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Grozījums Nr.   145 

Notis Marias 

 

Direktīvas priekšlikums 

1.a atsauce (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ņemot vērā Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 1. protokolu 

par valstu parlamentu lomu Eiropas 

Savienībā, 

Or. el 

 

Grozījums Nr.   146 

Notis Marias 

 

Direktīvas priekšlikums 

1.b atsauce (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ņemot vērā Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 2. protokolu 

par subsidiaritātes principa un 

proporcionalitātes principa piemērošanu, 

Or. el 

 

Grozījums Nr.   147 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Direktīvas priekšlikums 

3. atsauce 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas 

valstu parlamentiem, 

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas 

valstu parlamentiem, ņemot vērā to 

pamatotos atzinumus, 

Or. en 
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Grozījums Nr.   148 

Morten Helveg Petersen 

 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Digitālā vienotā tirgus stratēģijā 

Komisija uzsvēra, ka telesakaru regulējuma 

pārskatīšanā galvenā uzmanība tiks 

pievērsta pasākumiem, kuru mērķis ir 

stimulēt ieguldījumus ātrdarbīgos platjoslas 

tīklos, panākt konsekventāku vienotā tirgus 

pieeju radiofrekvenču spektra politikā un 

pārvaldībā, radīt patiesi vienota tirgus 

nosacījumus, novēršot regulējuma 

sadrumstalotību, nodrošināt vienādus 

konkurences apstākļus visiem tirgus 

dalībniekiem un noteikumu konsekventu 

piemērošanu, kā arī nodrošināt efektīvāku 

regulatīvo iestāžu sistēmu. 

(3) Digitālā vienotā tirgus stratēģijā 

Komisija uzsvēra, ka telesakaru regulējuma 

pārskatīšanā galvenā uzmanība tiks 

pievērsta pasākumiem, kuru mērķis ir 

stimulēt ieguldījumus ātrdarbīgos platjoslas 

tīklos, panākt konsekventāku vienotā tirgus 

pieeju radiofrekvenču spektra politikā un 

pārvaldībā, radīt patiesi vienota tirgus 

nosacījumus, novēršot regulējuma 

sadrumstalotību, nodrošināt efektīvu 

patērētāju aizsardzību, vienādus 

konkurences apstākļus visiem tirgus 

dalībniekiem un noteikumu konsekventu 

piemērošanu, kā arī nodrošināt efektīvāku 

regulatīvo iestāžu sistēmu. Digitālā vienotā 

tirgus stratēģijā tika paziņots par 

Direktīvas 2002/58/EK pārskatīšanu, lai 

nodrošinātu augsta līmeņa privātuma 

aizsardzību elektronisko sakaru 

pakalpojumu lietotājiem un vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus visiem tirgus 

dalībniekiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   149 

Morten Helveg Petersen 

 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Šai direktīvai būtu jāizveido 

tiesiskais regulējums, kas dotu brīvību 

nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un 

pakalpojumus tikai saskaņā ar 

nosacījumiem šajā direktīvā un 

ierobežojumiem, kas ir saskaņā ar Līguma 

(5) Šai direktīvai būtu jāizveido 

tiesiskais regulējums, kas dotu brīvību 

nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un 

pakalpojumus tikai saskaņā ar 

nosacījumiem šajā direktīvā un 

ierobežojumiem, kas ir saskaņā ar Līguma 
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52. panta 1. punktu, it īpaši pasākumus 

attiecībā uz sabiedrisko kārtību, sabiedrības 

drošību un sabiedrības veselību. 

52. panta 1. punktu, it īpaši pasākumus 

attiecībā uz sabiedrisko kārtību, sabiedrības 

drošību un sabiedrības veselību, un 

saskaņā ar Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartas (Harta) 52. panta 

1. punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   150 

Morten Helveg Petersen 

 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Šās direktīvas noteikumi 

neierobežo iespēju katrai dalībvalstij veikt 

vajadzīgus, ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 87. un 45. pantu 

pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu 

būtisko drošības interešu aizsardzību, 

nosargātu sabiedrisko kārtību, tikumus un 

sabiedrības drošību un ļautu izmeklēt un 

atklāt noziedzīgus nodarījumus un 

krimināli vajāt par tiem. 

(6) Šās direktīvas noteikumi 

neierobežo iespēju katrai dalībvalstij veikt 

vajadzīgus, ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 87. un 45. pantu 

pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu 

būtisko drošības interešu aizsardzību, 

nosargātu sabiedrisko kārtību un 

sabiedrības drošību un ļautu izmeklēt un 

atklāt noziedzīgus nodarījumus un 

krimināli vajāt par tiem, ņemot vērā, ka 

šādiem pasākumiem ir jābūt noteiktiem 

tiesību aktos, tiem jārespektē Hartā 

noteiktās tiesības un brīvības un jāatbilst 

proporcionalitātes principam saskaņā ar 

Hartas 52. panta 1. punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   151 

Michał Boni 

 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Telesakaru, mediju un informācijas 

tehnoloģijas konverģence nozīmē, ka visi 

(7) Telesakaru, mediju un informācijas 

tehnoloģijas konverģence nozīmē, ka visi 
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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 

un patērētāju aizsardzību. 

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. Tomēr ir paredzēts, ka šim 

kodeksam būtu jāaptver elektronisko 

sakaru tīkli un pakalpojumi, ja vien tie 

nav skaidri izslēgti no šī kodeksa 

piemērošanas jomas. Elektronisko sakaru 

regulēšanas un satura 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.). 
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Or. en 

Pamatojums 

Nosakot jebkādu pienākumu, būtu jāievēro proporcionalitātes princips. 

 

Grozījums Nr.   152 

Morten Helveg Petersen 

 

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 

(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 
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saikņu ievērošanu, it īpaši, lai garantētu 

mediju plurālismu, kultūras daudzveidību 

un patērētāju aizsardzību. 

saikņu ievērošanu, it īpaši, lai garantētu 

vārda un informācijas brīvību, mediju 

plurālismu, kultūras daudzveidību, 

patērētāju aizsardzību, privātumu un 

personas datu 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.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   153 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Direktīvas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Dalībvalstīm jāspēj piedāvāt 

iedzīvotājiem universālu piekļuvi plašam 

informācijas un kvalitatīva satura 

klāstam, ko plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumu sniedzēji nodrošina mediju 

plurālisma, kultūras daudzveidības un 

aktīva un informēta pilsoniskuma 

interesēs, un saistībā ar to — plašsaziņas 

līdzekļu un darījumdarbības modeļu 

izplatīšanas sistēmas attīstību. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   154 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Mediju plurālisma, kultūras 

daudzveidības un iedzīvotāju informētības 

sekmēšanas nolūkā dalībvalstīm būtu 

jāspēj nodrošināt vispārēju piekļuvi plašai 

informācijai un sabiedriskas nozīmes 

saturam, ko nodrošina mediju 

pakalpojumu sniedzēji, saskaņā ar mediju 

izplatīšanas sistēmu un saistīto 

uzņēmējdarbības modeļu attīstību. 

Or. en 

Pamatojums 

Jāatjaunina pašlaik spēkā esošās saistības, kas jāievēro, un piekļuves noteikumi, kā ierosināts 

106. pantā. 

 

Grozījums Nr.   155 

Eva Kaili 

 

Direktīvas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Mediju plurālisma, kultūras 

daudzveidības un iedzīvotāju informētības 

sekmēšanas nolūkā dalībvalstīm būtu 

jāspēj nodrošināt vispārēju piekļuvi plašai 

informācijai un sabiedriskas nozīmes 

saturam, ko nodrošina mediju 

pakalpojumu sniedzēji, saskaņā ar mediju 

izplatīšanas sistēmu un saistīto 

uzņēmējdarbības modeļu attīstību. 

Or. en 

Pamatojums 

Jāatjaunina pašlaik spēkā esošās saistības, kas jāievēro, un piekļuves noteikumi, kā ierosināts 

106. pantā. 

 

Grozījums Nr.   156 
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Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās 

šķiedras kabeļu ierīkošanu līdz 

daudzdzīvokļu namam, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu, bet mobilā 

savienojumā — tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu “ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu pēc 

neierobežotām lietošanas iespējām ir 

optiskās šķiedras nemitīga tuvināšana 

lietotājam, un topošie „ļoti veiktspējīgie 

tīkli” prasīs darbspējas parametrus, kas 

spēj nodrošināt vismaz 100 Mb/s ātrumu 

lejuplīnijā, ir ātri modernizējami līdz 

gigabitu ātrumam un palīdz panākt 

nepārtrauktu 5G tīkla pārklājumu, 

neņemot vērā tiešo lietotāju uztveres 

mainību, ko izraisa atšķirīgi raksturlielumi 

līdzeklī, caur kuru beigu beigās tīkls 

savienojas ar pieslēgumpunktu, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzama neviena 

tehnoloģija vai pārraides līdzeklis. Tādu 

„ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana vēl 

vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.   157 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz daudzdzīvokļu 

namam, ko uzskata par pakalpojuma 

sniegšanas vietu, bet mobilā 

savienojumā — tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu “ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug un nemitīgi augs arī 

turpmāk. Lai gan agrāk uzmanības centrā 

galvenokārt bija augošās lejuplīnijas un 

augšuplīnijas platjoslas pieejamība visur 

un katram atsevišķam lietotājam, arvien 

nozīmīgāki kļūst citi parametri, piemēram, 

latentums, pieejamība un noturība. 

Pašreizējā atbilde uz šo pieprasījumu ir 

optiskās šķiedras nemitīga tuvināšana 

lietotājam, un topošie „ļoti veiktspējīgie 

tīkli” prasīs darbspējas parametrus, kas ir 

līdzvērtīgi tiem, ko spēj sniegt uz optiskās 

šķiedras elementiem balstīts tīkls vismaz 

līdz sadales punktam pakalpojuma 

sniegšanas vietā. Fiksētā pieslēgumā tas 

atbilst līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama ar 

optiskās šķiedras kabeļu ierīkošanu līdz 

ēkai, ko uzskata par pakalpojuma 

sniegšanas vietu, bet mobilā 

savienojumā — tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

attiecībā uz pieejamo lejuplīnijas un 

augšuplīnijas joslas platumu, latentumu, 



 

PE602.947v01-00 12/154 AM\1122801LV.docx 

LV 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

pieejamību un noturību nodrošina vismaz 

tādas pašas spējas kā optiskie kabeļi. Tādu 

„ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana vēl 

vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. Lai ņemtu vērā tehnoloģiju 

turpmāko attīstību, jāparedz iespēja 

nākotnē pielāgot vai papildināt „ļoti 

veiktspējīgu tīklu” veiktspējas rādītājus, 

ciktāl tas veicina šīs direktīvas mērķu 

sasniegšanu. 

Or. de 

Pamatojums 

In Zukunft werden die Anforderungen an Telekommunikationsinfrastrukturen im industriellen 

und privaten Bereich unentwegt steigen. Die Förderung des Netzausbaus sollte sich deshalb 

auf die leistungsfähigste, auf dem Markt verfügbare Technologie fokussieren, um bereits 

heute die Weichen für eine tragfähige und zukunftsgerichtete 

Telekommunikationsinfrastruktur zu stellen. Zur Zeit stellen Glasfaserleitungen die State-of-

the-Art Technologie in diesem Bereich dar. Trotzdem sollten „Netze mit sehr hoher 

Kapazität” dynamisch definiert werden und Technologien mit dem gleichen 

Leistungsvermögen sowie mögliche künftige Entwicklungen ebenfalls berücksichtigen, um 

Innovationen im Bereich des Netzausbaus anzuregen. 

 

Grozījums Nr.   158 

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 
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tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz daudzdzīvokļu 

namam, ko uzskata par pakalpojuma 

sniegšanas vietu, bet mobilā 

savienojumā — tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu “ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz daudzdzīvokļu 

namam, ko uzskata par pakalpojuma 

sniegšanas vietu, bet mobilā 

savienojumā — tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu „ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru; stikla šķiedras elementi šobrīd 

nodrošina labāko pieejamo tīkla 

veiktspēju; ņemot vērā mainīgās 

tehnoloģijas un arvien jaunos tirgus 

apstākļus, jāparedz iespēja nākotnē 

atbilstīgi modificēt „ļoti veiktspējīgu 

tīklu” definīciju. 

Or. de 

Pamatojums 

No stikla šķiedras elementiem veidots elektronisko sakaru tīkls pašreiz nodrošina labāko 

pieejamo tīkla veiktspēju attiecībā uz atbilstīgajiem veiktspējas parametriem. Taču 

tehnoloģiju attīstība turpinās un atsevišķās dalībvalstīs veidojas jauni tirgus apstākļi. Tāpēc 

jāparedz iespēja nākotnē veikt izmaiņas pašreiz spēkā esošajā definīcijā. 

 

Grozījums Nr.   159 
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Kathleen Van Brempt 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz daudzdzīvokļu 

namam, ko uzskata par pakalpojuma 

sniegšanas vietu, bet mobilā 

savienojumā — tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu “ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz daudzdzīvokļu 

namam, ko uzskata par pakalpojuma 

sniegšanas vietu, bet mobilā 

savienojumā — tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. 

Lai varētu uzlabot un attīstīt citas 

tehnoloģijas, būtu jāizvairās no 

koncentrēšanās tikai uz optisko šķiedru 

un būtu jāievēro tehnoloģiskās 

neitralitātes princips. 
Tiešo lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu „ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 
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sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   160 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz daudzdzīvokļu 

namam, ko uzskata par pakalpojuma 

sniegšanas vietu, bet mobilā 

savienojumā — tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz daudzdzīvokļu 

namam, ko uzskata par pakalpojuma 

sniegšanas vietu, bet mobilā 

savienojumā — tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 
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principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu “ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tā kā ļoti veiktspējīgajiem tīkliem būtu 

jāapmierina galalietotāju vajadzības, būtu 

jāizvērtē viņu pieredze attiecībā uz 

ātrumu, latentumu vai uzticamību. Tādu 

„ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana vēl 

vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   161 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz daudzdzīvokļu 

namam, ko uzskata par pakalpojuma 

sniegšanas vietu, bet mobilā 

savienojumā — tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz daudzdzīvokļu 

namam, ko uzskata par pakalpojuma 

sniegšanas vietu, bet mobilā 

savienojumā — tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 
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kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu “ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

palīdz pārvarēt ģeogrāfisko digitālo 

plaisu, tos var rentablā veidā jaunināt uz 

ātrdarbīgu savienojamību un tie 

nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus 

apgabalos, kur pakalpojumi netiek 

nodrošināti vispār vai netiek pietiekami 

nodrošināti. Tādu „ļoti veiktspējīgu tīklu” 

ierīkošana vēl vairāk palielinās tīklu spējas 

un sagatavotos ceļu nākamo paaudžu 

mobilo sakaru tīklu izvēršanai, 

pamatojoties uz uzlabotām radiosaskarnēm 

un blīvāku tīkla arhitektūru. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   162 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas atbilst 

prasīgāko un digitāli intensīvāko 

galalietotāju vajadzībām un ir līdzvērtīgi 
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sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz daudzdzīvokļu 

namam, ko uzskata par pakalpojuma 

sniegšanas vietu, bet mobilā 

savienojumā — tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu “ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

parametriem, ko spēj sniegt no optiskās 

šķiedras elementiem veidots tīkls vismaz 

līdz sadales punktam pakalpojuma 

sniegšanas vietā. Fiksētā pieslēgumā tas 

atbilst līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama ar 

optiskās šķiedras kabeļu ierīkošanu līdz 

atsevišķai mājsaimniecībai vai dzīvoklim, 

ko uzskata par pakalpojuma sniegšanas 

vietu, bet mobilā savienojumā — tīkla 

darbspējai, kas līdzvērtīga tādai, kas 

sasniedzama, balstoties uz ierīkotu optiskās 

šķiedras kabeli līdz bāzes stacijai, ko 

uzskata par pakalpojuma sniegšanas vietu. 

Tiešo lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu „ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   163 

Martina Werner 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu (13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 
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spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz daudzdzīvokļu 

namam, ko uzskata par pakalpojuma 

sniegšanas vietu, bet mobilā 

savienojumā — tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu “ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam komerciālā ēkā, 

daudzdzīvokļu namā vai savrupmājā. 

Fiksētā pieslēgumā tas atbilst līdzvērtīga 

tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga tādai, kas 

sasniedzama ar optiskās šķiedras kabeļu 

ierīkošanu līdz daudzdzīvokļu namam, ko 

uzskata par pakalpojuma sniegšanas vietu, 

bet mobilā savienojumā — tīkla darbspējai, 

kas līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu „ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   164 

Eva Kaili 

 

Direktīvas priekšlikums 
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13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz daudzdzīvokļu 

namam, ko uzskata par pakalpojuma 

sniegšanas vietu, bet mobilā 

savienojumā — tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu “ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz telpām, ko uzskata 

par pakalpojuma sniegšanas vietu, bet 

mobilā savienojumā — tīkla darbspējai, 

kas līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu „ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

Or. en 
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Pamatojums 

Kā kritēriju būtu jānosaka ne tikai ēkas, bet arī jebkura attiecīgā telpa. Sociālekonomisko 

virzītājspēku (biroji, skolas utt.) un atsevišķu mājsaimniecību mērķi ir atšķirīgi, un vajadzētu 

censties izmantot pēc iespējas iekļaujošāku pieeju. 

 

Grozījums Nr.   165 

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz daudzdzīvokļu 

namam, ko uzskata par pakalpojuma 

sniegšanas vietu, bet mobilā 

savienojumā — tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz telpām, ko uzskata 

par pakalpojuma sniegšanas vietu, bet 

mobilā savienojumā — tīkla darbspējai, 

kas līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 
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tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu “ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 
sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku 

tīkla arhitektūru. 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Fiksētu „ļoti veiktspējīgu tīklu”, kuru 

pamatā ir optiskā šķiedra, ierīkošana 

mājsaimniecībās un to atvilces 

maršrutēšanas spējas būs 

priekšnoteikums, lai sekmīgi ierīkotu 
nākamo paaudžu mobilo sakaru tīklus 

(5G), pamatojoties uz blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

Or. en 

Pamatojums 

The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve 

the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network 

seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like. 

It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks 

benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these 

mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a 

backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The 

proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition 

of very high capacity network is not based on any given technology. 

 

Grozījums Nr.   166 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 
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sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz daudzdzīvokļu 

namam, ko uzskata par pakalpojuma 

sniegšanas vietu, bet mobilā 

savienojumā — tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu “ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz telpām, ko uzskata 

par pakalpojuma sniegšanas vietu, bet 

mobilā savienojumā — tīkla darbspējai, 

kas līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu „ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

Or. en 

Pamatojums 

Tiek precizēts, ka definīcija neattiecas tikai uz daudzdzīvokļu ēkām, bet ietver arī citas telpas, 

piemēram, birojus, saimniecības, atsevišķas mājas utt. 

 

Grozījums Nr.   167 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 

(13) Prasības elektronisko sakaru tīklu 

spējām pastāvīgi aug. Lai gan agrāk 
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uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz daudzdzīvokļu 

namam, ko uzskata par pakalpojuma 

sniegšanas vietu, bet mobilā 

savienojumā — tīkla darbspējai, kas 

līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu “ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

uzmanības centrā galvenokārt bija augošās 

platjoslas pieejamība visur un katram 

atsevišķam lietotājam, arvien nozīmīgāki 

kļūst citi parametri, piemēram, latentums, 

pieejamība un uzticamība. Pašreizējā 

atbilde uz šo pieprasījumu ir optiskās 

šķiedras nemitīga tuvināšana lietotājam, un 

topošie „ļoti veiktspējīgie tīkli” prasīs 

darbspējas parametrus, kas ir līdzvērtīgi 

tiem, ko spēj sniegt uz optiskās šķiedras 

elementiem balstīts tīkls vismaz līdz 

sadales punktam pakalpojuma sniegšanas 

vietā. Fiksētā pieslēgumā tas atbilst 

līdzvērtīga tīkla darbspējai, kas līdzvērtīga 

tādai, kas sasniedzama ar optiskās šķiedras 

kabeļu ierīkošanu līdz telpām, ko uzskata 

par pakalpojuma sniegšanas vietu, bet 

mobilā savienojumā — tīkla darbspējai, 

kas līdzvērtīga tādai, kas sasniedzama, 

balstoties uz ierīkotu optiskās šķiedras 

kabeli līdz bāzes stacijai, ko uzskata par 

pakalpojuma sniegšanas vietu. Tiešo 

lietotāju uztveres mainība, ko izraisa 

atšķirīgi raksturlielumi līdzeklī, caur kuru 

beigu beigās tīkls savienojas ar 

pieslēgumpunktu, nebūtu jāņem vērā, lai 

konstatētu, vai bezvadu tīklu var uzskatīt 

par tādu, kas dod līdzīgu tīkla darbspēju. 

Saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes 

principu nebūtu izslēdzamas citas 

tehnoloģijas un pārraides līdzekļi, ja tie 

spēju ziņā līdzinās šim bāzes scenārijam. 

Tādu „ļoti veiktspējīgu tīklu” ierīkošana 

vēl vairāk palielinās tīklu spējas un 

sagatavotos ceļu nākamo paaudžu mobilo 

sakaru tīklu izvēršanai, pamatojoties uz 

uzlabotām radiosaskarnēm un blīvāku tīkla 

arhitektūru. 

Or. en 

Pamatojums 

Kā kritēriju būtu jānosaka ne tikai ēkas, bet arī jebkura attiecīgā telpa. Sociālekonomisko 

virzītājspēku (biroji, skolas utt.) un atsevišķu mājsaimniecību mērķi ir atšķirīgi, un vajadzētu 

censties izmantot pēc iespējas iekļaujošāku pieeju. 
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Grozījums Nr.   168 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda 

 

Direktīvas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14a) Gan fiksēto, gan mobilo sakaru 

jomā turpina pastāvēt ļoti nozīmīgas 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 turpina 

ietekmēt neaizsargātākās patērētāju 

grupas un radīt šķēršļus vienotiem 

sakariem Savienībā. Tādēļ jebkādas 

nozīmīgas mazumtirdzniecības cenu 

atšķirības starp elektronisko sakaru 

pakalpojumiem, kas beidzas tajā pašā 

dalībvalstī, un tiem pakalpojumiem, kas 

beidzas citā dalībvalstī, būtu jāpamato, 

atsaucoties uz objektīviem kritērijiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Tiek ieviests priekšlikums jaunajam 92.a pantam. 

 

Grozījums Nr.   169 

Kaja Kallas 

 

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 

(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 
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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 

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. 

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 starp pakalpojumiem 

pastāvošās atšķirības, — tiešsaistes 

pakalpojumi, piemēram, IP balss 

pārraide, lielākoties tiek nodrošināti, 

nesniedzot ievērojamu kontroli pār tīklu, 

kas tiek izmantots sakaru nodrošināšanai, 

bet, no otras puses, tiešais lietotājs var 

pārslēgties starp pakalpojumiem ērtāk 

nekā pārslēdzoties 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 nebūtu jādefinē, balstoties uz 

izmantoto tehnoloģiju, bet gan uz 

galalietotāju pamatotajām cerībām par 

nodrošināto pakalpojumu — piemēram, 

atkarībā no samaksātās cenas vai tā, cik 

viegli ir izbeigt līgumu. 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 
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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 ieguldītu 

digitālo saturu vai pakalpojumiem 

atbilstoši direktīvai par digitālā satura 

piegādes līgumiem. 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. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   170 

Morten Helveg Petersen 

 

Direktīvas priekšlikums 
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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 

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 

(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 un viņu tiesības 

ir efektīvi un vienādi aizsargātas, 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 citi pakalpojumi, kas 

nodrošina saziņu. No galalietotāja un viņa 

tiesību aizsardzības 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, 
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2018. gada 25. maijā tiks aizstāta ar Regulu 

(ES) Nr. 2016/679 (Vispārīgo datu 

aizsardzības regulu)23. 

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. 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   171 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

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 

(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 
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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 

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. 

pieeju. Nepieciešamā regulējuma darbības 

jomai būtu jāapmierina vispārības 

intereses. Tā kā termins „signālu pārvade” 

ļauj šās direktīvas darbības jomā iekļaut 

pārraidīšanas pakalpojumus, definīcijai 

būtu jāaptver arī 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, 

no trešās kategorijas izslēdzot 

pakalpojumus, kas atbilst starppersonu 

sakaru pakalpojumu definīcijai šā 

kodeksa 2. panta 5. punktā, informācijas 

sabiedrības pakalpojumus saskaņā ar 

definīciju Direktīvas 98/34/EK 1. pantā 

un pakalpojumus, kas nodrošina vai veic 

redakcionālu uzraudzību saturam, kas 

tiek pārraidīts, izmantojot elektronisko 

sakaru tīklus un pakalpojumus. 

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 

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 
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95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 

regula). OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp. 

95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 

regula). OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   172 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai pakalpojums ietilptu 

elektronisko sakaru pakalpojumu jēdzienā, 

tam jābūt parasti sniedzamam par atlīdzību. 

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. 

(16) Lai pakalpojums ietilptu 

elektronisko sakaru pakalpojumu jēdzienā, 

tam jābūt parasti sniedzamam par atlīdzību. 

Digitālajā ekonomikā tirgus dalībnieki 

arvien biežāk uzskata, ka informācijai par 

lietotājiem ir naudas vērtība. Elektronisko 

sakaru pakalpojumus reizēm sniedz 

apmaiņā pret personas datiem, kuri tiek 

izmantoti arī citiem mērķiem, kas nav 

saistīti ar līguma izpildi. Tādēļ atlīdzības 

jēdziens aptver situācijas, kad pakalpojuma 

sniedzējs pieprasa un galalietotājs 

pakalpojuma sniedzējam tieši vai netieši 

sniedz personas datus, kas tiek izmantoti 

mērķim, kurš nav nepieciešams līguma 

izpildei. Saskaņā ar Eiropas Savienības 

Tiesas judikatūru par LESD 57. pantu24 

atlīdzība Līguma izpratnē pastāv arī tad, ja 

pakalpojumu sniedzējam maksā trešā 

persona, nevis pakalpojuma saņēmējs. 

Tādēļ atlīdzības jēdzienam būtu jāaptver 

arī situācijas, kad galalietotājs ir pakļauts 

reklāmai, kas ir nosacījums piekļūšanai 

pakalpojumam, un situācijas, kad 

pakalpojuma sniedzējs savāktos personas 

datus pārvērš naudā. 

_________________ _________________ 
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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. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   173 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

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 

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 

(17) Starppersonu pakalpojumi ir 

pakalpojumi, kas ļauj personām interaktīvi 

dalīties informācijā. 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. 
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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. 

Tāda izņēmuma piemērs principā varētu 

būt sakaru kanāls tiešsaistes spēlēs vai 

dokumentu koplietošanas lietotnes, 

atkarībā no pakalpojuma sakaru 

mehānisma iezīmēm. Tāpat arī, ciktāl 

daudzfunkcionāls pakalpojums satur 

sakaru funkciju vai elementu, kas 

(atbilstoši faktiem katrā konkrētajā 

gadījumā) ir uzskatāms par starppersonu 

sakaru pakalpojumu (ko var izmantot 

pašu par sevi), tikai šī atdalāmā funkcija 

vai elements būtu jāuzskata par 

starppersonu sakaru pakalpojumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   174 

Kaja Kallas 

 

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 

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 

(17) Starppersonu pakalpojumi ir 

pakalpojumi, kuru galvenais mērķis ir ļaut 

personām interaktīvi dalīties informācijā, 

un tie aptver tādus pakalpojumus kā 

tradicionālie balss izsaukumi starp divām 

privātpersonām, kā arī ziņojumapmaiņu vai 

grupas tērzēšanu. 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. Pakalpojums nebūtu 
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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. 

uzskatāms par starppersonu sakaru 

pakalpojumu, ja starppersonu interaktīvas 

saziņas mehānisms nav šā pakalpojuma 

galvenais nolūks un objektīvu tehnisku 

iemeslu dēļ nav izmantojams bez galvenā 

pakalpojuma, un tā integrācija nav 

līdzeklis, ar ko apiet elektronisko sakaru 

pakalpojumu noteikumu piemērošanu, jo 

šīs direktīvas noteikumu piemērošana 

nebūtu samērīga attiecībā pret šā 

pakalpojuma nodrošināto savienojamības 

līmeni. Tāda izņēmuma piemērs principā 

varētu būt sakaru kanāls tiešsaistes spēlēs, 

atkarībā no pakalpojuma sakaru 

mehānisma iezīmēm. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   175 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

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 

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 

(17) Starppersonu pakalpojumi ir par 

atlīdzību sniegti 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 vai grupas 

tērzēšanu. 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 
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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. 

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, 

atkarībā no pakalpojuma sakaru 

mehānisma iezīmēm. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   176 

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen 

 

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 

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 

(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 

vai grupas tērzēšanu. 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 
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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. 

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 cita pakalpojuma elements 

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, atkarībā no pakalpojuma 

sakaru mehānisma iezīmēm. 

Or. en 

Pamatojums 

Šā svītrojuma mērķis ir precizēt, kāda veida pakalpojumiem būtu jāietilpst šīs direktīvas 

darbības jomā, lai novērstu risku, ka tā tiek nekonsekventi piemērota. 

