

c) pamatotos gadījumos un tad, ja tas 

ir tehniski iespējams – pienākumus 

starppersonu sakaru pakalpojumu 

sniedzējiem padarīt savus pakalpojumus 

sadarbspējīgus, proti, tad, ja efektīva 

konkurence vai savienojamība „no gala 

līdz galam” starp galalietotājiem ir 

apdraudēta tāpēc, ka starppersonu sakaru 

pakalpojumi nav sadarbspējīgi. 

 

Grozījums Nr.  122 

Direktīvas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) līmenī, kas nepieciešams, lai 

nodrošinātu galalietotājiem piekļuvi ciparu 

radio un televīzijas apraides 

pakalpojumiem, ko precizējusi dalībvalsts, 

pienākumus operatoriem nodrošināt 

piekļuvi citām iekārtām, kas minētas II 

pielikuma II daļā, ar godīgiem, samērīgiem 

un nediskriminējošiem noteikumiem. 

d) līmenī, kas nepieciešams, lai 

nodrošinātu galalietotājiem, tostarp 

galalietotājiem ar invaliditāti, piekļuvi 

ciparu radio un televīzijas apraides 

pakalpojumiem, ko precizējusi dalībvalsts, 

pienākumus operatoriem nodrošināt 

piekļuvi citām iekārtām, kas minētas 

II pielikuma II daļā, ar godīgiem, 

samērīgiem un nediskriminējošiem 
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noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  123 

Direktīvas priekšlikums 

59. pants – 1. punkts – 3. daļa – ii punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) ja Komisija, pamatojoties uz 

ziņojumu, ko tā pieprasījusi no BEREC, ir 

konstatējusi, ka vienā vai vairākās 

dalībvalstīs vai visā Eiropas Savienībā ir 

ievērojami apdraudēta efektīva piekļuve 

neatliekamās palīdzības dienestiem vai 

savienojamība „no gala līdz galam” starp 

galalietotājiem, un saskaņā ar 110. panta 4. 

punktā minēto pārbaudes procedūru ir 

pieņēmusi īstenošanas pasākumus, kuros 

noteikta jebkādu iespējamo pienākumu 

būtība un darbības joma. 

ii) ja Komisija, pamatojoties uz 

ziņojumu, ko tā pieprasījusi no BEREC, ir 

konstatējusi, ka numurneatkarīgu 

starppersonu sakaru pakalpojumu, 

kuriem ir īpaši plašs patērētāju loks, 

sadarbspējas trūkuma dēļ vienā vai 

vairākās dalībvalstīs vai visā Eiropas 

Savienībā ir ievērojami apdraudēta efektīva 

savienojamība vai savienojamība „no gala 

līdz galam” starp galalietotājiem, un 

saskaņā ar 110. panta 4. punktā minēto 

pārbaudes procedūru ir pieņēmusi 

īstenošanas pasākumus, kuros noteikta 

jebkādu iespējamo pienākumu būtība un 

darbības joma. 

 Piekļuve neatliekamās palīdzības 

dienestiem vai savienojamība „no gala 

līdz galam” starp galalietotājiem netiks 

uzskatīta par apdraudētu, ja pakalpojumu 

sniedzējam nav īpaši būtiskas ietekmes vai 

patērētāju bāzes. 

 

Grozījums Nr.  124 

Direktīvas priekšlikums 

63. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 

personām un ciešā sadarbībā ar Komisiju 

BEREC var pieņemt lēmumu, ar ko 

nosaka transnacionālus tirgus saskaņā ar 
konkurences tiesību aktu principiem un 

maksimāli ņemot vērā ieteikumu un BIT 

vadlīnijas, kas pieņemtas saskaņā ar 62. 

pantu. BEREC veic iespējamā 

1. Pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 

personām un valsts regulatīvajām 

iestādēm, Komisija, pienācīgi ņemot vērā 

BEREC viedokli, ievērojot konkurences 

tiesību aktu principus un maksimāli ņemot 

vērā ieteikumu un BIT vadlīnijas, kas 

pieņemtas saskaņā ar 62. pantu, var 

pieņemt lēmumu, ar ko nosaka 



 

AD\1133855LV.docx 85/147 PE602.838v03-00 

 LV 

transnacionālā tirgus analīzi, ja Komisija 

vai vismaz divas attiecīgās valsts 

regulatīvās iestādes ir iesniegušas 

pamatotu pieprasījumu, kurā sniegti 

attiecīgi pierādījumi. 

transnacionālu tirgu. 

 

Grozījums Nr.  125 

Direktīvas priekšlikums 

63. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja transnacionāli tirgi ir noteikti saskaņā 

ar 1. punktu, attiecīgās valsts regulatīvās 

iestādes kopā veic tirgus analīzi, pēc 

iespējas vairāk ņemot vērā BIT vadlīnijas, 

un saskaņoti lemj par 65. panta 4. punktā 

minēto reglamentējošo pienākumu 

piemērošanu, uzturēšanu spēkā, grozīšanu 

vai atcelšanu. Attiecīgās valsts regulatīvās 

iestādes kopīgi paziņo Komisijai savu 

pasākumu projektu attiecībā uz tirgus 

analīzi un visiem reglamentējošajiem 

pienākumiem saskaņā ar 32. un 33. pantu. 

Ja transnacionāli tirgi ir noteikti 1. punktā 

minētajā lēmumā, attiecīgās valsts 

regulatīvās iestādes kopā veic tirgus 

analīzi, pēc iespējas vairāk ņemot vērā BIT 

vadlīnijas, un saskaņoti lemj par 65. panta 

4. punktā minēto reglamentējošo 

pienākumu piemērošanu, uzturēšanu spēkā, 

grozīšanu vai atcelšanu. Attiecīgās valsts 

regulatīvās iestādes kopīgi paziņo 

Komisijai savu pasākumu projektu 

attiecībā uz tirgus analīzi un visiem 

reglamentējošajiem pienākumiem saskaņā 

ar 32. un 33. pantu. 

 

Grozījums Nr.  126 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Novērtējot pirmās daļas a) apakšpunktā 

minētos kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus un procesus, valsts 

regulatīvā iestāde nodrošina, ka šie 

piedāvājumi un procesi atbilst IV 

pielikumā noteiktajiem kritērijiem. 

Novērtējot pirmajā daļā minētos kolektīvā 

ieguldījuma nolīgumus, valsts regulatīvā 

iestāde nodrošina, ka šie piedāvājumi un 

procesi atbilst IV pielikumā noteiktajiem 

kritērijiem. 

 

Grozījums Nr.  127 

Direktīvas priekšlikums 

79. pants – 1. punkts 
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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 

patērētājiem to teritorijā, ņemot vērā 

konkrētos apstākļus valstī, ir pieejama 

piekļuve platjoslas internetam un balss 

sakaru pakalpojumiem par pieņemamu 

cenu to teritorijā noteiktajā kvalitātē, 

tostarp attiecīgs savienojums, noteiktā 

atrašanās vietā. 

 

Grozījums Nr.  128 

Direktīvas priekšlikums 

79. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Turklāt dalībvalstis nodrošina, ka 

pakalpojumi par pieņemamu cenu tiek 

sniegti arī ārpus noteiktās atrašanās 

vietas, ja dalībvalstis uzskata, ka tas ir 

nepieciešams iedzīvotāju pilnvērtīgai 

sociālajai un ekonomiskajai līdzdalībai 

sabiedrībā. 

 

Grozījums Nr.  129 

Direktīvas priekšlikums 

79. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis definē 1. punktā 

minēto funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojumu nolūkā pienācīgi atspoguļot 

pakalpojumus, kurus izmanto lielākā daļa 

galalietotāju to teritorijā. Šādā nolūkā 

funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojumam jāspēj atbalstīt V pielikumā 

noteikto minimālo pakalpojumu 

komplektu. 

2. Valsts regulatīvās iestādes saskaņā 

ar BEREC vadlīnijām definē 1. punktā 

minētā interneta piekļuves pakalpojuma 

minimālo veiktspēju nolūkā atspoguļot 

pakalpojumus, kurus izmanto lielākā daļa 

patērētāju fiksētā vietā to teritorijā vai 

attiecīgajās to teritorijas daļās, kuri ir 

nepieciešami, lai nodrošinātu sociālo un 

ekonomisko dalību sabiedrībā. Šādā 

nolūkā interneta piekļuves pakalpojumam 

jāspēj nodrošināt tādu platjoslu, kas 
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varētu atbalstīt vismaz V pielikumā 

noteikto minimālo pakalpojumu 

komplektu. 

 Līdz ... [18 mēneši pēc direktīvas spēkā 

stāšanās dienas] BEREC nolūkā veicināt 

šā panta konsekventu piemērošanu, 

apspriežoties ar ieinteresētajām personām 

un cieši sadarbojoties ar Komisiju, ņemot 

vērā pieejamos Komisijas (Eurostat) 

datus, pieņem vadlīnijas, pēc kurām 

valstu regulatīvās iestādes var definēt 

obligātās pakalpojumu kvalitātes 

prasības, tostarp minimālo joslas 

platumu, lai atbalstītu vismaz obligāto 

pakalpojumu kopumu, kas noteikts 

V pielikumā, atspoguļojot vidējo joslas 

platumu, kāds pieejams vairākumam 

iedzīvotāju katrā dalībvalstī. Minētās 

vadlīnijas atjaunina ik pēc diviem gadiem, 

lai atspoguļotu tehnoloģijas attīstību un 

izmaiņas patērētāju patēriņa modeļos. 

 

Grozījums Nr.  130 

Direktīvas priekšlikums 

79. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja galalietotājs pieprasa, 1. punktā 

minēto savienojumu var ierobežot tā, ka tas 

atbalsta tikai balss sakarus. 

3. Ja patērētājs pieprasa, 1. un 

1.a punktā minēto savienojumu var 

ierobežot tā, ka tas atbalsta tikai balss 

sakarus. 

(Saistīts ar grozījumu 1.a punktā) 

 

Grozījums Nr.  131 

Direktīvas priekšlikums 

79. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Uz mikrouzņēmumiem, mazajiem 

uzņēmumiem un bezpeļņas organizācijām 
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dalībvalstis šā panta noteikumus var 

attiecināt kā uz galalietotājiem. 

 

Grozījums Nr.  132 

Direktīvas priekšlikums 

80. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvās iestādes uzrauga 

79. panta 1. punktā norādīto, tirgū 

pieejamo pakalpojumu mazumtirdzniecības 

tarifu attīstību un apmēru, it sevišķi saistībā 

ar cenām valstī un galalietotāju 

ienākumiem valstī. 

1. Valsts regulatīvās iestādes uzrauga 

79. panta 1. punktā norādīto, tirgū 

pieejamo pakalpojumu mazumtirdzniecības 

tarifu attīstību un apmēru, it sevišķi saistībā 

ar cenām valstī un patērētāju ienākumiem 

valstī. 

 

Grozījums Nr.  133 

Direktīvas priekšlikums 

80. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja dalībvalstis konstatē, ka, ņemot 

vērā apstākļus valstī, 79. panta 1. punktā 

norādīto pakalpojumu mazumtirdzniecības 

cenas nav pieņemamas, jo galalietotājiem 

ar zemiem ienākumiem vai īpašām 

sociālajām vajadzībām tās liedz piekļuvi 

šādiem pakalpojumiem, dalībvalstis var 

prasīt uzņēmumiem, kuri sniedz šādus 

pakalpojumus, piedāvāt minētajiem 

galalietotājiem tarifu izvēles iespējas vai 

tarifu paketes, kas atšķiras no parastā 

komercpiedāvājuma. Šādā nolūkā 

dalībvalstis var prasīt šādiem 

uzņēmumiem piemērot kopīgus tarifus, 

tostarp ģeogrāfisko vidējo tarifu, visā tās 

teritorijā. Dalībvalstis nodrošina, ka 

galalietotājiem, kuri ir tiesīgi izmantot 

šādas tarifu izvēles iespējas vai tarifu 

paketes, ir tiesības slēgt līgumu ar 

uzņēmumu, kas sniedz 79. panta 1. punktā 

norādītos pakalpojumus, un ka šāds 

uzņēmums nodrošina šiem galalietotājiem 

pienācīgu numura pieejamības periodu un 

2. Ja dalībvalstis konstatē, ka, ņemot 

vērā apstākļus valstī, 79. panta 1. punktā 

norādīto pakalpojumu mazumtirdzniecības 

cenas nav pieņemamas, jo patērētājiem ar 

zemiem ienākumiem vai īpašām sociālajām 

vajadzībām tās liedz piekļuvi šādiem 

pakalpojumiem, dalībvalstis pieprasa, lai 

šādu pakalpojumu sniedzēji piedāvā 
minētajiem patērētājiem tarifu izvēles 

iespējas vai tarifu paketes, kas atšķiras no 

parastā komercpiedāvājuma. Šādā nolūkā 

dalībvalstis prasa šādiem uzņēmumiem 

piemērot kopīgus tarifus, tostarp 

ģeogrāfisko vidējo tarifu, visā tās teritorijā. 

Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem, 

kuri ir tiesīgi izmantot šādas tarifu izvēles 

iespējas vai tarifu paketes, ir tiesības slēgt 

līgumu ar uzņēmumu, kas sniedz 79. panta 

1. punktā norādītos pakalpojumus. 

Dalībvalstis arī nodrošina, ka šāds 

uzņēmums paredz šiem galalietotājiem 

pienācīgu numura pieejamības periodu un 

izvairās no nepamatotas pakalpojuma 
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izvairās no nepamatotas pakalpojuma 

atvienošanas. 

atvienošanas. 

 

Grozījums Nr.  134 

Direktīvas priekšlikums 

80. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 

uzņēmumi, kuri saskaņā ar 2. punktu 

piedāvā tarifu izvēles iespējas vai tarifu 

paketes galalietotājiem ar zemiem 

ienākumiem vai īpašām sociālajām 

vajadzībām, regulāri sniedz valsts 

regulatīvajām iestādēm sīku informāciju 

par šiem piedāvājumiem. Valsts regulatīvās 

iestādes nodrošina, ka nosacījumi, ar 

kuriem uzņēmumi saskaņā ar 2. punktu 

piedāvā tarifu izvēles iespējas vai tarifu 

paketes, ir pilnīgi pārredzami un tiek 

publicēti, kā arī tiek piemēroti saskaņā ar 

nediskriminēšanas principu. Valsts 

regulatīvās iestādes var prasīt, lai konkrēti 

režīmi tiktu grozīti vai atcelti. 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 

uzņēmumi, kuri saskaņā ar 2. punktu 

piedāvā tarifu izvēles iespējas vai tarifu 

paketes patērētājiem ar zemiem 

ienākumiem vai īpašām sociālajām 

vajadzībām, regulāri sniedz valsts 

regulatīvajām iestādēm sīku informāciju 

par šiem piedāvājumiem. Neskarot 

patērētāja tiesības brīvi izvēlēties 

pakalpojumu sniedzēju, valsts regulatīvās 

iestādes nodrošina, ka nosacījumi, ar 

kuriem uzņēmumi saskaņā ar 2. punktu 

piedāvā tarifu izvēles iespējas vai tarifu 

paketes, ir pilnīgi pārredzami un tiek 

publicēti, kā arī tiek piemēroti saskaņā ar 

92. pantu un nediskriminēšanas principu. 

Valsts regulatīvās iestādes var prasīt, lai 

konkrēti režīmi tiktu grozīti vai atcelti. 

 

Grozījums Nr.  135 

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 patērētājiem ar 

zemiem ienākumiem vai īpašām sociālajām 

vajadzībām tiek sniegts papildu atbalsts 

nolūkā nodrošināt interneta piekļuves un 

balss sakaru pakalpojumu pieejamību par 

pieņemamu cenu vismaz noteiktā atrašanās 

vietā. Turklāt dalībvalstis var nodrošināt, 

ka atbalsts mobilo pakalpojumu jomā tiek 

sniegts patērētājiem ar zemiem 

ienākumiem vai īpašām sociālajām 
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vajadzībām, ja dalībvalstis uzskata, ka tas 

vajadzīgs patērētāju pilnvērtīgai sociālajai 

un ekonomiskajai līdzdalībai sabiedrībā. 

 

Grozījums Nr.  136 

Direktīvas priekšlikums 

80. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Dalībvalstis, ņemot vērā apstākļus 

valstī, nodrošina, ka galalietotājiem ar 

invaliditāti tiek sniegts attiecīgs atbalsts vai 

ka tiek veikti citi īpaši pasākumi, lai 

nodrošinātu, ka saistītās galiekārtas, īpašās 

iekārtas un īpašie pakalpojumi, kas uzlabo 

līdzvērtīgu piekļuvi, ir pieejami par 

pieņemamu cenu. 

5. Dalībvalstis, ņemot vērā apstākļus 

valstī, nodrošina, ka patērētājiem ar 

invaliditāti tiek sniegts attiecīgs atbalsts un 

ka tiek veikti citi īpaši pasākumi, lai 

nodrošinātu, ka saistītās galiekārtas ir 

pieejamas personām ar invaliditāti, un 

īpašās iekārtas un īpašie pakalpojumi, kas 

uzlabo līdzvērtīgu piekļuvi, ir pieejami un 

tiek nodrošināti par pieņemamu cenu. 

Teksta pārlikšanas pakalpojumu vidējās 

izmaksas patērētājiem ar invaliditāti ir 

līdzvērtīgas kā balss sakaru 

pakalpojumiem saskaņā ar 79. pantu. 

 

Grozījums Nr.  137 

Direktīvas priekšlikums 

80. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Uz mikrouzņēmumiem, mazajiem 

uzņēmumiem un bezpeļņas organizācijām 

dalībvalstis šā panta noteikumus var 

attiecināt kā uz galalietotājiem. 

 

Grozījums Nr.  138 

Direktīvas priekšlikums 

81. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja dalībvalsts, ņemot vērā saskaņā 1. Ja dalībvalsts, ņemot vērā saskaņā 
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ar 22. panta 1. punktu veiktā ģeogrāfiskā 

apsekojuma rezultātus, ir pienācīgi 

pierādījusi, ka funkcionālas interneta 

piekļuves pakalpojuma, kas definēts 

saskaņā ar 79. panta 2. punktu, un balss 

sakaru pakalpojuma pieejamību fiksētā 

atrašanās vietā nav iespējams nodrošināt 

parastos tirgus apstākļos vai ar citu 

iespējamo sabiedriskās politikas rīku 

palīdzību, tā var uzlikt attiecīgus universālā 

pakalpojuma pienākumus, lai apmierinātu 

visus pamatotos pieprasījumus par piekļuvi 

šiem pakalpojumiem tās teritorijā. 

ar 22. panta 1. punktu veiktā ģeogrāfiskā 

apsekojuma (ja tāds pieejams) rezultātus, 

vai ja valsts regulatīvā iestāde ir 

apmierināta ar alternatīviem 

pierādījumiem, ir noteikusi, ka interneta 

piekļuves pakalpojuma, kas definēts 

saskaņā ar 79. panta 2. punktu, un balss 

sakaru pakalpojuma pieejamību noteiktā 

atrašanās vietā nav iespējams nodrošināt 

parastos tirgus apstākļos vai ar citu 

iespējamo sabiedriskās politikas rīku 

palīdzību tās teritorijā vai dažādās 

teritorijas daļās, tā var uzlikt attiecīgus 

universālā pakalpojuma pienākumus, lai 

apmierinātu visus pamatotos pieprasījumus 

par piekļuvi šiem pakalpojumiem tās 

teritorijas attiecīgajās daļās. 

 

Grozījums Nr.  139 

Direktīvas priekšlikums 

81. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nosaka visefektīvāko 

un piemērotāko pieeju, lai nodrošinātu 

funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojuma, kas definēts saskaņā ar 79. 

panta 2. punktu, un balss sakaru 

pakalpojuma pieejamību fiksētā atrašanās 

vietā, vienlaikus ievērojot objektivitātes, 

pārredzamības, nediskriminācijas un 

proporcionalitātes principus. Tās tiecas 

iespējami mazināt tirgus izkropļojumus, jo 

īpaši pakalpojumu sniegšanu par cenām vai 

saskaņā ar citiem noteikumiem un 

nosacījumiem, kas atšķiras no parastajiem 

tirgus nosacījumiem, un vienlaikus 

aizsargā sabiedrības intereses. 

2. Dalībvalstis nosaka visefektīvāko 

un piemērotāko pieeju, lai nodrošinātu 

interneta piekļuves pakalpojuma, kas 

definēts saskaņā ar 79. panta 2. punktu, un 

balss sakaru pakalpojuma pieejamību 

fiksētā atrašanās vietā, vienlaikus ievērojot 

objektivitātes, pārredzamības, 

nediskriminācijas un proporcionalitātes 

principus. Tas var ietvert interneta 

piekļuves pakalpojumu un balss sakaru 

pakalpojumu nodrošināšanu ar vadu vai 

bezvadu tehnoloģijām. Tās tiecas 

iespējami mazināt tirgus izkropļojumus, jo 

īpaši pakalpojumu sniegšanu par cenām vai 

saskaņā ar citiem noteikumiem un 

nosacījumiem, kas atšķiras no parastajiem 

tirgus nosacījumiem, un vienlaikus 

aizsargā sabiedrības intereses. 
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Grozījums Nr.  140 

Direktīvas priekšlikums 

81. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja dalībvalstis nolemj uzlikt 

pienākumu nodrošināt funkcionālas 

interneta piekļuves pakalpojuma, kas 

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. 

3. Ja dalībvalstis nolemj uzlikt 

pienākumu nodrošināt interneta piekļuves 

pakalpojuma, kas 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 interneta piekļuves 

pakalpojumu un balss sakaru pakalpojumus 

fiksētā atrašanās vietā un/vai aptvert 

dažādas valsts teritorijas daļas. 

 

Grozījums Nr.  141 

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. 

4. Ja dalībvalstis izraugās 

pakalpojumu sniedzējus daļā valsts 

teritorijas vai visā valsts teritorijā kā 

pakalpojumu sniedzējus, kuru pienākums 

ir nodrošināt interneta piekļuves 

pakalpojuma, kas definēts saskaņā ar 

79. panta 2. punktu, un balss sakaru 

pakalpojuma pieejamību noteiktā atrašanās 

vietā, tās to veic, izmantojot efektīvu, 

objektīvu, pārredzamu un nediskriminējošu 

izraudzīšanās mehānismu, ar ko nevienam 

pakalpojumu sniedzējam a priori neliedz 
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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. 

iespēju tikt izraudzītam. Šādas 

izraudzīšanās metodes nodrošina to, ka 

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. 

 

Grozījums Nr.  142 

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 

pakalpojumu sniedzējs 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 interneta piekļuves 

pakalpojuma, kas definēts saskaņā ar 

79. panta 2. punktu, un balss sakaru 

pakalpojuma pieejamību noteiktā atrašanās 

vietā. Valsts regulatīvā iestāde var uzlikt, 

grozīt vai atcelt konkrētus pienākumus 

saskaņā ar 13. panta 2. punktu. 

 

Grozījums Nr.  143 

Direktīvas priekšlikums 

82. pants – 1. daļa 

 

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 

1. Dalībvalstis var arī turpmāk 

nodrošināt to, ka ir pieejami vai pieejami 

par pieņemamu cenu citi pakalpojumi, kuri 

nav 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 
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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. 

konstatēta, ņemot vērā apstākļus valstī. Ja 

dalībvalstis minēto pakalpojumu sniegšanai 

izraugās pakalpojuma sniedzējus daļā 

valsts teritorijas vai visā valsts teritorijā, 

piemēro 81. pantu. Minētos pienākumus 

finansē saskaņā ar 85. pantu. 

 

Grozījums Nr.  144 

Direktīvas priekšlikums 

82. pants – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis saskaņā ar šo pantu uzliktos 

pienākumus pārskata ne vēlāk kā 3 gadus 

pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā un pēc 

tam reizi gadā. 

2. Dalībvalstis saskaņā ar šo pantu 

uzliktos pienākumus pārskata līdz ... 

[3 gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] 

un pēc tam vismaz ik pēc trim gadiem. 

 

Grozījums Nr.  145 

Direktīvas priekšlikums 

83. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka, 

sniedzot pakalpojumus un iespējas 

papildus 79. pantā noteiktajiem, 

uzņēmumi, kuri sniedz pakalpojumus 
saskaņā ar 79., 81. un 82. pantu, izveido 

tādus noteikumus un nosacījumus, lai 

galalietotājam nav jāmaksā par 

pakalpojumiem vai iespējām, kas nav 

vajadzīgi vai nav nepieciešami pieprasīto 

pakalpojumu veikšanai. 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka, 

sniedzot pakalpojumus un iespējas 

papildus 79. pantā noteiktajiem, balss 

sakaru un interneta piekļuves 

pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar 79., 81. 

un 82. pantu, izveido tādus noteikumus un 

nosacījumus, lai galalietotājam nav 

jāmaksā par pakalpojumiem vai iespējām, 

kas nav vajadzīgi vai nav nepieciešami 

pieprasīto pakalpojumu veikšanai. 

 

Grozījums Nr.  146 

Direktīvas priekšlikums 

83. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka  2. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
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uzņēmumi , kuri sniedz balss sakaru 

pakalpojumus, kas minēti 79. pantā un 

īstenoti saskaņā ar 80. pantu, nodrošina 

īpašās iespējas un pakalpojumus, kas 

minēti VI pielikuma A daļā, lai 

galalietotāji varētu pārraudzīt un kontrolēt 

izdevumus, un ievieš sistēmu, lai izvairītos 

no nepamatota balss sakaru pakalpojuma 

atvienojuma tiesīgajiem galalietotājiem, 

tostarp pienācīgu mehānismu, lai 

pārbaudītu pastāvīgu ieinteresētību 

pakalpojuma izmantošanā. 

pakalpojumu sniedzēji, kuri sniedz balss 

sakaru pakalpojumus, kas minēti 79. pantā 

un īstenoti saskaņā ar 80. pantu, nodrošina 

īpašās iespējas un pakalpojumus, kas 

minēti VI pielikuma A daļā, lai patērētāji 

varētu pārraudzīt un kontrolēt izdevumus, 

un ievieš sistēmu, lai izvairītos no 

nepamatota balss sakaru pakalpojuma 

atvienojuma tiesīgajiem patērētājiem, 

tostarp pienācīgu mehānismu, lai 

pārbaudītu pastāvīgu ieinteresētību 

pakalpojuma izmantošanā. 

 

Grozījums Nr.  147 

Direktīvas priekšlikums 

84. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja valsts regulatīvās iestādes uzskata, ka 

saskaņā ar 79. panta 2. punktu noteikta 

funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojuma un balss sakaru pakalpojuma 

sniegšana, kā noteikts 79., 80. un 81. pantā, 

vai esošo universālo pakalpojumu 

turpināšana, kā noteikts 82.  pantā, var 

radīt negodīgu apgrūtinājumu 

uzņēmumiem, kas sniedz šādus 

pakalpojumus un pieprasa kompensāciju, 

tās var aprēķināt šī pakalpojuma sniegšanas 

neto izmaksas. 

Ja valsts regulatīvās iestādes uzskata, ka 

saskaņā ar 79. panta 2. punktu noteikta 

interneta piekļuves pakalpojuma un balss 

sakaru pakalpojuma sniegšana, kā noteikts 

79., 80. un 81. pantā, vai esošo universālo 

pakalpojumu turpināšana, kā noteikts 

82. pantā, var radīt negodīgu 

apgrūtinājumu pakalpojumu sniedzējiem, 

kas sniedz šādus pakalpojumus un pieprasa 

kompensāciju, tās var aprēķināt šī 

pakalpojuma sniegšanas neto izmaksas. 

 

Grozījums Nr.  148 

Direktīvas priekšlikums 

84. pants – 1. punkts – 2. daļa – a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) aprēķina universālā pakalpojuma 

saistību neto izmaksas, ņemot vērā 

jebkuras tirgus priekšrocības, kādas ir 

uzņēmumam, kas nodrošina saskaņā ar 79. 

panta 2. punktu noteikto funkcionālas 

interneta piekļuves pakalpojumu un balss 

sakaru pakalpojumu, kā noteikts 79., 80. un 

a) aprēķina universālā pakalpojuma 

saistību neto izmaksas, ņemot vērā 

jebkuras tirgus priekšrocības, kādas ir 

pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina 

saskaņā ar 79. panta 2. punktu noteikto 

interneta piekļuves pakalpojumu un balss 

sakaru pakalpojumu, kā noteikts 79., 80. un 
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81. pantā, vai turpina esošos universālos 

pakalpojumus, kā noteikts 82. pantā, 

saskaņā ar VII pielikumu; vai 

81. pantā, vai turpina esošos universālos 

pakalpojumus, kā noteikts 82. pantā, 

saskaņā ar VII pielikumu; vai 

 

Grozījums Nr.  149 

Direktīvas priekšlikums 

85. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja, pamatojoties uz 84. pantā minēto neto 

izmaksu aprēķinu, valsts regulatīvās 

iestādes atklāj, ka uzņēmums ir pakļauts 

negodīgam apgrūtinājumam, dalībvalstis 

pēc attiecīgā uzņēmuma pieprasījuma 

izlemj ieviest mehānismu, lai kompensētu 

šim uzņēmumam noteiktās neto izmaksas 

saskaņā ar pārskatāmiem noteikumiem no 

valsts finansējuma. Var finansēt tikai 79., 

81. un 82. pantā minēto saistību neto 

izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar 84. 

pantu. 

Ja, pamatojoties uz 84. pantā minēto neto 

izmaksu aprēķinu, valsts regulatīvās 

iestādes atklāj, ka uzņēmums ir pakļauts 

negodīgam apgrūtinājumam, dalībvalstis 

pēc attiecīgā uzņēmuma pieprasījuma 

izlemj ieviest mehānismu, lai kompensētu 

šim uzņēmumam noteiktās neto izmaksas 

saskaņā ar pārskatāmiem noteikumiem no 

valsts finansējuma. 

 

Grozījums Nr.  150 

Direktīvas priekšlikums 

85. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Atkāpjoties no 1. punkta, 

dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt 

mehānismu, ar ko universālā 

pakalpojuma saistību neto izmaksas, kas 

izriet no 81. pantā noteiktajām saistībām, 

sadala starp elektronisko sakaru tīklu un 

pakalpojumu nodrošinātājiem un 

uzņēmumiem, kuri sniedz informācijas 

sabiedrības pakalpojumus, kā definēts 

Direktīvā 2000/31/EK. 

 

Grozījums Nr.  151 

Direktīvas priekšlikums 

85. pants – 1.b daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b Dalībvalstis, kuras pieņem vai 

saglabā šādu mehānismu, tā darbību 

pārskata vismaz ik pēc trim gadiem, lai 

noteiktu, kuras neto izmaksas ir jāturpina 

sadalīt saskaņā ar mehānismu un kuras 

jānodala, lai tās kompensētu no 

publiskajiem fondiem. 

 

Grozījums Nr.  152 

Direktīvas priekšlikums 

85. pants – 1.c daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.c Var finansēt tikai 79., 81. un 82. 

pantā minēto saistību neto izmaksas, kas 

ir noteiktas saskaņā ar 84. pantu. 

 

Grozījums Nr.  153 

Direktīvas priekšlikums 

85. pants – 1.d daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.d Ja neto izmaksas ir sadalītas 

saskaņā ar 1.a punktu, dalībvalstis 

nodrošina, ka tiek ieviests sadales 

mehānisms, ko administrē valsts 

regulatīvā iestāde vai no labumguvējiem 

neatkarīga struktūra, kuru pārrauga 

valsts regulatīvā iestāde. 

 

Grozījums Nr.  154 

Direktīvas priekšlikums 

85. pants – 1.e daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.e Sadales mehānismā ievēro 

pārskatāmības, minimālā tirgus 
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izkropļojuma, nediskriminācijas un 

samērīguma principu saskaņā ar 

IV pielikuma B daļas principiem. 

Dalībvalstis var izvēlēties neprasīt 

iemaksas no atsevišķu veidu uzņēmumiem 

vai no uzņēmumiem, kuru apgrozījums ir 

mazāks par valstī noteikto limitu. 

 

Grozījums Nr.  155 

Direktīvas priekšlikums 

85. pants – 1.f daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.f Visi maksājumi, kas ir saistīti ar 

universālā pakalpojuma saistību izmaksu 

sadali, ir nošķirti un noteikti atsevišķi 

katram uzņēmumam. Šādus maksājumus 

neuzliek uzņēmumiem vai neiekasē no 

uzņēmumiem, kas nesniedz pakalpojumus 

tās dalībvalsts teritorijā, kas ir noteikusi 

sadales mehānismu. 

 

Grozījums Nr.  156 

Direktīvas priekšlikums 

86. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja universālā pakalpojuma saistību 

neto izmaksas aprēķināmas saskaņā ar 85. 

pantu, valsts regulatīvās iestādes nodrošina 

to, ka neto izmaksu aprēķināšanas principi, 

ietverot sīkas ziņas par izmantojamo 

metodiku, ir publiski pieejami. 

1. Ja universālā pakalpojuma saistību 

neto izmaksas aprēķināmas saskaņā ar 

84. pantu, valsts regulatīvās iestādes 

nodrošina to, ka neto izmaksu 

aprēķināšanas principi, ietverot sīkas ziņas 

par izmantojamo metodiku, ir publiski 

pieejami. 

 

Grozījums Nr.  157 

Direktīvas priekšlikums 

87. pants – 6. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Dalībvalstis veicina numerācijas 

resursu attālinātu nodrošināšanu – ja tā ir 

tehniski iespējama –, lai vienkāršotu 

elektronisko sakaru tīklu vai pakalpojumu 

nodrošinātāju maiņu galalietotājiem, kas 

nav patērētāji, it sevišķi mašīnas-mašīnas 

sakaru pakalpojumu nodrošinātājiem un 

lietotājiem. 

6. Dalībvalstis veicina numerācijas 

resursu attālinātu nodrošināšanu ― ja tā ir 

tehniski iespējama ―, lai galalietotājiem 

vienkāršotu pāriešanu starp elektronisko 

sakaru tīklu vai pakalpojumu 

nodrošinātājiem, it sevišķi mašīnas-

mašīnas sakaru pakalpojumu 

nodrošinātājiem un lietotājiem. 