 

Grozījums Nr.   177 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Starppersonu sakaru pakalpojumi, 

kas izmanto numurus no valstu un 

starptautiskajām tālruņu numerācijas 

sistēmām, pieslēdzas publiskam (pakešu 

vai ķēžu) komutējamo telefonu tīklam. Šie 

numuratkarīgie starppersonu sakaru 

pakalpojumi ietver gan pakalpojumus, 

kuriem tiek piešķirti galalietotāju numuri, 

(18) Starppersonu sakaru pakalpojumi, 

kas izmanto numurus no valstu un 

starptautiskajām tālruņu numerācijas 

sistēmām, pieslēdzas publiskam (pakešu 

vai ķēžu) komutējamo telefonu tīklam. Šie 

numuratkarīgie starppersonu sakaru 

pakalpojumi ietver gan pakalpojumus, 

kuriem tiek piešķirti galalietotāju numuri, 
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lai nodrošinātu starpgalu savienojamību, 

gan pakalpojumus, kas ļauj galalietotājiem 

sazināties ar personām, kam šādi numuri ir 

piešķirti. Numura izmantošanu par 

identifikatoru nebūtu uzskatāma par 

līdzvērtīgu numura izmantošanai tad, kad 

pieslēdzas publiskam komutējamam 

telefonu tīklam, un tādēļ pati par sevi 

nebūtu uzskatāma par pietiekamu, lai 

pakalpojumu varētu kvalificēt kā 

numuratkarīgu starppersonu sakaru 

pakalpojumu. Numurneatkarīgiem 

starppersonu sakaru pakalpojumiem 

pienākumi būtu jāpiemēro tikai tad, ja 

vispārības interesēs ir piemērot īpašus 

regulatīvus pienākumus visu veidu 

starppersonu sakaru pakalpojumiem 

neatkarīgi no tā, vai tie sava pakalpojuma 

sniegšanai izmanto numurus. Ir pamats 

numuratkarīgus starppersonu sakaru 

pakalpojumus traktēt atšķirīgi, jo tie 

piedalās publiski nodrošinātā sadarbspējīgā 

ekosistēmā un no tās arī gūst labumu. 

lai nodrošinātu starpgalu savienojamību, 

gan pakalpojumus, kas ļauj galalietotājiem 

sazināties ar personām, kam šādi numuri ir 

piešķirti. Numura izmantošanu par 

identifikatoru nebūtu uzskatāma par 

līdzvērtīgu numura izmantošanai tad, kad 

pieslēdzas publiskam komutējamam 

telefonu tīklam, un tādēļ pati par sevi 

nebūtu uzskatāma par pietiekamu, lai 

pakalpojumu varētu kvalificēt kā 

numuratkarīgu starppersonu sakaru 

pakalpojumu. Turklāt, ja sniegtais 

pakalpojums nav atkarīgs no savas 

infrastruktūras, un tādēļ tam nav būtiskas 

kontroles pār tīklu, kas tiek izmantots 

sakaru nodrošināšanai, numura 

izmantošana būtu jāvērtē citādi, jo šie 

pienākumi nebūtu samērīgi attiecībā pret 

spēju nodrošināt noteiktas kvalitātes 

pakalpojumu. Numurneatkarīgiem 

starppersonu sakaru pakalpojumiem 

pienākumi būtu jāpiemēro tikai tad, ja 

sabiedrības interesēs ir piemērot īpašus 

regulatīvus pienākumus visu veidu 

starppersonu sakaru pakalpojumiem 

neatkarīgi no tā, vai tie sava pakalpojuma 

sniegšanai izmanto numurus. Ir pamats 

numuratkarīgus starppersonu sakaru 

pakalpojumus traktēt atšķirīgi, jo tie 

piedalās publiski nodrošinātā sadarbspējīgā 

ekosistēmā un no tās arī gūst labumu. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   178 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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(23) Lai digitālā vienotā tirgus 

stratēģijas politiskos mērķus pārvērstu 

regulatīvos noteikumos, papildus trim 

pastāvošajiem galvenajiem mērķiem 

regulējumam būtu jāveicina konkurence, 

iekšējais tirgus un galalietotāju intereses, 

jātuvina papildu savienojamības mērķis, to 

izsakot rezultātu veidā: ļoti veiktspējīgas 

fiksētās un mobilās savienojamības plaša 

pieejamība un ieviešana visu Eiropas 

pilsoņu un uzņēmumu labā, kas balstās uz 

samaksājamu cenu un izvēli un ko dara 

iespējamu efektīva un godīga konkurence, 

produktīva ieguldīšana un atklāts 

novatorisms, spektra lietderīga 

izmantošana, kopīgi noteikumi un 

paredzama regulatīvā pieeja iekšējā tirgū 

un nepieciešamie nozarei specifiskie 

noteikumi, kas sargā pilsoņu intereses. 

Dalībvalstīm, valstu regulatīvajām 

iestādēm un citām kompetentajām 

iestādēm un ieinteresētajām personām šis 

savienojamības mērķis izpaužas, no vienas 

puses, kā noteiktā teritorijā ekonomiski 

uzturami paši veiktspējīgākie tīkli un 

pakalpojumi, no otras puses, teritoriālās 

kohēzijas centieni tādā nozīmē kā dažādās 

teritorijās pieejamo jaudu konverģence. 

(23) Lai digitālā vienotā tirgus 

stratēģijas politiskos mērķus pārvērstu 

regulatīvos noteikumos, papildus trim 

pastāvošajiem galvenajiem mērķiem 

regulējumam būtu jāveicina konkurence, 

iekšējais tirgus un galalietotāju intereses, 

jātuvina papildu savienojamības mērķis, to 

izsakot rezultātu veidā: ļoti veiktspējīgas 

fiksētās un mobilās savienojamības plaša 

pieejamība un ieviešana visu Eiropas 

pilsoņu un uzņēmumu labā, kas balstās uz 

samaksājamu cenu un izvēli un ko dara 

iespējamu efektīva un godīga konkurence, 

produktīva ieguldīšana un atklāts 

novatorisms, spektra lietderīga 

izmantošana, kopīgi noteikumi un 

paredzama regulatīvā pieeja iekšējā tirgū 

un nepieciešamie nozarei specifiskie 

noteikumi, kas sargā pilsoņu intereses. Visi 

šajā rindkopā formulētie politiskie mērķi 

būtu jāuzskata par līdzvērtīgiem. 
Dalībvalstīm, valstu regulatīvajām 

iestādēm un citām kompetentajām 

iestādēm un ieinteresētajām personām šis 

savienojamības mērķis izpaužas, no vienas 

puses, kā noteiktā teritorijā ekonomiski 

uzturami paši veiktspējīgākie tīkli un 

pakalpojumi, no otras puses, teritoriālās 

kohēzijas centieni tādā nozīmē kā dažādās 

teritorijās pieejamo jaudu konverģence. 

Godīga konkurence ir svarīgākais 

priekšnosacījums ieguldījumu veikšanai. 

Galvenais mērķis ir augstas veiktspējas 

infrastruktūras pārklājuma 

nodrošināšana Eiropas Savienībā. 

Or. de 

Pamatojums 

Visi šajā apsvērumā formulētie mērķi ir līdzvērtīgi. Tikai godīga konkurence nodrošina 

ieguldījumu pieaugumu un infrastruktūras izvēršanu. Galvenais mērķis ir augstas veiktspējas 

infrastruktūras pārklājuma nodrošināšana Eiropas Savienībā. 

 

Grozījums Nr.   179 

Anne Sander, Françoise Grossetête 
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Direktīvas priekšlikums 

23. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Lai digitālā vienotā tirgus 

stratēģijas politiskos mērķus pārvērstu 

regulatīvos noteikumos, papildus trim 

pastāvošajiem galvenajiem mērķiem 

regulējumam būtu jāveicina konkurence, 

iekšējais tirgus un galalietotāju intereses, 

jātuvina papildu savienojamības mērķis, to 

izsakot rezultātu veidā: ļoti veiktspējīgas 

fiksētās un mobilās savienojamības plaša 

pieejamība un ieviešana visu Eiropas 

pilsoņu un uzņēmumu labā, kas balstās uz 

samaksājamu cenu un izvēli un ko dara 

iespējamu efektīva un godīga konkurence, 

produktīva ieguldīšana un atklāts 

novatorisms, spektra lietderīga 

izmantošana, kopīgi noteikumi un 

paredzama regulatīvā pieeja iekšējā tirgū 

un nepieciešamie nozarei specifiskie 

noteikumi, kas sargā pilsoņu intereses. 

Dalībvalstīm, valstu regulatīvajām 

iestādēm un citām kompetentajām 

iestādēm un ieinteresētajām personām šis 

savienojamības mērķis izpaužas, no vienas 

puses, kā noteiktā teritorijā ekonomiski 

uzturami paši veiktspējīgākie tīkli un 

pakalpojumi, no otras puses, teritoriālās 

kohēzijas centieni tādā nozīmē kā dažādās 

teritorijās pieejamo jaudu konverģence. 

(23) Lai digitālā vienotā tirgus 

stratēģijas politiskos mērķus pārvērstu 

regulatīvos noteikumos, papildus trim 

pastāvošajiem galvenajiem mērķiem 

regulējumam būtu jāveicina konkurence, 

iekšējais tirgus, galalietotāju un iedzīvotāju 

intereses, jātuvina papildu savienojamības 

mērķis, to izsakot rezultātu veidā: ļoti 

veiktspējīgas fiksētās un mobilās 

savienojamības plaša pieejamība un 

ieviešana visu Eiropas pilsoņu un 

uzņēmumu labā, kas balstās uz 

samaksājamu cenu un izvēli un ko dara 

iespējamu efektīva, noturīga un godīga 

konkurence, produktīva ieguldīšana un 

atklāts novatorisms, spektra lietderīga 

izmantošana, kopīgi noteikumi un 

paredzama regulatīvā pieeja iekšējā tirgū 

un nepieciešamie nozarei specifiskie 

noteikumi, kas sargā pilsoņu ilgtermiņa 

intereses. Dalībvalstīm, valstu 

regulatīvajām iestādēm un citām 

kompetentajām iestādēm un 

ieinteresētajām personām šis 

savienojamības mērķis izpaužas, no vienas 

puses, kā noteiktā teritorijā ekonomiski 

uzturami paši veiktspējīgākie tīkli un 

pakalpojumi, no otras puses, teritoriālās 

kohēzijas centieni tādā nozīmē kā dažādās 

teritorijās pieejamo jaudu konverģence, 

vienlaikus nodrošinot Eiropas 

ekonomikas attīstību, ko veicina Eiropas 

rūpniecības konkurētspēja. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   180 

Nadine Morano 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Lai digitālā vienotā tirgus 

stratēģijas politiskos mērķus pārvērstu 

regulatīvos noteikumos, papildus trim 

pastāvošajiem galvenajiem mērķiem 

regulējumam būtu jāveicina konkurence, 

iekšējais tirgus un galalietotāju intereses, 

jātuvina papildu savienojamības mērķis, to 

izsakot rezultātu veidā: ļoti veiktspējīgas 

fiksētās un mobilās savienojamības plaša 

pieejamība un ieviešana visu Eiropas 

pilsoņu un uzņēmumu labā, kas balstās uz 

samaksājamu cenu un izvēli un ko dara 

iespējamu efektīva un godīga konkurence, 

produktīva ieguldīšana un atklāts 

novatorisms, spektra lietderīga 

izmantošana, kopīgi noteikumi un 

paredzama regulatīvā pieeja iekšējā tirgū 

un nepieciešamie nozarei specifiskie 

noteikumi, kas sargā pilsoņu intereses. 

Dalībvalstīm, valstu regulatīvajām 

iestādēm un citām kompetentajām 

iestādēm un ieinteresētajām personām šis 

savienojamības mērķis izpaužas, no vienas 

puses, kā noteiktā teritorijā ekonomiski 

uzturami paši veiktspējīgākie tīkli un 

pakalpojumi, no otras puses, teritoriālās 

kohēzijas centieni tādā nozīmē kā dažādās 

teritorijās pieejamo jaudu konverģence. 

(23) Lai digitālā vienotā tirgus 

stratēģijas politiskos mērķus pārvērstu 

regulatīvos noteikumos, papildus trim 

pastāvošajiem galvenajiem mērķiem 

regulējumam būtu jāveicina konkurence, 

iekšējais tirgus un galalietotāju intereses, 

jātuvina papildu savienojamības mērķis, to 

izsakot rezultātu veidā: ļoti veiktspējīgas 

fiksētās un mobilās savienojamības plaša 

pieejamība un ieviešana visu Eiropas 

pilsoņu un uzņēmumu labā — īpašu 

uzmanību vēršot uz mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem —, kas balstās uz 

samaksājamu cenu un izvēli un ko dara 

iespējamu efektīva un godīga konkurence, 

produktīva ieguldīšana un atklāts 

novatorisms, spektra lietderīga 

izmantošana, kopīgi noteikumi un 

paredzama regulatīvā pieeja iekšējā tirgū 

un nepieciešamie nozarei specifiskie 

noteikumi, kas sargā pilsoņu intereses. 

Dalībvalstīm, valstu regulatīvajām 

iestādēm un citām kompetentajām 

iestādēm un ieinteresētajām personām šis 

savienojamības mērķis izpaužas, no vienas 

puses, kā noteiktā teritorijā ekonomiski 

uzturami paši veiktspējīgākie tīkli un 

pakalpojumi, no otras puses, teritoriālās 

kohēzijas centieni tādā nozīmē kā dažādās 

teritorijās pieejamo jaudu konverģence. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   181 

Kathleen Van Brempt 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Lai digitālā vienotā tirgus 

stratēģijas politiskos mērķus pārvērstu 

regulatīvos noteikumos, papildus trim 

pastāvošajiem galvenajiem mērķiem 

(23) Lai digitālā vienotā tirgus 

stratēģijas politiskos mērķus pārvērstu 

regulatīvos noteikumos, papildus trim 

pastāvošajiem galvenajiem mērķiem 



 

AM\1122801LV.docx 41/154 PE602.947v01-00 

 LV 

regulējumam būtu jāveicina konkurence, 

iekšējais tirgus un galalietotāju intereses, 

jātuvina papildu savienojamības mērķis, to 

izsakot rezultātu veidā: ļoti veiktspējīgas 

fiksētās un mobilās savienojamības plaša 

pieejamība un ieviešana visu Eiropas 

pilsoņu un uzņēmumu labā, kas balstās uz 

samaksājamu cenu un izvēli un ko dara 

iespējamu efektīva un godīga konkurence, 

produktīva ieguldīšana un atklāts 

novatorisms, spektra lietderīga 

izmantošana, kopīgi noteikumi un 

paredzama regulatīvā pieeja iekšējā tirgū 

un nepieciešamie nozarei specifiskie 

noteikumi, kas sargā pilsoņu intereses. 

Dalībvalstīm, valstu regulatīvajām 

iestādēm un citām kompetentajām 

iestādēm un ieinteresētajām personām šis 

savienojamības mērķis izpaužas, no vienas 

puses, kā noteiktā teritorijā ekonomiski 

uzturami paši veiktspējīgākie tīkli un 

pakalpojumi, no otras puses, teritoriālās 

kohēzijas centieni tādā nozīmē kā dažādās 

teritorijās pieejamo jaudu konverģence. 

regulējumam būtu jāveicina konkurence, 

iekšējais tirgus un galalietotāju intereses, 

jātuvina papildu savienojamības mērķis, to 

izsakot rezultātu veidā: ļoti veiktspējīgas 

fiksētās un mobilās savienojamības plaša 

pieejamība un ieviešana, un ieguldījumi 

šajā savienojamībā visu Eiropas pilsoņu 

un uzņēmumu labā, kas balstās uz 

samaksājamu cenu un izvēli un ko dara 

iespējamu efektīva un godīga konkurence, 

produktīva ieguldīšana un atklāts 

novatorisms, spektra lietderīga 

izmantošana, kopīgi noteikumi un 

paredzama regulatīvā pieeja iekšējā tirgū 

un nepieciešamie nozarei specifiskie 

noteikumi, kas sargā pilsoņu intereses. 

Dalībvalstīm, valstu regulatīvajām 

iestādēm un citām kompetentajām 

iestādēm un ieinteresētajām personām šis 

savienojamības mērķis izpaužas, no vienas 

puses, kā noteiktā teritorijā ekonomiski 

uzturami paši veiktspējīgākie tīkli un 

pakalpojumi, no otras puses, teritoriālās 

kohēzijas centieni tādā nozīmē kā dažādās 

teritorijās pieejamo jaudu konverģence. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   182 

Aldo Patriciello 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Lai digitālā vienotā tirgus 

stratēģijas politiskos mērķus pārvērstu 

regulatīvos noteikumos, papildus trim 

pastāvošajiem galvenajiem mērķiem 

regulējumam būtu jāveicina konkurence, 

iekšējais tirgus un galalietotāju intereses, 

jātuvina papildu savienojamības mērķis, to 

izsakot rezultātu veidā: ļoti veiktspējīgas 

fiksētās un mobilās savienojamības plaša 

pieejamība un ieviešana visu Eiropas 

pilsoņu un uzņēmumu labā, kas balstās uz 

(23) Lai digitālā vienotā tirgus 

stratēģijas politiskos mērķus pārvērstu 

regulatīvos noteikumos, papildus trim 

pastāvošajiem galvenajiem mērķiem 

regulējumam būtu jāveicina konkurence, 

iekšējais tirgus un galalietotāju intereses, 

vienlaikus jātuvina papildu savienojamības 

mērķis, to izsakot rezultātu veidā: ļoti 

veiktspējīgas fiksētās un mobilās 

savienojamības plaša pieejamība un 

ieviešana visu Eiropas pilsoņu un 
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samaksājamu cenu un izvēli un ko dara 

iespējamu efektīva un godīga konkurence, 

produktīva ieguldīšana un atklāts 

novatorisms, spektra lietderīga 

izmantošana, kopīgi noteikumi un 

paredzama regulatīvā pieeja iekšējā tirgū 

un nepieciešamie nozarei specifiskie 

noteikumi, kas sargā pilsoņu intereses. 

Dalībvalstīm, valstu regulatīvajām 

iestādēm un citām kompetentajām 

iestādēm un ieinteresētajām personām šis 

savienojamības mērķis izpaužas, no vienas 

puses, kā noteiktā teritorijā ekonomiski 

uzturami paši veiktspējīgākie tīkli un 

pakalpojumi, no otras puses, teritoriālās 

kohēzijas centieni tādā nozīmē kā dažādās 

teritorijās pieejamo jaudu konverģence. 

uzņēmumu labā, kas balstās uz 

samaksājamu cenu un izvēli un ko dara 

iespējamu efektīva un godīga konkurence, 

produktīva ieguldīšana un atklāts 

novatorisms, spektra lietderīga 

izmantošana, kopīgi noteikumi un 

paredzama regulatīvā pieeja iekšējā tirgū 

un nepieciešamie nozarei specifiskie 

noteikumi, kas sargā pilsoņu intereses. 

Dalībvalstīm, valstu regulatīvajām 

iestādēm un citām kompetentajām 

iestādēm un ieinteresētajām personām šis 

savienojamības mērķis izpaužas, no vienas 

puses, kā noteiktā teritorijā ekonomiski 

uzturami paši veiktspējīgākie tīkli un 

pakalpojumi, no otras puses, teritoriālās 

kohēzijas centieni tādā nozīmē kā dažādās 

teritorijās pieejamo jaudu konverģence. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   183 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Princips, ka dalībvalstis piemēro ES 

tiesību aktus tehnoloģiski neitrāli, t. i., 

valsts regulatīvā vai cita kompetenta 

iestāde neizvirza kā noteikumu un 

nediskriminē noteikta tehnoloģijas tipa 

izmantošanu, neierobežo attiecīgu 

pasākumu veikšanu, lai veicinātu dažus 

īpašus pakalpojumus, ja tas, lai sasniegtu 

regulējuma mērķus, ir pamatots, piemēram, 

ar ciparu televīziju kā līdzekli spektra 

efektīvas izmantošanas paplašināšanai. Bez 

tam tas neliedz ņemt vērā, ka dažu 

pārraides līdzekļu fiziskās īpašības un 

arhitektoniskās īpatnības var būt pārākas 

pakalpojuma kvalitātes, jaudu, apkopes 

izmaksu, energoefektivitātes, vadības 

elastīguma, uzticamības, stiprības un 

mērogojamības, un galu galā darbspējas 

(24) Princips, ka dalībvalstis piemēro ES 

tiesību aktus tehnoloģiski neitrāli, t. i., 

valsts regulatīvā vai cita kompetenta 

iestāde neizvirza kā noteikumu un 

nediskriminē noteikta tehnoloģijas tipa 

izmantošanu, neierobežo attiecīgu 

pasākumu veikšanu, lai veicinātu dažus 

īpašus pakalpojumus, ja tas, lai sasniegtu 

regulējuma mērķus, ir pamatots, piemēram, 

ar ciparu televīziju kā līdzekli spektra 

efektīvas izmantošanas paplašināšanai un 

vispārīgi — ar pāreju uz uzlabotiem 

pakalpojumiem, lai palielinātu klientu 

apmierinātību. Bez tam tas neliedz ņemt 

vērā, ka dažu pārraides līdzekļu fiziskās 

īpašības un arhitektoniskās īpatnības var 

būt pārākas pakalpojuma kvalitātes, jaudu, 

apkopes izmaksu, energoefektivitātes, 
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ziņā, un tas var atspoguļoties lēmumos, ko 

pieņem, lai sasniegtu dažādos regulatīvos 

mērķus. 

vadības elastīguma, uzticamības, stiprības 

un mērogojamības, un galu galā darbspējas 

ziņā, un tas var atspoguļoties lēmumos, ko 

pieņem, lai sasniegtu dažādos regulatīvos 

mērķus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   184 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

27. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Ir nepieciešami pienācīgi stimuli 

ieguldījumiem jaunos ļoti jaudīgajos tīklos, 

kas veicinās inovācijas saistībā ar satura 

ziņā daudzveidīgiem interneta 

pakalpojumiem un stiprinās Eiropas 

Savienības konkurētspēju starptautiskā 

mērogā. Šādiem tīkliem ir milzīgas 

iespējas sniegt priekšrocības patērētājiem 

un uzņēmumiem visā Eiropas Savienībā. 

Tāpēc ir svarīgi, izmantojot regulatīvo 

noteikumu paredzamību un konsekvenci, 

veicināt ilgtspējīgus ieguldījumus šo jauno 

tīklu attīstībā, vienlaikus aizsargājot 

konkurenci un sekmējot patērētāju izvēli. 

(27) Ir nepieciešami pienācīgi stimuli 

ieguldījumiem jaunos ļoti jaudīgajos tīklos, 

kas veicinās inovācijas saistībā ar satura 

ziņā daudzveidīgiem interneta 

pakalpojumiem un stiprinās Eiropas 

Savienības konkurētspēju starptautiskā 

mērogā. Šādiem tīkliem ir milzīgas 

iespējas sniegt priekšrocības patērētājiem 

un uzņēmumiem visā Eiropas Savienībā. 

Tāpēc ir svarīgi, izmantojot regulatīvo 

noteikumu paredzamību un konsekvenci, 

veicināt ilgtspējīgus ieguldījumus šo jauno 

tīklu attīstībā, vienlaikus aizsargājot 

ilgtermiņa konkurenci, jo infrastruktūras 

līmenī joprojām pastāv trūkumi un fiziski 

šķēršļi iekļūšanai tirgū, un sekmējot 

patērētāju izvēli. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   185 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Direktīvas priekšlikums 
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28. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Mērķis ir, attīstoties konkurencei 

tirgos, pakāpeniski samazināt nozares īpašo 

priekšregulējumu un galu galā panākt, ka 

elektroniskos sakarus regulē tikai 

konkurences tiesību akti. Ņemot vērā to, ka 

pēdējos gados elektronisko sakaru tirgos ir 

bijusi vērojama spēcīga konkurences 

izaugsme, ir būtiski, lai priekšregulējuma 

noteiktos pienākumus piemērotu vienīgi 

tad, ja attiecīgajos mazumtirgos nav 

pilnvērtīgas un ilgtspējīgas konkurences. 

(28) Mērķis ir, attīstoties konkurencei 

tirgos, pakāpeniski samazināt nozares īpašo 

priekšregulējumu un galu galā panākt, ka 

elektroniskos sakarus regulē tikai 

konkurences tiesību akti. Ņemot vērā to, ka 

pēdējos gados elektronisko sakaru tirgos ir 

bijusi vērojama spēcīga konkurences 

izaugsme, ir būtiski, lai priekšregulējuma 

noteiktos pienākumus piemērotu vienīgi 

tad, ja attiecīgajos tirgos nav pilnvērtīgas 

un ilgtspējīgas ilgtermiņa konkurences. 

Tomēr, tā kā Eiropā elektronisko sakaru 

tirgus joprojām galvenokārt veido 

vertikāli integrēti operatori, kas var 

izmantot savu dominējošo stāvokli 

vairumtirdzniecības tirgos, lai 

pastiprinātu savu dominējošo stāvokli 

mazumtirdzniecības tirgos, ilgtermiņa 

konkurence mazumtirdzniecības līmenī 

būtu jānodrošina, likvidējot 

infrastruktūras līmenī pastāvošos šķēršļus 

iekļūšanai tirgū. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   186 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Direktīvas priekšlikums 

33. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Saskaņā ar regulējošo un darbības 

funkciju atdalīšanas principu dalībvalstīm 

būtu jāgarantē valsts regulatīvās iestādes 

un citu kompetento iestāžu neatkarība, lai 

nodrošinātu to lēmumu objektivitāti. 

Minētā neatkarības prasība neierobežo 

(33) Saskaņā ar regulējošo un darbības 

funkciju atdalīšanas principu dalībvalstīm 

būtu jāgarantē valsts regulatīvās iestādes 

un citu kompetento iestāžu neatkarība, 

tostarp neatkarība no attiecīgās valdības, 
lai nodrošinātu to lēmumu objektivitāti. 



 

AM\1122801LV.docx 45/154 PE602.947v01-00 

 LV 

dalībvalstu iestāžu autonomiju un 

konstitucionālās saistības vai neitralitātes 

principu attiecībā uz tiem noteikumiem 

dalībvalstīs, kas reglamentē īpašumtiesību 

sistēmu, kas noteikta Līguma 295. pantā. 

Valsts regulatīvajām un citām 

kompetentajām iestādēm būtu jābūt visiem 

nepieciešamajiem resursiem personāla, 

īpašo zināšanu un finansiālo līdzekļu ziņā 

to uzdevumu veikšanai. 

Minētā neatkarības prasība neierobežo 

dalībvalstu iestāžu autonomiju un 

konstitucionālās saistības vai neitralitātes 

principu attiecībā uz tiem noteikumiem 

dalībvalstīs, kas reglamentē īpašumtiesību 

sistēmu, kas noteikta Līguma 295. pantā. 

Valsts regulatīvajām un citām 

kompetentajām iestādēm būtu jābūt visiem 

nepieciešamajiem resursiem personāla, 

īpašo zināšanu un finansiālo līdzekļu ziņā 

to uzdevumu veikšanai. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   187 

Morten Helveg Petersen 

 

Direktīvas priekšlikums 

36. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(36) Ir jānostiprina valsts regulatīvo 

iestāžu neatkarība, lai nodrošinātu to 

vadītāja un darbinieku neuzņēmību pret 

ārēju spiedienu, nosakot minimālo 

kvalifikāciju amatā iecelšanai un pilnvaru 

minimālo laiku. Turklāt ierobežojums 

iespējai pilnvaras pagarināt vairāk nekā 

vienreiz un prasība pēc pienācīgas valdes 

un vadības rotācijas shēmas mazinātu risku 

iestrēgt regulējumā, nodrošinātu 

nepārtrauktību un vairotu neatkarību. 

(36) Ir jānostiprina valsts regulatīvo 

iestāžu neatkarība, lai nodrošinātu to 

vadītāja un darbinieku neuzņēmību pret 

ārēju spiedienu, nosakot minimālo 

kvalifikāciju amatā iecelšanai un pilnvaru 

minimālo laiku. Turklāt ierobežojums 

iespējai pilnvaras pagarināt vairāk nekā 

vienreiz un prasība pēc pienācīgas valdes 

un vadības rotācijas shēmas mazinātu risku 

iestrēgt regulējumā, nodrošinātu 

nepārtrauktību un vairotu neatkarību. Šajā 

nolūkā dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 

valstu regulatīvās iestādes ir juridiski 

patstāvīgas un funkcionāli neatkarīgas no 

nozares un valdības, proti, ka tās nedz 

prasa, nedz saņem rīkojumus ne no vienas 

struktūras, tās darbojas pārredzami un 

pārskatatbildīgi, kā paredzēts Savienības 

un dalībvalstu tiesību aktos, un tām ir 

pietiekamas pilnvaras. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.   188 

Kaja Kallas 

 

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 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, vienots paziņojums būtu 

iesniedzams BEREC, kas darbojas kā 

vienots kontaktpunkts. Šādam 

paziņojumam nevajadzētu izraisīt 

administratīvas izmaksas pakalpojumu 

sniedzējiem, un tam vajadzētu būt 

pieejamam pie BEREC tīmekļa 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. 

Or. en 
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Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   189 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

41. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(41) Paziņojumam BEREC būtu jāietver 

tikai pakalpojumu sniedzēja deklarācija par 

nodomu sākt elektronisko sakaru tīklu un 

pakalpojumu nodrošināšanu. Pakalpojumu 

sniedzējam var tikai prasīt deklarācijai 

pievienot informāciju, kas noteikta šās 

direktīvas 12. pantā. Dalībvalstīm nebūtu 

tam jāuzliek papildu prasības vai 

atsevišķas paziņošanas prasības. 

(41) Paziņojumam BEREC būtu jāietver 

tikai pakalpojumu sniedzēja deklarācija par 

nodomu sākt elektronisko sakaru tīklu un 

pakalpojumu nodrošināšanu. Pakalpojumu 

sniedzējam var tikai prasīt deklarācijai 

pievienot informāciju, kas noteikta šās 

direktīvas 12. pantā. Tam būtu jāsekmē šīs 

direktīvas konsekventa īstenošana, kā arī 

jāsniedz BEREC un valstu regulatīvajām 

iestādēm svarīgākā informācija par tirgu. 

Dalībvalstīm nebūtu tam jāuzliek papildu 

prasības vai atsevišķa paziņošanas prasība. 

Or. en 

Pamatojums 

Paziņojumam BEREC būtu jāveicina iekšējā tirgus attīstība un jāpalīdz sekmēt šīs direktīvas 

konsekventa īstenošana. 

 

Grozījums Nr.   190 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

42. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(42) Pretēji citiem elektronisko sakaru 

tīklu un pakalpojumu veidiem, kā definēts 

šajā direktīvā, numurneatkarīgi 

starppersonu sakaru pakalpojumi negūst 

(42) Pretēji citiem elektronisko sakaru 

tīklu un pakalpojumu veidiem, kā definēts 

šajā direktīvā, numurneatkarīgi 

starppersonu sakaru pakalpojumi negūst 



 

PE602.947v01-00 48/154 AM\1122801LV.docx 

LV 

labumu no valsts numerācijas resursu 

izmantošanas un nepiedalās publiski 

apliecinātā sadarbspējīgā ekosistēmā. 

Tāpēc nepienākas šiem pakalpojumu 

veidiem piemērot vispārējo atļaušanas 

kārtību. 

labumu no valsts numerācijas resursu 

izmantošanas un nepiedalās publiski 

apliecinātā sadarbspējīgā ekosistēmā. 