 

Grozījums Nr.  158 

Direktīvas priekšlikums 

III sadaļa – 91.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 91.a pants 

 Izņēmuma klauzula 

 III sadaļu, izņemot 92. un 93. pantu, 

nepiemēro numurneatkarīgiem 

starppersonu sakaru pakalpojumu 

sniedzējiem, kas ir mikrouzņēmumi, kā 

definēts Komisijas Ieteikumā 

2003/361/EK. 

 

Grozījums Nr.  159 

Direktīvas priekšlikums 

92. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Elektronisko sakaru tīklu vai pakalpojumu 

nodrošinātāji galalietotājiem attiecībā uz 

piekļuvi vai izmantošanu nenosaka 

nekādas diskriminējošas prasības vai 

nosacījumus, pamatojoties uz galalietotāja 

valstspiederību vai dzīvesvietu, ja vien 

šādas atšķirības nav objektīvi pamatotas. 

Elektronisko sakaru tīklu vai pakalpojumu 

nodrošinātāji galalietotājiem Savienībā 

attiecībā uz piekļuvi vai izmantošanu 

nenosaka nekādas diskriminējošas prasības 

vai nosacījumus, pamatojoties uz 

galalietotāja valstspiederību, dzīvesvietu 

vai darījumdarbības vietu, ja vien šādas 

atšķirības nav objektīvi pamatotas. 
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Grozījums Nr.  160 

Direktīvas priekšlikums 

92.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 92.a pants 

 Zvanu veikšana Savienības teritorijā 

 1.  Publiski pieejamu numuratkarīgo 

starppersonu sakaru pakalpojumu 

sniedzēji nepiemēro tarifus Savienības 

teritorijā fiksēto un mobilo sakaru 

pakalpojumiem, kuru saņēmēji atrodas 

citā dalībvalstī, kurā ir augstāki tarifi par 

pakalpojumiem, kuru saņēmēji atrodas 

tajā pašā dalībvalstī, ja vien pakalpojumu 

sniedzējs nepierāda, ka tas ir pamatots ar 

atšķirīgiem savienojuma pabeigšanas 

tarifiem. 

 2.  BEREC līdz ... (seši mēneši pēc šīs 

direktīvas stāšanās spēkā), apspriežoties 

ar ieinteresētajām personām un cieši 

sadarbojoties ar Komisiju, pieņem 

pamatnostādnes par šādu 1. punktā 

minēto objektīvi pamatoto atšķirīgo 

izmaksu atgūšanu. Šādas pamatnostādnes 

nodrošina, ka visas atšķirības ir stingri 

balstītas uz pašreizējām tiešajām 

izmaksām, kas pakalpojumu sniedzējam 

rodas, sniedzot pārrobežu pakalpojumus. 

 3. Eiropas Komisija līdz ... (viens 

gads pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā un 

turpmāk reizi gadā) sniedz ziņojumu par 

1. punktā noteikto pienākumu 

piemērošanu, ietverot novērtējumu par 

Savienības teritorijā sniegto sakaru 

pakalpojumu tarifu izmaiņām. 

 

Grozījums Nr.  161 

Direktīvas priekšlikums 

93. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valstu pasākumos attiecībā uz 

galalietotāju piekļuvi pakalpojumiem un 

lietotnēm vai to izmantošanu ar 

elektronisko sakaru tīklu starpniecību ir 

jāievēro pamattiesības un pamatbrīvības, 

kā tās garantē Eiropas Savienības 

Pamattiesību harta un Savienības tiesību 

aktu vispārīgie principi. 

1. Valstu pasākumos attiecībā uz 

galalietotāju piekļuvi pakalpojumiem un 

lietotnēm vai to izmantošanu ar 

elektronisko sakaru tīklu starpniecību ir 

jāievēro pamattiesības un pamatbrīvības, 

kā tās garantē Eiropas Savienības 

Pamattiesību harta (turpmāk “Harta”) un 

Savienības tiesību aktu vispārīgie principi. 

 

Grozījums Nr.  162 

Direktīvas priekšlikums 

93. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Jebkuru no minētajiem 

pasākumiem attiecībā uz galalietotāju 

piekļuvi pakalpojumiem un lietotnēm vai 

to lietošanu, izmantojot elektronisko sakaru 

tīklus, kurš varētu ierobežot šīs 

pamattiesības un pamatbrīvības, var veikt 

vienīgi tad, ja tas ir noteikts tiesību aktos 

un respektē šo tiesību un brīvību būtību, ir 

piemērots, samērīgs un vajadzīgs un patiesi 

atbilst vispārējas nozīmes mērķiem, ko 

atzinusi Savienība, vai vajadzībai aizsargāt 

citu personu tiesības un brīvības saskaņā ar 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 

52. panta 1. punktu un Savienības tiesību 

aktu vispārīgajiem principiem, tostarp 

efektīvu tiesisko aizsardzību un taisnīgu 

tiesu. Tādējādi šos pasākumus var veikt 

vienīgi tad, ja tiek pienācīgi respektēts 

nevainīguma prezumpcijas princips un 

tiesības uz privātumu. Nodrošina 

iepriekšēju taisnīgu un objektīvu 

procedūru, tostarp iesaistītās personas vai 

iesaistīto personu tiesības tikt uzklausītam, 

ņemot vērā vajadzību pienācīgi pamatotos 

steidzamības gadījumos nodrošināt 

atbilstīgus apstākļus un procedūras 

pasākumus atbilstīgi Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartai. Garantē tiesības uz 

2. Jebkuru no pasākumiem attiecībā 

uz galalietotāju piekļuvi pakalpojumiem un 

lietotnēm vai to lietošanu, izmantojot 

elektronisko sakaru tīklus, kurš varētu 

ierobežot Hartā atzīto tiesību un brīvību 

izmantošanu, var veikt vienīgi tad, ja tas ir 

noteikts tiesību aktos un respektē šīs 

tiesības un brīvības, ir piemērots, samērīgs 

un vajadzīgs un patiesi atbilst vispārējas 

nozīmes mērķiem, ko atzinusi Savienība, 

vai vajadzībai aizsargāt citu personu 

tiesības un brīvības saskaņā ar Hartas 

52. panta 1. punktu un Savienības tiesību 

aktu vispārīgajiem principiem, tostarp 

tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību un 

taisnīgu tiesu. Tādējādi šos pasākumus var 

veikt vienīgi tad, ja tiek pienācīgi 

respektēts nevainīguma prezumpcijas 

princips un tiesības uz privātumu. 

Nodrošina iepriekšēju taisnīgu un 

objektīvu procedūru, tostarp iesaistītās 

personas vai iesaistīto personu tiesības tikt 

uzklausītam, ņemot vērā vajadzību 

pienācīgi pamatotos steidzamības 

gadījumos nodrošināt atbilstīgus apstākļus 

un procedūras pasākumus atbilstīgi Hartai. 

Garantē tiesības uz efektīvu un savlaicīgu 

tiesas izskatīšanu. 
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efektīvu un savlaicīgu tiesas izskatīšanu. 

 

Grozījums Nr.  163 

Direktīvas priekšlikums 

93. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Saskaņā ar Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartas 7., 8. un 11. pantu un 

52. panta 1. punktu dalībvalstis neuzliek 

pienākumu visaptveroši un nediferencēti 

saglabāt informāciju par visu abonentu 

un reģistrēto lietotāju datu plūsmu un 

atrašanās vietas datiem saistībā ar to 

elektroniskajiem sakariem. 

 

Grozījums Nr.  164 

Direktīvas priekšlikums 

94. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis savos valsts tiesību aktos 

nepatur spēkā vai neievieš tādus 

galalietotāju aizsardzības noteikumus 

jautājumos, uz ko attiecas šī sadaļa, kuri 

atšķiras no šajā sadaļā paredzētajiem 

noteikumiem, tostarp stingrākus vai mazāk 

stingrus noteikumus, lai nodrošinātu 

atšķirīgu aizsardzības līmeni, ja vien šajā 

sadaļā nav noteikts citādi. 

Dalībvalstis savos valsts tiesību aktos 

nepatur spēkā vai neievieš tādus 

galalietotāju aizsardzības noteikumus vai 

vispārējās atļaujas nosacījumus 

jautājumos, uz ko attiecas šī sadaļa, kuri 

atšķiras no šajā sadaļā paredzētajiem 

noteikumiem, tostarp stingrākus vai mazāk 

stingrus noteikumus, lai nodrošinātu 

atšķirīgu aizsardzības līmeni, ja vien šajā 

sadaļā nav noteikts citādi. 

 

Grozījums Nr.  165 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – -1. punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 –1. Šajā pantā noteiktās informēšanas 

prasības, tostarp līguma kopsavilkums, ir 

neatņemamu galīgā līguma daļa un 
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papildina Direktīvā 2011/83/ES noteiktās 

informēšanas prasības. Dalībvalstis 

nodrošina, ka šajā pantā minēto 

informāciju sniedz skaidrā, visaptverošā 

un viegli pieejamā veidā. Pēc patērētāja 

vai citu galalietotāju pieprasījuma 

nodrošina arī informācijas kopiju, kas 

ierakstīta ilglietojamā nesējā un 

galalietotājiem ar invaliditāti pieejamos 

formātos. 

 

Grozījums Nr.  166 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pirms patērētājs uzņemas saistības 

saskaņā ar līgumu vai citu attiecīgu 

piedāvājumu, tādu publiski pieejamu 

elektronisko sakaru pakalpojumu, kas nav 

numurneatkarīgi starppersonu sakaru 

pakalpojumi, sniedzēji skaidri un 

saprotami sniedz Direktīvas 2011/83/ES 5. 

un 6. pantā prasīto informāciju neatkarīgi 

no jebkāda veicamā maksājuma summas 

un turpmāk norādīto informāciju: 

1. Pirms patērētājs uzņemas saistības 

saskaņā ar līgumu vai citu attiecīgu 

piedāvājumu, kam piemēro jebkāda veida 

atlīdzību, interneta piekļuves pakalpojumu, 

publiski pieejamu starppersonu sakaru 

pakalpojumu un apraidē izmantotu 

pārraidīšanas pakalpojumu sniedzēji 

attiecīgā gadījumā sniedz patērētājam šādu 
informāciju, ciktāl šī informācija attiecas 

uz sniedzamo pakalpojumu: 

 

Grozījums Nr.  167 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) pakalpojuma minimālais kvalitātes 

līmenis, ciktāl tāds tiek piedāvāts, un 

saskaņā ar BEREC vadlīnijām, kas 

jāpieņem pēc apspriešanās ar 

ieinteresētajām personām un ciešā 

sadarbībā ar Komisiju, attiecībā uz: 

i) pakalpojuma minimālais kvalitātes 

līmenis, ciktāl tāds tiek piedāvāts, un 

saskaņā ar BEREC vadlīnijām, kas 

jāpieņem atbilstīgi 97. panta 2. punkta 

noteikumiem pēc apspriešanās ar 

ieinteresētajām personām un ciešā 

sadarbībā ar Komisiju, attiecībā uz: 

– interneta piekļuves pakalpojumiem: 

vismaz latentums, trīce, pakešu zudums, 

– interneta piekļuves pakalpojumiem: 

vismaz latentums, trīce, pakešu zudums, 

– publiski pieejamiem – publiski pieejamiem 
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numuratkarīgiem starppersonu sakaru 

pakalpojumiem: vismaz pirmā 

savienojuma nodrošināšanas laiks, atteices 

iespējamība, izsaukuma signalēšanas 

kavējumi un 

numuratkarīgiem starppersonu sakaru 

pakalpojumiem – vismaz pirmā 

savienojuma nodrošināšanas laiks, atteices 

iespējamība, izsaukuma signalēšanas 

kavējumi atbilstīgi šīs direktīvas 

IX pielikumam un 

– pakalpojumiem, kas nav interneta 

piekļuves pakalpojumi Regulas (ES) 

2015/2120 3. panta 5. punkta nozīmē: 

konkrētie nodrošinātie kvalitātes parametri, 

– pakalpojumiem, kas nav interneta 

piekļuves pakalpojumi Regulas (ES) 

2015/2120 3. panta 5. punkta nozīmē: 

konkrētie nodrošinātie kvalitātes parametri. 

 Ja pakalpojuma minimālais kvalitātes 

līmenis netiek piedāvāts, to attiecīgi 

norāda. 

 

Grozījums Nr.  168 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) neskarot galalietotāju tiesības lietot 

galiekārtas pēc savas izvēles saskaņā ar 

Regulas (ES) 2015/2120 3. panta 1. 

punktu, visi ierobežojumi, ko pakalpojumu 

sniedzējs noteicis attiecībā uz nodrošināto 

galiekārtu izmantošanu; 

ii) neskarot galalietotāju tiesības lietot 

galiekārtas pēc savas izvēles saskaņā ar 

Regulas (ES) 2015/2120 3. panta 

1. punktu, visas nodevas un ierobežojumi, 

ko pakalpojumu sniedzējs noteicis attiecībā 

uz nodrošināto galiekārtu izmantošanu, un 

attiecīgā gadījumā īsa tehniskā 

informācija, kas nepieciešama patērētāja 

izvēlētā aprīkojuma pienācīgai darbībai; 

 

Grozījums Nr.  169 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) visi kompensācijas un 

atlīdzinājuma noteikumi, kas piemērojami, 

ja līgumā norādītais pakalpojumu 

kvalitātes līmenis nav nodrošināts; 

b) visi kompensācijas un 

atlīdzinājuma noteikumi, tostarp attiecīgā 

gadījumā sniedzot skaidru atsauci uz 

tiesību aktos paredzētajām patērētāju 

tiesībām, kas piemērojami, ja līgumā 

norādītais pakalpojumu kvalitātes līmenis 

nav nodrošināts vai ja notiek drošības 

incidents, par kuru paziņots pakalpojumu 
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sniedzējam un kuru ir izraisījušas 

programmatūras vai aparatūras 

nepilnības, kuru novēršanai ražotājs vai 

izstrādātājs ir nodrošinājis korekcijas un 

kuras pakalpojumu sniedzējs nav nedz 

ieviesis, nedz veicis kādus citus 

piemērotus pretpasākumus; 

 

Grozījums Nr.  170 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) kā daļa no informācijas par cenu: c) kā daļa no informācijas par cenu un 

atlīdzības līdzekļiem: 

 

Grozījums Nr.  171 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) sīka informācija par tarifu plāniem 

saskaņā ar līgumu, kā arī attiecīgā 

gadījumā ietvertais sakaru apjoms (MB, 

minūtes, īsziņas) norēķinu periodā un 

papildu sakaru vienību cena, 

i) sīka informācija par konkrētu tarifu 

plānu vai plāniem saskaņā ar līgumu, katra 

šāda tarifu plāna gadījumā — piedāvāto 

pakalpojumu veidi, tostarp attiecīgā 

gadījumā ietvertais sakaru apjoms (MB, 

minūtes, īsziņas) norēķinu periodā un 

papildu sakaru vienību cena, 

 

Grozījums Nr.  172 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ia punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ia) tāda tarifa plāna vai plānu 

gadījumā, kuri ietver iepriekš noteiktu 

sakaru apjomu, patērētājiem nodrošināta 

iespēja iepriekšējā rēķina sagatavošanas 

periodā neizmantoto sakaru apjomu 

pārcelt uz nākamo rēķina sagatavošanas 
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periodu, 

 

Grozījums Nr.  173 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ib punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ib) procedūras rēķinu pārredzamības 

nodrošināšanai un patēriņa līmeņa 

uzraudzībai, 

 

Grozījums Nr.  174 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ic punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ic) neskarot Regulas 2016/679 

13. pantu, informācija par to, kādi 

personas dati ir nepieciešami pirms 

pakalpojuma izpildes vai tiek apkopoti 

saistībā ar pakalpojuma sniegšanu; 

 

Grozījums Nr.  175 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iv punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iv) sīka informācija par garantijas 

remonta un tehniskās apkopes maksām un 

iv) sīka informācija par garantijas 

remonta, tehniskās apkopes un patērētāju 

atbalsta dienesta maksām un 

 

Grozījums Nr.  176 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) ar pakalpojumu sniedzēja maiņu un ii) ar pakalpojumu sniedzēja maiņu un 
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numuru un citu identifikatoru saglabāšanu 

saistītās maksas, tostarp kompensācijas un 

atlīdzinājuma piešķiršanas kārtība par 

pakalpojumu sniedzēja maiņas kavējumiem 

vai ļaunprātīgu izmantošanu, 

numuru un citu identifikatoru saglabāšanu 

saistītās procedūras un maksas, tostarp 

kompensācijas un atlīdzinājuma 

piešķiršanas kārtība par pakalpojumu 

sniedzēja maiņas kavējumiem vai 

ļaunprātīgu izmantošanu, 

 

Grozījums Nr.  177 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iii punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iii) maksas par līguma izbeigšanu 

pirms termiņa beigām, tostarp izmaksu 

atgūšana attiecībā uz galiekārtām un 

citām reklāmas kampaņas piedāvājuma 

priekšrocībām, 

iii) maksas par līguma izbeigšanu 

pirms termiņa beigām, tostarp informācija 

par galiekārtu atbloķēšanu, un izmaksu 

atgūšana attiecībā uz galiekārtām, 

 

Grozījums Nr.  178 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iv punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iv) attiecībā uz pakalpojumu 

komplektiem – komplekta vai tā elementu 

anulēšanas noscījumi; 

iv) attiecībā uz pakalpojumu 

komplektiem – komplekta vai tā elementu 

anulēšanas noscījumi (vajadzības 

gadījumā); 

 

Grozījums Nr.  179 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 1. punkts – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) līdzekļi domstarpību izšķiršanas 

procedūru uzsākšanai saskaņā ar 25. pantu; 

f) līdzekļi domstarpību, tostarp valsts 

mēroga un pārrobežu domstarpību, 
izšķiršanas procedūru uzsākšanai saskaņā 

ar 25. pantu; 
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Grozījums Nr.  180 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 2. punkts – 1. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– visi ierobežojumi, kas tehnisko 

iespēju trūkuma rezultātā attiecas uz 

piekļuvi neatliekamās palīdzības 

dienestiem un/vai zvanītāja atrašanās vietas 

informāciju; 

– visi ierobežojumi, kas tehnisko 

iespēju trūkuma rezultātā attiecas uz 

piekļuvi neatliekamās palīdzības 

dienestiem un/vai zvanītāja atrašanās vietas 

informāciju, ciktāl pakalpojums sniedz 

galalietotājiem iespēju veikt vietējos 

zvanus uz numuru valsts numerācijas 

plānā; 

 

Grozījums Nr.  181 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šā panta 1. un 2. punktu piemēro 

arī mikrouzņēmumiem un mazajiem 

uzņēmumiem kā galalietotājiem, ja vien tie 

nav nepārprotami piekrituši atteikties no 

šo noteikumu vai to daļas izmantošanas. 