Tāpēc nepienākas šiem pakalpojumu 

veidiem piemērot vispārējo atļaušanas 

kārtību. Tādēļ dalībvalstīm nevajadzētu 

šādiem pakalpojumiem piemērot 

iepriekšēju atļauju vai jebkādu citu 

līdzvērtīgu prasību. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   191 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

47.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (47a) Elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniedzējiem, kas darbojas vairāk nekā 

vienā dalībvalstī, joprojām tiek piemēroti 

dažādi noteikumi, prasības un ziņošanas 

pienākumi, lai arī tie var sniegt 

elektronisko sakaru tīklus un 

pakalpojumus jebkur Eiropā, un tas kavē 

elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstību 

un izaugsmi. Tādēļ vajadzētu būt iespējai 

šādiem pakalpojumu sniedzējiem piešķirt 

vienotu vispārēju atļauju, ko izsniedz 

dalībvalsts, kura attiecīgā pakalpojumu 

sniedzēja paziņojumā ir norādīta kā 

nodrošinātāja galvenā uzņēmuma 

atrašanās vieta Eiropas Savienībā. 

Vienotajā vispārējā atļaujā būtu jāiekļauj 

īpašie nosacījumi, kas tiek piemēroti katrā 

pakalpojumu sniedzēja darbības 

dalībvalstī, lai nodrošinātu pakalpojumu 

sniedzēja atbilstību visiem attiecīgajiem 

tiesību aktiem. BEREC būtu jāveicina 

koordinācija un informācijas apmaiņa, lai 
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nodrošinātu pakalpojumu sniedzēja 

atbilstību Savienības un valstu tiesību 

aktiem. Elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniedzējiem joprojām būtu jāsaņem īpašas 

atļaujas tiesībām izmantot numurus un 

radiofrekvenču spektru un tiesībām 

uzstādīt iekārtas. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai veicinātu pārrobežu pakalpojumu sniegšanu un datu brīvu apriti, jāsamazina uzņēmumu 

administratīvais slogs, jo pašlaik uz tiem attiecas dažādas prasības dažādos formātos no 

28 atšķirīgām valdībām, lai arī šie uzņēmumi sniedz pakalpojumus, kas tehnoloģiski nav 

atkarīgi no robežām. Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams 

saistībā ar teksta iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Direktīvas priekšlikums 

53. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(53) Dalībvalstīm var būt nepieciešams 

grozīt tiesības, nosacījumus, procedūras, 

nodevas un maksas attiecībā uz vispārējo 

atļauju izsniegšanu un izmantošanas 

tiesībām, ja tas ir objektīvi pamatots. Par 

šādām izmaiņām būtu pienācīgi un laicīgi 

jāinformē visas ieinteresētās personas, 

sniedzot tām atbilstīgu iespēju izteikt 

viedokli par katru tādu grozījumu. Ņemot 

vērā vajadzību nodrošināt juridisku 

noteiktību un sekmēt regulējuma 

paredzamību, jebkurai pastāvošo 

radiofrekvenču spektra izmantošanas vai 

iekārtu uzstādīšanas tiesību ierobežošanai 

vai atņemšanai būtu jānotiek paredzamā, 

pārredzamā kārtībā; tādējādi stingrākas 

prasības vai paziņošanas mehānismu 

varētu piemērot tad, kad izmantošanas 

tiesības ir piešķirtas konkursa kārtā vai 

salīdzinošā procedūrā. Būtu jāizvairās no 

liekām procedūrām, kad tiek izdarīti sīki 

(53) Radiofrekvenču spektrs ir 

ierobežots resurss, kas pieder 

dalībvalstīm, un tā pārvaldībai un 

piešķiršanai jāapsver valstu īpatnības un 

vajadzības, kā ir norādījusi Komisija. 

Tādu instrumentu izstrādāšana, kuru 

mērķis ir sekmēt labākās prakses un 

pieredzes izplatīšanu dalībvalstu vidū, 

būtu jāuzskata par vēlamu. 
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grozījumi spēkā esošajās tiesībās uzstādīt 

iekārtas vai izmantot spektru, ja grozījumi 

neskar trešu personu intereses. Izmaiņas 

spektra izmantošanā, ko izraisa 

tehnoloģiju un pakalpojumu neitralitātes 

principa piemērošana, nebūtu uzskatāmas 

par pietiekamu pamatu tiesību 

atņemšanai, jo tās nav jaunu tiesību 

piešķiršana. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   193 

Michał Boni 

 

Direktīvas priekšlikums 

53. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(53) Dalībvalstīm var būt nepieciešams 

grozīt tiesības, nosacījumus, procedūras, 

nodevas un maksas attiecībā uz vispārējo 

atļauju izsniegšanu un izmantošanas 

tiesībām, ja tas ir objektīvi pamatots. Par 

šādām izmaiņām būtu pienācīgi un laicīgi 

jāinformē visas ieinteresētās personas, 

sniedzot tām atbilstīgu iespēju izteikt 

viedokli par katru tādu grozījumu. Ņemot 

vērā vajadzību nodrošināt juridisku 

noteiktību un sekmēt regulējuma 

paredzamību, jebkurai pastāvošo 

radiofrekvenču spektra izmantošanas vai 

iekārtu uzstādīšanas tiesību ierobežošanai 

vai atņemšanai būtu jānotiek paredzamā, 

pārredzamā kārtībā; tādējādi stingrākas 

prasības vai paziņošanas mehānismu varētu 

piemērot tad, kad izmantošanas tiesības ir 

piešķirtas konkursa kārtā vai salīdzinošā 

procedūrā. Būtu jāizvairās no liekām 

procedūrām, kad tiek izdarīti sīki grozījumi 

spēkā esošajās tiesībās uzstādīt iekārtas vai 

izmantot spektru, ja grozījumi neskar trešu 

personu intereses. Izmaiņas spektra 

izmantošanā, ko izraisa tehnoloģiju un 

pakalpojumu neitralitātes principa 

piemērošana, nebūtu uzskatāmas par 

(53) Dalībvalstīm var būt nepieciešams 

grozīt tiesības, nosacījumus, procedūras, 

nodevas un maksas attiecībā uz vispārējo 

atļauju izsniegšanu un izmantošanas 

tiesībām, ja tas ir objektīvi pamatots. Par 

šādām izmaiņām būtu pienācīgi un laicīgi 

jāinformē visas ieinteresētās personas, 

sniedzot tām atbilstīgu iespēju izteikt 

viedokli par katru tādu grozījumu. Ņemot 

vērā vajadzību nodrošināt juridisku 

noteiktību un sekmēt regulējuma 

paredzamību, jebkurai pastāvošo 

radiofrekvenču spektra izmantošanas vai 

iekārtu uzstādīšanas tiesību ierobežošanai 

vai atņemšanai būtu jānotiek paredzamā, 

pārredzamā kārtībā; tādējādi stingrākas 

prasības vai paziņošanas mehānismu varētu 

piemērot tad, kad izmantošanas tiesības ir 

piešķirtas konkursa kārtā vai salīdzinošā 

procedūrā. Attiecībā uz tiesībām izmantot 

spektru tiesību subjektam ir tiesības iebilst 

jebkuram ierosinātajam grozījumam, 

pamatojoties uz sava pašreizējā un 

turpmākā spektra izmantošanas plāna un 

nepieciešamības aizsargāt ieguldījumus. 

Būtu jāizvairās no liekām procedūrām, kad 

tiek izdarīti sīki grozījumi spēkā esošajās 
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pietiekamu pamatu tiesību atņemšanai, jo 

tās nav jaunu tiesību piešķiršana. 

tiesībās uzstādīt iekārtas vai izmantot 

spektru, ja grozījumi neskar trešu personu 

intereses. Izmaiņas spektra izmantošanā, 

ko izraisa tehnoloģiju un pakalpojumu 

neitralitātes principa piemērošana, nebūtu 

uzskatāmas par pietiekamu pamatu tiesību 

atņemšanai, jo tās nav jaunu tiesību 

piešķiršana. 

Or. en 

Pamatojums 

Juridiskā noteiktība saistībā ar spektra izmantošanas tiesībām ir svarīga, lai veicinātu 

ieguldījumus mobilajos tīklos, jo īpaši — nākamās paaudzes mobilajā tīklā 5G. Tiek 

ierosināts dot operatoriem iespēju iebilst izmaiņām tiesībās izmantot spektru, pamatojoties uz 

ierobežotiem nosacījumiem, piemēram, turpmākajiem spektra izmantošanas plāniem un 

nepieciešamības aizsargāt ieguldījumus, kas vēl nav pilnība izlietoti. 

 

Grozījums Nr.   194 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

57. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(57) Lai tīkla un pakalpojumu 

nodrošinātājiem un attiecīgajai 

kompetentajai iestādei atvieglinātu 

ziņošanas un informēšanas pienākumu, 

šādiem pienākumiem būtu jābūt 

samērīgiem, objektīvi pamatotiem un 

ierobežotiem līdz līmenim, kas ir noteikti 

nepieciešams. Konkrēti, būtu jāizvairās no 

kompetentās iestādes un BEREC 

informācijas pieprasījumu dublēšanās ar 

sistemātiskiem un regulāriem 

pierādījumiem par atbilstību visiem 

nosacījumiem, kas ir vispārējā atļaujā vai 

pievienoti lietošanas tiesībām. 

Uzņēmumiem būtu jāzina, kādiem 

nolūkiem informācija tiek prasīta. 

Informācijas sniegšanai nebūtu jābūt 

nosacījumam tirgus pieejamībai. Statistikai 

var pieprasīt paziņojumu no elektronisko 

sakaru tīklu vai pakalpojumu 

(57) Lai tīkla un pakalpojumu 

nodrošinātājiem un attiecīgajai 

kompetentajai iestādei atvieglinātu 

ziņošanas un informēšanas pienākumu, 

šādiem pienākumiem būtu jābūt 

samērīgiem, objektīvi pamatotiem un 

ierobežotiem līdz līmenim, kas ir noteikti 

nepieciešams. Konkrēti, būtu jāizvairās no 

kompetentās iestādes un BEREC 

informācijas pieprasījumu dublēšanās ar 

sistemātiskiem un regulāriem 

pierādījumiem par atbilstību visiem 

nosacījumiem, kas ir vispārējā atļaujā vai 

pievienoti lietošanas tiesībām. Ja 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniedzējs darbojas vairākās dalībvalstīs, tā 

ziņošanas un informācijas sniegšanas 

pienākumus koordinē dalībvalsts, kura ir 

atbildīga par vienotās vispārējās atļaujas 

piešķiršanu, neskarot informācijas 
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nodrošinātājiem, kad tie beidz darbību. pieprasījumu saistībā ar numuru un 

radiofrekvenču spektra izmantošanas 

tiesību piešķiršanu un iekārtu 

uzstādīšanas tiesību piešķiršanu. BEREC 

būtu jāveicina informācijas brīva aprite 

starp attiecīgajām dalībvalstīm. Šāda 

informācija būtu jāpieprasa vienotā un 

standartizētā formātā. Uzņēmumiem būtu 

jāzina, kādiem nolūkiem informācija tiek 

prasīta. Informācijas sniegšanai nebūtu 

jābūt nosacījumam tirgus pieejamībai. 

Statistikai var pieprasīt paziņojumu no 

elektronisko sakaru tīklu vai pakalpojumu 

nodrošinātājiem, kad tie beidz darbību. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai veicinātu pārrobežu pakalpojumu sniegšanu un datu brīvu apriti, jāsamazina uzņēmumu 

administratīvais slogs, jo pašlaik uz tiem attiecas dažādas prasības dažādos formātos no 

28 atšķirīgām valdībām, lai arī šie uzņēmumi sniedz pakalpojumus, kas tehnoloģiski nav 

atkarīgi no robežām. Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams 

saistībā ar teksta iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   195 

Angelika Niebler, Markus Pieper 

 

Direktīvas priekšlikums 

60. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(60) Elektronisko sakaru platjoslas tīkli 

kļūst arvien daudzveidīgāki tehnoloģijas, 

topoloģijas, izmantotā sakaru līdzekļa un 

piederības ziņā, tādēļ regulatīva 

iejaukšanās tagad jābalsta uz precīzu 

informāciju un prognozēm par tīklu 

ierīkošanu, lai tā būtu efektīva un trāpītu 

teritorijās, kur tā vajadzīga. Šajā 

informācijā būtu jāiekļauj gan plāni izvērst 

ļoti veiktspējīgus tīklus, gan pastāvošo vara 

kabeļu tīklu vai citādu tīklu pilnveidojumi 

vai paplašinājumi, kuri var ne visos 

aspektos atbilst ļoti veiktspējīgo tīklu darba 

raksturlielumiem, piemēram, optiskās 

(60) Elektronisko sakaru platjoslas tīkli 

kļūst arvien daudzveidīgāki tehnoloģijas, 

topoloģijas, izmantotā sakaru līdzekļa un 

piederības ziņā, tādēļ regulatīva 

iejaukšanās tagad jābalsta uz precīzu 

informāciju un prognozēm par tīklu 

ierīkošanu, lai tā būtu efektīva un trāpītu 

teritorijās, kur tā vajadzīga. Šajā 

informācijā būtu jāiekļauj gan plāni izvērst 

ļoti veiktspējīgus tīklus, gan pastāvošo vara 

kabeļu tīklu vai citādu tīklu pilnveidojumi 

vai paplašinājumi, kuri var ne visos 

aspektos atbilst ļoti veiktspējīgo tīklu darba 

raksturlielumiem, piemēram, optiskās 
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šķiedras ierīkošana līdz sadales kārbai 

apvienojumā ar aktīvām tehnoloģijām, kā 

vektorēšanu. Valsts regulatīvajām iestādēm 

ievācamās informācijas detalizācijas 

pakāpes un teritoriālās graudainības 

noteikšanā būtu jāvadās pēc regulējuma 

konkrētā mērķa, un tām jābūt pietiekamām 

regulatīvo mērķu sasniegšanai. Tāpēc 

teritoriālās vienības lielums dalībvalstīs 

atšķiras atkarībā no regulēšanas 

vajadzībām konkrētos valsts apstākļos un 

vietējo datu pieejamības. Statistiski 

teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 

3. līmenis vairumā gadījumu neliekas 

atspoguļojam pietiekami sīku teritoriālo 

dalījumu. Valstu regulatīvajām iestādēm 

būtu jāņem vērā BEREC vadlīnijas par 

šāda uzdevuma risināšanas labāko praksi, 

un šīs vadlīnijas varēs balstīties uz valstu 

regulatīvo iestāžu līdzšinējo pieredzi tīklu 

ierīkošanas ģeogrāfiskajā apsekošanā. 

Valstu regulatīvajām iestādēm būtu jāveido 

galalietotājiem pieejami rīki, kas attiecas 

uz pakalpojuma kvalitāti, lai palīdzētu 

uzlabot viņu informētību par pieejamiem 

pieslēguma pakalpojumiem. 

šķiedras ierīkošana līdz sadales kārbai 

apvienojumā ar aktīvām tehnoloģijām, kā 

vektorēšanu. Valsts regulatīvajām iestādēm 

ievācamās informācijas detalizācijas 

pakāpes un teritoriālās graudainības 

noteikšanā būtu jāvadās pēc regulējuma 

konkrētā mērķa, un tām jābūt pietiekamām 

regulatīvo mērķu sasniegšanai. Tāpēc 

teritoriālās vienības lielums dalībvalstīs 

atšķiras atkarībā no regulēšanas 

vajadzībām konkrētos valsts apstākļos un 

vietējo datu pieejamības. Statistiski 

teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 

3. līmenis vairumā gadījumu neliekas 

atspoguļojam pietiekami sīku teritoriālo 

dalījumu. Valstu regulatīvajām iestādēm 

būtu jāņem vērā BEREC vadlīnijas par 

šāda uzdevuma risināšanas labāko praksi, 

un šīs vadlīnijas varēs balstīties uz valstu 

regulatīvo iestāžu līdzšinējo pieredzi tīklu 

ierīkošanas ģeogrāfiskajā apsekošanā. 

Valstu regulatīvajām iestādēm būtu jāveido 

galalietotājiem pieejami rīki, kas attiecas 

uz pakalpojuma kvalitāti, lai palīdzētu 

uzlabot viņu informētību par pieejamiem 

pieslēguma pakalpojumiem. Valstu 

regulatīvajām iestādēm, citām 

kompetentajām iestādēm un BEREC šīs 

apsekošanas ietvaros ir jāievēro 

proporcionalitātes princips. Jāpievērš 

īpaša uzmanība, lai informācijas 

vākšanas dēļ nesamazinātos to uzņēmumu 

konkurētspēja, kuri uztur elektronisko 

sakaru tīklus un piedāvā elektronisko 

sakaru pakalpojumus, kā arī uztur ar tiem 

saistītās iekārtas un piedāvā ar tām 

saistītus pakalpojumus. 

Or. de 

Pamatojums 

Nepieciešamās informācijas vākšana nedrīkst ietekmēt uzņēmumu konkurētspēju. Veicot 

apsekojumus, noteikti jāizvairās no pārmērīga administratīvā un birokrātiskā sloga. 

 

Grozījums Nr.   196 

Eva Kaili 
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Direktīvas priekšlikums 

60. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(60) Elektronisko sakaru platjoslas tīkli 

kļūst arvien daudzveidīgāki tehnoloģijas, 

topoloģijas, izmantotā sakaru līdzekļa un 

piederības ziņā, tādēļ regulatīva 

iejaukšanās tagad jābalsta uz precīzu 

informāciju un prognozēm par tīklu 

ierīkošanu, lai tā būtu efektīva un trāpītu 

teritorijās, kur tā vajadzīga. Šajā 

informācijā būtu jāiekļauj gan plāni izvērst 

ļoti veiktspējīgus tīklus, gan pastāvošo vara 

kabeļu tīklu vai citādu tīklu pilnveidojumi 

vai paplašinājumi, kuri var ne visos 

aspektos atbilst ļoti veiktspējīgo tīklu darba 

raksturlielumiem, piemēram, optiskās 

šķiedras ierīkošana līdz sadales kārbai 

apvienojumā ar aktīvām tehnoloģijām, kā 

vektorēšanu. Valsts regulatīvajām iestādēm 

ievācamās informācijas detalizācijas 

pakāpes un teritoriālās graudainības 

noteikšanā būtu jāvadās pēc regulējuma 

konkrētā mērķa, un tām jābūt pietiekamām 

regulatīvo mērķu sasniegšanai. Tāpēc 

teritoriālās vienības lielums dalībvalstīs 

atšķiras atkarībā no regulēšanas 

vajadzībām konkrētos valsts apstākļos un 

vietējo datu pieejamības. Statistiski 

teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 

3. līmenis vairumā gadījumu neliekas 

atspoguļojam pietiekami sīku teritoriālo 

dalījumu. Valstu regulatīvajām iestādēm 

būtu jāņem vērā BEREC vadlīnijas par 

šāda uzdevuma risināšanas labāko praksi, 

un šīs vadlīnijas varēs balstīties uz valstu 

regulatīvo iestāžu līdzšinējo pieredzi tīklu 

ierīkošanas ģeogrāfiskajā apsekošanā. 

Valstu regulatīvajām iestādēm būtu jāveido 

galalietotājiem pieejami rīki, kas attiecas 

uz pakalpojuma kvalitāti, lai palīdzētu 

uzlabot viņu informētību par pieejamiem 

pieslēguma pakalpojumiem. 

(60) Elektronisko sakaru platjoslas tīkli 

kļūst arvien daudzveidīgāki tehnoloģijas, 

topoloģijas, izmantotā sakaru līdzekļa un 

piederības ziņā, tādēļ regulatīva 

iejaukšanās tagad jābalsta uz precīzu 

informāciju un prognozēm par tīklu 

ierīkošanu, lai tā būtu efektīva un trāpītu 

teritorijās, kur tā vajadzīga. Šī informācija 

ir būtiska, lai varētu veicināt 

ieguldījumus, palielināt savienojamību 

visā ES, nodrošināt iesaistīto vietējo 

iestāžu pamanāmību un informēt Eiropas 

iedzīvotājus par savienojamību nākotnē. 

Šajā informācijā būtu jāiekļauj gan plāni 

izvērst ļoti veiktspējīgus tīklus, gan 

pastāvošo vara kabeļu tīklu vai citādu tīklu 

pilnveidojumi vai paplašinājumi, kuri var 

ne visos aspektos atbilst ļoti veiktspējīgo 

tīklu darba raksturlielumiem, piemēram, 

optiskās šķiedras ierīkošana līdz sadales 

kārbai apvienojumā ar aktīvām 

tehnoloģijām, kā vektorēšanu. Valsts 

regulatīvajām iestādēm ievācamās 

informācijas detalizācijas pakāpes un 

teritoriālās graudainības noteikšanā būtu 

jāvadās pēc regulējuma konkrētā mērķa, un 

tām jābūt pietiekamām regulatīvo mērķu 

sasniegšanai. Tāpēc teritoriālās vienības 

lielums dalībvalstīs atšķiras atkarībā no 

regulēšanas vajadzībām konkrētos valsts 

apstākļos un vietējo datu pieejamības. 

Statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas 

(NUTS) 3. līmenis vairumā gadījumu 

neliekas atspoguļojam pietiekami sīku 

teritoriālo dalījumu. Valstu regulatīvajām 

iestādēm būtu jāņem vērā BEREC 

vadlīnijas par šāda uzdevuma risināšanas 

labāko praksi, un šīs vadlīnijas varēs 

balstīties uz valstu regulatīvo iestāžu 

līdzšinējo pieredzi tīklu ierīkošanas 

ģeogrāfiskajā apsekošanā. Valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jāveido 

galalietotājiem pieejami rīki, kas attiecas 
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uz pakalpojuma kvalitāti, lai palīdzētu 

uzlabot viņu informētību par pieejamiem 

pieslēguma pakalpojumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   197 

Kathleen Van Brempt 

 

Direktīvas priekšlikums 

60. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(60) Elektronisko sakaru platjoslas tīkli 

kļūst arvien daudzveidīgāki tehnoloģijas, 

topoloģijas, izmantotā sakaru līdzekļa un 

piederības ziņā, tādēļ regulatīva 

iejaukšanās tagad jābalsta uz precīzu 

informāciju un prognozēm par tīklu 

ierīkošanu, lai tā būtu efektīva un trāpītu 

teritorijās, kur tā vajadzīga. Šajā 

informācijā būtu jāiekļauj gan plāni izvērst 

ļoti veiktspējīgus tīklus, gan pastāvošo vara 

kabeļu tīklu vai citādu tīklu pilnveidojumi 

vai paplašinājumi, kuri var ne visos 

aspektos atbilst ļoti veiktspējīgo tīklu darba 

raksturlielumiem, piemēram, optiskās 

šķiedras ierīkošana līdz sadales kārbai 

apvienojumā ar aktīvām tehnoloģijām, kā 

vektorēšanu. Valsts regulatīvajām iestādēm 

ievācamās informācijas detalizācijas 

pakāpes un teritoriālās graudainības 

noteikšanā būtu jāvadās pēc regulējuma 

konkrētā mērķa, un tām jābūt pietiekamām 

regulatīvo mērķu sasniegšanai. Tāpēc 

teritoriālās vienības lielums dalībvalstīs 

atšķiras atkarībā no regulēšanas 

vajadzībām konkrētos valsts apstākļos un 

vietējo datu pieejamības. Statistiski 

teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 

3. līmenis vairumā gadījumu neliekas 

atspoguļojam pietiekami sīku teritoriālo 

dalījumu. Valstu regulatīvajām iestādēm 

būtu jāņem vērā BEREC vadlīnijas par 

šāda uzdevuma risināšanas labāko praksi, 

un šīs vadlīnijas varēs balstīties uz valstu 

(60) Elektronisko sakaru platjoslas tīkli 

kļūst arvien daudzveidīgāki tehnoloģijas, 

topoloģijas, izmantotā sakaru līdzekļa un 

piederības ziņā, tādēļ regulatīva 

iejaukšanās tagad jābalsta uz precīzu 

informāciju un prognozēm par tīklu 

ierīkošanu, lai tā būtu efektīva un trāpītu 

teritorijās, kur tā vajadzīga. Šajā 

informācijā būtu jāiekļauj gan plāni izvērst 

ļoti veiktspējīgus tīklus, gan pastāvošo vara 

kabeļu tīklu vai citādu tīklu pilnveidojumi 

vai paplašinājumi, kuri var ne visos 

aspektos atbilst ļoti veiktspējīgo tīklu darba 

raksturlielumiem, piemēram, optiskās 

šķiedras ierīkošana līdz sadales kārbai 

apvienojumā ar aktīvām tehnoloģijām, kā 

vektorēšanu. Valsts regulatīvajām iestādēm 

ievācamās informācijas detalizācijas 

pakāpes un teritoriālās graudainības 

noteikšanā būtu jāvadās pēc regulējuma 

konkrētā mērķa, un tām jābūt pietiekamām 

regulatīvo mērķu sasniegšanai. Tāpēc 

teritoriālās vienības lielums dalībvalstīs 

atšķiras atkarībā no regulēšanas 

vajadzībām konkrētos valsts apstākļos un 

vietējo datu pieejamības. Statistiski 

teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 

3. līmenis vairumā gadījumu neliekas 

atspoguļojam pietiekami sīku teritoriālo 

dalījumu. Valstu regulatīvajām iestādēm 

būtu jāņem vērā BEREC vadlīnijas par 

šāda uzdevuma risināšanas labāko praksi, 

un šīs vadlīnijas varēs balstīties uz valstu 
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regulatīvo iestāžu līdzšinējo pieredzi tīklu 

ierīkošanas ģeogrāfiskajā apsekošanā. 

Valstu regulatīvajām iestādēm būtu jāveido 

galalietotājiem pieejami rīki, kas attiecas 

uz pakalpojuma kvalitāti, lai palīdzētu 

uzlabot viņu informētību par pieejamiem 

pieslēguma pakalpojumiem. 

regulatīvo iestāžu līdzšinējo pieredzi tīklu 

ierīkošanas ģeogrāfiskajā apsekošanā. 

Apstrādājot šos datus, valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jāgarantē 

atbilstošs konfidencialitātes līmenis, lai 

aizsargātu slepenu komercdarbības 

informāciju un dažādo tirgus dalībnieku 

ieguldījumu posteņus. 
Valstu regulatīvajām iestādēm būtu jāveido 

galalietotājiem pieejami rīki, kas attiecas 

uz pakalpojuma kvalitāti, lai palīdzētu 

uzlabot viņu informētību par pieejamiem 

pieslēguma pakalpojumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   198 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

60. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(60) Elektronisko sakaru platjoslas tīkli 

kļūst arvien daudzveidīgāki tehnoloģijas, 

topoloģijas, izmantotā sakaru līdzekļa un 

piederības ziņā, tādēļ regulatīva 

iejaukšanās tagad jābalsta uz precīzu 

informāciju un prognozēm par tīklu 

ierīkošanu, lai tā būtu efektīva un trāpītu 

teritorijās, kur tā vajadzīga. Šajā 

informācijā būtu jāiekļauj gan plāni izvērst 

ļoti veiktspējīgus tīklus, gan pastāvošo vara 

kabeļu tīklu vai citādu tīklu pilnveidojumi 

vai paplašinājumi, kuri var ne visos 

aspektos atbilst ļoti veiktspējīgo tīklu darba 

raksturlielumiem, piemēram, optiskās 

šķiedras ierīkošana līdz sadales kārbai 

apvienojumā ar aktīvām tehnoloģijām, kā 

vektorēšanu. Valsts regulatīvajām iestādēm 

ievācamās informācijas detalizācijas 

pakāpes un teritoriālās graudainības 

noteikšanā būtu jāvadās pēc regulējuma 

konkrētā mērķa, un tām jābūt pietiekamām 

regulatīvo mērķu sasniegšanai. Tāpēc 

(60) Elektronisko sakaru platjoslas tīkli 

kļūst arvien daudzveidīgāki tehnoloģijas, 

topoloģijas, izmantotā sakaru līdzekļa un 

piederības ziņā, tādēļ regulatīva 

iejaukšanās tagad jābalsta uz precīzu 

informāciju un prognozēm par tīklu 

ierīkošanu, lai tā būtu efektīva un trāpītu 

teritorijās, kur tā vajadzīga. Šī informācija 

ir būtiska, lai varētu veicināt 

ieguldījumus, palielināt savienojamību 

visā ES, nodrošināt iesaistīto vietējo 

iestāžu pamanāmību un informēt Eiropas 

iedzīvotājus par savienojamību nākotnē. 
Šajā informācijā būtu jāiekļauj gan plāni 

izvērst ļoti veiktspējīgus tīklus, gan 

pastāvošo vara kabeļu tīklu vai citādu tīklu 

pilnveidojumi vai paplašinājumi, kuri var 

ne visos aspektos atbilst ļoti veiktspējīgo 

tīklu darba raksturlielumiem, piemēram, 

optiskās šķiedras ierīkošana līdz sadales 

kārbai apvienojumā ar aktīvām 

tehnoloģijām, kā vektorēšanu. Valsts 
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teritoriālās vienības lielums dalībvalstīs 

atšķiras atkarībā no regulēšanas 

vajadzībām konkrētos valsts apstākļos un 

vietējo datu pieejamības. Statistiski 

teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 

3. līmenis vairumā gadījumu neliekas 

atspoguļojam pietiekami sīku teritoriālo 

dalījumu. Valstu regulatīvajām iestādēm 

būtu jāņem vērā BEREC vadlīnijas par 

šāda uzdevuma risināšanas labāko praksi, 

un šīs vadlīnijas varēs balstīties uz valstu 

regulatīvo iestāžu līdzšinējo pieredzi tīklu 

ierīkošanas ģeogrāfiskajā apsekošanā. 

Valstu regulatīvajām iestādēm būtu jāveido 

galalietotājiem pieejami rīki, kas attiecas 

uz pakalpojuma kvalitāti, lai palīdzētu 

uzlabot viņu informētību par pieejamiem 

pieslēguma pakalpojumiem. 

regulatīvajām iestādēm ievācamās 

informācijas detalizācijas pakāpes un 

teritoriālās graudainības noteikšanā būtu 

jāvadās pēc regulējuma konkrētā mērķa, un 

tām jābūt pietiekamām regulatīvo mērķu 

sasniegšanai. Tāpēc teritoriālās vienības 

lielums dalībvalstīs atšķiras atkarībā no 

regulēšanas vajadzībām konkrētos valsts 

apstākļos un vietējo datu pieejamības. 

Statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas 

(NUTS) 3. līmenis vairumā gadījumu 

neliekas atspoguļojam pietiekami sīku 

teritoriālo dalījumu. Valstu regulatīvajām 

iestādēm būtu jāņem vērā BEREC 

vadlīnijas par šāda uzdevuma risināšanas 

labāko praksi, un šīs vadlīnijas varēs 

balstīties uz valstu regulatīvo iestāžu 

līdzšinējo pieredzi tīklu ierīkošanas 

ģeogrāfiskajā apsekošanā. Valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jāveido 

galalietotājiem pieejami rīki, kas attiecas 

uz pakalpojuma kvalitāti, lai palīdzētu 

uzlabot viņu informētību par pieejamiem 

pieslēguma pakalpojumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   199 

José Blanco López 

 

Direktīvas priekšlikums 

60. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(60) Elektronisko sakaru platjoslas tīkli 

kļūst arvien daudzveidīgāki tehnoloģijas, 

topoloģijas, izmantotā sakaru līdzekļa un 

piederības ziņā, tādēļ regulatīva 

iejaukšanās tagad jābalsta uz precīzu 

informāciju un prognozēm par tīklu 

ierīkošanu, lai tā būtu efektīva un trāpītu 

teritorijās, kur tā vajadzīga. Šajā 

informācijā būtu jāiekļauj gan plāni izvērst 

ļoti veiktspējīgus tīklus, gan pastāvošo vara 

kabeļu tīklu vai citādu tīklu pilnveidojumi 

vai paplašinājumi, kuri var ne visos 

(60) Elektronisko sakaru platjoslas tīkli 

kļūst arvien daudzveidīgāki tehnoloģijas, 

topoloģijas, izmantotā sakaru līdzekļa un 

piederības ziņā, tādēļ regulatīva 

iejaukšanās tagad jābalsta uz precīzu 

informāciju un prognozēm par tīklu 

ierīkošanu, lai tā būtu efektīva un trāpītu 

teritorijās, kur tā vajadzīga. Šī informācija 

ir būtiska, lai varētu veicināt 

ieguldījumus, palielināt savienojamību 

visā ES, nodrošināt iesaistīto vietējo 

iestāžu pamanāmību un informēt Eiropas 
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aspektos atbilst ļoti veiktspējīgo tīklu darba 

raksturlielumiem, piemēram, optiskās 

šķiedras ierīkošana līdz sadales kārbai 

apvienojumā ar aktīvām tehnoloģijām, kā 

vektorēšanu. Valsts regulatīvajām iestādēm 

ievācamās informācijas detalizācijas 

pakāpes un teritoriālās graudainības 

noteikšanā būtu jāvadās pēc regulējuma 

konkrētā mērķa, un tām jābūt pietiekamām 

regulatīvo mērķu sasniegšanai. Tāpēc 

teritoriālās vienības lielums dalībvalstīs 

atšķiras atkarībā no regulēšanas 

vajadzībām konkrētos valsts apstākļos un 

vietējo datu pieejamības. Statistiski 

teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 

3. līmenis vairumā gadījumu neliekas 

atspoguļojam pietiekami sīku teritoriālo 

dalījumu. Valstu regulatīvajām iestādēm 

būtu jāņem vērā BEREC vadlīnijas par 

šāda uzdevuma risināšanas labāko praksi, 

un šīs vadlīnijas varēs balstīties uz valstu 

regulatīvo iestāžu līdzšinējo pieredzi tīklu 

ierīkošanas ģeogrāfiskajā apsekošanā. 

Valstu regulatīvajām iestādēm būtu jāveido 

galalietotājiem pieejami rīki, kas attiecas 

uz pakalpojuma kvalitāti, lai palīdzētu 

uzlabot viņu informētību par pieejamiem 

pieslēguma pakalpojumiem. 

iedzīvotājus par savienojamību nākotnē. 
Šajā informācijā būtu jāiekļauj gan plāni 

izvērst ļoti veiktspējīgus tīklus, gan 

pastāvošo vara kabeļu tīklu vai citādu tīklu 

pilnveidojumi vai paplašinājumi, kuri var 

ne visos aspektos atbilst ļoti veiktspējīgo 

tīklu darba raksturlielumiem, piemēram, 

optiskās šķiedras ierīkošana līdz sadales 

kārbai apvienojumā ar aktīvām 

tehnoloģijām, kā vektorēšanu. Valsts 

regulatīvajām iestādēm ievācamās 

informācijas detalizācijas pakāpes un 

teritoriālās graudainības noteikšanā būtu 

jāvadās pēc regulējuma konkrētā mērķa, un 

tām jābūt pietiekamām regulatīvo mērķu 

sasniegšanai. Tāpēc teritoriālās vienības 

lielums dalībvalstīs atšķiras atkarībā no 

regulēšanas vajadzībām konkrētos valsts 

apstākļos un vietējo datu pieejamības. 

Statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas 

(NUTS) 3. līmenis vairumā gadījumu 

neliekas atspoguļojam pietiekami sīku 

teritoriālo dalījumu. Valstu regulatīvajām 

iestādēm būtu jāņem vērā BEREC 

vadlīnijas par šāda uzdevuma risināšanas 

labāko praksi, un šīs vadlīnijas varēs 

balstīties uz valstu regulatīvo iestāžu 

līdzšinējo pieredzi tīklu ierīkošanas 

ģeogrāfiskajā apsekošanā. Valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jāveido 

galalietotājiem pieejami rīki, kas attiecas 

uz pakalpojuma kvalitāti, lai palīdzētu 

uzlabot viņu informētību par pieejamiem 

pieslēguma pakalpojumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   200 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

60. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(60) Elektronisko sakaru platjoslas tīkli 

kļūst arvien daudzveidīgāki tehnoloģijas, 

(60) Elektronisko sakaru platjoslas tīkli 

kļūst arvien daudzveidīgāki tehnoloģijas, 
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topoloģijas, izmantotā sakaru līdzekļa un 

piederības ziņā, tādēļ regulatīva 

iejaukšanās tagad jābalsta uz precīzu 

informāciju un prognozēm par tīklu 

ierīkošanu, lai tā būtu efektīva un trāpītu 

teritorijās, kur tā vajadzīga. Šajā 

informācijā būtu jāiekļauj gan plāni izvērst 

ļoti veiktspējīgus tīklus, gan pastāvošo vara 

kabeļu tīklu vai citādu tīklu pilnveidojumi 

vai paplašinājumi, kuri var ne visos 

aspektos atbilst ļoti veiktspējīgo tīklu 

darba raksturlielumiem, piemēram, 

optiskās šķiedras ierīkošana līdz sadales 

kārbai apvienojumā ar aktīvām 

tehnoloģijām, kā vektorēšanu. Valsts 

regulatīvajām iestādēm ievācamās 

informācijas detalizācijas pakāpes un 

teritoriālās graudainības noteikšanā būtu 

jāvadās pēc regulējuma konkrētā mērķa, un 

tām jābūt pietiekamām regulatīvo mērķu 

sasniegšanai. Tāpēc teritoriālās vienības 

lielums dalībvalstīs atšķiras atkarībā no 

regulēšanas vajadzībām konkrētos valsts 

apstākļos un vietējo datu pieejamības. 

Statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas 

(NUTS) 3. līmenis vairumā gadījumu 

neliekas atspoguļojam pietiekami sīku 

teritoriālo dalījumu. Valstu regulatīvajām 

iestādēm būtu jāņem vērā BEREC 

vadlīnijas par šāda uzdevuma risināšanas 

labāko praksi, un šīs vadlīnijas varēs 

balstīties uz valstu regulatīvo iestāžu 

līdzšinējo pieredzi tīklu ierīkošanas 

ģeogrāfiskajā apsekošanā. Valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jāveido 

galalietotājiem pieejami rīki, kas attiecas 

uz pakalpojuma kvalitāti, lai palīdzētu 

uzlabot viņu informētību par pieejamiem 

pieslēguma pakalpojumiem. 

topoloģijas, izmantotā sakaru līdzekļa un 

piederības ziņā, tādēļ regulatīva 

iejaukšanās tagad jābalsta uz precīzu 

informāciju par tīklu ierīkošanu, lai tā būtu 

efektīva un trāpītu teritorijās, kur tā 

vajadzīga. Šajā informācijā būtu jāiekļauj 

gan plāni izvērst ļoti veiktspējīgus tīklus, 

gan pastāvošo vara kabeļu tīklu 

pilnveidojumi vai paplašinājumi. Valsts 

regulatīvajām iestādēm ievācamās 

informācijas detalizācijas pakāpes un 

teritoriālās graudainības noteikšanā būtu 

jāvadās pēc regulējuma konkrētā mērķa, un 

tām jābūt pietiekamām regulatīvo mērķu 

sasniegšanai. Tāpēc teritoriālās vienības 

lielums dalībvalstīs atšķiras atkarībā no 

regulēšanas vajadzībām konkrētos valsts 

apstākļos un vietējo datu pieejamības. 

Statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas 

(NUTS) 3. līmenis vairumā gadījumu 

neliekas atspoguļojam pietiekami sīku 

teritoriālo dalījumu. Valstu regulatīvajām 

iestādēm būtu jāņem vērā BEREC 

vadlīnijas par šāda uzdevuma risināšanas 

labāko praksi, un šīs vadlīnijas varēs 

balstīties uz valstu regulatīvo iestāžu 

līdzšinējo pieredzi tīklu ierīkošanas 

ģeogrāfiskajā apsekošanā. Valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jāveido 

galalietotājiem pieejami rīki, kas attiecas 

uz pakalpojuma kvalitāti, lai palīdzētu 

uzlabot viņu informētību par pieejamiem 

pieslēguma pakalpojumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   201 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Direktīvas priekšlikums 

60. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(60) Elektronisko sakaru platjoslas tīkli 

kļūst arvien daudzveidīgāki tehnoloģijas, 

topoloģijas, izmantotā sakaru līdzekļa un 

piederības ziņā, tādēļ regulatīva 

iejaukšanās tagad jābalsta uz precīzu 

informāciju un prognozēm par tīklu 

ierīkošanu, lai tā būtu efektīva un trāpītu 

teritorijās, kur tā vajadzīga. Šajā 

informācijā būtu jāiekļauj gan plāni izvērst 

ļoti veiktspējīgus tīklus, gan pastāvošo vara 

kabeļu tīklu vai citādu tīklu pilnveidojumi 

vai paplašinājumi, kuri var ne visos 

aspektos atbilst ļoti veiktspējīgo tīklu darba 

raksturlielumiem, piemēram, optiskās 

šķiedras ierīkošana līdz sadales kārbai 

apvienojumā ar aktīvām tehnoloģijām, kā 

vektorēšanu. Valsts regulatīvajām iestādēm 

ievācamās informācijas detalizācijas 

pakāpes un teritoriālās graudainības 

noteikšanā būtu jāvadās pēc regulējuma 

konkrētā mērķa, un tām jābūt pietiekamām 

regulatīvo mērķu sasniegšanai. Tāpēc 

teritoriālās vienības lielums dalībvalstīs 

atšķiras atkarībā no regulēšanas 

vajadzībām konkrētos valsts apstākļos un 

vietējo datu pieejamības. Statistiski 

teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 

3. līmenis vairumā gadījumu neliekas 

atspoguļojam pietiekami sīku teritoriālo 

dalījumu. Valstu regulatīvajām iestādēm 

būtu jāņem vērā BEREC vadlīnijas par 

šāda uzdevuma risināšanas labāko praksi, 

un šīs vadlīnijas varēs balstīties uz valstu 

regulatīvo iestāžu līdzšinējo pieredzi tīklu 

ierīkošanas ģeogrāfiskajā apsekošanā. 

Valstu regulatīvajām iestādēm būtu jāveido 

galalietotājiem pieejami rīki, kas attiecas 

uz pakalpojuma kvalitāti, lai palīdzētu 

uzlabot viņu informētību par pieejamiem 

pieslēguma pakalpojumiem. 

(60) Elektronisko sakaru platjoslas tīkli 

kļūst arvien daudzveidīgāki tehnoloģijas, 

topoloģijas, izmantotā sakaru līdzekļa un 

piederības ziņā, tādēļ regulatīva 

iejaukšanās tagad jābalsta uz precīzu 

informāciju un prognozēm par tīklu 

ierīkošanu, lai tā būtu efektīva un trāpītu 

teritorijās, kur tā vajadzīga. Šajā 

informācijā būtu jāiekļauj gan plāni izvērst 

ļoti veiktspējīgus tīklus, gan pastāvošo vara 

kabeļu tīklu vai citādu tīklu pilnveidojumi 

vai paplašinājumi, kuri var ne visos 

aspektos atbilst ļoti veiktspējīgo tīklu darba 

raksturlielumiem, piemēram, optiskās 

šķiedras ierīkošana līdz sadales kārbai 

apvienojumā ar aktīvām tehnoloģijām, kā 

vektorēšanu. Valsts regulatīvajām iestādēm 

ievācamās informācijas detalizācijas 

pakāpes un teritoriālās graudainības 

noteikšanā būtu jāvadās pēc regulējuma 

konkrētā mērķa, un tām jābūt pietiekamām 

regulatīvo mērķu sasniegšanai. Tāpēc 

teritoriālās vienības lielums dalībvalstīs 

atšķiras atkarībā no regulēšanas 

vajadzībām konkrētos valsts apstākļos un 

vietējo datu pieejamības. Statistiski 

teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 

3. līmenis vairumā gadījumu neliekas 

atspoguļojam pietiekami sīku teritoriālo 

dalījumu. Valstu regulatīvajām iestādēm 

būtu jāņem vērā BEREC vadlīnijas par 

šāda uzdevuma risināšanas labāko praksi, 

un šīs vadlīnijas varēs balstīties uz valstu 

regulatīvo iestāžu līdzšinējo pieredzi tīklu 

ierīkošanas ģeogrāfiskajā apsekošanā. 

Neskarot konfidencialitātes prasības un 

komercnoslēpumu aizsardzību, valstu 

regulatīvajām iestādēm šādi apsekojumi 

būtu jādara pieejami atklāto datu formātā, 

neparedzot to atkārtotas izmantošanas 

ierobežojumus, un jāveido galalietotājiem 

pieejami rīki, kas attiecas uz pakalpojuma 

kvalitāti, lai palīdzētu uzlabot viņu 

informētību par pieejamiem pieslēguma 

pakalpojumiem. 
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Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   202 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

61. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(61) Specifisku un skaidri definētu 

digitālās atstumtības zonu gadījumā valsts 

regulatīvajām iestādēm būtu jābūt iespējai 

rīkot uzaicinājumu deklarēt interesi, lai 

apzinātu uzņēmumus, kuri vēlas ieguldīt 

ļoti veiktspējīgos tīklos. Prognozējamu 

ieguldīšanas nosacījumu interesēs valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jābūt iespējai 

ar uzņēmumiem, kuri pauduši interesi 

izvērst ļoti veiktspējīgus tīklus, dalīties 

informācijā par to, vai attiecīgajā 

teritorijā ir veikta vai ir paredzēta citāda 

tīklu modernizācija, ieskaitot tos, kas 

nesasniedz lejupielādes ātrumu 100 Mb/s. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   203 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Direktīvas priekšlikums 

61. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(61) Specifisku un skaidri definētu 

digitālās atstumtības zonu gadījumā valsts 

regulatīvajām iestādēm būtu jābūt iespējai 

rīkot uzaicinājumu deklarēt interesi, lai 

apzinātu uzņēmumus, kuri vēlas ieguldīt 

ļoti veiktspējīgos tīklos. Prognozējamu 

(61) Specifisku un skaidri definētu 

digitālās atstumtības zonu gadījumā valsts 

regulatīvajām iestādēm būtu jābūt iespējai 

rīkot uzaicinājumu deklarēt interesi, lai 

apzinātu uzņēmumus, kuri vēlas ieguldīt 

ļoti veiktspējīgos tīklos. Prognozējamu 
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ieguldīšanas nosacījumu interesēs valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jābūt iespējai 

ar uzņēmumiem, kuri pauduši interesi 

izvērst ļoti veiktspējīgus tīklus, dalīties 

informācijā par to, vai attiecīgajā teritorijā 

ir veikta vai ir paredzēta citāda tīklu 

modernizācija, ieskaitot tos, kas nesasniedz 

lejupielādes ātrumu 100 Mb/s. 

ieguldīšanas nosacījumu interesēs valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jābūt iespējai 

ar uzņēmumiem, kuri pauduši interesi 

izvērst ļoti veiktspējīgus tīklus, dalīties 

informācijā par to, vai attiecīgajā teritorijā 

ir veikta vai ir paredzēta citāda tīklu 

modernizācija, ieskaitot tos, kas nesasniedz 

lejupielādes ātrumu 100 Mb/s. Ņemot vērā 

to, ka satelīttehnoloģijām ir liels 

potenciāls rentablā veidā nodrošināt 

savienojamību digitālās atstumtības 

zonās, valstu regulatīvajām iestādēm par 

šādiem uzaicinājumiem būtu jāinformē 

arī satelītu operatori, lai veicinātu 

reģionālajām īpatnībām piemērotāko 

tehnoloģiju izmantošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   204 

Eva Kaili 

 

Direktīvas priekšlikums 

61. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(61) Specifisku un skaidri definētu 

digitālās atstumtības zonu gadījumā valsts 

regulatīvajām iestādēm būtu jābūt iespējai 

rīkot uzaicinājumu deklarēt interesi, lai 

apzinātu uzņēmumus, kuri vēlas ieguldīt 

ļoti veiktspējīgos tīklos. Prognozējamu 

ieguldīšanas nosacījumu interesēs valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jābūt iespējai 

ar uzņēmumiem, kuri pauduši interesi 

izvērst ļoti veiktspējīgus tīklus, dalīties 

informācijā par to, vai attiecīgajā teritorijā 

ir veikta vai ir paredzēta citāda tīklu 

modernizācija, ieskaitot tos, kas nesasniedz 

lejupielādes ātrumu 100 Mb/s. 

(61) Digitālās plaisas pārvarēšana 

Eiropā ir svarīgs priekšnosacījums, lai 

izveidotu gigabitu sabiedrību, kurā visiem 

Eiropas iedzīvotājiem ir piekļuve 

internetam un digitālajiem 

pakalpojumiem. Tādēļ specifisku un 

skaidri definētu digitālās atstumtības zonu 

gadījumā valsts regulatīvajām iestādēm 

būtu jābūt iespējai rīkot uzaicinājumu 

deklarēt interesi, lai apzinātu uzņēmumus, 

kuri vēlas ieguldīt ļoti veiktspējīgos tīklos. 

Prognozējamu ieguldīšanas nosacījumu 

interesēs valstu regulatīvajām iestādēm 

būtu jābūt iespējai ar uzņēmumiem, kuri 

pauduši interesi izvērst ļoti veiktspējīgus 

tīklus, dalīties informācijā par to, vai 

attiecīgajā teritorijā ir veikta vai ir 

paredzēta citāda tīklu modernizācija, 

ieskaitot tos, kas nesasniedz lejupielādes 

ātrumu 100 Mb/s. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.   205 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

61. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(61) Specifisku un skaidri definētu 

digitālās atstumtības zonu gadījumā valsts 

regulatīvajām iestādēm būtu jābūt iespējai 

rīkot uzaicinājumu deklarēt interesi, lai 

apzinātu uzņēmumus, kuri vēlas ieguldīt 

ļoti veiktspējīgos tīklos. Prognozējamu 

ieguldīšanas nosacījumu interesēs valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jābūt iespējai 

ar uzņēmumiem, kuri pauduši interesi 

izvērst ļoti veiktspējīgus tīklus, dalīties 

informācijā par to, vai attiecīgajā teritorijā 

ir veikta vai ir paredzēta citāda tīklu 

modernizācija, ieskaitot tos, kas nesasniedz 

lejupielādes ātrumu 100 Mb/s. 

(61) Digitālās plaisas pārvarēšana 

Eiropā ir svarīgs priekšnosacījums, lai 

izveidotu gigabitu sabiedrību, kurā visiem 

Eiropas iedzīvotājiem ir piekļuve 

internetam un digitālajiem 

pakalpojumiem. Tādēļ specifisku un 

skaidri definētu digitālās atstumtības zonu 

gadījumā valsts regulatīvajām iestādēm 

būtu jābūt iespējai rīkot uzaicinājumu 

deklarēt interesi, lai apzinātu uzņēmumus, 

kuri vēlas ieguldīt ļoti veiktspējīgos tīklos. 

Prognozējamu ieguldīšanas nosacījumu 

interesēs valstu regulatīvajām iestādēm 

būtu jābūt iespējai ar uzņēmumiem, kuri 

pauduši interesi izvērst ļoti veiktspējīgus 

tīklus, dalīties informācijā par to, vai 

attiecīgajā teritorijā ir veikta vai ir 

paredzēta citāda tīklu modernizācija, 

ieskaitot tos, kas nesasniedz lejupielādes 

ātrumu 100 Mb/s. 

Or. en 

Pamatojums 

Gigabitu sabiedrību var izveidot tikai tad, ja visiem Eiropas iedzīvotājiem ir piekļuve 

internetam par pieejamu cenu. 

 

Grozījums Nr.   206 

José Blanco López 

 

Direktīvas priekšlikums 

61. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(61) Specifisku un skaidri definētu 

digitālās atstumtības zonu gadījumā valsts 

regulatīvajām iestādēm būtu jābūt iespējai 

rīkot uzaicinājumu deklarēt interesi, lai 

apzinātu uzņēmumus, kuri vēlas ieguldīt 

ļoti veiktspējīgos tīklos. Prognozējamu 

ieguldīšanas nosacījumu interesēs valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jābūt iespējai 

ar uzņēmumiem, kuri pauduši interesi 

izvērst ļoti veiktspējīgus tīklus, dalīties 

informācijā par to, vai attiecīgajā teritorijā 

ir veikta vai ir paredzēta citāda tīklu 

modernizācija, ieskaitot tos, kas nesasniedz 

lejupielādes ātrumu 100 Mb/s. 

(61) Digitālās plaisas pārvarēšana 

Eiropā ir svarīgs priekšnosacījums, lai 

izveidotu gigabitu sabiedrību, kurā visiem 

Eiropas iedzīvotājiem ir piekļuve 

internetam un digitālajiem 

pakalpojumiem. Tādēļ specifisku un 

skaidri definētu digitālās atstumtības zonu 

gadījumā valsts regulatīvajām iestādēm 

būtu jābūt iespējai rīkot uzaicinājumu 

deklarēt interesi, lai apzinātu uzņēmumus, 

kuri vēlas ieguldīt ļoti veiktspējīgos tīklos. 

Prognozējamu ieguldīšanas nosacījumu 

interesēs valstu regulatīvajām iestādēm 

būtu jābūt iespējai ar uzņēmumiem, kuri 

pauduši interesi izvērst ļoti veiktspējīgus 

tīklus, dalīties informācijā par to, vai 

attiecīgajā teritorijā ir veikta vai ir 

paredzēta citāda tīklu modernizācija, 

ieskaitot tos, kas nesasniedz lejupielādes 

ātrumu 100 Mb/s. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   207 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Direktīvas priekšlikums 

61. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(61) Specifisku un skaidri definētu 

digitālās atstumtības zonu gadījumā valsts 

regulatīvajām iestādēm būtu jābūt iespējai 

rīkot uzaicinājumu deklarēt interesi, lai 

apzinātu uzņēmumus, kuri vēlas ieguldīt 

ļoti veiktspējīgos tīklos. Prognozējamu 

ieguldīšanas nosacījumu interesēs valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jābūt iespējai 

ar uzņēmumiem, kuri pauduši interesi 

izvērst ļoti veiktspējīgus tīklus, dalīties 

informācijā par to, vai attiecīgajā teritorijā 

ir veikta vai ir paredzēta citāda tīklu 

modernizācija, ieskaitot tos, kas nesasniedz 

lejupielādes ātrumu 100 Mb/s. 

(61) Specifisku un skaidri definētu 

digitālās atstumtības zonu gadījumā valsts 

regulatīvajām iestādēm būtu jābūt iespējai 

rīkot uzaicinājumu deklarēt interesi, lai 

apzinātu uzņēmumus, kuri vēlas ieguldīt 

ļoti veiktspējīgos tīklos. Prognozējamu 

ieguldīšanas nosacījumu interesēs un 

ņemot vērā inovāciju tehnoloģiju jomā, 
valstu regulatīvajām iestādēm būtu jābūt 

iespējai ar uzņēmumiem, kuri pauduši 

interesi izvērst ļoti veiktspējīgus tīklus, 

dalīties informācijā par to, vai attiecīgajā 

teritorijā ir veikta vai ir paredzēta citāda 

tīklu modernizācija, ieskaitot tos, kas 
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nesasniedz lejupielādes ātrumu 100 Mb/s. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   208 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Direktīvas priekšlikums 

61.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (61a) Mazāk attīstītos reģionos valstu 

regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt 

iespējai izsludināt uzaicinājumu izteikt 

ieinteresētību, lai apzinātu uzņēmumus, 

kuri vēlas ieguldīt ļoti veiktspējīgos tīklos, 

kas līdz 2020. gadam spēj nodrošināt 

lejupielādes ātrumu no 30 līdz 100 Mb/s. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   209 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

66. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(66) Nozīmīgs uzdevums, kas uzticēts 

BEREC, ir vajadzības gadījumā pieņemt 

atzinumus par pārrobežu strīdiem. Tādēļ 

valsts regulatīvajām iestādēm šādos 

gadījumos būtu ikkatrs BEREC izdotais 

atzinums pilnīgi jāatspoguļo savos 

pasākumos, ar kuriem tās kādam 

uzņēmumam uzliek kādu pienākumu vai 

citādi atrisina strīdu. 

(66) Nozīmīgs uzdevums, kas uzticēts 

BEREC, ir vajadzības gadījumā pieņemt 

lēmumus par pārrobežu strīdiem. Tādēļ 

valsts regulatīvajām iestādēm šādos 

gadījumos būtu pilnībā jāīsteno BEREC 

pieņemtais lēmums savos pasākumos, ar 

kuriem tās kādam uzņēmumam uzliek kādu 

pienākumu vai citādi atrisina strīdu. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 
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iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   210 

Michał Boni 

 

Direktīvas priekšlikums 

84. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(84) Valstu regulatīvo iestāžu 

ekonomikas un tirgus vispārējās 

pārzināšanas dēļ, novērtējumu mērķa un 

tehniskā rakstura dēļ un ar nolūku 

nodrošināt saskanību ar citiem saviem 

tirgus regulēšanas uzdevumiem tām būtu 

jānosaka, kuriem atlases procedūru 

elementiem un nosacījumiem, kas 

pievienoti spektra lietošanas tiesībām, ir 

vislielākā ietekme uz tirgus apstākļiem un 

konkurences situāciju, ieskaitot ienākšanas 

tirgū un izvēršanās nosacījumus. Te 

ietilpst, piemēram, parametri spektra 

saimnieciskās vērtības noteikšanai saskaņā 

ar šo direktīvu, tādu regulatīvo un tirgus 

formēšanas pasākumu specificēšana kā 

spektra lietošanas maksimumi vai spektra 

rezervēšana, vai vairumtirdzniecības 

piekļuves nodrošināšanas pienākuma 

uzlikšana, vai līdzekļi, ar kuriem nosaka 

lietošanas tiesībām pievienotos pārklājuma 

nodrošināšanas nosacījumus. Tādu 

elementu saskanīgāka izmantošana un 

definēšana būtu vēlama koordinācijas 

mehānismam, ar kuru BEREC, Komisija 

un pārējo dalībvalstu regulatīvās iestādes 

izskatītu pasākumu projektus pirms 

lietošanas tiesību piešķiršanas dalībvalstī 

līdztekus sabiedriskajai apspriešanai tajā. 

Valsts regulatīvās iestādes noteiktais 

pasākums var būt tikai daļa no lielāka 

valsts mēroga pasākuma, kas plašāk sastāv 

no radiofrekvenču spektra piešķiršanas, 

tirdzniecības un nomas, ilguma, 

pagarināšanas vai lietošanas tiesību 

grozīšanas, kā arī atlases procedūras vai 

lietošanas tiesībām pievienotiem 

(84) Valstu regulatīvo iestāžu 

ekonomikas un tirgus vispārējās 

pārzināšanas dēļ, novērtējumu mērķa un 

tehniskā rakstura dēļ un ar nolūku 

nodrošināt saskanību ar citiem saviem 

tirgus regulēšanas uzdevumiem tām būtu 

jānosaka, kuriem atlases procedūru 

elementiem un nosacījumiem, kas 

pievienoti spektra lietošanas tiesībām, ir 

vislielākā ietekme uz tirgus apstākļiem un 

konkurences situāciju, ieskaitot ienākšanas 

tirgū un izvēršanās nosacījumus. Te 

ietilpst, piemēram, parametri spektra 

saimnieciskās vērtības noteikšanai saskaņā 

ar šo direktīvu, tādu regulatīvo un tirgus 

formēšanas pasākumu specificēšana kā 

spektra lietošanas maksimumi vai spektra 

rezervēšana, vai vairumtirdzniecības 

piekļuves nodrošināšanas pienākuma 

uzlikšana, vai līdzekļi, ar kuriem nosaka 

lietošanas tiesībām pievienotos pārklājuma 

nodrošināšanas nosacījumus. Tādu 

elementu saskanīgāka izmantošana un 

definēšana būtu vēlama koordinācijas 

mehānismam, ar kuru BEREC, Komisija 

un pārējo dalībvalstu regulatīvās iestādes 

izskatītu pasākumu projektus pirms 

lietošanas tiesību piešķiršanas dalībvalstī 

līdztekus sabiedriskajai apspriešanai tajā. 

Pirms valsts definē radiofrekvenču 

spektra politiku saistībā ar spektra 

licencēšanu, ir svarīgi, lai valsts 

regulatīvā iestāde varētu atsaukties uz 

vienotu principu kopumu, kas attiecas uz 

spektra piešķiršanu Eiropas Savienībā. 

BEREC būs atbildīga par šādu 

pamatnostādņu pilnveidošanu un 
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nosacījumiem. Tādēļ, ziņojot par pasākuma 

projektu, valsts regulatīvās iestādes var 

sniegt informāciju par citiem valsts 

pasākumu projektiem, kuri saistīti ar 

attiecīgo atlases procedūru radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību ierobežošanai, ko 

neaptver profesionālapskates mehānisms. 

atjaunināšanu, cik drīz vien tas ir 

iespējams pēc šā kodeksa pieņemšanas. 

Dalībvalstīm būtu maksimāli jāņem vērā 

BEREC pamatnostādnes. Valsts 

regulatīvās iestādes noteiktais pasākums 

var būt tikai daļa no lielāka valsts mēroga 

pasākuma, kas plašāk sastāv no 

radiofrekvenču spektra piešķiršanas, 

tirdzniecības un nomas, ilguma, 

pagarināšanas vai lietošanas tiesību 

grozīšanas, kā arī atlases procedūras vai 

lietošanas tiesībām pievienotiem 

nosacījumiem. Tādēļ, ziņojot par pasākuma 

projektu, valsts regulatīvās iestādes var 

sniegt informāciju par citiem valsts 

pasākumu projektiem, kuri saistīti ar 

attiecīgo atlases procedūru radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību ierobežošanai, ko 

neaptver profesionālapskates mehānisms. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai arī Komisijas nolūks ir saglabāt spektra pārvaldību kā katras dalībvalsts galveno 

atbildību, Eiropas tirgi, visticamāk, arī turpmāk tiks sadalīti pēc valstu robežām, kamēr vien 

spektra politika netiks vienādi piemērota. Lai arī salīdzinošās izvērtēšanas procesa rezultātā 

dalībvalstis savstarpēji veiks dažus ex post koordinēšanas pasākumus, šādam procesam trūkst 

prognozējamības, un tas par vairākiem gadiem aizkavēs tādas politikas izveidi, kura paredz 

koordināciju starp valstu regulatīvajām iestādēm un visbeidzot — starp dalībvalstīm. 

 

Grozījums Nr.   211 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

86. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(86) Dalībvalstis būtu jāmudina apsvērt 

iespēju pie lietošanas tiesību izdošanas dot 

kopīgas atļaujas gadījumos, kad paredzamā 

izmantošana aptver pārrobežu situācijas. 

(86) Būtu jāuzliek pienākums 

dalībvalstīm apsvērt iespēju pie lietošanas 

tiesību izdošanas dot kopīgas atļaujas 

gadījumos, kad paredzamā izmantošana 

aptver pārrobežu situācijas un pastāv 

būtisks kaitīgu pārrobežu traucējumu 

risks. Turklāt dalībvalstis būtu jāmudina 

apsvērt šādu kopīgu atļauju došanu, jo 
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īpaši pēc tādu tirgus dalībnieku 

pieprasījuma, kuri sniedz pierādījumus 

tam, ka pastāv pārrobežu pieprasījums 

pēc pakalpojumu sniegšanas Eiropas 

mērogā. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   212 

Michał Boni 

 

Direktīvas priekšlikums 

86. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(86) Dalībvalstis būtu jāmudina apsvērt 

iespēju pie lietošanas tiesību izdošanas dot 

kopīgas atļaujas gadījumos, kad paredzamā 

izmantošana aptver pārrobežu situācijas. 

(86) Dalībvalstis būtu jāmudina apsvērt 

iespēju pie lietošanas tiesību izdošanas dot 

kopīgas atļaujas gadījumos, kad paredzamā 

izmantošana aptver pārrobežu situācijas. 

Dalībvalstīm arī vajadzētu būt iespējai 

pilnvarot BEREC, RSPG vai Komisiju 

veikt atlases procesu. 

Or. en 

Pamatojums 

Kopīgas licencēšanas procedūras izveide veicinās Eiropas mēroga licencēšanas politikas 

izveidi. Lai arī dalībvalstis saglabās nozīmīgu lomu šajā procesā, tām būtu jādod iespēja 

pilnvarot Komisiju, BEREC vai RSPG veikt atlases procesu. 

 

Grozījums Nr.   213 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Direktīvas priekšlikums 

91.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 (91a) Pakalpojumu sniedzējiem, kas 

nodrošina publisko sakaru tīklus vai 

sniedz publiski pieejamus elektronisko 

sakaru pakalpojumus, būtu jāinformē 

galalietotāji par pasākumiem, ko tie var 

veikt, lai aizsargātu sakaru drošību, 

izmantojot, piemēram, īpašu veidu 

programmatūru vai šifrēšanas 

tehnoloģijas. Prasībai informēt 

galalietotājus par sevišķiem drošības 

riskiem nevajadzētu atbrīvot pakalpojumu 

sniedzēju no pienākuma par saviem 

līdzekļiem pieņemt atbilstīgus un 

steidzamus pasākumus, lai novērstu 

jaunus, neparedzētus drošības riskus un 

atjaunotu normālu pakalpojuma drošības 

līmeni. Informācija par drošības riskiem 

būtu jāsniedz abonentam bez maksas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   214 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Direktīvas priekšlikums 

91.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (91a) Lai nodrošinātu aizsardzības 

pasākumus, kuru mērķis ir panākt tīklu 

un pakalpojumu drošību un integritāti, 

būtu jāveicina un vajadzības gadījumā 

jāpadara par obligātu galšifrēšanas 

izmantošana saskaņā ar integrētas datu 

aizsardzības un integrētas privātuma 

aizsardzības principiem; dalībvalstīm jo 

īpaši nebūtu jāuzliek šifrēšanas 

nodrošinātājiem, elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniedzējiem un visām citām 

organizācijām (visos piegādes ķēdes 

posmos) nekādi pienākumi, kuru rezultātā 

mazinātos to tīklu un pakalpojumu 

drošība, piemēram, atļaut vai veicināt 

apiešanas iespējas. 

Or. en 
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Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   215 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Direktīvas priekšlikums 

93. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(93) Ja elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniegšanu balsta uz publiskiem resursiem, 

kuru lietošanai vajadzīga īpaša atļauja, 

dalībvalstis var piešķirt par to došanu 

atbildīgajai iestādei tiesības uzlikt maksu, 

lai nodrošinātu minēto resursu optimālu 

izmantošanu, šās direktīvas noteiktajā 

kārtībā. Atbilstoši Tiesas judikatūrai 

dalībvalstis nevar sakarā ar tādu tīklu un 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

nodrošināšanu iekasēt nodevu vai maksu, 

kas nav paredzētas šajā direktīvā. Šajā 

sakarā dalībvalstīm būtu jābūt saskanīgai 

pieejai minēto nodevu un maksu 

noteikšanai, lai neradītu nepiemērotu 

finansiālu nastu, kas saistīta ar vispārējo 

atļauju piešķiršanas procedūru vai 

lietošanas tiesībām uzņēmumiem, kuri 

nodrošina elektronisko sakaru tīklus un 

pakalpojumus. 

(93) Ja elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniegšanu balsta uz publiskiem resursiem, 

kuru lietošanai vajadzīga īpaša atļauja, 

dalībvalstis var piešķirt par to došanu 

atbildīgajai iestādei tiesības uzlikt maksu, 

lai nodrošinātu minēto resursu optimālu 

izmantošanu, šās direktīvas noteiktajā 

kārtībā. Šādu optimālu izmantošanu var 

nodrošināt, nosakot maksas līmeni, kas 

atspoguļo spektra vērtību attiecībā pret 

nākamo labāko lietojumu. Atbilstoši 

Tiesas judikatūrai dalībvalstis nevar sakarā 

ar tādu tīklu un elektronisko sakaru 

pakalpojumu nodrošināšanu iekasēt nodevu 

vai maksu, kas nav paredzētas šajā 

direktīvā. Šajā sakarā dalībvalstīm būtu 

jābūt saskanīgai pieejai minēto nodevu un 

maksu noteikšanai, lai neradītu 

nepiemērotu finansiālu nastu, kas saistīta ar 

vispārējo atļauju piešķiršanas procedūru 

vai lietošanas tiesībām uzņēmumiem, kuri 

nodrošina elektronisko sakaru tīklus un 

pakalpojumus. 

Or. en 

Pamatojums 

Kodeksā ir noteikti vairāki kritēriji, kas jāņem vērā, nosakot maksas, tomēr nav sniegti 

skaidri norādījumi par labāko praksi attiecībā uz spektra maksu noteikšanu. Kodeksā būtu 

jānosaka, ka maksām ir jāatspoguļo spektra vērtība attiecībā pret nākamo labāko lietojumu 

(alternatīvās izmaksas). 
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Grozījums Nr.   216 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Direktīvas priekšlikums 

95. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(95) Atbilstoši savai funkcijai nodrošināt 

spektra optimālu izmantošanu spektra 

izmantošanai piesaistītā maksa var 

ietekmēt lēmumus par to, vai prasīt šādas 

tiesības un likt lietā spektra resursus. Tāpēc 

dalībvalstīm, nosakot rezerves cenas par 

līdzekli tāda minimālā vērtējuma 

noteikšanai, kas nodrošina optimālu 

izmantošanu, būtu jānodrošina, lai šīs 

jebkurā izmantotā atlases procedūrā iegūtās 

cenas atspoguļotu arī papildu izmaksas, 

kas saistītas ar tādu atļaujas nosacījumu 

izpildi, ko uzliek tālākiem politikas 

mērķiem, kurus nevarētu sasniegt ar 

parastiem tirdzniecības standartiem, kā 

teritorijas pārklājuma nodrošināšanas 

nosacījumi. Šajās darbībās jāievēro arī 

konkurences stāvoklis attiecīgajā tirgū. 

(95) Atbilstoši savai funkcijai nodrošināt 

spektra optimālu izmantošanu spektra 

izmantošanai piesaistītā maksa var 

ietekmēt lēmumus par to, vai prasīt šādas 

tiesības un likt lietā spektra resursus. Tāpēc 

dalībvalstīm, nosakot rezerves cenas par 

līdzekli tāda minimālā vērtējuma 

noteikšanai, kas nodrošina optimālu 

izmantošanu, būtu jānodrošina, lai šīs 

jebkurā izmantotā atlases procedūrā iegūtās 

cenas atspoguļotu papildu izmaksas un 

būtu samērīgas ar šīm izmaksām, kas 

saistītas ar tādu atļaujas nosacījumu izpildi, 

ko uzliek tālākiem politikas mērķiem, 

kurus nevarētu sasniegt ar parastiem 

tirdzniecības standartiem, kā teritorijas 

pārklājuma nodrošināšanas nosacījumi. 

Šajās darbībās jāievēro arī konkurences 

stāvoklis attiecīgajā tirgū. 

Or. en 

Pamatojums 

Nodrošinot šādus skaidrus norādījumus, tiktu samazinātas cenu atšķirības starp dalībvalstīm. 

 

Grozījums Nr.   217 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Direktīvas priekšlikums 

103. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(103) Visuresošas savienojamības 

nodrošināšana katrā dalībvalstī ir būtiska 

saimnieciskajai un sociālajai attīstībai, 

dalībai sabiedriskajā dzīvē un sociālajai un 

teritoriālajai kohēzijai. Savienojamībai 

kļūstot par Eiropas sabiedrības un 

(103) Visuresošas savienojamības 

nodrošināšana katrā dalībvalstī ir būtiska 

saimnieciskajai un sociālajai attīstībai, 

dalībai sabiedriskajā dzīvē un sociālajai un 

teritoriālajai kohēzijai. Savienojamībai 

kļūstot par Eiropas sabiedrības un 
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labklājības sastāvdaļu, visas ES pārklājums 

būtu jāsasniedz, balstoties uz piemērotu 

pārklājuma nodrošināšanas prasību 

izvirzīšanu dalībvalstīs, tās piemērojot 

katrai apkalpojamajai teritorijai un 

ierobežojot līdz samērīgai pienākumu 

nastai, lai nekavētu pakalpojumu 

nodrošinātājiem tā izvēršanu. Teritorijas 

aptvērumam un savienojamībai visās 

dalībvalstīs būtu jābūt maksimāliem un 

uzticamiem, domājot par tādu pakalpojumu 

un lietojumu kā satīklotie automobiļi un e-

veselība veicināšanu gan iekšpus, gan pāri 

robežām. Tādēļ ar nolūku palielināt 

regulējuma noteiktību un ieguldīšanas 

vajadzību prognozējamību un garantēt 

proporcionālu un pienācīgu savienojamību 

visiem pilsoņiem, pārklājuma 

nodrošināšanas pienākumu piemērošana 

kompetentajās iestādēs būtu koordinējama 

Savienības līmenī. Ievērojot valstu 

specifiku, koordinācija būtu jāierobežo līdz 

pārklājuma nodrošināšanas pienākumu 

definēšanai un apmēra noteikšanai 

izmantojamiem vispārīgiem kritērijiem, kā 

iedzīvotāju blīvums vai topogrāfiskās un 

topoloģiskās īpatnības. 

labklājības sastāvdaļu, visas ES pārklājums 

būtu jāsasniedz, balstoties uz piemērotu 

pārklājuma nodrošināšanas prasību 

izvirzīšanu dalībvalstīs, tās piemērojot 

katrai apkalpojamajai teritorijai un 

ierobežojot līdz samērīgai pienākumu 

nastai, lai nekavētu pakalpojumu 

nodrošinātājiem tā izvēršanu. Teritorijas 

aptvērumam un savienojamībai visās 

dalībvalstīs būtu jābūt maksimāliem un 

uzticamiem, domājot par tādu pakalpojumu 

un lietojumu kā satīklotie automobiļi un e-

veselība veicināšanu gan iekšpus, gan pāri 

robežām. Tādēļ ar nolūku palielināt 

regulējuma noteiktību un ieguldīšanas 

vajadzību prognozējamību un garantēt 

proporcionālu un pienācīgu savienojamību 

visiem pilsoņiem, pārklājuma 

nodrošināšanas pienākumu piemērošana 

kompetentajās iestādēs būtu koordinējama 

Savienības līmenī. Ievērojot valstu 

specifiku, koordinācija būtu jāierobežo līdz 

pārklājuma nodrošināšanas pienākumu 

definēšanai un apmēra noteikšanai 

izmantojamiem vispārīgiem kritērijiem, kā 

iedzīvotāju blīvums vai topogrāfiskās un 

topoloģiskās īpatnības, vienlaikus ņemot 

vērā tehnoloģiskās neitralitātes principu, 

lai katrā reģionā stimulētu labāko 

tehnoloģiju kombināciju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   218 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Direktīvas priekšlikums 

103. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(103) Visuresošas savienojamības 

nodrošināšana katrā dalībvalstī ir būtiska 

saimnieciskajai un sociālajai attīstībai, 

dalībai sabiedriskajā dzīvē un sociālajai un 

teritoriālajai kohēzijai. Savienojamībai 

kļūstot par Eiropas sabiedrības un 

(103) Visuresošas savienojamības 

nodrošināšana katrā dalībvalstī ir būtiska 

saimnieciskajai un sociālajai attīstībai, 

dalībai sabiedriskajā dzīvē un sociālajai un 

teritoriālajai kohēzijai. Savienojamībai 

kļūstot par Eiropas sabiedrības un 
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labklājības sastāvdaļu, visas ES pārklājums 

būtu jāsasniedz, balstoties uz piemērotu 

pārklājuma nodrošināšanas prasību 

izvirzīšanu dalībvalstīs, tās piemērojot 

katrai apkalpojamajai teritorijai un 

ierobežojot līdz samērīgai pienākumu 

nastai, lai nekavētu pakalpojumu 

nodrošinātājiem tā izvēršanu. Teritorijas 

aptvērumam un savienojamībai visās 

dalībvalstīs būtu jābūt maksimāliem un 

uzticamiem, domājot par tādu pakalpojumu 

un lietojumu kā satīklotie automobiļi un e-

veselība veicināšanu gan iekšpus, gan pāri 

robežām. Tādēļ ar nolūku palielināt 

regulējuma noteiktību un ieguldīšanas 

vajadzību prognozējamību un garantēt 

proporcionālu un pienācīgu savienojamību 

visiem pilsoņiem, pārklājuma 

nodrošināšanas pienākumu piemērošana 

kompetentajās iestādēs būtu koordinējama 

Savienības līmenī. Ievērojot valstu 

specifiku, koordinācija būtu jāierobežo līdz 

pārklājuma nodrošināšanas pienākumu 

definēšanai un apmēra noteikšanai 

izmantojamiem vispārīgiem kritērijiem, kā 

iedzīvotāju blīvums vai topogrāfiskās un 

topoloģiskās īpatnības. 

labklājības sastāvdaļu, visas ES pārklājums 

būtu jāsasniedz, balstoties uz piemērotu 

pārklājuma nodrošināšanas prasību 

izvirzīšanu dalībvalstīs, tās piemērojot 

katrai apkalpojamajai teritorijai un 

ierobežojot līdz samērīgai pienākumu 

nastai, lai nekavētu pakalpojumu 

nodrošinātājiem tā izvēršanu. Teritorijas 

aptvērumam un savienojamībai visās 

dalībvalstīs būtu jābūt maksimāliem un 

uzticamiem, domājot par tādu pakalpojumu 

un lietojumu kā satīklotie automobiļi un e-

veselība veicināšanu gan iekšpus, gan pāri 

robežām. Tādēļ ar nolūku palielināt 

regulējuma noteiktību un ieguldīšanas 

vajadzību prognozējamību un garantēt 

proporcionālu un pienācīgu savienojamību 

visiem pilsoņiem, pārklājuma 

nodrošināšanas pienākumu piemērošana 

kompetentajās iestādēs būtu koordinējama 

Savienības līmenī. Ievērojot valstu 

specifiku, koordinācija būtu jāierobežo līdz 

pārklājuma nodrošināšanas pienākumu 

definēšanai un apmēra noteikšanai 

izmantojamiem vispārīgiem kritērijiem, kā 

iedzīvotāju blīvums vai topogrāfiskās un 

topoloģiskās īpatnības, saskaņā ar 

tehnoloģiskās neitralitātes principu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   219 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

103. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(103) Visuresošas savienojamības 

nodrošināšana katrā dalībvalstī ir būtiska 

saimnieciskajai un sociālajai attīstībai, 

dalībai sabiedriskajā dzīvē un sociālajai un 

teritoriālajai kohēzijai. Savienojamībai 

kļūstot par Eiropas sabiedrības un 

labklājības sastāvdaļu, visas ES pārklājums 

(103) Visuresošas savienojamības 

nodrošināšana katrā dalībvalstī ir būtiska 

saimnieciskajai un sociālajai attīstībai, 

dalībai sabiedriskajā dzīvē un sociālajai un 

teritoriālajai kohēzijai. Savienojamībai 

kļūstot par Eiropas sabiedrības un 

labklājības sastāvdaļu, visas ES 
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būtu jāsasniedz, balstoties uz piemērotu 

pārklājuma nodrošināšanas prasību 

izvirzīšanu dalībvalstīs, tās piemērojot 

katrai apkalpojamajai teritorijai un 

ierobežojot līdz samērīgai pienākumu 

nastai, lai nekavētu pakalpojumu 

nodrošinātājiem tā izvēršanu. Teritorijas 

aptvērumam un savienojamībai visās 

dalībvalstīs būtu jābūt maksimāliem un 

uzticamiem, domājot par tādu pakalpojumu 

un lietojumu kā satīklotie automobiļi un e-

veselība veicināšanu gan iekšpus, gan pāri 

robežām. Tādēļ ar nolūku palielināt 

regulējuma noteiktību un ieguldīšanas 

vajadzību prognozējamību un garantēt 

proporcionālu un pienācīgu savienojamību 

visiem pilsoņiem, pārklājuma 

nodrošināšanas pienākumu piemērošana 

kompetentajās iestādēs būtu koordinējama 

Savienības līmenī. Ievērojot valstu 

specifiku, koordinācija būtu jāierobežo līdz 

pārklājuma nodrošināšanas pienākumu 

definēšanai un apmēra noteikšanai 

izmantojamiem vispārīgiem kritērijiem, kā 

iedzīvotāju blīvums vai topogrāfiskās un 

topoloģiskās īpatnības. 

pārklājums, nodrošinot savienojamību 

gandrīz 100 % Eiropas iedzīvotāju, būtu 

jāsasniedz, balstoties uz piemērotu 

pārklājuma nodrošināšanas prasību 

izvirzīšanu dalībvalstīs, tās piemērojot 

katrai apkalpojamajai teritorijai un 

ierobežojot līdz samērīgai pienākumu 

nastai, lai nekavētu pakalpojumu 

nodrošinātājiem tā izvēršanu. Teritorijas 

aptvērumam un savienojamībai visās 

dalībvalstīs būtu jābūt maksimāliem un 

uzticamiem, domājot par tādu pakalpojumu 

un lietojumu kā satīklotie automobiļi un e-

veselība veicināšanu gan iekšpus, gan pāri 

robežām. Tādēļ ar nolūku palielināt 

regulējuma noteiktību un ieguldīšanas 

vajadzību prognozējamību un garantēt 

proporcionālu un pienācīgu savienojamību 

visiem pilsoņiem, pārklājuma 

nodrošināšanas pienākumu piemērošana 

kompetentajās iestādēs būtu koordinējama 

Savienības līmenī. Ievērojot valstu 

specifiku, koordinācija būtu jāierobežo līdz 

pārklājuma nodrošināšanas pienākumu 

definēšanai un apmēra noteikšanai 

izmantojamiem vispārīgiem kritērijiem, kā 

iedzīvotāju blīvums vai topogrāfiskās un 

topoloģiskās īpatnības. 

Or. en 

Pamatojums 

Pārklājuma nodrošināšanas pienākumi ir svarīgs instruments, lai visā Eiropā izveidotu 

gigabitu sabiedrību. 

 

Grozījums Nr.   220 

Eva Kaili 

 

Direktīvas priekšlikums 

103. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(103) Visuresošas savienojamības 

nodrošināšana katrā dalībvalstī ir būtiska 

saimnieciskajai un sociālajai attīstībai, 

(103) Visuresošas savienojamības 

nodrošināšana katrā dalībvalstī ir būtiska 

saimnieciskajai un sociālajai attīstībai, 
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dalībai sabiedriskajā dzīvē un sociālajai un 

teritoriālajai kohēzijai. Savienojamībai 

kļūstot par Eiropas sabiedrības un 

labklājības sastāvdaļu, visas ES pārklājums 

būtu jāsasniedz, balstoties uz piemērotu 

pārklājuma nodrošināšanas prasību 

izvirzīšanu dalībvalstīs, tās piemērojot 

katrai apkalpojamajai teritorijai un 

ierobežojot līdz samērīgai pienākumu 

nastai, lai nekavētu pakalpojumu 

nodrošinātājiem tā izvēršanu. Teritorijas 

aptvērumam un savienojamībai visās 

dalībvalstīs būtu jābūt maksimāliem un 

uzticamiem, domājot par tādu pakalpojumu 

un lietojumu kā satīklotie automobiļi un e-

veselība veicināšanu gan iekšpus, gan pāri 

robežām. Tādēļ ar nolūku palielināt 

regulējuma noteiktību un ieguldīšanas 

vajadzību prognozējamību un garantēt 

proporcionālu un pienācīgu savienojamību 

visiem pilsoņiem, pārklājuma 

nodrošināšanas pienākumu piemērošana 

kompetentajās iestādēs būtu koordinējama 

Savienības līmenī. Ievērojot valstu 

specifiku, koordinācija būtu jāierobežo līdz 

pārklājuma nodrošināšanas pienākumu 

definēšanai un apmēra noteikšanai 

izmantojamiem vispārīgiem kritērijiem, kā 

iedzīvotāju blīvums vai topogrāfiskās un 

topoloģiskās īpatnības. 

dalībai sabiedriskajā dzīvē un sociālajai un 

teritoriālajai kohēzijai. Savienojamībai 

kļūstot par Eiropas sabiedrības un 

labklājības sastāvdaļu, visas ES 

pārklājums, nodrošinot savienojamību 

gandrīz 100 % Eiropas iedzīvotāju, būtu 

jāsasniedz, balstoties uz piemērotu 

pārklājuma nodrošināšanas prasību 

izvirzīšanu dalībvalstīs, tās piemērojot 

katrai apkalpojamajai teritorijai un 

ierobežojot līdz samērīgai pienākumu 

nastai, lai nekavētu pakalpojumu 

nodrošinātājiem tā izvēršanu. Teritorijas 

aptvērumam un savienojamībai visās 

dalībvalstīs būtu jābūt maksimāliem un 

uzticamiem, domājot par tādu pakalpojumu 

un lietojumu kā satīklotie automobiļi un e-

veselība veicināšanu gan iekšpus, gan pāri 

robežām. Tādēļ ar nolūku palielināt 

regulējuma noteiktību un ieguldīšanas 

vajadzību prognozējamību un garantēt 

proporcionālu un pienācīgu savienojamību 

visiem pilsoņiem, pārklājuma 

nodrošināšanas pienākumu piemērošana 

kompetentajās iestādēs būtu koordinējama 

Savienības līmenī. Ievērojot valstu 

specifiku, koordinācija būtu jāierobežo līdz 

pārklājuma nodrošināšanas pienākumu 

definēšanai un apmēra noteikšanai 

izmantojamiem vispārīgiem kritērijiem, kā 

iedzīvotāju blīvums vai topogrāfiskās un 

topoloģiskās īpatnības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   221 

Pilar del Castillo Vera 

 

Direktīvas priekšlikums 

105. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(105) Cieši koordinējama standartizācijas 

atbalstītā spektra harmonizācija un 

koordinācija un iekārtu reglamentācija ar 

mērķi ar RSPG atbalstu efektīvi sasniegt to 

(105) Cieši koordinējama standartizācijas 

atbalstītā spektra harmonizācija un 

koordinācija un iekārtu reglamentācija ar 

mērķi ar RSPG atbalstu efektīvi sasniegt to 
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kopīgos mērķus. Koordinējot saskaņā ar 

Radiofrekvenču spektra lēmumu CEPT 

darba uzdevumu saturu un grafiku ar 

standartizācijas pieprasījumiem tādām 

standartizācijas struktūrām kā Eiropas 

Telesakaru standartu institūts, ieskaitot ar 

radiouztvērēju parametriem saistītos, būt 

jākļūst vieglākai nākotnes sistēmu 

ieviešana, tiktu atbalstītas spektra 

koplietošanas iespējas un nodrošināta 

spektra lietderīga pārvaldība. 

kopīgos mērķus. Koordinējot saskaņā ar 

Radiofrekvenču spektra lēmumu CEPT 

darba uzdevumu saturu un grafiku ar 

standartizācijas pieprasījumiem tādām 

standartizācijas struktūrām kā Eiropas 

Telesakaru standartu institūts, ieskaitot ar 

radiouztvērēju parametriem saistītos, būt 

jākļūst vieglākai nākotnes sistēmu 

ieviešana, tiktu atbalstītas spektra 

koplietošanas iespējas un nodrošināta 

spektra lietderīga pārvaldība. Jebkādos 

standartos, specifikācijās vai ieteikumos 

par tīkla elementiem un saistītajām 

iekārtām — gan fiksētām, gan 

mobilām —, ja iespējams, būtu jāņem 

vērā jebkādi pienākumi nodrošināt 

piekļuvi, kuri varētu tikt uzlikti saskaņā ar 

šo direktīvu. 

Or. en 

Pamatojums 

Nesaraujami saistīts ar citiem grozījumiem. 

 

Grozījums Nr.   222 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

106. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(106) Pieprasījums pēc harmonizēta 

spektra ne visās Savienības daļās ir 

vienāds. Gadījumos, kad reģiona vai valsts 

līmenī nav pieprasījuma pēc harmonizētas 

joslas, dalībvalstīm varētu izņēmuma kārtā 

būt iespēja atļaut joslas alternatīvu 

izmantošanu pieprasījuma trūkuma laikā ar 

noteikumu, ka tā netraucē minēto joslu 

harmonizēti izmantot citām dalībvalstīm un 

beidzas, kad parādās pieprasījums pēc 

harmonizētas izmantošanas. 

(106) Pieprasījums pēc harmonizēta 

spektra ne visās Savienības daļās ir 

vienāds. Gadījumos, kad reģiona vai valsts 

līmenī nav pieprasījuma pēc harmonizētas 

joslas, dalībvalstīm varētu izņēmuma kārtā 

būt iespēja atļaut joslas alternatīvu 

izmantošanu pieprasījuma trūkuma laikā, 

ja šis lēmums ir balstīts uz nākotni vērstā 

tirgus attīstības novērtējumā, ar 

noteikumu, ka tā netraucē minēto joslu 

harmonizēti izmantot citām dalībvalstīm un 

beidzas, kad parādās pieprasījums pēc 

harmonizētas izmantošanas. 
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Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   223 

Morten Helveg Petersen 

 

Direktīvas priekšlikums 

111. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(111) Kad izņēmuma gadījumos 

dalībvalstis nolemj uz sabiedriskās 

kārtības, sabiedrības drošības un 

sabiedrības veselības aizsardzības pamata 

ierobežot brīvību nodrošināt elektronisko 

sakaru tīklus un pakalpojumus, tām būtu 

jāpaskaidro ierobežošanas nolūki. 

(111) Kad izņēmuma gadījumos 

dalībvalstis nolemj uz sabiedriskās 

kārtības, sabiedrības drošības un 

sabiedrības veselības aizsardzības pamata 

ierobežot brīvību nodrošināt elektronisko 

sakaru tīklus un pakalpojumus, šādiem 

ierobežojumiem vajadzētu būt pienācīgi 

pamatotiem, paredzētiem tiesību aktos, 

atbilst Hartā atzīto tiesību un brīvību 

būtībai un proporcionalitātes principam 

saskaņā ar Hartas 52. panta 1. punktu. 