3. Šā panta 1, 2. un 6. punktu piemēro 

arī mikrouzņēmumiem vai mazajiem 

uzņēmumiem un bezpeļņas organizācijām 

kā galalietotājiem, ja vien tie nav skaidri 

piekrituši atteikties no šo noteikumu vai to 

daļas izmantošanas. 

 

Grozījums Nr.  182 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Līdz [spēkā stāšanās datums + 12 

mēneši] BEREC pieņem lēmumu par 

līguma kopsavilkuma veidni, kurā norādīti 

galvenie informācijas prasību elementi 

saskaņā ar 1. un 2. punktu. Šie galvenie 

elementi ietver vismaz pilnīgu informāciju 

par: 

5. Līdz [spēkā stāšanās datums + 12 

mēneši] Komisija, apspriežoties ar 

BEREC, pieņem līguma kopsavilkuma 

veidni, kurā norādīti galvenie informācijas 

prasību elementi saskaņā ar 1. un 

2. punktu. Šie galvenie elementi ietver 

vismaz informācijas kopsavilkumu par: 

(a) pakalpojumu sniedzēja nosaukumu 

un adresi; 

(a) pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, 

adresi un kontaktinformāciju, kā arī 

sūdzību iesniegšanai paredzētu 
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kontaktinformāciju, ja tā atšķiras; 

(b) katra sniegtā pakalpojuma 

galvenajām iezīmēm; 

(b) katra sniegtā pakalpojuma 

galvenajām iezīmēm; 

(c) attiecīgajām cenām; (c) attiecīgajām cenām; 

(d) līguma termiņu un līguma 

atjaunošanas un izbeigšanas nosacījumiem 

(d) līguma termiņu un līguma 

atjaunošanas un izbeigšanas nosacījumiem 

(e) apmēru, kādā produkti un 

pakalpojumi ir paredzēti galalietotājiem 

invalīdiem; 

(e) apmēru, kādā produkti un 

pakalpojumi ir paredzēti galalietotājiem 

invalīdiem; 

(f) attiecībā uz interneta piekļuves 

pakalpojumiem – Regulas (ES) 2015/2120 

4. panta 1. punktā prasīto informāciju. 

(f) attiecībā uz interneta piekļuves 

pakalpojumiem – Regulas (ES) 2015/2120 

4. panta 1. punktā prasīto informāciju. 

 Veidne nepārsniedz vienu A4 lappusi. Tā 

ir viegli lasāma. Ja vienā līgumā ietverts 

vairāku dažādu pakalpojumu komplekts, 

var pievienot papildu lappuses, tomēr 

kopā dokuments nepārsniedz trīs 

lappuses. 

 Komisija var pieņemt īstenošanas aktu, 

norādot sīkāku informāciju par šajā 

punktā minēto veidni. Šo īstenošanas aktu 

pieņem saskaņā ar 110. panta 4. punktā 

minēto pārbaudes procedūru. 

Pakalpojumu sniedzēji, uz kuriem attiecas 

1.–4. punktā noteiktie pienākumi, pienācīgi 

aizpilda šo līguma kopsavilkuma veidni, 

norādot prasīto informāciju, un pirms 

līgums noslēgšanas iesniedz to 

patērētājiem, mikrouzņēmumiem un 

mazajiem uzņēmumiem. Līguma 

kopsavilkums kļūst līguma neatņemama 

daļa. 

Pakalpojumu sniedzēji, uz kuriem attiecas 

1.–4. punktā noteiktie pienākumi, pienācīgi 

aizpilda šo līguma kopsavilkuma veidni, 

norādot piemērojamo informāciju, un 

pirms līgums noslēgšanas bez liekas 

kavēšanās iesniedz to patērētājiem, 

mikrouzņēmumiem, mazajiem 

uzņēmumiem un attiecīgā gadījumā 

bezpeļņas organizācijām. 

 

Grozījums Nr.  183 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzēji un publiski pieejamu 

numuratkarīgu starppersonu sakaru 

pakalpojumu sniedzēji piedāvā 

6. Interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzēji un publiski pieejamu 

numuratkarīgu starppersonu sakaru 

pakalpojumu sniedzēji piedāvā 
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galalietotājiem iespēju uzraudzīt un 

kontrolēt, kā tiek izmantots katrs no 

pakalpojumiem, par kuriem norēķinās, 

pamatojoties uz to izmantošanas ilgumu 

vai apjomu. Šī iespēja ietver piekļuvi 

savlaicīgai informācijai par tarifu plānā 

iekļauto pakalpojumu patēriņa līmeni. 

patērētājiem iespēju uzraudzīt un 

kontrolēt, kā tiek izmantots katrs no 

pakalpojumiem, par kuriem norēķinās, 

pamatojoties uz to izmantošanas ilgumu 

vai apjomu. Šī iespēja ietver piekļuvi 

savlaicīgai informācijai par tarifu plānā 

iekļauto pakalpojumu patēriņa līmeni. 

Interneta piekļuves pakalpojumu un 

publiski pieejamu numuratkarīgu 

starppersonu sakaru pakalpojumu 

sniedzēji pēc pieprasījuma un ne vēlāk kā 

3 mēnešus pirms līguma termiņa beigām 

nodrošina patērētājiem konsultācijas par 

vislabākajiem tarifiem saistībā ar 

sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

Grozījums Nr.  184 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Dalībvalstis savos tiesību aktos var 

saglabāt vai ieviest interneta piekļuves 

pakalpojumiem, publiski pieejamiem 

numuratkarīgo starppersonu sakaru 

pakalpojumiem un apraidē izmantotiem 

pārraidīšanas pakalpojumiem 

piemērojamas papildu prasības, lai 

saistībā ar šā panta 1. un 2. punktā 

minētajām informēšanas prasībām 

patērētājiem nodrošinātu augstāku 

aizsardzības līmeni. Dalībvalstis savos 

tiesību aktos var arī saglabāt vai ieviest 

noteikumus, ar ko uz laiku liegtu turpināt 

attiecīgā pakalpojuma izmantošanu, ja tas 

pārsniedz finanšu vai apjoma limitu, ko 

noteikusi kompetentā iestāde.  

 

Grozījums Nr.  185 

Direktīvas priekšlikums 

96. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvās iestādes 

nodrošina, ka VIII pielikumā minēto 

informāciju skaidrā, visaptverošā un viegli 

pieejamā veidā publicē uzņēmumi, kuri 

sniedz publiski pieejamus elektronisko 

sakaru pakalpojumus, kas nav 

numurneatkarīgi starppersonu sakaru 

pakalpojumi, vai pati valsts regulatīvā 

iestāde. Valsts regulatīvās iestādes var 

noteikt papildu prasības, kas attiecas uz 

veidu, kā minētā informācija ir 

publicējama. 

1. Valsts regulatīvās iestādes 

nodrošina, ka gadījumā, ja attiecīgo 

pakalpojumu sniegšanai piemēro 

noteikumus un nosacījumus, VIII 

pielikumā minēto informāciju skaidrā, 

visaptverošā, mašīnlasāmā un viegli 

pieejamā veidā, tostarp jo īpaši 

galalietotājiem ar invaliditāti viegli 

pieejamā veidā, publicē pakalpojumu 

sniedzēji, kuri nodrošina interneta 

piekļuves pakalpojumus, publiski 

pieejamus starppersonu sakaru 

pakalpojumus un apraidē izmantotos 

pārraidīšanas pakalpojumus. Šo 

informāciju regulāri atjaunina. Valsts 

regulatīvās iestādes savas valsts tiesību 

aktos var saglabāt vai ieviest papildu 

prasības saistībā ar šajā punktā 

noteiktajām pārredzamības prasībām. 

 

Grozījums Nr.  186 

Direktīvas priekšlikums 

96. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts regulatīvās iestādes nodrošina, ka 

galalietotājiem bez maksas ir pieejams 

vismaz viens neatkarīgs salīdzināšanas 

rīks, kas ļauj tiem salīdzināt un izvērtēt 

dažādu publiski pieejamu elektronisko 

sakaru pakalpojumu, kas nav 

numurneatkarīgi starppersonu sakaru 

pakalpojumi, cenas un tarifus, kā arī 

pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. 

Valsts regulatīvās iestādes nodrošina, ka 

galalietotājiem bez maksas ir pieejams 

vismaz viens neatkarīgs salīdzināšanas 

rīks, kas ļauj tiem salīdzināt un izvērtēt 

dažādu interneta piekļuves pakalpojumu 

un publiski pieejamu numuratkarīgo 
starppersonu sakaru pakalpojumu cenas un 

tarifus, kā arī attiecīgā gadījumā salīdzināt 

un izvērtēt indikatīvus rādītājus par 
pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. 

 

Grozījums Nr.  187 

Direktīvas priekšlikums 

96. pants – 2. punkts – 2. daļa – b punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) skaidri norāda, kas ir to īpašnieki 

un ekspluatanti; 

(b) skaidri norāda, kas ir 

salīdzināšanas rīka īpašnieki un 

ekspluatanti; 

 

Grozījums Nr.  188 

Direktīvas priekšlikums 

96. pants – 2. punkts – 2. daļa – ga punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ga) ietver cenas un tarifus, kā arī 

pakalpojuma sniegšanas kvalitāti 

galalietotājiem, kas ir uzņēmumi, un 

galalietotājiem, kas ir patērētāji; 

 

Grozījums Nr.  189 

Direktīvas priekšlikums 

96. pants – 2. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Salīdzināšanas rīkus, kuri atbilst a)–g) 

apakšpunkta prasībām, pēc pieprasījuma 

sertificē valsts regulatīvās iestādes. Trešām 

personām ir tiesības bez maksas izmantot 

informāciju, ko publicē uzņēmumi, kuri 

sniedz publiski pieejamus elektronisko 

sakaru pakalpojumus, kas nav 

numurneatkarīgi starppersonu sakaru 

pakalpojumi, nolūkā darīt pieejamus šādus 

neatkarīgus salīdzināšanas rīkus. 

Salīdzināšanas rīkus, kuri atbilst a)–g) 

apakšpunkta prasībām, pēc šo rīku 

nodrošinātāja pieprasījuma sertificē valsts 

regulatīvās iestādes. Trešām personām ir 

tiesības bez maksas un atvērtos datu 

formātos izmantot informāciju, ko publicē 

interneta piekļuves pakalpojumu vai 

publiski pieejamo numuratkarīgo 
starppersonu sakaru pakalpojumu 

sniedzēji, nolūkā darīt pieejamus šādus 

neatkarīgus salīdzināšanas rīkus. 

 

Grozījums Nr.  190 

Direktīvas priekšlikums 

96. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis var prasīt, lai 3. Dalībvalstis var prasīt, lai gan 
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uzņēmumi, kas sniedz interneta piekļuves 

pakalpojumus vai publiski pieejamus 

numuratkarīgus starppersonu sakaru 

pakalpojumus, pašreizējiem un jauniem 

galalietotājiem attiecīgā gadījumā bez 

maksas sniegtu informāciju, kas sabiedrībā 

rada plašu ieinteresētību, izmantojot tos 

pašus līdzekļus, kurus uzņēmumi lieto 

ikdienas saziņā ar galalietotājiem. Šādā 

gadījumā informāciju, kas sabiedrībā rada 

plašu ieinteresētību, standarta formātā 

sniedz attiecīgās publiskās iestādes, un tā 

cita starpā aptver šādus tematus: 

valsts iestādes, gan pakalpojumu 

sniedzēji, kas sniedz interneta piekļuves 

pakalpojumus, publiski pieejamus 

numuratkarīgus starppersonu sakaru 

pakalpojumus vai abus minētos 
pakalpojumus, pašreizējiem un jauniem 

galalietotājiem attiecīgā gadījumā bez 

maksas sniegtu informāciju, kas sabiedrībā 

rada plašu ieinteresētību, izmantojot tos 

pašus līdzekļus, kurus uzņēmumi lieto 

ikdienas saziņā ar galalietotājiem. Šādā 

gadījumā informāciju, kas sabiedrībā rada 

plašu ieinteresētību, standarta formātā 

sniedz attiecīgās publiskās iestādes, un tā 

cita starpā aptver šādus tematus: 

 

Grozījums Nr.  191 

Direktīvas priekšlikums 

96. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) parastākie veidi, kā interneta 

piekļuves pakalpojumus un publiski 

pieejamus numuratkarīgus starppersonu 

sakaru pakalpojumus lieto, lai iesaistītos 

nelikumīgās darbībās vai izplatītu kaitīgu 

saturu, jo īpaši, ja tas var skart citu cilvēku 

tiesību un brīvību respektēšanu, tostarp 

autortiesību un blakustiesību pārkāpumi, 

un to krimināltiesiskās sekas; un 

(a) parastākie veidi, kā interneta 

piekļuves pakalpojumus un publiski 

pieejamus numuratkarīgus starppersonu 

sakaru pakalpojumus lieto, lai iesaistītos 

nelikumīgās darbībās vai izplatītu kaitīgu 

saturu, jo īpaši, ja tas var skart citu cilvēku 

tiesību un brīvību respektēšanu, tostarp 

datu aizsardzības tiesību, autortiesību un 

blakustiesību pārkāpumi, un to 

krimināltiesiskās sekas; un 

 

Grozījums Nr.  192 

Direktīvas priekšlikums 

97. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvās iestādes var 

pieprasīt interneta piekļuves pakalpojumu 

un publiski pieejamu numuratkarīgu 

starppersonu sakaru pakalpojumu 

sniedzējiem publicēt visaptverošu, 

salīdzināmu, uzticamu, ērti lietojamu un 

1. Valsts regulatīvās iestādes var 

pieprasīt interneta piekļuves pakalpojumu 

un publiski pieejamu starppersonu sakaru 

pakalpojumu sniedzējiem publicēt 

visaptverošu, salīdzināmu, uzticamu, ērti 

lietojamu un atjauninātu informāciju 
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atjauninātu informāciju galalietotājiem par 

to pakalpojumu kvalitāti un par 

pasākumiem, kas ir veikti, lai 

galalietotājiem, kas ir personas ar 

invaliditāti, nodrošinātu līdzvērtīgu 

piekļuvi.  Minēto informāciju pirms tās 

publicēšanas pēc pieprasījuma sniedz 

valsts regulatīvajai iestādei. 

galalietotājiem par sniegto pakalpojumu 

kvalitāti, ciktāl tas attiecas uz piedāvāto 

pakalpojuma minimālo kvalitātes līmeni, 
un par pasākumiem, kas ir veikti, lai 

galalietotājiem, kas ir personas ar 

invaliditāti, nodrošinātu līdzvērtīgu 

piekļuvi. Minēto informāciju pirms tās 

publicēšanas pēc pieprasījuma sniedz 

valsts regulatīvajai iestādei. Šādi 

pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanas 

pasākumi ir saskaņā ar Regulu (ES) 

2015/2120. 

 Publiski pieejamu starppersonu sakaru 

pakalpojumu sniedzēji informē patērētāju, 

ja to nodrošināto pakalpojumu kvalitāte ir 

atkarīga no kādiem ārējiem faktoriem, 

piemēram, signālu pārraides kontroles vai 

tīkla savienojamības. 

 

Grozījums Nr.  193 

Direktīvas priekšlikums 

97. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai veicinātu šā punkta konsekventu 

piemērošanu, līdz [spēkā stāšanās datums 

plus 18 mēneši] BEREC pēc apspriešanās 

ar ieinteresētajām personām un ciešā 

sadarbībā ar Komisiju pieņem vadlīnijas 

par pakalpojumu parametru, tostarp 

galalietotājiem invalīdiem svarīgo 

parametru, attiecīgo kvalitāti, 

piemērojamām mērījumu metodēm, 

informācijas publikāciju saturu un 

formātu, kā arī kvalitātes sertifikācijas 

mehānismiem. 

Lai veicinātu šā punkta un IX pielikuma 

konsekventu piemērošanu, līdz [spēkā 

stāšanās datums plus 18 mēneši] BEREC 

pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 

personām un ciešā sadarbībā ar Komisiju 

pieņem vadlīnijas, kurās sīki norādīta 

pakalpojumu parametru, tostarp 

galalietotājiem ar invaliditāti svarīgo 

parametru, attiecīgā kvalitāte, 

piemērojamās mērījumu metodes, 

informācijas publikāciju saturs un formāts, 

kā arī kvalitātes sertifikācijas mehānismi. 

Pamatojums 

Tehnisks labojums. 
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Grozījums Nr.  194 

Direktīvas priekšlikums 

98. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līguma 

izbeigšanas nosacījumi un procedūras 

neattur no pakalpojumu sniedzēja 

nomaiņas un ka līgumos, kas tiek noslēgti 

starp patērētājiem un uzņēmumiem, kuri 

sniedz publiski pieejamus elektronisko 

sakaru pakalpojumus, kas nav 

numurneatkarīgi starppersonu sakaru 

pakalpojumi, netiek prasīts sākotnējais 

saistību periods, kas pārsniedz 24 mēnešus. 

Dalībvalstis var pieņemt vai paturēt spēkā 

īsāku sākotnējā saistību perioda 

maksimālo ilgumu. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līguma 

izbeigšanas nosacījumi un procedūras 

neattur no pakalpojumu sniedzēja 

nomaiņas un ka līgumos, kas tiek noslēgti 

starp patērētājiem un pakalpojumu 

sniedzējiem, kuri nodrošina publiski 

pieejamus interneta piekļuves 

pakalpojumus, numuratkarīgus 

starppersonu sakaru pakalpojumus un 

apraidē izmantotus pārraidīšanas 

pakalpojumus, netiek prasīts saistību 

periods, kas pārsniedz 24 mēnešus. 

Dalībvalstis var pieņemt vai paturēt spēkā 

īsāku līgumsaistību perioda maksimālo 

ilgumu. Dalībvalstis var arī pieprasīt, lai 

pakalpojumu sniedzēji piedāvā 

patērētājiem iespēju parakstīt līgumu, 

kura termiņš nepārsniedz 12 mēnešus vai 

ir īsāks. 

Šo punktu nepiemēro uzstādīšanas līguma 

ilgumam, ja patērētājs atsevišķā līgumā ir 

piekritis veikt uzstādīšanas maksājumus 

par fiziskā savienojuma ierīkošanu. 

Šo punktu nepiemēro uzstādīšanas līguma 

ilgumam, ja patērētājs atsevišķā līgumā ir 

piekritis veikt uzstādīšanas maksājumus 

par fiziskā savienojuma ierīkošanu ļoti 

jaudīgos savienojamības tīklos. 

Uzstādīšanas līgumā par fiziska 

savienojuma ierīkošanu neietver 

galiekārtu vai interneta piekļuves 

pakalpojumu iekārtu, piemēram, 

maršrutētāju vai modemu, un neattur 

patērētājus izmantot savas tiesības 

saskaņā ar šo pantu. 

 

Grozījums Nr.  195 

Direktīvas priekšlikums 

98. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja līgumtiesībās vai valsts tiesību 

aktos paredzēta noteikta termiņa līguma 

2. Ja līgumtiesībās vai valsts tiesību 

aktos paredzēta noteikta termiņa līguma 
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automātiska pagarināšana, dalībvalsts 

nodrošina, ka pēc sākotnējā perioda 

beigām, ja vien patērētājs nav skaidri 

piekritis līguma pagarināšanai, 
patērētājiem ir tiesības jebkurā laikā izbeigt 

līgumu, ievērojot viena mēneša 

paziņošanas periodu un bez jebkādām 

izmaksām, izņemot maksu par 

pakalpojuma sniegšanu paziņošanas 

periodā. 

automātiska pagarināšana, dalībvalsts 

nodrošina, ka pēc šādas automātiskas 

pagarināšanas patērētājiem ir tiesības 

jebkurā laikā izbeigt līgumu, ievērojot 

ilgākais viena mēneša paziņošanas periodu 

un bez jebkādām izmaksām, izņemot 

maksas par pakalpojuma sniegšanu 

paziņošanas periodā. Pirms līguma 

termiņa automātiskas pagarināšanas 

pakalpojumu sniedzēji skaidrā veidā 

informē patērētāju par sākotnējā līguma 

termiņa beigām un par līdzekļiem, ar ko 

izbeigt līgumu, ja šāda prasība tiek 

izteikta. Pakalpojumu sniedzēji izmanto 

tos pašus līdzekļus, kādus tie parasti 

izmanto saziņā ar patērētājiem. 

 

Grozījums Nr.  196 

Direktīvas priekšlikums 

98. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šā panta 1. un 2. punkts attiecas 

arī uz galalietotājiem, kas ir 

mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi vai 

bezpeļņas organizācijas, ja vien tie nav 

skaidri piekrituši atteikties no šiem 

noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  197 

Direktīvas priekšlikums 

98. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Galalietotājiem ir tiesības izbeigt 

līgumu bez jebkādām izmaksām, ja tādu 

publiski pieejamu elektronisko sakaru 

pakalpojumu, kas nav numurneatkarīgi 

starppersonu sakaru pakalpojumi, 
sniedzējs ir paziņojis par ierosinātām 

līguma nosacījumu izmaiņām, izņemot 

gadījumus, kad ierosinātās izmaiņas nāk 

par labu tikai galalietotājam vai kad tās 

3. Galalietotājiem ir tiesības izbeigt 

līgumu bez jebkādām izmaksām, ja 

interneta piekļuves pakalpojumu, publiski 

pieejamu numuratkarīgo starppersonu 

sakaru pakalpojumu un apraidē izmantoto 

pārraidīšanas pakalpojumu sniedzējs ir 

paziņojis par ierosinātām līguma 

nosacījumu izmaiņām, izņemot gadījumus, 

kad ierosinātās izmaiņas nāk par labu tikai 
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noteikti nepieciešamas leģislatīvu vai 

regulatīvu izmaiņu īstenošanai. 

Pakalpojumu sniedzēji vismaz vienu 

mēnesi iepriekš paziņo galalietotājiem par 

visām šādām izmaiņām un vienlaikus 

sniedz tiem informāciju par to tiesībām 

izbeigt līgumu bez jebkādām izmaksām, ja 

tie nepiekrīt jaunajiem nosacījumiem. 

Dalībvalstis nodrošina, ka šādu paziņojumu 

sniedz skaidri un saprotami, izmantojot 

ilglietojamu nesēju un formātu, ko 

galalietotājs izvēlējies līguma noslēgšanas 

brīdī. 

galalietotājam vai ir vienīgi tehniska 

rakstu, vai kad tās noteikti nepieciešamas 

leģislatīvu vai regulatīvu izmaiņu 

īstenošanai. Pakalpojumu sniedzēji vismaz 

vienu mēnesi iepriekš paziņo 

galalietotājiem par visām izmaiņām 

līguma nosacījumos un vienlaikus sniedz 

tiem informāciju par to tiesībām izbeigt 

līgumu bez jebkādām izmaksām, ja tie 

nepiekrīt jaunajiem nosacījumiem. 

Dalībvalstis nodrošina, ka šādu paziņojumu 

sniedz skaidri un saprotami, izmantojot 

ilglietojamu nesēju un tos pašus saziņas 

līdzekļus, kurus pakalpojumu sniedzējs 

parasti izmanto saziņā ar patērētājiem. 

 

Grozījums Nr.  198 

Direktīvas priekšlikums 

98. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Jebkuru starp elektronisko sakaru 

pakalpojumu faktisko un līgumā 

paredzēto nodrošināšanu konstatētu 

būtisku neatbilstību, kas ir pastāvīga vai 

regulāri atkārtojas, uzskata par neizpildi, 

kas sniedz pamatu izmantot patērētājam 

pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus 

atbilstīgi valsts tiesību aktiem, tostarp 

tiesības izbeigt līgumu bez jebkādu 

izmaksu rašanās. 

 

Grozījums Nr.  199 

Direktīvas priekšlikums 

98. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja saskaņā ar šo direktīvu, citiem 

Savienības tiesību aktu noteikumiem vai 

valsts tiesību aktiem galalietotājam ir 

iespēja pirms termiņa beigām izbeigt 

līgumu par publiski pieejamu elektronisko 

sakaru pakalpojumu, galalietotājs nemaksā 

4. Ja saskaņā ar šo direktīvu, citiem 

Savienības tiesību aktu noteikumiem vai 

valsts tiesību aktiem galalietotājs ir tiesīgs 

pirms noslēgtā līguma termiņa beigām 

izbeigt līgumu par publiski pieejamiem 

interneta piekļuves pakalpojumiem, 
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nekādu kompensāciju, izņemot subsidētās 

iekārtas, kas tika piedāvāta komplektā ar 

līgumu, pro rata temporis vērtību līguma 

noslēgšanas brīdī un pro rata temporis 

atlīdzinājumu par visām citām reklāmas 

kampaņas piedāvājuma priekšrocībām, 

kas kā tādas tika norādītas līguma 

noslēgšanas brīdī. Ne vēlāk kā pēc šādas 

kompensācijas samaksas pakalpojumu 

sniedzējs bez maksas atceļ visus 

ierobežojumus attiecībā uz galiekārtu 

izmantošanu citos tīklos. 

numuratkarīgiem starppersonu sakaru 

pakalpojumiem un apraidē izmantotiem 

pārraidīšanas pakalpojumiem, 

galalietotājs nemaksā nekādu sodanaudu 

un nekādu kompensāciju, izņemot maksu 

par subsidētās galiekārtas paturēšanu. Ja 

galalietotājs izvēlas paturēt galiekārtu, kas 

līguma noslēgšanas brīdī tika piedāvāta 

komplektā ar līgumu, ikviena nesamaksātā 

kompensācija nepārsniedz galiekārtas pro 

rata temporis vērtību līguma noslēgšanas 

brīdī vai atlikušo pakalpojuma maksas 

daļu līdz līguma darbības beigām atkarībā 

no tā, kura maksa ir mazāka. Dalībvalstis 

var izvēlēties piemērot citas metodes 

kompensācijas likmes aprēķināšanai, ja 

šāda likme ir vienāda vai mazāka par 

iepriekš minēto aprēķināto kompensāciju. 

Ne vēlāk kā pēc šādas kompensācijas 

samaksas pakalpojumu sniedzējs bez 

maksas atceļ visus ierobežojumus attiecībā 

uz galiekārtu izmantošanu citos tīklos. 

Saistībā ar šo punktu dalībvalstis var 

pieņemt vai saglabāt papildu prasības, lai 

patērētājiem nodrošinātu augstāku 

aizsardzības līmeni. 

 

Grozījums Nr.  200 

Direktīvas priekšlikums 

99. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja notiek interneta piekļuves 

pakalpojumu sniedzēju maiņa, attiecīgie 

pakalpojumu sniedzēji pirms maiņas 

procesa un tā laikā sniedz galalietotājam 

pienācīgu informāciju un nodrošina 

pakalpojuma nepārtrauktību. Saņemošais 

pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka 

pakalpojumi tiek aktivizēti datumā, par 

kuru panākta vienošanās ar galalietotāju. 

Nododošais pakalpojumu sniedzējs turpina 

sniegt savus pakalpojumus ar tiem pašiem 

noteikumiem, līdz tiek aktivizēti saņemošā 

pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. 

Pakalpojuma zaudēšana pakalpojumu 

1. Ja notiek interneta piekļuves 

pakalpojumu sniedzēju maiņa, attiecīgie 

pakalpojumu sniedzēji pirms maiņas 

procesa un tā laikā sniedz galalietotājam 

pienācīgu informāciju un nodrošina 

pakalpojuma nepārtrauktību. Saņemošais 

pakalpojumu sniedzējs vada pakalpojumu 

sniedzēju maiņas procesu, lai 

nodrošinātu, ka pakalpojumi tiek aktivizēti 

datumā un termiņā, par kuru panākta 

skaidra vienošanās ar galalietotāju. 

Nododošais pakalpojumu sniedzējs turpina 

sniegt savus pakalpojumus ar tiem pašiem 

noteikumiem, līdz tiek aktivizēti saņemošā 
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sniedzēju maiņas procesā nav ilgāka par 

vienu darbdienu. 

pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. 

Pakalpojuma zaudēšana pakalpojumu 

sniedzēju maiņas procesā nav ilgāka par 

vienu darbdienu, ja abi pakalpojuma 

sniedzēji izmanto vienus un tos pašus 

tehnoloģiskos līdzekļus. Ja pakalpojumu 

sniedzēji izmanto atšķirīgus tehnoloģiskos 

līdzekļus, tie cenšas ierobežot 

pakalpojuma zaudēšanu pakalpojumu 

sniedzēja maiņas procesā uz laiku, kas 

nepārsniedz vienu darbdienu, ja vien nav 

pietiekama pamatojuma ilgākam 

laikposmam, kas nepārsniedz divas 

darbdienas. 

Valsts regulatīvās iestādes nodrošina 

pakalpojumu sniedzēju maiņas procesa 

efektivitāti galalietotāja vajadzībām. 

Valsts regulatīvās iestādes nodrošina 

pakalpojumu sniedzēju maiņas procesa 

efektivitāti un vienkāršību galalietotāja 

vajadzībām. 

 

Grozījums Nr.  201 

Direktīvas priekšlikums 

99. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka visi 

galalietotāji ar numuriem no valsts telefona 

numerācijas plāna pēc pieprasījuma var 

saglabāt savu(-s) numuru(-us) neatkarīgi 

no uzņēmuma, kas sniedz pakalpojumus, 

saskaņā ar VI pielikuma C daļas 

noteikumiem. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka visi 

galalietotāji ar numuriem no valsts telefona 

numerācijas plāna pēc pieprasījuma ir 

tiesīgi saglabāt savu(-s) numuru(-us) 

neatkarīgi no uzņēmuma, kas sniedz 

pakalpojumus, saskaņā ar VI pielikuma 

C daļas noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  202 

Direktīvas priekšlikums 

99. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Ja galalietotājs izbeidz līgumu ar 

pakalpojumu sniedzēju, galalietotājs 

saglabā tiesības pārcelt numuru pie cita 

pakalpojumu sniedzēja sešu mēnešu laikā 

pēc līguma izbeigšanas dienas, ja vien 
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galalietotājs nav atteicies no šīm tiesībām.  

 

Grozījums Nr.  203 

Direktīvas priekšlikums 

99. pants – 5. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Numuru pārnešanu un to sekojošu 

aktivēšanu veic pēc iespējas īsākā termiņā. 

Jebkurā gadījumā tiem galalietotājiem, 

kuri ir noslēguši līgumu par numura 

pārnešanu uz jaunu uzņēmumu, numuru 

aktivizē vienas darbdienas laikā pēc šāda 

līguma noslēgšanas. 

5. Numuru pārnešanu un to sekojošu 

aktivēšanu veic pēc iespējas īsākā termiņā. 

Jebkurā gadījumā tiem patērētājiem, kuri ir 

noslēguši līgumu par numura pārnešanu uz 

jaunu uzņēmumu, numuru aktivizē vienas 

darbdienas laikā pēc vienošanās datuma. 

Nododošais pakalpojumu sniedzējs 

turpina sniegt pakalpojumus ar tiem 

pašiem noteikumiem, līdz tiek aktivizēti 

saņemošā pakalpojumu sniedzēja 

pakalpojumi. 

 Šo punktu kā galalietotājiem piemēro arī 

mikrouzņēmumiem, mazajiem 

uzņēmumiem un bezpeļņas 

organizācijām, ja vien tie nav 

nepārprotami piekrituši atteikties no šo 

noteikumu vai to daļu izmantošanas. 

 

 

Grozījums Nr.  204 

Direktīvas priekšlikums 

99. pants – 5. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saņemošais pakalpojumu sniedzējs vada 

pakalpojumu sniedzēju maiņas un numura 

pārnešanas procesu. Valsts regulatīvās 

iestādes var noteikt vispārējo pakalpojumu 

sniedzēju maiņas un numuru  pārnešanas 

procesu, ņemot vērā attiecīgās valsts 

noteikumus par līgumiem, tehnisko 

īstenojamību un nepieciešamību saglabāt 

pakalpojuma nepārtrauktību galalietotājam. 