Turklāt jebkuri dalībvalstu tiesību akti, 

kas ļauj valstu iestādēm vispārināti 

piekļūt elektronisko sakaru tīkliem vai 

saturam, jāuzskata par tādiem, kas 

apdraud Hartas 7. pantā garantēto 

pamattiesību uz privātās dzīves 

neaizskaramību būtību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   224 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Direktīvas priekšlikums 

113. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(113) Augot spektra pieprasījumam un 

jauniem variatīviem lietojumiem un 

(113) Augot spektra pieprasījumam un 

jauniem mainīgiem lietojumiem un 
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tehnoloģijām, kuru piekļuve spektram un 

spektra lietošana prasa lielāku elastību, 

dalībvalstīm būtu jāveicina spektra 

koplietošana, nosakot piemērotākos atļauju 

piešķiršanas režīmus katram scenārijam un 

definējot tiem piemērotas un pārredzamas 

normas un nosacījumus. Spektra 

koplietošana aizvien vairāk nodrošina tā 

efektīvu un lietderīgu izmantošanu, kad 

vairākiem neatkarīgiem lietotājiem vai 

ierīcēm tiek ļauts piekļūt vienai frekvenču 

joslai dažādos juridiskos režīmos, lai būtu 

pieejami plašāki spektra resursi, 

paaugstinātos izmantošanas lietderīgums 

un spektram vieglāk varētu piekļūt jauni 

lietotāji. Koplietošanu var balstīt uz 

vispārējām atļaujām vai nelicencējamu 

lietošanu, ļaujot vairākiem lietotājiem 

piekļūt vienam spektram un to izmantot 

dažādās teritorijās vai dažādos brīžos. To 

var balstīt arī uz individuālām lietošanas 

tiesībām, piemēram, licencētu koppiekļuvi, 

kur visi lietotāju (ar pastāvošo lietotāju un 

jauniem lietotājiem) vienojas par 

koplietošanas noteikumiem kompetento 

iestāžu pārraudzībā tā, lai nodrošinātu 

minimālu garantētu radiopārraides 

kvalitāti. Atļaujot koplietošanu atšķirīgos 

atļaujas režīmos, dalībvalstīm nebūtu 

jānosaka stipri nevienāds lietošanas ilgums 

katrā atšķirīgā atļaušanas režīmā. 

tehnoloģijām, kuru piekļuve spektram un 

spektra lietošana prasa lielāku elastību, 

dalībvalstīm būtu jāveicina spektra 

koplietošana, nosakot piemērotākos atļauju 

piešķiršanas režīmus katram scenārijam un 

definējot tiem piemērotas un pārredzamas 

normas un nosacījumus. Šajā procesā 

dalībvalstīm būtu jāgarantē, ka arī 

turpmāk varēs netraucēti nodrošināt 

esošos pakalpojumus, kas izmanto 

spektru, piemēram, cita veida satelītu 

savienojamību, jo īpaši sakarus, zemes 

novērošanu un ģeonavigāciju. Spektra 

koplietošana aizvien vairāk nodrošina tā 

efektīvu un lietderīgu izmantošanu, kad 

vairākiem neatkarīgiem lietotājiem vai 

ierīcēm tiek ļauts piekļūt vienai frekvenču 

joslai dažādos juridiskos režīmos, lai būtu 

pieejami plašāki spektra resursi, 

paaugstinātos izmantošanas lietderīgums 

un spektram vieglāk varētu piekļūt jauni 

lietotāji. Koplietošanu var balstīt uz 

vispārējām atļaujām vai nelicencējamu 

lietošanu, ļaujot vairākiem lietotājiem 

piekļūt vienam spektram un to izmantot 

dažādās teritorijās vai dažādos brīžos. To 

var balstīt arī uz individuālām lietošanas 

tiesībām, piemēram, licencētu koppiekļuvi, 

kur visi lietotāju (ar pastāvošo lietotāju un 

jauniem lietotājiem) vienojas par 

koplietošanas noteikumiem kompetento 

iestāžu pārraudzībā tā, lai nodrošinātu 

minimālu garantētu radiopārraides 

kvalitāti. Atļaujot koplietošanu atšķirīgos 

atļaujas režīmos, dalībvalstīm nebūtu 

jānosaka stipri nevienāds lietošanas ilgums 

katrā atšķirīgā atļaušanas režīmā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   225 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Direktīvas priekšlikums 

119. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(119) Pirms tiesību piešķiršanas 

dalībvalstis liek pārbaudīt tikai elementus, 

kurus iesniedzējs pieņemamā veidā spēj 

pierādīt ar parastu rūpību, ņemot vērā 

radiofrekvenču spektra kā ierobežota 

publiska resursa svarīgo sabiedrisko un 

tirdzniecisko vērtību. Tas neskar iespēju 

vēlāk pārbaudīt tiesīguma kritēriju izpildi, 

piemēram, pēc starpmērķu sasniegšanas, ja 

saprotams, ka sākumā kritērijus nevar 

izpildīt. Lai spektra izmantošana paliktu 

efektīva un lietderīga, dalībvalstīm nebūtu 

tiesības jāpiešķir tad, ja izskatot redzams, 

ka iesniedzējs nespēj izpildīt nosacījumus, 

kas gan nav par šķērsli iespējamai laikā 

ierobežotai izmēģinājuma lietošanai. 

Pietiekami gariem spektra lietošanas 

atļauju termiņiem būtu jāuzlabo 

ieguldījumu paredzamība, kas veicinātu 

tīklu straujāku ierīkošanu un pakalpojumu 

uzlabošanos, kā arī stabilitāte, kas balstītu 

spektra tirdzniecību un iznomāšanu. Ja 

spektru neatļauj lietot neierobežotu laiku, 

termiņā būtu jāņem vērā sasniedzamie 

mērķi un tam būtu jābūt pietiekamam, lai 

atmaksātos izdarītie ieguldījumi. Lai gan 

garāks termiņš var nodrošināt ieguldījumu 

paredzamību, pasākumi, kam jānodrošina 

spektra efektīva un lietderīga izmantošana, 

kā kompetentās iestādes pilnvaras grozīt 

vai atņemt tiesības lietošanas tiesībām 

piesaistīto nosacījumu neizpildes gadījumā 

vai spektra tirgošanas un iznomāšanas 

atvieglināšana, palīdzēs novērst 

nepieņemamu spektra uzkrāšanos un 

balstīs lielāku elastību spektra resursu 

sadalē. Arī gada maksas plašāka 

izmantošana ir līdzeklis, kas nodrošina, ka 

tiesību subjekts pastāvīgi vērtēs spektra 

izmantojumu. 

(119) Pirms tiesību piešķiršanas 

dalībvalstis liek pārbaudīt tikai elementus, 

kurus iesniedzējs pieņemamā veidā spēj 

pierādīt ar parastu rūpību, ņemot vērā 

radiofrekvenču spektra kā ierobežota 

publiska resursa svarīgo sabiedrisko un 

tirdzniecisko vērtību. Tas neskar iespēju 

vēlāk pārbaudīt tiesīguma kritēriju izpildi, 

piemēram, pēc starpmērķu sasniegšanas, ja 

saprotams, ka sākumā kritērijus nevar 

izpildīt. Lai spektra izmantošana paliktu 

efektīva un lietderīga, dalībvalstīm nebūtu 

tiesības jāpiešķir tad, ja izskatot redzams, 

ka iesniedzējs nespēj izpildīt nosacījumus, 

kas gan nav par šķērsli iespējamai laikā 

ierobežotai izmēģinājuma lietošanai. 

Pietiekami gariem maksimālajiem spektra 

lietošanas atļauju termiņiem būtu jāuzlabo 

ieguldījumu paredzamība, kas veicinātu 

tīklu straujāku ierīkošanu un pakalpojumu 

uzlabošanos, kā arī stabilitāte, kas balstītu 

spektra tirdzniecību un iznomāšanu, un 

spektra lietošana būtu regulāri 

jāpārskata, lai izvērtētu, vai tirgus 

attīstība un inovācija tehnoloģiju jomā 

ļauj spektru izmantot vēl efektīvāk. Ja 

spektru neatļauj lietot neierobežotu laiku, 

termiņā būtu jāņem vērā sasniedzamie 

mērķi un tam būtu jābūt pietiekamam, lai 

atmaksātos izdarītie ieguldījumi. Lai gan 

garāks termiņš var nodrošināt ieguldījumu 

paredzamību, pasākumi, kam jānodrošina 

spektra efektīva un lietderīga izmantošana, 

kā kompetentās iestādes pilnvaras grozīt 

vai atņemt tiesības lietošanas tiesībām 

piesaistīto nosacījumu neizpildes gadījumā 

vai spektra tirgošanas un iznomāšanas 

atvieglināšana, palīdzēs novērst 

nepieņemamu spektra uzkrāšanos un 

balstīs lielāku elastību spektra resursu 

sadalē. Arī gada maksas plašāka 

izmantošana ir līdzeklis, kas nodrošina, ka 

tiesību subjekts pastāvīgi vērtēs spektra 

izmantojumu. 

Or. en 
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Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   226 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Direktīvas priekšlikums 

119. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(119) Pirms tiesību piešķiršanas 

dalībvalstis liek pārbaudīt tikai elementus, 

kurus iesniedzējs pieņemamā veidā spēj 

pierādīt ar parastu rūpību, ņemot vērā 

radiofrekvenču spektra kā ierobežota 

publiska resursa svarīgo sabiedrisko un 

tirdzniecisko vērtību. Tas neskar iespēju 

vēlāk pārbaudīt tiesīguma kritēriju izpildi, 

piemēram, pēc starpmērķu sasniegšanas, ja 

saprotams, ka sākumā kritērijus nevar 

izpildīt. Lai spektra izmantošana paliktu 

efektīva un lietderīga, dalībvalstīm nebūtu 

tiesības jāpiešķir tad, ja izskatot redzams, 

ka iesniedzējs nespēj izpildīt nosacījumus, 

kas gan nav par šķērsli iespējamai laikā 

ierobežotai izmēģinājuma lietošanai. 

Pietiekami gariem spektra lietošanas 

atļauju termiņiem būtu jāuzlabo 

ieguldījumu paredzamība, kas veicinātu 

tīklu straujāku ierīkošanu un pakalpojumu 

uzlabošanos, kā arī stabilitāte, kas balstītu 

spektra tirdzniecību un iznomāšanu. Ja 

spektru neatļauj lietot neierobežotu laiku, 

termiņā būtu jāņem vērā sasniedzamie 

mērķi un tam būtu jābūt pietiekamam, lai 

atmaksātos izdarītie ieguldījumi. Lai gan 

garāks termiņš var nodrošināt ieguldījumu 

paredzamību, pasākumi, kam jānodrošina 

spektra efektīva un lietderīga izmantošana, 

kā kompetentās iestādes pilnvaras grozīt 

vai atņemt tiesības lietošanas tiesībām 

piesaistīto nosacījumu neizpildes gadījumā 

vai spektra tirgošanas un iznomāšanas 

atvieglināšana, palīdzēs novērst 

(119) Pirms tiesību piešķiršanas 

dalībvalstis liek pārbaudīt tikai elementus, 

kurus iesniedzējs pieņemamā veidā spēj 

pierādīt ar parastu rūpību, ņemot vērā 

radiofrekvenču spektra kā ierobežota 

publiska resursa svarīgo sabiedrisko un 

tirdzniecisko vērtību. Tas neskar iespēju 

vēlāk pārbaudīt tiesīguma kritēriju izpildi, 

piemēram, pēc starpmērķu sasniegšanas, ja 

saprotams, ka sākumā kritērijus nevar 

izpildīt. Lai spektra izmantošana paliktu 

efektīva un lietderīga, dalībvalstīm nebūtu 

tiesības jāpiešķir tad, ja izskatot redzams, 

ka iesniedzējs nespēj izpildīt nosacījumus, 

kas gan nav par šķērsli iespējamai laikā 

ierobežotai izmēģinājuma lietošanai. 

Pietiekami gariem spektra lietošanas 

atļauju termiņiem būtu jāuzlabo 

ieguldījumu paredzamība, kas veicinātu 

tīklu straujāku ierīkošanu un pakalpojumu 

uzlabošanos, kā arī stabilitāte, kas balstītu 

spektra tirdzniecību un iznomāšanu. Ja 

spektru neatļauj lietot neierobežotu laiku, 

termiņā būtu jāņem vērā sasniedzamie 

mērķi un tam būtu jābūt pietiekamam, lai 

atmaksātos izdarītie ieguldījumi. Lai gan 

garāks termiņš var nodrošināt ieguldījumu 

paredzamību, vienlīdz svarīgi ir pasākumi, 

kam jānodrošina spektra efektīva un 

lietderīga izmantošana, kā kompetentās 

iestādes pilnvaras veikt vidusposma 

novērtējumu pēc lietošanas tiesību 

piešķiršanas un grozīt vai atņemt tiesības 

lietošanas tiesībām piesaistīto nosacījumu 
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nepieņemamu spektra uzkrāšanos un 

balstīs lielāku elastību spektra resursu 

sadalē. Arī gada maksas plašāka 

izmantošana ir līdzeklis, kas nodrošina, ka 

tiesību subjekts pastāvīgi vērtēs spektra 

izmantojumu. 

neizpildes gadījumā vai spektra tirgošanas 

un iznomāšanas atvieglināšana, un tie 

palīdzēs novērst nepieņemamu spektra 

uzkrāšanos un balstīs lielāku elastību 

spektra resursu sadalē. Arī gada maksas 

plašāka izmantošana ir līdzeklis, kas 

nodrošina, ka tiesību subjekts pastāvīgi 

vērtēs spektra izmantojumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   227 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Direktīvas priekšlikums 

124. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(124) Par pasākumiem, kurus pie spektra 

lietošanas tiesību piešķiršanas vai 

pagarināšanas specifiski pieņem ar mērķi 

veicināt konkurenci, būtu jālemj valsts 

regulatīvajām iestādēm, kam ir 

nepieciešamās zināšanas par ekonomiku, 

tehniku un tirgu. Spektra piešķiršanas 

nosacījumi var ietekmēt konkurences 

stāvokli elektronisko sakaru tirgos un 

iekļūšanas nosacījumus. Ierobežota 

piekļuve spektram, sevišķi tad, ja spektrs ir 

trūcīgs, var uzlikt šķērsli iekļūšanai vai 

kavēt ieguldīšanu, tīkla ierīkošanu, jaunu 

pakalpojumu vai lietojumu nodrošināšanu, 

inovāciju un konkurenci. Pastāvošo 

konkurenci var ietekmēt arī jaunas 

lietošanas tiesības, ieskaitot ar nodošanu 

vai nomu iegūtās, un jaunu elastīgu spektra 

lietošanas kritēriju ieviešana. Nepareizi 

piemēroti, daži konkurences veicināšanai 

izmantotie nosacījumi var izraisīt citādas 

sekas, piemēram, spektra maksimumi un 

rezervējumi var radīt mākslīgu trūkumu, 

vairumtirdzniecības piekļuves pienākumi 

var netaisni ierobežot uzņēmējdarbības 

modeļus, ja nav ietekmes tirgū, un 

nodošanas ierobežojumi var traucēt 

attīstīties otrējiem tirgiem. Tādēļ šādu 

(124) Par pasākumiem, kurus pie spektra 

lietošanas tiesību piešķiršanas vai 

pagarināšanas specifiski pieņem ar mērķi 

veicināt konkurenci, būtu jālemj valsts 

regulatīvajām iestādēm, kam ir 

nepieciešamās zināšanas par ekonomiku, 

tehniku un tirgu. Spektra piešķiršanas 

nosacījumi var ietekmēt konkurences 

stāvokli elektronisko sakaru tirgos un 

iekļūšanas nosacījumus. Ierobežota 

piekļuve spektram, sevišķi tad, ja spektrs ir 

trūcīgs, var uzlikt šķērsli iekļūšanai vai 

kavēt ieguldīšanu, tīkla ierīkošanu, jaunu 

pakalpojumu vai lietojumu nodrošināšanu, 

inovāciju un konkurenci. Pastāvošo 

konkurenci var ietekmēt arī jaunas 

lietošanas tiesības, ieskaitot ar nodošanu 

vai nomu iegūtās, un jaunu elastīgu spektra 

lietošanas kritēriju ieviešana. Nepareizi 

piemēroti, daži konkurences veicināšanai 

izmantotie nosacījumi var izraisīt citādas 

sekas, piemēram, spektra maksimumi un 

rezervējumi var radīt mākslīgu trūkumu, 

vairumtirdzniecības piekļuves pienākumi 

var netaisni ierobežot uzņēmējdarbības 

modeļus, ja nav ietekmes tirgū, un 

nodošanas ierobežojumi var traucēt 

attīstīties otrreizējiem tirgiem. Tādēļ šādu 
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nosacījumu izvirzīšanai ir nepieciešams 

konsekvents, objektīvs konkurences tests, 

ko konsekventi piemēro. Tādēļ šādu 

pasākumu izmantošana būtu balstāma uz 

tirgus un tā konkurences apstākļu rūpīgu, 

objektīvu novērtēšanu valsts regulatīvajās 

iestādēs. 

nosacījumu izvirzīšanai ir nepieciešams 

konsekvents, objektīvs konkurences tests, 

ko konsekventi piemēro. Tādēļ šādu 

pasākumu izmantošana būtu balstāma uz 

tirgus un tā konkurences apstākļu rūpīgu, 

objektīvu novērtēšanu valsts regulatīvajās 

iestādēs. Tomēr valstu regulatīvajām 

iestādēm būtu jāpārliecinās, ka spektrs 

tiek izmantots efektīvi un lietderīgi, 

tādējādi veicinot konkurenci, un ka to 

neizmanto vien ierobežots skaits 

dalībnieku, lai ierobežotu konkurenci. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   228 

Kaja Kallas 

 

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 

par fiksētā platjoslas savienojuma vietēju 

bezvadu pagarinājumu. Nebūtu jāliedz 

galalietotājiem viņu interneta abonementa 

robežās dalīties ar citiem piekļuvē viņu 

RLAN, lai palielinātos pieejamo piekļuves 

(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 

par fiksētā platjoslas savienojuma vietēju 

bezvadu pagarinājumu. Nebūtu jāliedz 

galalietotājiem viņu interneta abonementa 

robežās dalīties ar citiem piekļuvē viņu 

RLAN, lai palielinātos pieejamo piekļuves 
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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 

bāzētos piekļuves punktus, un ļaus veidot 

hibrīdiskus lokālos tīklus, kuros būs 

iespējami optiskie bezvadu sakari. 

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, dot 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 nebūtu jāsaglabā atbildība 

saskaņā ar Direktīvas 2000/31/EK par 

elektronisko tirdzniecību35 12. pantu, jo 

atbildības uzlikšana privātpersonām, 

kuras nekomerciāliem mērķiem nodrošina 

lokālu piekļuvi trešai personai, izmantojot 

saturu, kas tiek pārsūtīts tīklā, ko viņi 

nekontrolē, varētu atturēt personas no 

šādas rīcības. Parādās jaunas tehnoloģijas, 

kā LiFi, kas papildinās RLAN un bezvadu 

piekļuves punkta pašreizējās spektra 

iespējas, iekļaujot optiskos uz redzamās 
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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.). 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   229 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda 

 

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 

(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 
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tiesības. Pagaidām vairumu RLAN 

piekļuves punktu privātlietotāji izmanto 

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 

tiesības. Pagaidām vairumu RLAN 

piekļuves punktu privātlietotāji izmanto 

par fiksētā platjoslas savienojuma vietēju 

bezvadu pagarinājumu. Būtu jāmudina 

galalietotāji 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, dot 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, kā arī galalietotājiem un 

patērētājiem, kuri koplieto piekļuvi, būtu 

jāsaglabā atbildība saskaņā ar 

Direktīvas 2000/31/EK par elektronisko 

tirdzniecību35 12. pantu. Parādās jaunas 
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punkta pašreizējās spektra iespējas, 

iekļaujot optiskos uz redzamās gaismas 

bāzētos piekļuves punktus, un ļaus veidot 

hibrīdiskus lokālos tīklus, kuros būs 

iespējami optiskie bezvadu sakari. 

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.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   230 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

138. apsvērums 

 
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. 

(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. 
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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. 

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. Valstu 

regulatīvajām iestādēm nebūtu 

jāpapildina Komisijas īstenošanas 

pasākumi ar papildu prasībām, jo tādējādi 

tiktu radīti šķēršļi iekšējā tirgus izveidei. 

_________________ _________________ 

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.). 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   231 

Olle Ludvigsson 

 

Direktīvas priekšlikums 

139. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(139) Situācijās, kad uzņēmumiem ir 

liegta piekļuve neaizstājamu aktīvu 

dzīvotspējīgām alternatīvām līdz pirmajam 

sadales punktam, valsts regulatīvajām 

(139) Situācijās, kad uzņēmumiem ir 

liegta piekļuve neaizstājamu aktīvu 

dzīvotspējīgām alternatīvām līdz pirmajam 

sadales punktam, valsts regulatīvajām 



 

PE602.947v01-00 88/154 AM\1122801LV.docx 

LV 

iestādēm vajadzētu būt tiesīgām piekļuves 

nodrošināšanas pienākumus visiem 

operatoriem, neskarot to attiecīgo ietekmi 

tirgū. Šajā sakarā valstu regulatīvajām 

iestādēm būtu jāņem vērā visi tehniskie un 

ekonomiskie šķēršļi tīklu turpmākai 

aizstāšanai. Kails fakts, ka jau pastāv 

vairāk nekā viena tāda infrastruktūra, nav 

obligāti jāinterpretē kā pierādījums tā 

aktīvu aizstājamībai. Pirmais sadales 

punkts būtu identificējams pēc objektīviem 

kritērijiem. 

iestādēm vajadzētu būt tiesīgām noteikt 

piekļuves nodrošināšanas pienākumus 

visiem operatoriem, neskarot to attiecīgo 

ietekmi tirgū. Šajā sakarā valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jāņem vērā 

visi tehniskie un ekonomiskie šķēršļi tīklu 

turpmākai aizstāšanai. Kails fakts, ka jau 

pastāv vairāk nekā viena tāda 

infrastruktūra, nav obligāti jāinterpretē kā 

pierādījums tā aktīvu aizstājamībai. 

Pirmais sadales punkts būtu identificējams 

pēc objektīviem kritērijiem. Īpašos 

apstākļos valstu regulatīvajām iestādēm 

vajadzētu būt iespējai noteikt piekļuves 

nodrošināšanas pienākumus attiecībā uz 

aktīviem tīkla elementiem, kas šādā 

infrastruktūrā tiek izmantoti pakalpojuma 

sniegšanai. Šādi apstākļi var būt spēkā 

gadījumos, kad piekļuve pasīviem 

elementiem būtu ekonomiski neefektīva 

vai fiziski neiespējama. Valstu 

regulatīvajām iestādēm nebūtu jāuzliek 

pienākumi aiz pirmā koncentrācijas vai 

sadales punkta, ja piekļuve jau ir 

nodrošināta tehniskā līmenī, kas 

piekļuves prasītājiem sniedz tādas pašas 

funkcijas un spēju kontrolēt un pielāgot 

pakalpojumus un izmaksas — līdzīgi kā 

tad, ja viņi būtu ieguvuši piekļuvi saskaņā 

ar simetrisku regulējumu. Lai aizsargātu 

ilgtspējīgus un konkurētspējīgus 

risinājumus galalietotājiem, jānodrošina, 

ka lielākā daļa no jebkura galalietotāja 

produkta vērtības veidošanas ķēdes ir 

pakļauta konkurencei. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   232 

Eva Kaili 

 

Direktīvas priekšlikums 

139. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(139) Situācijās, kad uzņēmumiem ir (139) Situācijās, kad uzņēmumiem ir 
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liegta piekļuve neaizstājamu aktīvu 

dzīvotspējīgām alternatīvām līdz pirmajam 

sadales punktam, valsts regulatīvajām 

iestādēm vajadzētu būt tiesīgām piekļuves 

nodrošināšanas pienākumus visiem 

operatoriem, neskarot to attiecīgo ietekmi 

tirgū. Šajā sakarā valstu regulatīvajām 

iestādēm būtu jāņem vērā visi tehniskie un 

ekonomiskie šķēršļi tīklu turpmākai 

aizstāšanai. Kails fakts, ka jau pastāv 

vairāk nekā viena tāda infrastruktūra, nav 

obligāti jāinterpretē kā pierādījums tā 

aktīvu aizstājamībai. Pirmais sadales 

punkts būtu identificējams pēc objektīviem 

kritērijiem. 

liegta piekļuve neaizstājamu aktīvu 

dzīvotspējīgām alternatīvām līdz pirmajam 

sadales punktam, valsts regulatīvajām 

iestādēm vajadzētu būt tiesīgām noteikt 

piekļuves nodrošināšanas pienākumus 

visiem operatoriem, neskarot to attiecīgo 

ietekmi tirgū. Šajā sakarā valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jāņem vērā 

visi tehniskie un ekonomiskie šķēršļi tīklu 

turpmākai aizstāšanai. Kails fakts, ka jau 

pastāv vairāk nekā viena tāda 

infrastruktūra, nav obligāti jāinterpretē kā 

pierādījums tā aktīvu aizstājamībai. 

Pirmais sadales punkts būtu identificējams 

pēc objektīviem kritērijiem. Īpašos 

apstākļos — saskaņā ar šīs direktīvas 

mērķiem — valstu regulatīvajām iestādēm 

vajadzētu būt iespējai noteikt piekļuves 

nodrošināšanas pienākumus attiecībā uz 

aktīviem tīkla elementiem, kas šādā 

infrastruktūrā tiek izmantoti pakalpojuma 

sniegšanai. Šādi apstākļi var būt spēkā 

gadījumos, kad piekļuve pasīviem 

elementiem būtu ekonomiski neefektīva 

vai fiziski neiespējama. Lai aizsargātu 

ilgtspējīgus un konkurētspējīgus 

risinājumus galalietotājiem, jānodrošina, 

ka lielākā daļa no jebkura galalietotāja 

produkta vērtības veidošanas ķēdes ir 

pakļauta konkurencei. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   233 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

139. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(139) Situācijās, kad uzņēmumiem ir 

liegta piekļuve neaizstājamu aktīvu 

dzīvotspējīgām alternatīvām līdz pirmajam 

sadales punktam, valsts regulatīvajām 

iestādēm vajadzētu būt tiesīgām piekļuves 

(139) Situācijās, kad uzņēmumiem ir 

liegta piekļuve neaizstājamu aktīvu 

dzīvotspējīgām alternatīvām līdz pirmajam 

sadales punktam, valsts regulatīvajām 

iestādēm vajadzētu būt tiesīgām noteikt 



 

PE602.947v01-00 90/154 AM\1122801LV.docx 

LV 

nodrošināšanas pienākumus visiem 

operatoriem, neskarot to attiecīgo ietekmi 

tirgū. Šajā sakarā valstu regulatīvajām 

iestādēm būtu jāņem vērā visi tehniskie un 

ekonomiskie šķēršļi tīklu turpmākai 

aizstāšanai. Kails fakts, ka jau pastāv 

vairāk nekā viena tāda infrastruktūra, nav 

obligāti jāinterpretē kā pierādījums tā 

aktīvu aizstājamībai. Pirmais sadales 

punkts būtu identificējams pēc objektīviem 

kritērijiem. 

piekļuves nodrošināšanas pienākumus 

visiem operatoriem, neskarot to attiecīgo 

ietekmi tirgū. Šajā sakarā valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jāņem vērā 

visi tehniskie un ekonomiskie šķēršļi tīklu 

turpmākai aizstāšanai. Kails fakts, ka jau 

pastāv vairāk nekā viena tāda 

infrastruktūra, nav obligāti jāinterpretē kā 

pierādījums tā aktīvu aizstājamībai. 

Pirmais sadales punkts būtu identificējams 

pēc objektīviem kritērijiem. Īpašos 

apstākļos — saskaņā ar šīs direktīvas 

mērķiem — valstu regulatīvajām iestādēm 

vajadzētu būt iespējai noteikt piekļuves 

nodrošināšanas pienākumus attiecībā uz 

aktīviem tīkla elementiem, kas šādā 

infrastruktūrā tiek izmantoti pakalpojuma 

sniegšanai. Šādi apstākļi var būt spēkā 

gadījumos, kad piekļuve pasīviem 

elementiem būtu ekonomiski neefektīva 

vai fiziski neiespējama. Lai aizsargātu 

ilgtspējīgus un konkurētspējīgus 

risinājumus galalietotājiem, jānodrošina, 

ka lielākā daļa no jebkura galalietotāja 

produkta vērtības veidošanas ķēdes ir 

pakļauta konkurencei. 

Or. en 

Pamatojums 

Dalībvalstīm ir jābūt tiesīgām pilnvarot savas valsts regulatīvās iestādes risināt situācijas, 

kas ir saistītas ar oligopolistiskām tirgus struktūrām. Instrumenti, ko valstu regulatīvajām 

iestādēm nodrošina telekomunikāciju regulējums, galvenokārt ir vērsti uz situācijām, kurās ir 

pierādāma būtiska ietekme tirgū (BIT). Tas ir svarīgs šķērslis, kas neļauj veikt regulatīvo 

iejaukšanos un ko valstu regulatīvajām iestādēm nav viegli pārvarēt. Arī oligopolistiskas 

struktūras, kurās tirgū dominē vairāk nekā viens dalībnieks, var būt problemātiskas. 

 

Grozījums Nr.   234 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

139. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(139) Situācijās, kad uzņēmumiem ir 

liegta piekļuve neaizstājamu aktīvu 

dzīvotspējīgām alternatīvām līdz pirmajam 

sadales punktam, valsts regulatīvajām 

iestādēm vajadzētu būt tiesīgām piekļuves 

nodrošināšanas pienākumus visiem 

operatoriem, neskarot to attiecīgo ietekmi 

tirgū. Šajā sakarā valstu regulatīvajām 

iestādēm būtu jāņem vērā visi tehniskie un 

ekonomiskie šķēršļi tīklu turpmākai 

aizstāšanai. Kails fakts, ka jau pastāv 

vairāk nekā viena tāda infrastruktūra, nav 

obligāti jāinterpretē kā pierādījums tā 

aktīvu aizstājamībai. Pirmais sadales 

punkts būtu identificējams pēc objektīviem 

kritērijiem. 

(139) Situācijās, kad uzņēmumiem ir 

liegta piekļuve neaizstājamu aktīvu 

dzīvotspējīgām alternatīvām līdz pirmajam 

sadales punktam, valsts regulatīvajām 

iestādēm vajadzētu būt tiesīgām noteikt 

piekļuves nodrošināšanas pienākumus 

visiem operatoriem, neskarot to attiecīgo 

ietekmi tirgū. Šajā sakarā valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jāņem vērā 

visi tehniskie un ekonomiskie šķēršļi tīklu 

turpmākai aizstāšanai. Kails fakts, ka jau 

pastāv vairāk nekā viena tāda 

infrastruktūra, nav obligāti jāinterpretē kā 

pierādījums tā aktīvu aizstājamībai. 

Pirmais sadales punkts būtu identificējams 

pēc objektīviem kritērijiem. Īpašos 

apstākļos — saskaņā ar šīs direktīvas 

mērķiem — valstu regulatīvajām iestādēm 

vajadzētu būt iespējai noteikt piekļuves 

nodrošināšanas pienākumus attiecībā uz 

aktīviem tīkla elementiem, kas šādā 

infrastruktūrā tiek izmantoti pakalpojuma 

sniegšanai. Šādi apstākļi var būt spēkā 

gadījumos, kad piekļuve pasīviem 

elementiem būtu ekonomiski neefektīva 

vai fiziski neiespējama. Lai aizsargātu 

ilgtspējīgus un konkurētspējīgus 

risinājumus galalietotājiem, jānodrošina, 

ka lielākā daļa no jebkura galalietotāja 

produkta vērtības veidošanas ķēdes ir 

pakļauta konkurencei. 