Jebkurā gadījumā pakalpojuma zaudēšana 

numura pārnešanas procesā nepārsniedz 

5.a Saņemošais pakalpojumu sniedzējs 

vada pakalpojumu sniedzēju maiņas un 

numura pārnešanas procesu, un 

saņemošais pakalpojumu sniedzējs un 

nododošais pakalpojumu sniedzējs 

labticīgi sadarbojas. Valsts regulatīvās 

iestādes var noteikt vispārējo pakalpojumu 

sniedzēju maiņas un numuru pārnešanas 

procesu, ņemot vērā attiecīgās valsts 

noteikumus par līgumiem, tehnisko 

īstenojamību un nepieciešamību saglabāt 
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vienu darba dienu. Ja numura pārnešanas 

process neizdodas, nododošais 

pakalpojumu sniedzējs atkārtoti aktivizē 

galalietotāja numuru līdz sekmīgai numura 

pārnešanai. Valsts regulatīvās iestādes arī 

veic attiecīgus pasākumus nolūkā 

nodrošināt galalietotāju pienācīgu 

informētību un aizsargātību pārslēgšanas 

procesā, un to, ka pārslēgšana uz citu 

pakalpojuma sniedzēju nenotiek pret viņu 

gribu. 

pakalpojuma nepārtrauktību galalietotājam. 

Šādā procesā pēc iespējas ietver prasību, 

ka numura pārcelšana jāpabeidz, 

izmantojot attālināto nodrošināšanu, ja 

vien galalietotājs nepieprasa citādi. 

 Jebkurā gadījumā pakalpojuma zaudēšana 

numura pārnešanas procesā nepārsniedz 

vienu darba dienu.  

 Pēc pakalpojumu sniedzēja maiņas 

procesa noslēgšanas galalietotāju līgumus 

ar nododošo pakalpojumu sniedzēju 

automātiski izbeidz. Nododošie 

pakalpojumu sniedzēji atlīdzina atlikušo 

kredītu patērētājiem, kuri izmantojuši 

priekšapmaksas pakalpojumus. Par 

atlīdzināšanu maksu ietur vienīgi tad, ja 

tā ir paredzēta līgumā. Ikviena šāda 

maksa ir proporcionāla un samērīga ar 

faktiskajām izmaksām, kas nododošajam 

pakalpojumu sniedzējam radušās, 

piedāvājot atlīdzināšanu. Ja numura 

pārnešanas process neizdodas, nododošais 

pakalpojumu sniedzējs atkārtoti aktivizē 

galalietotāja numuru vai pakalpojumu līdz 

sekmīgai numura pārnešanai vai sekmīgam 

pārslēgšanas procesa noslēgumam, 

piemērojot tādus pašus noteikumus un 

nosacījumus, kādus galalietotājam 

piemēroja pirms pārnešanas procesa 

sākšanas. Valsts regulatīvās iestādes arī 

veic attiecīgus pasākumus nolūkā 

nodrošināt galalietotāju pienācīgu 

informētību un aizsargātību pārslēgšanas 

un pārnešanas procesos, un to, ka 

pārslēgšana uz citu pakalpojuma sniedzēju 

nenotiek pret viņu gribu. 

 

Grozījums Nr.  205 

Direktīvas priekšlikums 

99. pants – 6. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 

uzņēmumiem tiek paredzētas atbilstīgas 

sankcijas, tostarp pienākums izmaksāt 

kompensācijas galalietotājiem, ja numuru 

pārnešana ir novēlota vai tās laikā 

pakalpojumu sniedzēji ir pieļāvuši 

pārkāpumus vai tie pieļauti viņu vārdā. 

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 

uzņēmumiem tiek paredzētas atbilstīgas 

sankcijas, ja numuru pārnešana ir novēlota 

vai tās laikā pakalpojumu sniedzēji ir 

pieļāvuši pārkāpumus vai tie pieļauti viņu 

vārdā. 

 

Grozījums Nr.  206 

Direktīvas priekšlikums 

99. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Dalībvalstis nodrošina, ka 

pārnešanas vai pārslēgšanas kavēšanās 

gadījumā vai pārnešanas vai pārslēgšanas 

ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā 

galalietotājiem ir tiesības saņemt 

kompensāciju no pakalpojumu 

sniedzējiem. Minimālā kompensācija par 

kavēšanos ir: 

 (a)  ja numura pārnešana kavējas 

ilgāk par vienu vai divām darbdienām, kā 

attiecīgi noteikts 99. panta 1. un 

5. punktā, [summa] par katru papildu 

dienu; 

 (b)  ja pakalpojums netiek sniegts ilgāk 

par vienu darbdienu, [summa] par katru 

papildu dienu; 

 (c)  ja tiek kavēta pakalpojuma 

aktivācija, [summa] dienā par katru dienu 

pēc aktivācijai paredzētās dienas; un 

 (d)  ja pakalpojuma izpilde noteiktajā 

dienā nenotiek vai tiek atcelta, brīdinot 

mazāk nekā 24 stundas iepriekš, [summa] 

par pakalpojuma neizpildi. 

 Šajā pantā minēto summu apmērus 

nosaka valsts regulatīvās iestādes. 
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Grozījums Nr.  207 

Direktīvas priekšlikums 

99. pants – 6.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.b Kompensāciju, kas minēta 

6.a punktā, izmaksā kā atskaitījumu no 

nākamā rēķina, skaidrā naudā, ar 

elektronisku pārskaitījumu vai, ja ir 

attiecīga vienošanās ar galalietotāju, ar 

pakalpojuma talonu. 

 

Grozījums Nr.  208 

Direktīvas priekšlikums 

99. pants – 6.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.c Direktīvas 6.a punkts neskar 

tiesības saņemt turpmāku kompensāciju 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 

Savienības tiesību aktiem. Dalībvalstis var 

paredzēt papildu noteikumus, ar ko 

nodrošinātu, ka galalietotāji, kuri saskaņā 

ar šo pantu ir cietuši materiālus vai 

nemateriālus zaudējumus, var pieprasīt 

un saņemt no uzņēmuma kompensāciju 

par nodarītajiem zaudējumiem. No 

ikvienas šādas kompensācijas var atskaitīt 

minimālo kompensāciju, kas izmaksāta 

saskaņā ar 6.a punktu. Kompensācijas 

izmaksa saskaņā ar 6.a punktu neliedz 

saņemošajam pakalpojumu sniedzējam 

attiecīgā gadījumā prasīt kompensāciju 

no nododošā pakalpojumu sniedzēja. 

 

Grozījums Nr.  209 

Direktīvas priekšlikums 

100. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja galalietotājam piedāvātajā 1. Ja patērētājam piedāvātajā 
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pakalpojumu komplektā vai pakalpojumu 

un preču komplektā ietverts vismaz 

publiski pieejams elektronisko sakaru 

pakalpojums, kas nav numurneatkarīgs 
starppersonu sakaru pakalpojums, visiem 

komplekta elementiem pēc analoģijas 

piemēro 95. pantu, 96. panta 1. punktu, 98. 

pantu un 99. panta 1. punktu, izņemot 

gadījumus, kad citam komplekta 

elementam piemērojamie noteikumi ir 

galalietotājam labvēlīgāki.  

pakalpojumu komplektā vai pakalpojumu 

un galiekārtas komplektā ietverts vismaz 

interneta piekļuves pakalpojums vai 

publiski pieejams numuratkarīgs 
starppersonu sakaru pakalpojums, visiem 

komplekta elementiem pēc analoģijas 

piemēro 95. pantu, 96. panta 1. punktu, 

98. pantu un 99. pantu, izņemot 

gadījumus, kad citam komplekta 

elementam piemērojamie noteikumi ir 

patērētājam labvēlīgāki. 

 

Grozījums Nr.  210 

Direktīvas priekšlikums 

100. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja no tā paša publiski pieejamu 

elektronisko sakaru pakalpojumu, kas nav 

numurneatkarīgi starppersonu sakaru 

pakalpojumi, sniedzēja tiek abonēti 

papildu pakalpojumi vai preces, ko 

nodrošina vai izplata šis pakalpojumu 

sniedzējs, sākotnējā līguma termiņš 

nesākas no jauna, izņemot gadījumus, kad 

papildu pakalpojumi vai preces tiek 

piedāvāti pa īpaša piedāvājuma cenu, kas 

pieejama tikai ar nosacījumu, ka esošais 

līguma termiņš sākas no jauna. 

2. Ja no tā paša interneta piekļuves 

pakalpojumu sniedzēja vai publiski 

pieejamu numuratkarīgu starppersonu 

sakaru pakalpojumu sniedzēja tiek abonēti 

papildu pakalpojumi vai galiekārta, ko 

nodrošina vai izplata šis pakalpojumu 

sniedzējs, līguma termiņu nevar 

pagarināt, izņemot gadījumus, kad ar 

patērētāju skaidri panākta cita 

vienošanās, abonējot papildu 

pakalpojumus vai galiekārtu. 

 

Grozījums Nr.  211 

Direktīvas priekšlikums 

100. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Tādu elektronisko pakalpojumu 

sniedzējs, kas nav numurneatkarīgi 

starppersonu sakaru pakalpojumi, 

piedāvā patērētājiem iespēju atcelt 

atsevišķas līguma par pakalpojumu 

komplektu daļas vai nomainīt 

pakalpojumu sniedzēju šo atsevišķo 

līguma daļu izpildei, ja līgumā šāda 
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iespēja ir paredzēta. 

 

Grozījums Nr.  212 

Direktīvas priekšlikums 

100. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Šā panta 1. un 2. punktu piemēro 

arī galalietotājiem, kas ir 

mikrouzņēmumi, mazie uzņēmumi vai 

bezpeļņas organizācijas, ja vien tie nav 

nepārprotami piekrituši atteikties no šo 

noteikumu vai to daļas izmantošanas. 

 

Grozījums Nr.  213 

Direktīvas priekšlikums 

100. pants – 2.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.c Dalībvalstis var paplašināt 

1. punkta piemērošanu, to attiecinot uz 

patērētājam piedāvātajiem pakalpojumu 

komplektiem vai pakalpojumu 

komplektiem un galiekārtu, ja tie ietver 

vismaz publiski pieejamu elektronisko 

sakaru pakalpojumu. Dalībvalstis 

1. punktu var piemērot arī citiem šajā 

sadaļā minētajiem noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  214 

Direktīvas priekšlikums 

101. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 

pasākumus, lai katastrofālu tīkla darbības 

pārrāvumu vai force majeure gadījumā 

nodrošinātu pēc iespējas pilnīgāku 

piekļuvi publiski pieejamiem telefona 
pakalpojumiem, izmantojot publiskos  

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 

pasākumus, lai katastrofālu tīkla darbības 

pārrāvumu vai force majeure gadījumā 

nodrošinātu piekļuvi balss sakaru un 

interneta piekļuves pakalpojumiem, 

izmantojot publiskos sakaru tīklus. 
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sakaru tīklus. Dalībvalstis nodrošina, ka 

uzņēmumi, kas sniedz publiski pieejamus 

telefona pakalpojumus, veic visus 

vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 

nepārtrauktu piekļuvi neatliekamās 

palīdzības dienestiem. 

Dalībvalstis nodrošina, ka balss sakaru 

pakalpojumu un interneta piekļuves 

pakalpojumu sniedzēji veic visus 

vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 

nepārtrauktu piekļuvi neatliekamās 

palīdzības dienestiem. 

Pamatojums 

Direktīvā jēdziens „publiski pieejami tālruņa pakalpojumi” ir aizstāts ar jēdzienu „balss 

sakari”, tādēļ šķiet, ka šajā pantā tas atstāts kļūdas dēļ. Sākotnēji, izstrādājot šo pantu, 

interneta piekļuves pakalpojums netika uzskatīts par pamatpakalpojumu, tādēļ tas būtu 

jāgroza pārskatīšanas laikā. 

 

Grozījums Nr.  215 

Direktīvas priekšlikums 

102. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi 2. 

punktā minēto pakalpojumu galalietotāji, 

tostarp taksofonu lietotāji, izmantojot 

vienotu Eiropas neatliekamās palīdzības 

numuru “112” un dalībvalstu norādītus 

valsts neatliekamās palīdzības numurus, 

var piekļūt neatliekamās palīdzības 

dienestiem ar ārkārtas gadījuma saziņas 

starpniecību bez maksas un neizmantojot 

nekādus maksāšanas līdzekļus. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi 2. 

punktā minēto pakalpojumu galalietotāji, 

tostarp taksofonu un privātu elektronisko 

sakaru tīklu lietotāji, izmantojot vienotu 

Eiropas neatliekamās palīdzības numuru 

“112” un dalībvalstu norādītus valsts 

neatliekamās palīdzības numurus, var 

piekļūt neatliekamās palīdzības dienestiem 

ar ārkārtas gadījuma saziņas starpniecību 

bez maksas un neizmantojot nekādus 

maksāšanas līdzekļus. 

 

Grozījums Nr.  216 

Direktīvas priekšlikums 

102. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis, apspriežoties ar valsts 

regulatīvajām iestādēm un neatliekamās 

palīdzības dienestiem, un elektronisko 

sakaru pakalpojumu sniedzējiem, 

nodrošina, ka uzņēmumi, kas 

galalietotājiem piedāvā numuratkarīgus 

starppersonu sakaru pakalpojumus, 

2. Dalībvalstis, apspriežoties ar valsts 

regulatīvajām iestādēm un neatliekamās 

palīdzības dienestiem, un elektronisko 

sakaru pakalpojumu sniedzējiem, 

nodrošina, ka pakalpojumu sniedzēji, kas 

galalietotājiem piedāvā numuratkarīgus 

starppersonu sakaru pakalpojumus, ja šis 
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nodrošina piekļuvi neatliekamās palīdzības 

dienestiem, nodibinot ārkārtas gadījuma 

saziņu ar vispiemērotāko ĀIC. Ja ir 

ievērojami apdraudēta efektīva piekļuve 

neatliekamās palīdzības dienestiem, 

uzņēmumiem uzlikto pienākumu var 

paplašināt, aptverot visus starppersonu 

sakaru pakalpojumus, saskaņā ar 59. 

panta 1. punkta c) apakšpunktā 

noteiktajiem nosacījumiem un procedūru. 

pakalpojums galalietotājiem nodrošina 

iespēju izdarīt vietējos izsaukumus uz 

numuru valsts vai starptautiskā 

numerācijas plānā, nodrošina piekļuvi 

neatliekamās palīdzības dienestiem, 

nodibinot ārkārtas gadījuma saziņu ar 

vispiemērotāko ĀIC, izmantojot atrašanās 

vietas informāciju, kas ir pieejama 

numuratkarīgu starppersonu sakaru 

pakalpojumu sniedzējiem, un tādā veidā, 

kas ir saderīgs ar dalībvalstu 

neatliekamās palīdzības izsaukuma 

infrastruktūrām. 

 Numurneatkarīgu starppersonu sakaru 

pakalpojumu sniedzēji, kas nepiedāvā 

piekļuvi numuram “112”, informē 

galalietotājus, ka piekļuve neatliekamās 

palīdzības numuram “112” netiek 

atbalstīta. 

 

Grozījums Nr.  217 

Direktīvas priekšlikums 

102. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka uz 

jebkādu nodibināto ārkārtas gadījuma 

saziņu ar vienoto Eiropas neatliekamās 

palīdzības numuru “112” tiek pienācīgi 

atbildēts un ka to apstrādā valsts 

neatliekamās palīdzības sistēmu 

organizācijai vispiemērotākajā veidā. Uz 

šādu ārkārtas gadījuma saziņu atbild un to 

apstrādā vismaz tikpat ātri un efektīvi kā 

ārkārtas gadījuma saziņu ar valsts 

neatliekamās palīdzības dienestu 

numuriem, ja tādus turpina izmantot.  

3. Dalībvalstis nodrošina, ka uz 

jebkādu nodibināto ārkārtas gadījuma 

saziņu ar vienoto Eiropas neatliekamās 

palīdzības numuru “112” tiek pienācīgi 

atbildēts un ka to apstrādā valsts 

neatliekamās palīdzības sistēmu 

organizācijai vispiemērotākajā veidā, 

ņemot vērā nepieciešamību izsaukumus 

apstrādāt vairākās valodās. Uz šādu 

ārkārtas gadījuma saziņu atbild un to 

apstrādā vismaz tikpat ātri un efektīvi kā 

ārkārtas gadījuma saziņu ar valsts 

neatliekamās palīdzības dienestu 

numuriem, ja tādus turpina izmantot. 

 

Grozījums Nr.  218 

Direktīvas priekšlikums 

102. pants – 3.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Komisija pēc apspriešanās ar 

valstu regulatīvajām iestādēm un 

neatliekamās palīdzības dienestiem 

pieņem veiktspējas rādītājus, kas 

piemērojami dalībvalstu neatliekamās 

palīdzības dienestiem. Komisija ik pēc 

diviem gadiem iesniedz Eiropas 

Parlamentam un Padomei ziņojumu par 

Eiropas neatliekamās palīdzības numura 

“112” ieviešanas efektivitāti un par 

veiktspējas rādītāju darbību. 

 

Grozījums Nr.  219 

Direktīvas priekšlikums 

102. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 

galalietotājiem, kas ir personas ar 

invaliditāti, ir pieejama piekļuve 

neatliekamās palīdzības dienestiem ar 

ārkārtas gadījuma saziņas starpniecību un 

tā ir līdzvērtīga piekļuvei, ko nodrošina 

citiem galalietotājiem. Pasākumi, ko veic 

nolūkā nodrošināt to, ka tiešajiem 

lietotājiem, kas ir personas ar invaliditāti, 

ceļojot citās dalībvalstīs, ir iespējams 

piekļūt neatliekamās palīdzības dienestiem 

ar ārkārtas gadījuma saziņas starpniecību, 

cik vien iespējams pamatojas uz Eiropas 

standartiem vai  specifikācijām, ko publicē 

saskaņā ar 39. pantu, un tie neliedz 

dalībvalstīm pieņemt papildu prasības, lai 

sasniegtu šajā pantā izklāstītos mērķus. 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 

galalietotājiem ar invaliditāti, ir pieejama 

piekļuve neatliekamās palīdzības 

dienestiem ar ārkārtas gadījuma saziņas 

starpniecību un tā ir līdzvērtīga piekļuvei, 

ko nodrošina citiem galalietotājiem, tostarp 

ar vispusīgās sarunas pakalpojumiem vai 

trešo personu nodrošinātiem teksta 

pārlikšanas pakalpojumiem. Komisija, 

valstu regulatīvās iestādes un citas 

kompetentās iestādes veic attiecīgus 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

galalietotāji ar invaliditāti, ceļojot citās 

dalībvalstīs, tāpat kā citi lietotāji var 

piekļūt neatliekamās palīdzības dienestiem, 

ja iespējams, bez iepriekšējas 

reģistrēšanās. Ar šiem pasākumiem 

cenšas nodrošināt savstarpēju 

izmantojamību visās dalībvalstīs un cik 

vien iespējams pamatojas uz Eiropas 

standartiem vai specifikācijām, ko publicē 

saskaņā ar 39. pantu, un tie neliedz 

dalībvalstīm pieņemt papildu prasības, lai 

sasniegtu šajā pantā izklāstītos mērķus. 
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Grozījums Nr.  220 

Direktīvas priekšlikums 

102. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Dalībvalstis nodrošina, ka izsaucēja 

atrašanās vietas informācija ir pieejama 

ĀIC tūlīt pēc ārkārtas gadījuma saziņas 

nodibināšanas. Dalībvalstis nodrošina, ka 

par izsaucēja atrašanās vietas informācijas 

noteikšanu un pārraidīšanu neiekasē maksu 

no galalietotāja un iestādes, kas apstrādā 

ārkārtas gadījuma saziņu, attiecībā uz 

jebkādu ārkārtas gadījuma saziņu ar 

vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības 

numuru “112”. Dalībvalstis var attiecināt 

minētās saistības uz ārkārtas gadījuma 

saziņu ar valsts neatliekamās palīdzības 

dienestu numuriem. Kompetentās valsts 

regulatīvās iestādes nosaka zvanītāja 

atrašanās vietas informācijas precizitātes 

un uzticamības kritērijus. 

5. Dalībvalstis nodrošina, ka izsaucēja 

atrašanās vietas informācija ir darīta 

pieejama vispiemērotākajai ĀIC tūlīt pēc 

ārkārtas gadījuma saziņas nodibināšanas. 

Tas ietver informāciju, kas iegūta, 

nosakot atrašanās vietu tīklā, un, attiecīgā 

gadījumā, informāciju par zvanītāja 

atrašanās vietu, kas iegūta no mobilā 

tālruņa. Dalībvalstis nodrošina, ka par 

galalietotāja atrašanās vietas informācijas 

noteikšanu un pārraidīšanu neiekasē maksu 

no galalietotāja un ĀIC attiecībā uz 

jebkādu ārkārtas gadījuma saziņu ar 

vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības 

numuru “112”. Dalībvalstis var attiecināt 

minētās saistības uz ārkārtas gadījuma 

saziņu ar valsts neatliekamās palīdzības 

dienestu numuriem. Tas neliedz 

kompetentajām valsts iestādēm pēc 

apspriešanās ar BEREC noteikt zvanītāja 

atrašanās vietas informācijas precizitātes 

un uzticamības kritērijus. 

 

Grozījums Nr.  221 

Direktīvas priekšlikums 

102. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 

iedzīvotājus pienācīgi informē par vienotā 

Eiropas neatliekamās palīdzības numura 

“112” pieejamību un izmantošanu, jo īpaši 

ar tādām ierosmēm, kas konkrēti 

paredzētas personām, kuras ceļo no vienas 

dalībvalsts uz citu. 

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 

iedzīvotājus pienācīgi informē par vienotā 

Eiropas neatliekamās palīdzības numura 

“112” pieejamību un izmantošanu un tā 

pieejamības iespējām, tostarp ar tādām 

ierosmēm, kas konkrēti paredzētas 

personām, kuras ceļo no vienas dalībvalsts 

uz citu, un personām ar invaliditāti. Šo 

informāciju sniedz pieejamos formātos, 

kas piemēroti dažādu veidu invaliditātei. 

Komisija atbalsta un papildina dalībvalstu 
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darbības. 

 

Grozījums Nr.  222 

Direktīvas priekšlikums 

102. pants – 7. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi 

neatliekamās palīdzības dienestiem, 

nodibinot ārkārtas gadījuma saziņu ar 

numura “112” pakalpojumiem dalībvalstīs, 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar 109. pantu par 

pasākumiem, kas vajadzīgi, lai Savienībā 

nodrošinātu ārkārtas gadījuma saziņas 

saderību, sadarbspēju, kvalitāti, uzticamību 

un nepārtrauktību attiecībā uz risinājumiem 

izsaucēja atrašanās vietas noteikšanai, 

pieejamību galalietotājiem, kas ir personas 

ar invaliditāti, un maršrutēšanu uz 

vispiemērotāko ĀIC. 

Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi 

neatliekamās palīdzības dienestiem, 

nodibinot ārkārtas gadījuma saziņu ar 

numura “112” pakalpojumiem dalībvalstīs, 

Komisija pēc apspriešanās ar BEREC ir 

pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 

ar 109. pantu par pasākumiem, kas 

vajadzīgi, lai Savienībā nodrošinātu 

ārkārtas gadījuma saziņas saderību, 

sadarbspēju, kvalitāti, uzticamību un 

nepārtrauktību attiecībā uz risinājumiem 

izsaucēja atrašanās vietas noteikšanai, 

pieejamību galalietotājiem, pieejamību 

personām ar invaliditāti un maršrutēšanu 

uz vispiemērotāko ĀIC. 

 Komisija uztur Eiropas neatliekamās 

palīdzības dienestu E.164 formāta 

numuru datubāzi, lai nodrošinātu, ka 

neatliekamās palīdzības dienesti dažādās 

dalībvalstīs var savstarpēji sazināties. 

 

Grozījums Nr.  223 

Direktīvas priekšlikums 

102.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 102.a pants 

 Reversā “112” sistēma 

 1. Dalībvalstis, izmantojot 

elektronisko sakaru tīklus un 

pakalpojumus, nodrošina, ka tiek 

izveidotas efektīvas “Reversā 112” valsts 

sakaru sistēmas iedzīvotāju brīdināšanai 

un trauksmes izziņošanai nenovēršamu 
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vai tuvojošos dabas un/vai cilvēku 

darbības izraisītu ievērojamu ārkārtas 

situāciju un katastrofu gadījumos, ņemot 

vērā tagadējās valstu un reģionālās 

sistēmas un neskarot privātās dzīves un 

datu aizsardzības noteikumus. 

 

Grozījums Nr.  224 

Direktīvas priekšlikums 

102.b pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 102.b pants 

 Palīdzības līnijas pazudušu bērnu 

meklēšanai un palīdzības sniegšanai 

bērniem 

 1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

iedzīvotājiem bez maksas ir pieejams 

dienests, kas apkalpo palīdzības līniju, pa 

kuru var ziņot par pazudušiem bērniem. 

Palīdzības līnija ir pieejama pa numuru 

“116000”. Dalībvalstis nodrošina, ka 

bērniem ir pieejams bērniem draudzīgs 

dienests, kas apkalpo palīdzības līniju. 

Palīdzības līnija ir pieejama pa numuru 

“116111”. 

 2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

galalietotāji ar invaliditāti tāpat kā pārējie 

galalietotāji var piekļūt pakalpojumiem pa 

numuru “116000” un “116111”, tostarp 

izmantojot vispusīgās sarunas 

pakalpojumus. Pasākumi, ko veic nolūkā 

atvieglināt galalietotāju ar invaliditāti 

piekļuvi šādiem pakalpojumiem, ceļojot 

citās dalībvalstīs, ir balstītu uz atbilstības 

nodrošināšanu attiecīgajiem standartiem 

vai specifikācijām, kas publicēti saskaņā 

ar 39. pantu. 

 3. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 

veikti attiecīgie pasākumi, kas vajadzīgi, 

lai panāktu apmierinošu palīdzības 

dienestu “116000” pakalpojumu 

sniegšanas kvalitāti, kā arī piešķir 

nepieciešamos finanšu līdzekļus 
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palīdzības dienesta darbībai. 

 4. Dalībvalstis un Komisija 

nodrošina, ka iedzīvotāji tiek pienācīgi 

informēti par numuru “116000” un 

“116111” un pakalpojumiem, kas 

saņemami, zvanot uz šiem numuriem. 

 

Grozījums Nr.  225 

Direktīvas priekšlikums 

103. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Līdzvērtīga piekļuve un izvēle 

galalietotājiem, kas ir personas ar 

invaliditāti 

Līdzvērtīga piekļuve un izvēle 

galalietotājiem ar invaliditāti 

 

Grozījums Nr.  226 

Direktīvas priekšlikums 

103. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

kompetentās  iestādes vajadzības gadījumā 

nosaka prasības, kas jāievēro 

uzņēmumiem, kuri sniedz publiski 

pieejamus elektronisko sakaru 

pakalpojumus, lai nodrošinātu, ka 

galalietotāji, kas ir personas ar 

invaliditāti: 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

kompetentās iestādes nosaka prasības, kas 

jāievēro publiski pieejamu elektronisko 

sakaru pakalpojumu sniedzējiem, lai 

nodrošinātu, ka galalietotāji ar invaliditāti: 

 

Grozījums Nr.  227 

Direktīvas priekšlikums 

103. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) var izmantot piekļuvi elektronisko 

sakaru pakalpojumiem, kas ir līdzvērtīga 

piekļuvei, ko izmanto lielākā daļa 

galalietotāju; un 

a) var izmantot piekļuvi elektronisko 

sakaru pakalpojumiem, tostarp saskaņā ar 

95. pantu sniegtajai attiecīgajai 

līgumiskajai informācijai, kas ir 
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līdzvērtīga piekļuvei, ko izmanto lielākā 

daļa galalietotāju; un 

 dalībvalstis arī nodrošina, ka publiski 

pieejamu elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniedzēji veic nepieciešamos 

pasākumus, lai savas tīmekļa vietnes un 

mobilās lietotnes padarītu vieglāk 

piekļūstamas, nodrošinot, ka tās ir 

uztveramas, darbināmas, saprotamas un 

robustas. 

 

Grozījums Nr.  228 

Direktīvas priekšlikums 

103. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Šajā nolūkā dalībvalstis, ciktāl tas 

nerada nesamērīgu slogu galiekārtu un 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniedzējiem, nodrošina īpašu aprīkojumu, 

ar ko piedāvā īpaši galalietotājiem ar 

invaliditāti nepieciešamos pakalpojumus 

un funkcijas. Lai novērtētu, ko uzskata 

par nesamērīgu slogu, piemēro Direktīvas 

xxx/YYYY/ES 12. pantā minēto 

procedūru. 

 

Grozījums Nr.  229 

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. 

2. Veicot 1. punktā minētos 

pasākumus, dalībvalstis veicina atbilstību 

attiecīgajiem standartiem vai 

specifikācijām, kas publicēti saskaņā ar 39. 

pantu. 

 Ja šā panta noteikumi ir pretrunā Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvas 

xxx/YYYY/ES1a noteikumiem, piemēro 

Direktīvas xxx/YYYY/ES noteikumus. 
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 __________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes ... 

Direktīva xxx/YYYY/ES par dalībvalstu 

normatīvo un administratīvo aktu 

tuvināšanu attiecībā uz produktu un 

pakalpojumu pieejamības prasībām (OV 

L …, …, ... lpp.). 

 

Grozījums Nr.  230 

Direktīvas priekšlikums 

104. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka visi 

uzņēmumi, kas piešķir telefonu numurus 

galalietotājiem, pilda visus pamatotos 

pieprasījumus publiski pieejamu uzziņu 

dienestu un sarakstu nodrošināšanas 

nolūkā, lai padarītu pieejamu attiecīgo 

informāciju norunātā formātā un ar 

noteikumiem, kas ir godīgi, objektīvi, uz 

izmaksām vērsti un nediskriminējoši. 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka visi 

uzņēmumi, kas sniedz balss sakaru 

pakalpojumus, pilda visus pamatotos 

pieprasījumus publiski pieejamu uzziņu 

dienestu un sarakstu nodrošināšanas 

nolūkā, lai padarītu pieejamu attiecīgo 

informāciju norunātā formātā un ar 

noteikumiem, kas ir godīgi, objektīvi, uz 

izmaksām vērsti un nediskriminējoši. 

 

Grozījums Nr.  231 

Direktīvas priekšlikums 

105. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Patērētāja ciparu televīzijas aprīkojuma 

sadarbspēja 

Patērētāja radio un televīzijas aprīkojuma 

sadarbspēja 

 

Grozījums Nr.  232 

Direktīvas priekšlikums 

105. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saskaņā ar X pielikuma noteikumiem 

dalībvalstis nodrošina tajā minētā 

patērētāju ciparu televīzijas aprīkojuma 

Saskaņā ar X pielikuma noteikumiem 

dalībvalstis nodrošina tajā minētā 

patērētāju radio un televīzijas aprīkojuma 
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sadarbspēju. sadarbspēju. 

 

Grozījums Nr.  233 

Direktīvas priekšlikums 

105. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Ciparu televīzijas pakalpojumu 

sniedzēji nodrošina galiekārtu 

sadarbspēju, lai gadījumos, kad tas 

tehniski iespējams, galiekārtu aprīkojumu 

varētu atkārtoti izmantot citi pakalpojumu 

sniedzēji un, ja tas nav iespējams, 

nodrošina, lai patērētāji varētu bez 

maksas un vienkārši atdot galiekārtas 

aprīkojumu. 

 

Grozījums Nr.  234 

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 

skaidri un konkrēti noteikti katras 

dalībvalsts tiesību aktos, un tās ir 

1. Dalībvalstis var noteikt pamatotas 

saistības, kas jāievēro, īpašu radio un 

televīzijas apraides kanālu un saistīto 

papildu pakalpojumu, it sevišķi 

pieejamības pakalpojumu, ar ko 

galalietotājiem ar invaliditāti nodrošina 

pienācīgu piekļuvi saturam un 

elektroniskajiem programmu ceļvežiem, 

un hibrīdtelevīzijas pakalpojumu un 

elektronisku raidījumu programmu 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 un pakalpojumu 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 skaidri un konkrēti noteikti 
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samērīgas un pārskatāmas. katras dalībvalsts tiesību aktos, un tās ir 

samērīgas un pārskatāmas. 

 Dalībvalstis nosaka saistības, kuras 

jāievēro tikai attiecībā uz analogās 

televīzijas apraides raidījumiem, ja šādu 

saistību trūkums radītu ievērojamas 

neērtības ievērojamam galalietotāju 

skaitam vai ja konkrētiem televīzijas 

apraides kanāliem nav citu pārraides 

līdzekļu. 

 Šā punkta pirmajā daļā minētās saistības, 

kuras jāievēro, nosaka tikai tad, ja tās ir 

vajadzīgas, lai īstenotu vispārējo interešu 

mērķus, kas skaidri un konkrēti noteikti 

katras dalībvalsts tiesību aktos, un tās ir 

samērīgas un pārskatāmas. 

 

Grozījums Nr.  235 

Direktīvas priekšlikums 

106. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šā punkta pirmajā daļā minētās saistības 

dalībvalstis pārskata vismaz viena gada 

laikā no [šīs direktīvas spēkā stāšanās 

dienas], izņemot gadījumus, kad 

dalībvalstis veikušas šādu pārskatīšanu 

iepriekšējos četros gados. 

1.a Šā punkta pirmajā punktā minētās 

saistības dalībvalstis pārskata vismaz viena 

gada laikā no [šīs direktīvas spēkā stāšanās 

dienas], izņemot gadījumus, kad 

dalībvalstis veikušas šādu pārskatīšanu 

iepriekšējos četros gados. 

 

Grozījums Nr.  236 

Direktīvas priekšlikums 

106. pants – 1.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b Dalībvalstis papildus var noteikt, 

ka attiecībā uz konkrētiem vispārējas 

nozīmes radio un televīzijas apraides 

kanāliem obligāti ir jāpiedāvā pamatoti 

atvieglojumi uzņēmumiem, uz kuriem 

attiecīgo valstu jurisdikcijā attiecas 

saistības, kuras ir jāievēro.   
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Grozījums Nr.  237 

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 savos tiesību aktos 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 un pakalpojumus. Ja ir 

jāparedz atlīdzība, atlīdzības pieprasījumu 

un tās apmēru var noteikt tiesību aktos, 

un dalībvalstis nodrošina to, ka tā tiek 

piemērota pienācīgi un pārredzami. 