Or. en 

Pamatojums 

Instrumenti, ko valstu regulatīvajām iestādēm nodrošina telekomunikāciju regulējums, 

galvenokārt ir vērsti uz situācijām, kurās ir pierādāma BIT. Tas ir svarīgs šķērslis, kas neļauj 

veikt regulatīvo iejaukšanos un ko valstu regulatīvajām iestādēm nav viegli pārvarēt. Jāņem 

vērā, ka situācijas, kurās pastāv BIT, nav vienīgais drauds konkurencei. Arī tādas 

oligopolistiskas struktūras, kurās tirgū dominē ierobežots skaits dalībnieku, ir problemātiskas 

un tirgus konsolidācijas dēļ — arvien biežāk sastopamas. Dalībvalstīm ir jābūt tiesīgām 

pilnvarot savas valsts regulatīvās iestādes risināt situācijas, kas ir saistītas ar 

oligopolistiskām tirgus struktūrām. 
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Grozījums Nr.   235 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Direktīvas priekšlikums 

139. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(139) Situācijās, kad uzņēmumiem ir 

liegta piekļuve neaizstājamu aktīvu 

dzīvotspējīgām alternatīvām līdz pirmajam 

sadales punktam, valsts regulatīvajām 

iestādēm vajadzētu būt tiesīgām piekļuves 

nodrošināšanas pienākumus visiem 

operatoriem, neskarot to attiecīgo ietekmi 

tirgū. Šajā sakarā valstu regulatīvajām 

iestādēm būtu jāņem vērā visi tehniskie un 

ekonomiskie šķēršļi tīklu turpmākai 

aizstāšanai. Kails fakts, ka jau pastāv 

vairāk nekā viena tāda infrastruktūra, nav 

obligāti jāinterpretē kā pierādījums tā 

aktīvu aizstājamībai. Pirmais sadales 

punkts būtu identificējams pēc objektīviem 

kritērijiem. 

(139) Situācijās, kad uzņēmumiem ir 

liegta piekļuve neaizstājamu aktīvu 

dzīvotspējīgām alternatīvām līdz pirmajam 

sadales punktam, valsts regulatīvajām 

iestādēm vajadzētu būt tiesīgām noteikt 

piekļuves nodrošināšanas pienākumus 

visiem operatoriem, neskarot to attiecīgo 

ietekmi tirgū. Šajā sakarā valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jāņem vērā 

visi tehniskie un ekonomiskie šķēršļi tīklu 

turpmākai aizstāšanai. Tomēr, tā kā šādi 

pienākumi var būt ierobežojoši, apdraudēt 

stimulus ieguldījumiem un tiem var būt 

nelabvēlīga ietekme, jo tiek stiprināta 

dominējošo dalībnieku pozīcija, šie 

pienākumi būtu jānosaka tikai tad, ja tie 

ir pamatoti un samērīgi, lai sasniegtu 

ilgtermiņa noturīgu konkurenci 

attiecīgajos tirgos. Kails fakts, ka jau 

pastāv vairāk nekā viena tāda 

infrastruktūra, nav obligāti jāinterpretē kā 

pierādījums tā aktīvu aizstājamībai. 

Pirmais sadales punkts būtu identificējams 

pēc objektīviem kritērijiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   236 

Kathleen Van Brempt 

 

Direktīvas priekšlikums 

139. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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(139) Situācijās, kad uzņēmumiem ir 

liegta piekļuve neaizstājamu aktīvu 

dzīvotspējīgām alternatīvām līdz pirmajam 

sadales punktam, valsts regulatīvajām 

iestādēm vajadzētu būt tiesīgām piekļuves 

nodrošināšanas pienākumus visiem 

operatoriem, neskarot to attiecīgo ietekmi 

tirgū. Šajā sakarā valstu regulatīvajām 

iestādēm būtu jāņem vērā visi tehniskie un 

ekonomiskie šķēršļi tīklu turpmākai 

aizstāšanai. Kails fakts, ka jau pastāv 

vairāk nekā viena tāda infrastruktūra, nav 

obligāti jāinterpretē kā pierādījums tā 

aktīvu aizstājamībai. Pirmais sadales 

punkts būtu identificējams pēc objektīviem 

kritērijiem. 

(139) Situācijās, kad uzņēmumiem ir 

liegta piekļuve neaizstājamu aktīvu 

dzīvotspējīgām alternatīvām līdz pirmajam 

sadales punktam, valsts regulatīvajām 

iestādēm vajadzētu būt tiesīgām noteikt 

piekļuves nodrošināšanas pienākumus 

visiem operatoriem, neskarot to attiecīgo 

ietekmi tirgū. Šajā sakarā valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jāņem vērā 

visi tehniskie un ekonomiskie šķēršļi tīklu 

turpmākai aizstāšanai. Kails fakts, ka jau 

pastāv vairāk nekā viena tāda 

infrastruktūra, nav obligāti jāinterpretē kā 

pierādījums tā aktīvu aizstājamībai. 

Pirmais sadales punkts būtu identificējams 

pēc objektīviem kritērijiem. Valstu 

regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt 

pieejamiem līdzekļiem un spējai 

iejaukties, ja apstākļi to pieprasa, lai 

vienmēr nodrošinātu labākos risinājumus 

galalietotājiem saistībā ar kvalitāti un 

konkurētspējīgu iespēju pieejamību par 

godīgām cenām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   237 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Direktīvas priekšlikums 

139. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(139) Situācijās, kad uzņēmumiem ir 

liegta piekļuve neaizstājamu aktīvu 

dzīvotspējīgām alternatīvām līdz pirmajam 

sadales punktam, valsts regulatīvajām 

iestādēm vajadzētu būt tiesīgām piekļuves 

nodrošināšanas pienākumus visiem 

operatoriem, neskarot to attiecīgo ietekmi 

tirgū. Šajā sakarā valstu regulatīvajām 

iestādēm būtu jāņem vērā visi tehniskie 

un ekonomiskie šķēršļi tīklu turpmākai 

aizstāšanai. Kails fakts, ka jau pastāv 

vairāk nekā viena tāda infrastruktūra, 

nav obligāti jāinterpretē kā pierādījums tā 

(139) Platjoslas izmaksu samazināšanas 

Direktīva 2014/61/ES ietver papildu 

elementus attiecībā uz simetrisko 

regulējumu. Tajā noteikts, ka Eiropas 

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 

un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas 

īstenošanu ne vēlāk kā līdz 2018. gada 

1. jūlijam. Vispirms būtu jāsagaida 

īstenošanas ziņojuma rezultāti, lai, 

pamatojoties uz tiem, varētu izlemt, vai ir 

nepieciešami papildu elementi attiecībā uz 

simetrisko regulējumu. 
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aktīvu aizstājamībai. Pirmais sadales 

punkts būtu identificējams pēc 

objektīviem kritērijiem. 

Or. de 

Pamatojums 

Ziņojums par Platjoslas izmaksu samazināšanas direktīvas 2014/61/ES īstenošanu, kas 

jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. jūlijam, sniegs rūpīgu analīzi par papildu 

elementiem attiecībā uz simetrisko regulējumu un to ietekmi uz tirgu. Šobrīd vispirms būtu 

jāsagaida šis ziņojums. 

 

Grozījums Nr.   238 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Direktīvas priekšlikums 

139. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(139) Situācijās, kad uzņēmumiem ir 

liegta piekļuve neaizstājamu aktīvu 

dzīvotspējīgām alternatīvām līdz pirmajam 

sadales punktam, valsts regulatīvajām 

iestādēm vajadzētu būt tiesīgām piekļuves 

nodrošināšanas pienākumus visiem 

operatoriem, neskarot to attiecīgo ietekmi 

tirgū. Šajā sakarā valstu regulatīvajām 

iestādēm būtu jāņem vērā visi tehniskie un 

ekonomiskie šķēršļi tīklu turpmākai 

aizstāšanai. Kails fakts, ka jau pastāv 

vairāk nekā viena tāda infrastruktūra, nav 

obligāti jāinterpretē kā pierādījums tā 

aktīvu aizstājamībai. Pirmais sadales 

punkts būtu identificējams pēc 

objektīviem kritērijiem. 

(139) Situācijās, kad uzņēmumiem ir 

liegta piekļuve neaizstājamu aktīvu 

dzīvotspējīgām alternatīvām līdz sadales 

punktam, valsts regulatīvajām iestādēm 

vajadzētu būt tiesīgām noteikt piekļuves 

nodrošināšanas pienākumus visiem 

operatoriem, neskarot to attiecīgo ietekmi 

tirgū. Šajā sakarā valstu regulatīvajām 

iestādēm būtu jāņem vērā visi tehniskie un 

ekonomiskie šķēršļi tīklu turpmākai 

aizstāšanai. Kails fakts, ka jau pastāv 

vairāk nekā viena tāda infrastruktūra, nav 

obligāti jāinterpretē kā pierādījums tā 

aktīvu aizstājamībai. Sadales punktu 

nosaka valsts regulatīvā iestāde. Nosakot 

šā punkta atrašanās vietu, valstu 

regulatīvās iestādes izvērtē priekšrocības, 

ko rada konkurence infrastruktūras jomā, 

un nepieciešamību izvairīties no tīkla 

elementu neefektīvas replicēšanas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   239 
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José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Direktīvas priekšlikums 

139. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(139) Situācijās, kad uzņēmumiem ir 

liegta piekļuve neaizstājamu aktīvu 

dzīvotspējīgām alternatīvām līdz pirmajam 

sadales punktam, valsts regulatīvajām 

iestādēm vajadzētu būt tiesīgām piekļuves 

nodrošināšanas pienākumus visiem 

operatoriem, neskarot to attiecīgo ietekmi 

tirgū. Šajā sakarā valstu regulatīvajām 

iestādēm būtu jāņem vērā visi tehniskie un 

ekonomiskie šķēršļi tīklu turpmākai 

aizstāšanai. Kails fakts, ka jau pastāv 

vairāk nekā viena tāda infrastruktūra, nav 

obligāti jāinterpretē kā pierādījums tā 

aktīvu aizstājamībai. Pirmais sadales 

punkts būtu identificējams pēc objektīviem 

kritērijiem. 

(139) Situācijās, kad uzņēmumiem ir 

liegta piekļuve neaizstājamu aktīvu 

dzīvotspējīgām alternatīvām līdz pirmajam 

sadales punktam, valsts regulatīvajām 

iestādēm vajadzētu būt tiesīgām noteikt 

piekļuves nodrošināšanas pienākumus 

visiem vadu un kabeļu īpašniekiem vai 

uzņēmumiem, kam ir tiesības izmantot 

šādus vadus un kabeļus, neskarot to 

attiecīgo ietekmi tirgū. Šajā sakarā valstu 

regulatīvajām iestādēm būtu jāņem vērā 

visi tehniskie un ekonomiskie šķēršļi tīklu 

turpmākai aizstāšanai. Kails fakts, ka jau 

pastāv vairāk nekā viena tāda 

infrastruktūra, nav obligāti jāinterpretē kā 

pierādījums tā aktīvu aizstājamībai. 

Pirmais sadales punkts būtu identificējams 

pēc objektīviem kritērijiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   240 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

139.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (139a) Ģeogrāfiskās zonās, kurās 

paredzamo ieguldījumu vai 

komerclīgumu, tostarp kolektīvā 

ieguldījuma līgumu, dēļ tirgi ir 

kvalificējami vai nākotnē vērstā 

perspektīvā var tikt kvalificēti kā 

oligopoli, konkurences veicināšana un 

galalietotāju ieguvumu aizsardzība var 

tikt apdraudēta. Ja valsts regulatīvās 

iestādes var identificēt vienpusēju tirgus 
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varu, tām ir jābūt aktīvām un jāveic īpaša 

uzraudzība uz ex post pamata, un ir 

lielāka iespējamība, ka valsts 

regulatīvajām iestādēm būs jāuzliek vai 

jāsaglabā ex ante pienākumi. Šis 

apsvērums ir piemērojams a fortiori, ja ir 

iesaistīts vairumtirdzniecības tirgus. 

Or. en 

Pamatojums 

BIT situācijas nav vienīgie draudi konkurencei. Oligopolistiskas struktūras, kurās tirgū 

dominē ierobežots dalībnieku skaits, arī ir problemātiskas un arvien biežāk sastopamas. 

Svarīgi, lai valstu regulatīvajām iestādēm būtu līdzekļi, kas ļauj risināt situācijas, kuras ir 

saistītas ar oligopolistiskām tirgus struktūrām. 

 

Grozījums Nr.   241 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

139.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (139a) Ģeogrāfiskās zonās, kurās 

paredzamo ieguldījumu vai 

komerclīgumu, tostarp kolektīvā 

ieguldījuma līgumu, dēļ tirgi ir 

kvalificējami vai nākotnē vērstā 

perspektīvā var tikt kvalificēti kā 

oligopoli, konkurences veicināšana un 

galalietotāju ieguvumu aizsardzība var 

tikt apdraudēta. Šādos gadījumos valsts 

regulatīvajām iestādēm ir jābūt modrām 

un jāveic īpaša uzraudzība uz ex post 

pamata, un ir lielāka iespējamība, ka 

valsts regulatīvajām iestādēm būs jāuzliek 

vai jāsaglabā ex ante pienākumi. Šis 

apsvērums ir piemērojams a fortiori, ja ir 

iesaistīts vairumtirdzniecības tirgus. 

Or. en 
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Pamatojums 

The tools that NRAs are given by telecom regulation are mainly focused on situations where 

Significant Market Power (SMP) is demonstrable. This is an important barrier for regulatory 

intervention that is not easy for NRAs to overcome. Importantly, as BEREC rightly points out, 

situations of Significant Market Power are not the only threats to competition. Oligopolistic 

structures where the market is dominated by not one but a reduced number of players are also 

problematic and increasingly commonplace as a result of market consolidation. Member 

States must be entitled to empower their NRAs to deal with oligopolistic market structures. 

 

Grozījums Nr.   242 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Direktīvas priekšlikums 

140. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(140) Būtu attaisnojami piekļuves 

nodrošināšanas pienākumus attiecināt arī 

uz vadiem un kabeļiem aiz pirmā 

koncentrācijas punkta apgabalos ar 

zemāku iedzīvotāju blīvumu, par robežu 

pienākumiem nosakot punktus, kas ir 

iespējami tuvu galalietotājiem, ja tiek 

pierādīts, ka aizstāšana būtu neiespējama 

aiz minētā pirmā koncentrācijas punkta. 

svītrots 

Or. de 

Pamatojums 

Ziņojums par Platjoslas izmaksu samazināšanas direktīvas 2014/61/ES īstenošanu, kas 

jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. jūlijam, sniegs rūpīgu analīzi par papildu 

elementiem attiecībā uz simetrisko regulējumu un to ietekmi uz tirgu. Šobrīd vispirms būtu 

jāsagaida šis ziņojums. 

 

Grozījums Nr.   243 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Direktīvas priekšlikums 

140. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(140) Būtu attaisnojami piekļuves 

nodrošināšanas pienākumus attiecināt arī 

(140) Būtu attaisnojami piekļuves 

nodrošināšanas pienākumus attiecināt arī 
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uz vadiem un kabeļiem aiz pirmā 

koncentrācijas punkta apgabalos ar zemāku 

iedzīvotāju blīvumu, par robežu 

pienākumiem nosakot punktus, kas ir 

iespējami tuvu galalietotājiem, ja tiek 

pierādīts, ka aizstāšana būtu neiespējama 

aiz minētā pirmā koncentrācijas punkta. 

uz vadiem un kabeļiem aiz pirmā 

koncentrācijas punkta, jo īpaši apgabalos 

ar zemāku iedzīvotāju blīvumu, par robežu 

pienākumiem nosakot punktus, kas ir 

iespējami tuvu galalietotājiem, ja tiek 

pierādīts, ka aizstāšana būtu neiespējama 

aiz minētā pirmā koncentrācijas punkta. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   244 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Direktīvas priekšlikums 

140. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(140) Būtu attaisnojami piekļuves 

nodrošināšanas pienākumus attiecināt arī 

uz vadiem un kabeļiem aiz pirmā 

koncentrācijas punkta apgabalos ar zemāku 

iedzīvotāju blīvumu, par robežu 

pienākumiem nosakot punktus, kas ir 

iespējami tuvu galalietotājiem, ja tiek 

pierādīts, ka aizstāšana būtu neiespējama 

aiz minētā pirmā koncentrācijas punkta. 

(140) Būtu attaisnojami piekļuves 

nodrošināšanas pienākumus attiecināt arī 

uz vadiem un kabeļiem aiz valsts 

regulatīvās iestādes noteiktā 
koncentrācijas punkta apgabalos ar zemāku 

iedzīvotāju blīvumu, ja tiek pierādīts, ka 

aizstāšana būtu ekonomiski neizdevīga vai 

fiziski neiespējama aiz minētā 

koncentrācijas punkta. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   245 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Direktīvas priekšlikums 

141. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(141) Lai šādos gadījumos ievērotu 

proporcionalitātes principu, valstu 

regulatīvajām iestādēm var būt lietderīgi 

atbrīvot dažas īpašnieku vai uzņēmumu 

vai abēju kategorijas no pienākumiem, 

kas sniedzas tālāk par pirmo sadales 

punktu, pamatojoties uz to, ka uz būtisku 

svītrots 
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ietekmi tirgū nebalstīts piekļuves 

nodrošināšanas pienākums apdraudētu to 

nesen izvērsto tīkla elementu ekonomisko 

izdevīgumu. Strukturāli atdalīti 

uzņēmumi nebūtu pakļaujami šādiem 

piekļuves nodrošināšanas pienākumiem, 

ja tie piedāvā efektīvu alternatīvu piekļuvi 

ļoti veiktspējīgam tīklam uz komerciāla 

pamata. 

Or. de 

Pamatojums 

Ziņojums par Platjoslas izmaksu samazināšanas direktīvas 2014/61/ES īstenošanu, kas 

jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. jūlijam, sniegs rūpīgu analīzi par papildu 

elementiem attiecībā uz simetrisko regulējumu un to ietekmi uz tirgu. Šobrīd vispirms būtu 

jāsagaida šis ziņojums. 

 

Grozījums Nr.   246 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Direktīvas priekšlikums 

141. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(141) Lai šādos gadījumos ievērotu 

proporcionalitātes principu, valstu 

regulatīvajām iestādēm var būt lietderīgi 

atbrīvot dažas īpašnieku vai uzņēmumu 

vai abēju kategorijas no pienākumiem, 

kas sniedzas tālāk par pirmo sadales 

punktu, pamatojoties uz to, ka uz būtisku 

ietekmi tirgū nebalstīts piekļuves 

nodrošināšanas pienākums apdraudētu to 

nesen izvērsto tīkla elementu ekonomisko 

izdevīgumu. Strukturāli atdalīti 

uzņēmumi nebūtu pakļaujami šādiem 

piekļuves nodrošināšanas pienākumiem, 

ja tie piedāvā efektīvu alternatīvu piekļuvi 

ļoti veiktspējīgam tīklam uz komerciāla 

pamata. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.   247 

Michał Boni 

 

Direktīvas priekšlikums 

142. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(142) Bezvadu elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniegšanā izmantojamās 

pasīvās vai aktīvās infrastruktūras 

koplietošana vai vienota šādu 

infrastruktūru ierīkošana saderībā ar 

konkurences tiesību principiem var būt 

īpaši lietderīga, lai Savienībā 

maksimalizētu ļoti augstas veiktspējas 

savienojamību, it sevišķi skrajākās 

teritorijās, kur aizstāšana nav praktiska un 

galalietotājiem draud šādas savienojamības 

zaudējums. Valstu regulatīvajām iestādēm 

izņēmuma kārtā būtu jābūt tiesīgām noteikt 

šādu koplietošanu vai vienotu ierīkošanu, 

vai lokalizētu viesabonēšanas piekļuvi 

atbilstīgi Savienības tiesību aktiem, ja tās 

pierāda, ka ir ieguvums no šādas 

koplietošanas vai piekļuves nozīmīgu 

aizstāšanas šķēršļu pārvarēšanas un citādi 

stingru galalietotāju izvēles vai 

pakalpojuma kvalitātes, vai abu, vai 

teritoriālā pārklājuma ierobežojumu 

risināšanas ziņā, ņemot vērā vairākus 

elementus, to vidū pirmām kārtām uzturēt 

pamudinājumus ierīkot infrastruktūru. 

(142) Bezvadu elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniegšanā izmantojamās 

pasīvās infrastruktūras koplietošana 

saderībā ar konkurences tiesību principiem 

var būt īpaši lietderīga, lai Savienībā 

maksimalizētu ļoti augstas veiktspējas 

savienojamību, it sevišķi mazāk blīvās 

teritorijās, kur aizstāšana nav praktiska un 

galalietotājiem draud šādas savienojamības 

zaudējums. Valstu regulatīvajām iestādēm 

izņēmuma kārtā būtu jābūt tiesīgām noteikt 

šādu koplietošanu vai lokalizētu 

viesabonēšanas piekļuvi atbilstīgi 

Savienības tiesību aktiem, ja tās pierāda, ka 

ir ieguvums no šādas koplietošanas vai 

piekļuves nozīmīgu aizstāšanas šķēršļu 

pārvarēšanas un citādi stingru galalietotāju 

izvēles vai pakalpojuma kvalitātes, vai abu, 

vai teritoriālā pārklājuma ierobežojumu 

risināšanas ziņā, ņemot vērā vairākus 

elementus, to vidū pirmām kārtām uzturēt 

pamudinājumus ierīkot infrastruktūru. 

Piekļuve ēku iekšpusē esošajiem vadiem 

un kabeļiem joprojām ir būtisks šķērslis 

konkurencei. Ir svarīgi nodrošināt, ka 

jebkura ieinteresētā trešā persona saņem 

piekļuvi informācijai, ko šādas ēku 

iekšpusē esošas infrastruktūras īpašnieki 

vai lietotāji ir uzglabājuši, un ka visi 

pamatotie piekļuves pieprasījumi tiek 

izpildīti. 

Or. en 

Pamatojums 

Savstarpēja savienojamība ir svarīga prasība, kas būtu jāizpilda. Tomēr konceptuāli tā ir 

novirzīšanās no elektronisko sakaru pakalpojumu regulējuma pamatprincipa, kas balstās uz 

BIT un konkurences tiesību principiem. Tādēļ jebkādi savstarpējās savienojamības pienākumi 

būtu jāuzliek izņēmuma apstākļos, kad tas ir pienācīgi pamatojams un ja nav spēkā 

regulējums, kas balstās uz BIT. Piekļuve vadiem un kabeļiem, kas atrodas ēku iekšpusē, ir 
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šāds izņēmums. 

 

Grozījums Nr.   248 

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans 

 

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) 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. 

Šādi pienākumi ir 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, lietderīgus 

ieguldījumus un inovāciju, sniedzot 

maksimālus ieguvumus galalietotājiem, 

un ja tie tiek uzlikti saskaņā ar 

attiecīgajām paziņošanas procedūrām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   249 

Michał Boni 

 

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 

(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 
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pakalpojumu sadarbspēja, tomēr ir 

jānodrošina, ka šādus pienākumus uzliek 

saskaņā ar tiesisko regulējumu, īpaši ar tajā 

paredzētajām paziņošanas procedūrām. 

pakalpojumu sadarbspēja, tomēr ir 

jānodrošina, ka šādus pienākumus uzliek 

saskaņā ar tiesisko regulējumu, īpaši ar tajā 

paredzētajām paziņošanas procedūrām, un 

gadījumos, kad ir maz ticams, ka būtiskas 

ietekmes tirgū prasības būs efektīvas. 

Or. en 

Pamatojums 

Jebkādi savstarpējās savienojamības pienākumi būtu jāuzliek izņēmuma apstākļos, kad tas ir 

pienācīgi pamatojams un ja nav spēkā regulējums, kas balstās uz BIT 

 

Grozījums Nr.   250 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Direktīvas priekšlikums 

147. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(147) Var izrādīties, ka diviem vai vairāk 

uzņēmumiem ir vienota dominance ne tikai 

tad, ja to starpā pastāv strukturālas vai 

citādas saites, bet arī tad, ja konkrētā tirgus 

struktūra ir parocīga koordinētai 

labumgūšanai, proti, mudina uz paralēlu 

vai analoģisku konkurencei kaitīgu rīcību 

tirgū. 

(147) Var izrādīties, ka diviem vai vairāk 

uzņēmumiem ir vienota dominance ne tikai 

tad, ja to starpā pastāv strukturālas vai 

citādas saites, bet arī tad, ja konkrētā tirgus 

struktūra ir parocīga koordinētai 

labumgūšanai, proti, mudina uz paralēlu 

vai analoģisku konkurencei kaitīgu rīcību 

tirgū. Ņemot vērā to, ka elektronisko 

sakaru tirgos, tostarp dažos ar saturu 

saistītos tirgos, ir pieaugusi konverģence 

un konsolidācija un tirgi arvien biežāk 

sastāv no oligopoliem vai duopoliem, kas 

pašreizējo BIT regulējumu var padarīt 

neefektīvu, ir jāizvērtē, vai divi vai vairāki 

uzņēmumi var arī būt pozīcijā, kas ir 

līdzvērtīga būtiskai ietekmei tirgū un var 

ievērojami kavēt efektīvu konkurenci. 

Šajā novērtējumā būtu jāņem vērā 

attiecīgie tirgi, tostarp, bet ne tikai citu 

tirgus dalībnieku tirgus daļa, uzņēmuma 

tirgus vara cieši saistītajos tirgos, šķēršļi 

ienākšanai tirgū, tirgus koncentrācija, 

produktu diferenciācija, kapacitātes 

ierobežojumi un pārorientēšanās 

izmaksas. 
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Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   251 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Direktīvas priekšlikums 

155. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(155) Valsts regulatīvajām iestādēm 

sākumpunkts tādu vairumtirdzniecības 

tirgu apzināšanai, kuros var būt 

nepieciešams ex ante regulējums, ir 

attiecīgo mazumtirdzniecības tirgu 

analīze. Efektīvas konkurences analīze 

mazumtirdzniecības un 

vairumtirdzniecības līmenī tiek veikta 

nākotnē vērstā perspektīvā, aptverot 

noteiktu laika posmu un vadoties no 

konkurences tiesībām, tostarp vajadzības 

gadījumā no Tiesas attiecīgās judikatūras. 

Ja tiek secināts, ka mazumtirdzniecības 

tirgos valdītu efektīva konkurence tad, ja 

saistītajā(-os) attiecīgajā(-os) tirgū(-os) 

nebūtu ex ante vairumtirdzniecības 

regulējuma, valsts regulatīvajām iestādēm 

būtu jāsecina, ka attiecīgajā 

vairumtirdzniecības līmenī regulējums 

vairs nav vajadzīgs. 

(155) Lai valsts regulatīvās iestādes 

sekmētu tādu vairumtirdzniecības tirgu 

apzināšanu, kuros var būt nepieciešams ex 

ante regulējums, varētu būt atbilstīgi 

analizēt attiecīgos mazumtirdzniecības 

tirgus. Tomēr nav nepieciešams formāli 

definēt mazumtirdzniecības tirgus, ja 

tirgus analīzes procedūra ir vērsta uz 

vairumtirdzniecības tirgu, jo 

vairumtirdzniecības tirgus var atbilst 

vairāk nekā vienam mazumtirdzniecības 

tirgum. Efektīvas konkurences analīze 

mazumtirdzniecības un 

vairumtirdzniecības līmenī tiek veikta 

nākotnē vērstā perspektīvā, aptverot 

noteiktu laika posmu un vadoties no 

konkurences tiesībām, tostarp vajadzības 

gadījumā no Tiesas attiecīgās judikatūras. 