 

Grozījums Nr.  238 

Direktīvas priekšlikums 

107. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Neskarot 83. panta 2. punktu, 

dalībvalstis nodrošina, ka valsts regulatīvās 

iestādes var pieprasīt visiem uzņēmumiem, 

kas sniedz interneta piekļuves 

pakalpojumus un/vai publiski pieejamus 

numuratkarīgus starppersonu sakaru 

pakalpojumus, lietotājiem darīt pieejamas 

pilnībā vai daļēji VI pielikuma B daļā 

minētās papildu iespējas, ņemot vērā 

tehniskās iespējas un ekonomisko 

dzīvotspēju, kā arī pilnīgi vai daļēji dara 

pieejamas papildu iespējas, kas minētas VI 

pielikuma A daļā. 

1. Neskarot 83. panta 2. punktu, 

dalībvalstis nodrošina, ka valsts regulatīvās 

iestādes var pieprasīt visiem pakalpojumu 

sniedzējiem, kas sniedz interneta piekļuves 

pakalpojumus un/vai publiski pieejamus 

numuratkarīgus starppersonu sakaru 

pakalpojumus, lietotājiem darīt pieejamas, 

vajadzības gadījumā bez maksas, pilnībā 

vai daļēji VI pielikuma B daļā minētās 

papildu iespējas, ņemot vērā tehniskās 

iespējas, kā arī pilnīgi vai daļēji dara 

pieejamas papildu iespējas, kas minētas 

VI pielikuma A daļā. 

 

Grozījums Nr.  239 

Direktīvas priekšlikums 



 

PE602.838v03-00 138/147 AD\1133855LV.docx 

LV 

107. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalsts atceļ 1. punkta 

piemērošanu visā vai daļā tās teritorijas, ja 

tā, ņemot vērā ieinteresēto pušu viedokļus, 

uzskata, ka ir pietiekama piekļuve šīm 

iespējām. 

2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 

atcelt 1. punkta piemērošanu visā tās 

teritorijas vai daļā, ja tā, ņemot vērā 

ieinteresēto pušu viedokļus, atzīst, ka ir 

pietiekama piekļuve tādām jaudām. 

 

Grozījums Nr.  240 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – A daļa – 4 punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Noteikumi, kas ļauj kompetentajām 

valsts iestādēm veikt juridisku pārņemšanu 

saskaņā ar Direktīvu 2002/58/EK un 

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. 

gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par 

personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti54. 

svītrots 

__________________  

54 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.  

 

Grozījums Nr.  241 

Direktīvas priekšlikums 

V pielikums – 1. apakšvirsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

TO PAKALPOJUMU SARAKSTS, 

KURUS FUNKCIONĀLAS INTERNETA 

PIEKĻUVES PAKALPOJUMAM 

JĀSPĒJ ATBALSTĪT SASKAŅĀ AR 79. 

PANTA 2. PUNKTU 

TO PAKALPOJUMU SARAKSTS, 

KURUS INTERNETA PIEKĻUVES 

PAKALPOJUMAM SASKAŅĀ AR 

79. PANTA 2. PUNKTU JĀSPĒJ 

ATBALSTĪT 

Pamatojums 

Virsraksts saskaņots ar tekstu, kurā svītrots vārds „funkcionāls”. 
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Grozījums Nr.  242 

Direktīvas priekšlikums 

VI pielikums – A daļa – a punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šādos detalizētos rēķinos skaidri norāda 

pakalpojuma sniedzēja identitāti un to 

pakalpojumu veidu un ilgumu, attiecībā 

uz kuriem no galalietotāja iekasē maksu 

par specializētu numuru izsaukumiem. 

 

Grozījums Nr.  243 

Direktīvas priekšlikums 

VI pielikums – A daļa – a punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Zvani, kas zvanītājam galalietotājam ir par 

brīvu, ieskaitot zvanus uz palīdzības 

līnijām, nav jānorāda attiecīgā galalietotāja 

detalizētajā rēķinā. 

Zvani, kas zvanītājam galalietotājam ir par 

brīvu, ieskaitot zvanus uz palīdzības 

līnijām, nav jānorāda attiecīgā galalietotāja 

detalizētajā rēķinā, bet jādara pieejami, 

izmantojot citus līdzekļus, piemēram, 

tiešsaistes saskarnes. 

Pamatojums 

Lai gan to nevajadzētu ietvert sīki izvērstajā rēķinā, to var darīt pieejamu galalietotājiem, 

izmantojot, piemēram, tīmekļa vietni. 

 

Grozījums Nr.  244 

Direktīvas priekšlikums 

VI pielikums – A daļa – a punkts – 3.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Valsts regulatīvās iestādes var pieprasīt, 

lai operatori bez maksas nodrošina 

izsaucēja līnijas identificēšanu (CLI). 

Pamatojums 

Tam vajadzētu būt bez maksas. 
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Grozījums Nr.  245 

Direktīvas priekšlikums 

VII pielikums – 1. virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

UNIVERSĀLĀ PAKALPOJUMA 

SAISTĪBU NETO IZMAKSU, JA TĀDAS 

IR, APRĒĶINĀŠANA SASKAŅĀ AR 84. 

UN 85. PANTU 

UNIVERSĀLĀ PAKALPOJUMA 

SAISTĪBU NETO IZMAKSU, JA TĀDAS 

IR, APRĒĶINĀŠANA UN JEBKĀDU 

IZMAKSU ATGŪŠANAS VAI SADALES 

MEHĀNISMA IZVEIDE SASKAŅĀ AR 

84. UN 85. PANTU 

 

Grozījums Nr.  246 

Direktīvas priekšlikums 

VII pielikums – 1.a apakšvirsraksts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 A DAĻA: NETO IZMAKSU 

APRĒĶINĀŠANA 

 

Grozījums Nr.  247 

Direktīvas priekšlikums 

VII pielikums – 3. daļa – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 B DAĻA: JEBKĀDU UNIVERSĀLĀ 

PAKALPOJUMA SAISTĪBU NETO 

IZMAKSU ATGŪŠANA 

 Lai atgūtu vai finansētu jebkādas 

universālā pakalpojuma saistību neto 

izmaksas, tiek izraudzīti uzņēmumi, 

kuriem piemēro universālā pakalpojuma 

saistības un kuriem izmaksā 

kompensāciju par pakalpojumiem, ko tie 

sniedz atbilstīgi nekomerciāliem 

nosacījumiem. Tā kā šāda kompensācija 

ir saistīta ar finanšu pārvedumiem, 

dalībvalstīm ir jānodrošina, lai tos veiktu 

objektīvi, pārskatāmi, nediskriminējoši un 

samērīgi. Tas nozīmē, ka šādi pārvedumi 

rada vismazāko konkurences un lietotāju 
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pieprasījuma izkropļojumu. 

 Saskaņā ar 85. panta 3. punktu sadales 

mehānismā, kam pamatā ir fonds, ir 

jāizmanto pārredzami un neitrāli iemaksu 

iekasēšanas līdzekļi, ar kuriem novērš 

divkāršu iemaksu uzlikšanu, kas skar gan 

uzņēmumu ieguldījumus, gan peļņu. 

 Neatkarīgajai iestādei, kura administrē 

fondu, ir jāatbild par iemaksu iekasēšanu 

no uzņēmumiem, kas ir novērtēti kā tādi, 

kam jāizdara iemaksa universālā 

pakalpojuma saistību neto izmaksās 

dalībvalstī, un jāpārrauga attiecīgo 

summu pārskaitīšana un/vai 

administratīvo maksājumu pārskaitīšana 

uzņēmumiem, kas ir tiesīgi saņemt 

maksājumus no fonda. 

 

Grozījums Nr.  248 

Direktīvas priekšlikums 

VIII pielikums – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts regulatīvajai iestādei ir pienākums 

nodrošināt, ka šajā pielikumā minēto 

informāciju publicē saskaņā ar 96. pantu.  

Valsts regulatīvajai iestādei ir jāizlemj, 

kura informācija jāpublicē uzņēmumiem, 

kas nodrošina publiski pieejamus 

elektronisko sakaru pakalpojumus, 

izņemot numurneatkarīgus starppersonu  

sakaru pakalpojumus, un kura informācija 

jāpublicē pašai valsts regulatīvajai iestādei, 

lai nodrošinātu to, ka patērētāji varētu 

izdarīt izvēli, pamatojoties uz informāciju.  

Ja to uzskata par piemērotu, valsts 

regulatīvās iestādes var veicināt 

pašregulatīvus vai kopregulatīvus 

pasākumus, pirms uzlikt kādu pienākumu. 

Valsts regulatīvajai iestādei ir pienākums 

nodrošināt, ka šajā pielikumā minēto 

informāciju publicē saskaņā ar 96. pantu. 

Valsts regulatīvajai iestādei ir jāizlemj, 

kura informācija ir būtiska, lai to publicētu 

interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēji 

un publiski pieejamu numuratkarīgu 
starppersonu sakaru pakalpojumu 

sniedzēji, un kura informācija jāpublicē 

pašai valsts regulatīvajai iestādei, lai 

nodrošinātu to, ka visi galalietotāji varētu 

izdarīt izvēli, pamatojoties uz informāciju. 

Ja to uzskata par piemērotu, valsts 

regulatīvās iestādes var veicināt 

pašregulatīvus vai kopregulatīvus 

pasākumus, pirms uzlikt kādu pienākumu. 

 

Grozījums Nr.  249 

Direktīvas priekšlikums 

VIII pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2.1. Piedāvāto pakalpojumu joma un 

katra sniegtā pakalpojuma galvenās 

iezīmes, tostarp piedāvātais pakalpojuma 

minimālais kvalitātes līmenis un visi 

nodrošināto galiekārtu izmantošanas 

ierobežojumi, kurus noteicis pakalpojuma 

sniedzējs. 

2.1. Piedāvāto pakalpojumu joma un 

katra sniegtā pakalpojuma galvenās 

iezīmes, tostarp piedāvātais pakalpojuma 

minimālais kvalitātes līmenis un visi 

nodrošināto galiekārtu izmantošanas 

ierobežojumi, kurus noteicis pakalpojuma 

sniedzējs, un pieejama informācija par 

pakalpojuma darbību un tā 

piekļūstamības raksturlielumiem un 

iekārtām.  

Pamatojums 

Attiecina darbības jomu uz personām ar invaliditāti. 

 

Grozījums Nr.  250 

Direktīvas priekšlikums 

VIII pielikums – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2.2. Piedāvāto pakalpojumu tarifi, 

tostarp informācija par konkrētu tarifu 

plānu sakaru apjomiem un tarifiem, kas 

piemērojami par papildu sakaru vienībām, 

numuriem vai pakalpojumiem, uz kuriem 

attiecas īpaši izcenojuma nosacījumi, 

maksām par piekļuvi un tehnisko apkopi, 

visiem maksājumiem par lietošanu, 

īpašiem tarifu režīmiem un konkrētām 

grupām paredzētiem tarifu režīmiem, un 

visiem papildu maksājumiem, kā arī 

maksām par galiekārtām. 

2.2. Piedāvāto pakalpojumu tarifi, 

tostarp informācija par konkrētu tarifu 

plānu sakaru apjomiem (ierobežojumi datu 

izmantošanai, balss zvana minūšu 

skaitam, īsziņu skaitam) un tarifiem, kas 

piemērojami par papildu sakaru vienībām, 

numuriem vai pakalpojumiem, uz kuriem 

attiecas īpaši izcenojuma nosacījumi, 

maksām par piekļuvi un tehnisko apkopi, 

visiem maksājumiem par lietošanu, 

īpašiem tarifu režīmiem, un konkrētām 

grupām paredzētiem tarifu režīmiem, un 

visiem papildu maksājumiem, kā arī 

maksām par galiekārtām. 

Pamatojums 

Jēdziens „apjomi” nav noteikts, tādēļ vajadzīgi vispārīgi piemēri, lai atspoguļotu 95. panta 

tekstu. 
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Grozījums Nr.  251 

Direktīvas priekšlikums 

VIII pielikums – 2. punkts – 2.5. apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2.5. Ja uzņēmums sniedz 

numuratkarīgus starppersonu sakaru 

pakalpojumus – informācija par 

neatliekamās palīdzības dienestu 

pieejamību un informācija par zvanītāja 

atrašanās vietu.  

2.5. Sniedz galalietotājiem informāciju 

par piekļuvi neatliekamās palīdzības 

dienestiem un informācija par zvanītāja 

atrašanās vietu. Ja uzņēmums sniedz 

numuratkarīgus starppersonu sakaru 

pakalpojumus — informācija par 

neatliekamās palīdzības dienestu 

pieejamību vai ierobežojumiem attiecībā 

uz neatliekamās palīdzības sniegšanu un 

informācija par zvanītāja atrašanās vietu. 

 

Grozījums Nr.  252 

Direktīvas priekšlikums 

VIII pielikums – 2. punkts – 2.6. apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2.6. Sīka informācija par produktiem un 

pakalpojumiem, kas paredzēti lietotājiem 

ar invaliditāti. 

2.6. Sīka informācija par produktiem un 

pakalpojumiem, kas paredzēti lietotājiem 

ar invaliditāti, ietverot funkcijas, praksi, 

politiku un procedūras, kā arī izmaiņas 

pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 

personu ar funkcionāliem 

ierobežojumiem vajadzības. 

Pamatojums 

Grozījums pamatots ar EPL direktīvas par telekomunikācijām I pielikuma tekstu. 

 

Grozījums Nr.  253 

Direktīvas priekšlikums 

VIII pielikums – 2. punkts – 2.6.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.6.a Pieejama informācija, lai 

veicinātu papildināmību ar palīdzības 

pakalpojumiem. 
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Pamatojums 

Grozījums pamatots ar EPL direktīvas par telekomunikācijām tekstu. 

 

Grozījums Nr.  254 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – 3. tabula 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

PARAMETRS DEFINĪCIJA MĒRĪJUMU METODE 

Latentums   

Trīce   

Pakešu zudums   

Grozījums 

PARAMETRS DEFINĪCIJA MĒRĪJUMU METODE 

Latentums (aizkave) ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

Trīce ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

Pakešu zudums ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

 

Grozījums Nr.  255 

Direktīvas priekšlikums 

X pielikums – 1. virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

PATĒRĒTĀJU DIGITĀLO IEKĀRTU 

SADARBSPĒJA, KAS MINĒTA 105. 

PANTĀ 

PATĒRĒTĀJU IEKĀRTU 

SADARBSPĒJA, KAS MINĒTA 105. 

PANTĀ 

 

Grozījums Nr.  256 

Direktīvas priekšlikums 

X pielikums – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Jebkuram digitālam televizoram ar 

integrālo ekrānu ar redzamo diagonāli, 

lielāku par 30 cm, ko pārdod vai iznomā 

Jebkuram digitālam televizoram ar 

integrālo ekrānu ar redzamo diagonāli, 

lielāku par 30 cm, ko pārdod vai iznomā 
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Savienībā, ir jābūt ar vismaz vienu atvērtās 

saskarnes rozeti (kas atbilst vai nu Eiropas 

standartu organizācijas pieņemtam vai 

atzītam standartam, vai rūpniecībā plaši 

lietotiem parametriem), kas ļauj vienkārši 

pieslēgt perifēras iekārtas, un tam jāspēj 

cauri laist attiecīgos digitālo televīzijas 

signālu elementus, arī informāciju par 

interaktīviem un ierobežotas piekļuves 

pakalpojumiem. 

Savienībā, ir jābūt ar vismaz vienu atvērtās 

saskarnes rozeti (kas atbilst vai nu Eiropas 

standartu organizācijas pieņemtam vai 

atzītam standartam, vai rūpniecībā plaši 

lietotiem parametriem), kas ļauj vienkārši 

pieslēgt perifēras iekārtas, un tam jāspēj 

cauri laist attiecīgos digitālo televīzijas 

signālu elementus, arī informāciju par 

interaktīviem un ierobežotas piekļuves 

pakalpojumiem. Digitālās televīzijas 

galiekārtu aprīkojumam jābūt 

sadarbspējīgam, lai gadījumos, kad tas 

tehniski iespējams, to viegli varētu 

atkārtoti izmantot citi pakalpojumu 

sniedzēji. 

 

Grozījums Nr.  257 

Direktīvas priekšlikums 

X pielikums – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a RADIOAPARĀTU 

FUNKCIONALITĀTE 

 Visi radioaparāti, kas Savienībā laisti 

tirgū no [transponēšanas datums], spēj 

uztvert digitālu un analogu virszemes 

radio apraides signālu. Šo punktu 

nepiemēro lētiem, mazizmēra patēriņa 

radioaparātiem vai ražojumiem, kuriem 

radioapraides uztveršana ir vienīgi 

papildfunkcija. To nepiemēro arī 

radioiekārtām, ko izmanto radioamatieri 

Starptautiskās Telesakaru savienības 

(ITU) Radionoteikumu 1. panta 56. 

definīcijas nozīmē. 
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