Ja tiek secināts, ka mazumtirdzniecības 

tirgos valdītu efektīva konkurence tad, ja 

saistītajā(-os) attiecīgajā(-os) tirgū(-os) 

nebūtu ex ante vairumtirdzniecības 

regulējuma, valsts regulatīvās iestādes 

varētu secināt, ka attiecīgajā 

vairumtirdzniecības līmenī regulējums 

vairs nav vajadzīgs. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 
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Grozījums Nr.   252 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

157. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(157) Novērtējot vairumtirdzniecības 

regulējumu nolūkā atrisināt problēmas 

mazumtirdzniecības līmenī, valsts 

regulatīvajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka 

vairāki vairumtirdzniecības tirgi var 

augšupēji ietekmēt kādu konkrētu 

mazumtirdzniecības tirgu un otrādi – viens 

vairumtirdzniecības tirgus var augšupēji 

ietekmēt vairākus mazumtirdzniecības 

tirgus. Turklāt konkurences dinamiku 

konkrētā tirgū var ietekmēt tirgi, kuri ir 

pietuvināti, tomēr starp tiem nav vertikālu 

attiecību, kā tas var būt starp dažiem 

fiksēto un mobilo sakaru tirgiem. Valsts 

regulatīvajām iestādēm minētais 

novērtējums būtu jāveic katram atsevišķam 

vairumtirdzniecības tirgum, kurā tiek 

apsvērta iespēja noteikt regulējumu, – 

sākot ar tiesiskās aizsardzības līdzekļiem 

attiecībā uz piekļuvi civilajai 

infrastruktūrai, jo šādi tiesiskās 

aizsardzības līdzekļi parasti veicina 

ilgtspējīgāku konkurenci, tostarp 

konkurenci infrastruktūras jomā, un pēc 

tam analizējot visus vairumtirdzniecības 

tirgus, kuros var būt nepieciešams ex ante 

regulējums, tādā secībā, kas atspoguļo to 

varbūtējo piemērotību apzināto 

konkurences problēmu risināšanai 

mazumtirdzniecības līmenī. Lemjot par 

konkrētu piemērojamo tiesiskās 

aizsardzības līdzekli, valsts regulatīvajām 

iestādēm būtu jānovērtē tā tehniskā 

īstenojamība un jāveic izmaksu un 

ieguvumu analīze, ņemot vērā tā 

piemērotības pakāpi apzināto konkurences 

problēmu risināšanai mazumtirdzniecības 

līmenī. Valsts regulatīvajām iestādēm būtu 

jāapsver konkrēta tiesiskās aizsardzības 

(157) Novērtējot vairumtirdzniecības 

regulējumu nolūkā atrisināt problēmas 

mazumtirdzniecības līmenī, valsts 

regulatīvajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka 

vairāki vairumtirdzniecības tirgi var 

augšupēji ietekmēt kādu konkrētu 

mazumtirdzniecības tirgu un otrādi ― 

viens vairumtirdzniecības tirgus var 

augšupēji ietekmēt vairākus 

mazumtirdzniecības tirgus. Turklāt 

konkurences dinamiku konkrētā tirgū var 

ietekmēt tirgi, kuri ir pietuvināti, tomēr 

starp tiem nav vertikālu attiecību, kā tas 

var būt starp dažiem fiksēto un mobilo 

sakaru tirgiem. Valsts regulatīvajām 

iestādēm minētais novērtējums būtu jāveic 

katram atsevišķam vairumtirdzniecības 

tirgum, kurā tiek apsvērta iespēja noteikt 

regulējumu, ― novērtējot, vai 

vispiemērotākie ir tiesiskās aizsardzības 

līdzekļi attiecībā uz piekļuvi civilajai 

infrastruktūrai, kas parasti veicina 

ilgtspējīgāku konkurenci, tostarp 

konkurenci infrastruktūras jomā, bet 

vienlaikus ir atkarīgi no pieejamības vai 

fiziskiem ierobežojumiem, vai tiesiskās 

aizsardzības līdzekļi attiecībā uz piekļuvi 

saistītām iekārtām, un pēc tam analizējot 

visus vairumtirdzniecības tirgus, kuros var 

būt nepieciešams ex ante regulējums, tādā 

secībā, kas atspoguļo to varbūtējo 

piemērotību apzināto konkurences 

problēmu risināšanai mazumtirdzniecības 

līmenī. Lemjot par konkrētu piemērojamo 

tiesiskās aizsardzības līdzekli, valsts 

regulatīvajām iestādēm būtu jānovērtē tā 

tehniskā īstenojamība un jāveic izmaksu un 

ieguvumu analīze, ņemot vērā tā 

piemērotības pakāpi apzināto konkurences 
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līdzekļa piemērošanas sekas, kas tādā 

gadījumā, ja īstenojamība iespējama tikai 

konkrētās tīkla topoloģijās, varētu atturēt 

no ļoti veiktspējīgu tīklu izvēršanas 

galalietotāju interesēs. Katrā novērtēšanas 

posmā, pirms valsts regulatīvā iestāde 

nosaka, vai operatoram ar būtisku ietekmi 

tirgū būtu piemērojams papildu tiesiskās 

aizsardzības līdzeklis, tai būtu jātiecas 

noskaidrot, vai attiecīgajā 

mazumtirdzniecības tirgū valdītu efektīva 

konkurence, ņemot vērā visus attiecīgos 

komerclīgumus vai citus apstākļus 

vairumtirdzniecības tirgū, tostarp citus jau 

spēkā esošus regulējuma veidus, 

piemēram, vispārējo pienākumu nodrošināt 

piekļuvi nedublējamiem aktīviem vai 

pienākumus, kas uzlikti saskaņā ar 

Direktīvu 2014/61/ES, un regulējumu, ko 

valsts regulatīvā iestāde jau atzinusi par 

piemērojamu operatoram ar būtisku 

ietekmi tirgū. Pat ja šādu atšķirību rezultātā 

netiek noteikti atsevišķi ģeogrāfiskie tirgi, 

tās var pamatot attiecīgo tiesiskās 

aizsardzības līdzekļu atšķirīgu 

piemērošanu, ņemot vērā konkurences 

ierobežojumu dažādo intensitāti. 

problēmu risināšanai mazumtirdzniecības 

līmenī un nodrošinot ilgtspējīgu 

konkurenci, kuras pamatā ir 

diferencēšana un tehnoloģiskā 

neitralitāte. Valsts regulatīvajām iestādēm 

būtu jāapsver konkrēta tiesiskās 

aizsardzības līdzekļa piemērošanas sekas, 

kas tādā gadījumā, ja īstenojamība 

iespējama tikai konkrētās tīkla topoloģijās, 

varētu atturēt no ļoti veiktspējīgu tīklu 

izvēršanas galalietotāju interesēs. Turklāt 

valstu regulatīvajām iestādēm ar 

piemērotajiem tiesiskās aizsardzības 

līdzekļiem būtu jānodrošina stimuli — ja 

iespējams, pirms infrastruktūras 

ierīkošanas —, lai attīstītu elastīgu un 

atvērtu tīkla arhitektūru, kas ar laiku 

samazinātu vēlākos posmos piemēroto 

tiesiskās aizsardzības līdzekļu slogu un 

sarežģītību. Katrā novērtēšanas posmā, 

pirms valsts regulatīvā iestāde nosaka, vai 

operatoram ar būtisku ietekmi tirgū būtu 

piemērojams papildu tiesiskās aizsardzības 

līdzeklis, tai būtu jātiecas noskaidrot, vai 

attiecīgajos tirgos valdītu efektīva 

konkurence, ņemot vērā visus attiecīgos 

komerclīgumus vai citus apstākļus 

vairumtirdzniecības tirgū, tostarp citus jau 

spēkā esošus regulējuma veidus, 

piemēram, vispārējo pienākumu nodrošināt 

piekļuvi nedublējamiem aktīviem vai 

pienākumus, kas uzlikti saskaņā ar 

Direktīvu 2014/61/ES, un regulējumu, ko 

valsts regulatīvā iestāde jau atzinusi par 

piemērojamu operatoram ar būtisku 

ietekmi tirgū. Pat ja šādu atšķirību rezultātā 

netiek noteikti atsevišķi ģeogrāfiskie tirgi, 

tās var pamatot attiecīgo tiesiskās 

aizsardzības līdzekļu atšķirīgu 

piemērošanu, ņemot vērā konkurences 

ierobežojumu dažādo intensitāti. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 



 

PE602.947v01-00 106/154 AM\1122801LV.docx 

LV 

 

Grozījums Nr.   253 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Direktīvas priekšlikums 

164. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(164) Novērtējot piemērojamo 

pienākumu un nosacījumu samērīgumu, 

valstu regulatīvajām iestādēm būtu jāņem 

vērā atšķirīgie konkurences apstākļi, kādi ir 

attiecīgās dalībvalsts dažādos apgabalos, it 

sevišķi ņemot vērā saskaņā ar šo direktīvu 

veiktā ģeogrāfiskā apsekojuma rezultātus. 

(164) Novērtējot piemērojamo 

pienākumu un nosacījumu samērīgumu, 

valstu regulatīvajām iestādēm būtu jāņem 

vērā atšķirīgie konkurences apstākļi, kādi ir 

attiecīgās dalībvalsts dažādos apgabalos, it 

sevišķi ņemot vērā saskaņā ar šo direktīvu 

veiktā ģeogrāfiskā apsekojuma rezultātus. 

Valstu regulatīvās iestādes nodrošina, ka 

pienākumi, kas uzlikti operatoriem, kuri 

atzīti par tādiem, kam ir būtiska ietekme 

tirgū, ir efektīvi. Valstu regulatīvās 

iestādes var jau iepriekš noteikt sankciju 

sistēmas, kas ir piemērojamas šo 

pienākumu pārkāpšanas gadījumā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   254 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Direktīvas priekšlikums 

164. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(164) Novērtējot piemērojamo 

pienākumu un nosacījumu samērīgumu, 

valstu regulatīvajām iestādēm būtu jāņem 

vērā atšķirīgie konkurences apstākļi, kādi ir 

attiecīgās dalībvalsts dažādos apgabalos, it 

sevišķi ņemot vērā saskaņā ar šo direktīvu 

veiktā ģeogrāfiskā apsekojuma rezultātus. 

(164) Novērtējot piemērojamo 

pienākumu un nosacījumu samērīgumu, 

valstu regulatīvajām iestādēm būtu jāņem 

vērā atšķirīgie konkurences apstākļi, kādi ir 

attiecīgās dalībvalsts dažādos apgabalos, it 

sevišķi ņemot vērā saskaņā ar šo direktīvu 

veiktā ģeogrāfiskā apsekojuma rezultātus. 

Lai nodrošinātu, ka operatori ar būtisku 

ietekmi tirgū patiešām ievēro pienākumus, 

valstu regulatīvās iestādes pārkāpuma 

gadījumā var paredzēt sodus. 
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Or. de 

 

Grozījums Nr.   255 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

172. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(172) Inženiertehniskie aktīvi, kas var 

izmitināt elektronisko sakaru tīklu, ir 

sevišķi svarīgi jaunu ļoti veiktspējīgu tīklu 

sekmīgai ierīkošanai, jo to dublēšanas 

izmaksas ir ļoti lielas un to atkārtota 

izmantošana var dot ievērojamus 

ietaupījumus. Tāpēc papildus Direktīvā 

2014/61/ES izklāstītajiem noteikumiem 

par fizisko infrastruktūru ir vajadzīgs 

īpašs tiesiskās aizsardzības līdzeklis tādā 

situācijā, kad inženiertehniskie aktīvi 

pieder operatoram, kurš atzīts par tādu, 

kam ir būtiska ietekme tirgū. Ja 

inženiertehniskie aktīvi pastāv un ir 

atkārtoti izmantojami, nodrošinot efektīvu 

piekļuvi tiem ir iespējams panākt ļoti lielu 

labvēlīgu ietekmi uz konkurējošas 

infrastruktūras ierīkošanu, un tāpēc 

jānodrošina, ka piekļuvi šādiem aktīviem 

ir iespējams izmantot kā patstāvīgu 

tiesiskās aizsardzības līdzekli konkurences 

un izvēršanas dinamikas uzlabošanai 

jebkurā lejupējā tirgū, kas būtu jāapsver, 

pirms tiek novērtēta nepieciešamība 

piemērot kādus citus varbūtējus tiesiskās 

aizsardzības līdzekļus, un ne tikai kā 

papildu tiesiskās aizsardzības līdzeklis, 

kas attiecas uz citiem vairumtirdzniecības 

produktiem vai pakalpojumiem, vai kā 

tiesiskās aizsardzības līdzeklis, kas 

attiecas tikai uz uzņēmumiem, kuri gūst 

labumu no šādiem citiem 

vairumtirdzniecības produktiem vai 

pakalpojumiem. Valsts regulatīvajām 

iestādēm atkārtoti izmantojami mantotie 

inženiertehniskie aktīvi būtu jānovērtē, 

pamatojoties uz regulēto uzskaites vērtību, 

svītrots 
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no kuras atskaitīta uzkrātā amortizācija 

aprēķina veikšanas laikā, indeksētu ar 

pienācīgu cenas indeksu, piemēram, 

mazumtirdzniecības cenu indeksu, un 

izslēdzot aktīvus, kas ir pilnībā amortizēti 

vismaz 40 gadus ilgā laika posmā, bet vēl 

joprojām tiek ekspluatēti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   256 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

172. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(172) Inženiertehniskie aktīvi, kas var 

izmitināt elektronisko sakaru tīklu, ir 

sevišķi svarīgi jaunu ļoti veiktspējīgu tīklu 

sekmīgai ierīkošanai, jo to dublēšanas 

izmaksas ir ļoti lielas un to atkārtota 

izmantošana var dot ievērojamus 

ietaupījumus. Tāpēc papildus Direktīvā 

2014/61/ES izklāstītajiem noteikumiem par 

fizisko infrastruktūru ir vajadzīgs īpašs 

tiesiskās aizsardzības līdzeklis tādā 

situācijā, kad inženiertehniskie aktīvi 

pieder operatoram, kurš atzīts par tādu, 

kam ir būtiska ietekme tirgū. Ja 

inženiertehniskie aktīvi pastāv un ir 

atkārtoti izmantojami, nodrošinot efektīvu 

piekļuvi tiem ir iespējams panākt ļoti lielu 

labvēlīgu ietekmi uz konkurējošas 

infrastruktūras ierīkošanu, un tāpēc 

jānodrošina, ka piekļuvi šādiem aktīviem ir 

iespējams izmantot kā patstāvīgu tiesiskās 

aizsardzības līdzekli konkurences un 

izvēršanas dinamikas uzlabošanai jebkurā 

lejupējā tirgū, kas būtu jāapsver, pirms tiek 

novērtēta nepieciešamība piemērot kādus 

citus varbūtējus tiesiskās aizsardzības 

līdzekļus, un ne tikai kā papildu tiesiskās 

aizsardzības līdzeklis, kas attiecas uz 

citiem vairumtirdzniecības produktiem vai 

pakalpojumiem, vai kā tiesiskās 

(172) Inženiertehniskie aktīvi, kas var 

izmitināt elektronisko sakaru tīklu, ir 

sevišķi svarīgi jaunu ļoti veiktspējīgu tīklu 

sekmīgai ierīkošanai, jo to dublēšanas 

izmaksas ir ļoti lielas un to atkārtota 

izmantošana var dot ievērojamus 

ietaupījumus. Tāpēc papildus 

Direktīvā 2014/61/ES izklāstītajiem 

noteikumiem par fizisko infrastruktūru ir 

vajadzīgs īpašs tiesiskās aizsardzības 

līdzeklis tādā situācijā, kad 

inženiertehniskie aktīvi pieder operatoram, 

kurš atzīts par tādu, kam ir būtiska ietekme 

tirgū. Ja inženiertehniskie aktīvi pastāv un 

ir atkārtoti izmantojami, nodrošinot 

efektīvu piekļuvi tiem, ir iespējams panākt 

ļoti lielu labvēlīgu ietekmi uz konkurējošas 

infrastruktūras ierīkošanu, un tāpēc 

jānodrošina, ka piekļuvi šādiem aktīviem ir 

iespējams izmantot kā patstāvīgu tiesiskās 

aizsardzības līdzekli konkurences un 

izvēršanas dinamikas uzlabošanai jebkurā 

lejupējā tirgū, kas būtu jāapsver, pirms tiek 

novērtēta nepieciešamība piemērot kādus 

citus varbūtējus tiesiskās aizsardzības 

līdzekļus, un ne tikai kā papildu tiesiskās 

aizsardzības līdzeklis, kas attiecas uz 

citiem vairumtirdzniecības produktiem vai 

pakalpojumiem, vai kā tiesiskās 
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aizsardzības līdzeklis, kas attiecas tikai uz 

uzņēmumiem, kuri gūst labumu no šādiem 

citiem vairumtirdzniecības produktiem vai 

pakalpojumiem. Valsts regulatīvajām 

iestādēm atkārtoti izmantojami mantotie 

inženiertehniskie aktīvi būtu jānovērtē, 

pamatojoties uz regulēto uzskaites vērtību, 

no kuras atskaitīta uzkrātā amortizācija 

aprēķina veikšanas laikā, indeksētu ar 

pienācīgu cenas indeksu, piemēram, 

mazumtirdzniecības cenu indeksu, un 

izslēdzot aktīvus, kas ir pilnībā amortizēti 

vismaz 40 gadus ilgā laika posmā, bet vēl 

joprojām tiek ekspluatēti. 

aizsardzības līdzeklis, kas attiecas tikai uz 

uzņēmumiem, kuri gūst labumu no šādiem 

citiem vairumtirdzniecības produktiem vai 

pakalpojumiem. Tomēr piekļuvi šādiem 

aktīviem var ierobežot fiziski ierobežojumi 

vai ierobežota pieejamība, tādēļ būtu 

jāapsver arī līdzvērtīgi piekļuves veidi, 

piemēram, piekļuve tumšajai optiskajai 

šķiedrai. Valsts regulatīvajām iestādēm 

atkārtoti izmantojami mantotie 

inženiertehniskie aktīvi būtu jānovērtē, 

pamatojoties uz regulēto uzskaites vērtību, 

no kuras atskaitīta uzkrātā amortizācija 

aprēķina veikšanas laikā, indeksētu ar 

pienācīgu cenas indeksu, piemēram, 

mazumtirdzniecības cenu indeksu, un 

izslēdzot aktīvus, kas ir pilnībā amortizēti 

vismaz 40 gadus ilgā laika posmā, bet vēl 

joprojām tiek ekspluatēti. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   257 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Direktīvas priekšlikums 

172. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(172) Inženiertehniskie aktīvi, kas var 

izmitināt elektronisko sakaru tīklu, ir 

sevišķi svarīgi jaunu ļoti veiktspējīgu tīklu 

sekmīgai ierīkošanai, jo to dublēšanas 

izmaksas ir ļoti lielas un to atkārtota 

izmantošana var dot ievērojamus 

ietaupījumus. Tāpēc papildus Direktīvā 

2014/61/ES izklāstītajiem noteikumiem par 

fizisko infrastruktūru ir vajadzīgs īpašs 

tiesiskās aizsardzības līdzeklis tādā 

situācijā, kad inženiertehniskie aktīvi 

pieder operatoram, kurš atzīts par tādu, 

(172) Inženiertehniskie aktīvi, kas var 

izmitināt elektronisko sakaru tīklu, vai 

pasīvā infrastruktūra, piemēram, neaktīvi 

cauruļvadi, ir sevišķi svarīgi jaunu ļoti 

veiktspējīgu tīklu sekmīgai ierīkošanai, jo 

to dublēšanas izmaksas ir ļoti lielas un to 

atkārtota izmantošana var dot ievērojamus 

ietaupījumus. Tāpēc papildus Direktīvā 

2014/61/ES izklāstītajiem noteikumiem par 

fizisko infrastruktūru ir vajadzīgs īpašs 

tiesiskās aizsardzības līdzeklis tādā 

situācijā, kad inženiertehniskie aktīvi 



 

PE602.947v01-00 110/154 AM\1122801LV.docx 

LV 

kam ir būtiska ietekme tirgū. Ja 

inženiertehniskie aktīvi pastāv un ir 

atkārtoti izmantojami, nodrošinot efektīvu 

piekļuvi tiem ir iespējams panākt ļoti lielu 

labvēlīgu ietekmi uz konkurējošas 

infrastruktūras ierīkošanu, un tāpēc 

jānodrošina, ka piekļuvi šādiem aktīviem ir 

iespējams izmantot kā patstāvīgu tiesiskās 

aizsardzības līdzekli konkurences un 

izvēršanas dinamikas uzlabošanai jebkurā 

lejupējā tirgū, kas būtu jāapsver, pirms tiek 

novērtēta nepieciešamība piemērot kādus 

citus varbūtējus tiesiskās aizsardzības 

līdzekļus, un ne tikai kā papildu tiesiskās 

aizsardzības līdzeklis, kas attiecas uz 

citiem vairumtirdzniecības produktiem vai 

pakalpojumiem, vai kā tiesiskās 

aizsardzības līdzeklis, kas attiecas tikai uz 

uzņēmumiem, kuri gūst labumu no šādiem 

citiem vairumtirdzniecības produktiem vai 

pakalpojumiem. Valsts regulatīvajām 

iestādēm atkārtoti izmantojami mantotie 

inženiertehniskie aktīvi būtu jānovērtē, 

pamatojoties uz regulēto uzskaites vērtību, 

no kuras atskaitīta uzkrātā amortizācija 

aprēķina veikšanas laikā, indeksētu ar 

pienācīgu cenas indeksu, piemēram, 

mazumtirdzniecības cenu indeksu, un 

izslēdzot aktīvus, kas ir pilnībā amortizēti 

vismaz 40 gadus ilgā laika posmā, bet vēl 

joprojām tiek ekspluatēti. 

pieder operatoram, kurš atzīts par tādu, 

kam ir būtiska ietekme tirgū. Ja 

inženiertehniskie aktīvi vai pasīvā 

infrastruktūra pastāv un ir atkārtoti 

izmantojami, nodrošinot efektīvu piekļuvi 

tiem, ir iespējams panākt ļoti lielu 

labvēlīgu ietekmi uz konkurējošas 

infrastruktūras ierīkošanu, un tāpēc 

jānodrošina, ka piekļuvi šādiem aktīviem ir 

iespējams izmantot kā patstāvīgu tiesiskās 

aizsardzības līdzekli konkurences un 

izvēršanas dinamikas uzlabošanai jebkurā 

lejupējā tirgū, kas būtu jāapsver, pirms tiek 

novērtēta nepieciešamība piemērot kādus 

citus varbūtējus tiesiskās aizsardzības 

līdzekļus, un ne tikai kā papildu tiesiskās 

aizsardzības līdzeklis, kas attiecas uz 

citiem vairumtirdzniecības produktiem vai 

pakalpojumiem, vai kā tiesiskās 

aizsardzības līdzeklis, kas attiecas tikai uz 

uzņēmumiem, kuri gūst labumu no šādiem 

citiem vairumtirdzniecības produktiem vai 

pakalpojumiem. Valsts regulatīvajām 

iestādēm atkārtoti izmantojami mantotie 

inženiertehniskie aktīvi būtu jānovērtē, 

pamatojoties uz regulēto uzskaites vērtību, 

no kuras atskaitīta uzkrātā amortizācija 

aprēķina veikšanas laikā, indeksētu ar 

pienācīgu cenas indeksu, piemēram, 

mazumtirdzniecības cenu indeksu, un 

izslēdzot aktīvus, kas ir pilnībā amortizēti 

vismaz 40 gadus ilgā laika posmā, bet vēl 

joprojām tiek ekspluatēti. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   258 

Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen 

 

Direktīvas priekšlikums 

173. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(173) Nosakot pienākumus saistībā ar 

piekļuvi jaunām un uzlabotām 

infrastruktūrām, valstu regulatīvajām 

(173) Nosakot pienākumus saistībā ar 

piekļuvi jaunām un uzlabotām 

infrastruktūrām, valstu regulatīvajām 
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iestādēm būtu jānodrošina, ka piekļuves 

nosacījumi atspoguļo ieguldīšanas lēmuma 

pamatā esošos apstākļus, ņemot vērā, inter 

alia, izvēršanas izmaksas, jauno produktu 

un pakalpojumu ieviešanas paredzamo 

tempu un mazumtirdzniecības cenu 

paredzamos līmeņus. Turklāt, lai 

ieguldītājiem nodrošinātu plānošanas 

noteiktību, valstu regulatīvajām iestādēm 

vajadzētu būt iespējai attiecīgā gadījumā 

noteikt piekļuves noteikumus un 

nosacījumus, kas attiecīgajos pārskata 

periodos ir konsekventi. Ja cenu kontrole 

tiek uzskatīta par lietderīgu, šādos 

noteikumos un nosacījumos var iekļaut 

cenu noteikšanas pasākumus, kas ir 

atkarīgi no līguma apjoma vai ilguma 

saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, ja 

šādiem pasākumiem nav diskriminējošas 

ietekmes. Jebkādiem paredzētajiem 

piekļuves nosacījumiem būtu jārespektē 

vajadzība nodrošināt pakalpojumu efektīvu 

konkurenci patērētājiem un uzņēmumiem. 

iestādēm būtu jānodrošina, ka piekļuves 

nosacījumi atspoguļo ieguldīšanas lēmuma 

pamatā esošos apstākļus, ņemot vērā, inter 

alia, izvēršanas izmaksas, jauno produktu 

un pakalpojumu ieviešanas paredzamo 

tempu un mazumtirdzniecības cenu 

paredzamos līmeņus. Turklāt, lai 

ieguldītājiem nodrošinātu plānošanas 

noteiktību, valstu regulatīvajām iestādēm 

vajadzētu būt iespējai attiecīgā gadījumā 

noteikt piekļuves noteikumus un 

nosacījumus, kas attiecīgajos pārskata 

periodos ir konsekventi. Ja cenu kontrole 

tiek uzskatīta par lietderīgu, šādos 

noteikumos un nosacījumos var iekļaut 

cenu noteikšanas pasākumus, kas ir 

atkarīgi no līguma apjoma vai ilguma 

saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, ja 

šādiem pasākumiem nav diskriminējošas 

ietekmes. Jebkādiem paredzētajiem 

piekļuves nosacījumiem būtu jārespektē 

vajadzība nodrošināt pakalpojumu efektīvu 

konkurenci patērētājiem un uzņēmumiem. 

Katrs pienākums ir jāizvērtē atsevišķi; 

starp pienākumiem, ko var uzlikt valstu 

regulatīvās iestādes, izņemot vienu, 

nepastāv hierarhija. Taču 

proporcionalitātes princips paredz, ka 

pienākums attiecībā uz piekļuvi 

atsevišķām tīkla iekārtām un to 

izmantošanu jāuzliek tikai tad, ja 

piekļuves nodrošināšanas pienākums 

attiecībā uz inženiertehniskajiem aktīviem 

netiek izmantots vai tiek izmantots 

neefektīvi. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   259 

Michał Boni 

 

Direktīvas priekšlikums 

173. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(173) Nosakot pienākumus saistībā ar (173) Nosakot pienākumus saistībā ar 
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piekļuvi jaunām un uzlabotām 

infrastruktūrām, valstu regulatīvajām 

iestādēm būtu jānodrošina, ka piekļuves 

nosacījumi atspoguļo ieguldīšanas lēmuma 

pamatā esošos apstākļus, ņemot vērā, inter 

alia, izvēršanas izmaksas, jauno produktu 

un pakalpojumu ieviešanas paredzamo 

tempu un mazumtirdzniecības cenu 

paredzamos līmeņus. Turklāt, lai 

ieguldītājiem nodrošinātu plānošanas 

noteiktību, valstu regulatīvajām iestādēm 

vajadzētu būt iespējai attiecīgā gadījumā 

noteikt piekļuves noteikumus un 

nosacījumus, kas attiecīgajos pārskata 

periodos ir konsekventi. Ja cenu kontrole 

tiek uzskatīta par lietderīgu, šādos 

noteikumos un nosacījumos var iekļaut 

cenu noteikšanas pasākumus, kas ir 

atkarīgi no līguma apjoma vai ilguma 

saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, ja 

šādiem pasākumiem nav diskriminējošas 

ietekmes. Jebkādiem paredzētajiem 

piekļuves nosacījumiem būtu jārespektē 

vajadzība nodrošināt pakalpojumu efektīvu 

konkurenci patērētājiem un uzņēmumiem. 

piekļuvi jaunām un uzlabotām 

infrastruktūrām, valstu regulatīvajām 

iestādēm būtu jānodrošina, ka piekļuves 

nosacījumi atspoguļo ieguldīšanas lēmuma 

pamatā esošos apstākļus, ņemot vērā, inter 

alia, izvēršanas izmaksas, jauno produktu 

un pakalpojumu ieviešanas paredzamo 

tempu un mazumtirdzniecības cenu 

paredzamos līmeņus. Turklāt, lai 

ieguldītājiem nodrošinātu plānošanas 

noteiktību, valstu regulatīvajām iestādēm 

vajadzētu būt iespējai attiecīgā gadījumā 

noteikt piekļuves noteikumus un 

nosacījumus, kas attiecīgajos pārskata 

periodos ir konsekventi. Ja cenu kontrole 

tiek uzskatīta par lietderīgu, šādos 

noteikumos un nosacījumos var iekļaut 

cenu noteikšanas pasākumus, kas ir 

atkarīgi no līguma apjoma vai ilguma 

saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, ja 

šādiem pasākumiem nav diskriminējošas 

ietekmes. Jebkādiem paredzētajiem 

piekļuves nosacījumiem būtu jārespektē 

vajadzība nodrošināt pakalpojumu efektīvu 

konkurenci patērētājiem un uzņēmumiem. 

Katru pienākumu izvērtē atsevišķi, un 

nepastāv hierarhija starp dažādajiem 

pienākumiem, ko valstu regulatīvās 

iestādes var uzlikt, ar vienu izņēmumu: 

ievērojot proporcionalitātes principu, 

pienākumu nodrošināt piekļuvi īpašām 

tīkla iekārtām un to izmantošanai uzliek 

tikai tad, ja pienākums nodrošināt 

piekļuvi inženiertehniskajai 

infrastruktūrai nav efektīvs vai tā 

efektivitāte ir maz ticama. 

Or. en 

Pamatojums 

173. apsvērumā būtu jāprecizē, ka pienākumu nodrošināt piekļuvi īpašām tīkla iekārtām un to 

izmantošanai uzliek tikai tad, ja pienākums nodrošināt piekļuvi inženiertehniskajai 

infrastruktūrai nav efektīvs vai tā efektivitāte ir maz ticama. 

 

Grozījums Nr.   260 

David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Direktīvas priekšlikums 

175. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(175) Ģeogrāfiskajās zonās, kurās 

nākotnē vērstā perspektīvā paredzama 

divu piekļuves tīklu izveide, 

galalietotājiem ir lielākas iespējas gūt 

labumu no tīkla kvalitātes uzlabošanās, 

pateicoties konkurencei infrastruktūras 

jomā, nekā zonās, kurās pastāv tikai viens 

tīkls. Konkurences pietiekamība, 

balstoties uz citiem parametriem, 

piemēram, cenu un izvēles iespējām, 

visticamāk, ir atkarīga no valsts un 

vietējiem konkurences apstākļiem. Ja 

vismaz viens no tīkla operatoriem 

jebkuram ieinteresētam uzņēmumam 

piedāvā vairumtirdzniecības piekļuvi ar 

samērīgiem komercnoteikumiem, ļaujot 

rasties noturīgai konkurencei 

mazumtirdzniecības tirgū, maz ticams, ka 

valsts regulatīvajām iestādēm nāksies 

uzlikt vai paturēt spēkā 

vairumtirdzniecības piekļuves 

pienākumus uz BIT pamata papildus 

pienākumam attiecībā uz piekļuvi civilajai 

infrastruktūrai, tāpēc var paļauties uz 

vispārējo konkurences noteikumu 

piemērošanu. Šis apsvērums piemērojams 

a fortiori, ja abi tīkla operatori piedāvā 

vairumtirdzniecības piekļuvi ar 

samērīgiem komercnoteikumiem. Abos 

šādos gadījumos valsts regulatīvajām 

iestādēm var būt lietderīgāk paļauties uz 

īpašu uzraudzību uz ex post pamata. Ja 

nākotnē vērstā perspektīvā paredzams, ka 

vienos un tajos pašos mazumtirdzniecības 

un vairumtirdzniecības tirgos darbosies 

vai varētu darboties un noturīgi konkurēs 

trīs piekļuves tīkla operatori (piemēram, 

mobilo sakaru tīklos vai dažās 

ģeogrāfiskajās zonās fiksēto sakaru tīklos, 

it sevišķi tad, ja pastāv efektīva piekļuve 

civilajai infrastruktūrai un/vai kolektīvais 

ieguldījums un tādējādi trīs vai vairāku 

operatoru faktiskā kontrolē ir piekļuves 

svītrots 
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tīkla aktīvi, kas vajadzīgi 

mazumtirdzniecības pieprasījuma 

apmierināšanai), ir mazāk ticams, ka 

valsts regulatīvās iestādes noteiks 

operatoru, kuram ir būtiska ietekme tirgū, 

izņemot gadījumus, kad tās konstatēs 

kolektīvu dominējošo stāvokli vai kad 

katram no attiecīgajiem uzņēmumiem ir 

būtiska ietekme dažādos 

vairumtirdzniecības tirgos, piemēram, 

balss izsaukuma savienojuma 

pabeigšanas tirgos. Šādos tirgos, ko 

raksturo noturīga un efektīva konkurence 

infrastruktūras jomā, vajadzētu pietikt ar 

vispārējo konkurences noteikumu 

piemērošanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Šajā tekstā nav ņemti vērā BEREC secinājumi par problēmām, kas ir saistītas ar tirgiem, kuri 

ir atzīti par ierobežotiem oligopoliem. Šajā apsvērumā nav atspoguļots BEREC secinājums, 

ka „ar diviem nepietiek”. 

 

Grozījums Nr.   261 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Direktīvas priekšlikums 

175. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(175) Ģeogrāfiskajās zonās, kurās 

nākotnē vērstā perspektīvā paredzama 

divu piekļuves tīklu izveide, 

galalietotājiem ir lielākas iespējas gūt 

labumu no tīkla kvalitātes uzlabošanās, 

pateicoties konkurencei infrastruktūras 

jomā, nekā zonās, kurās pastāv tikai viens 

tīkls. Konkurences pietiekamība, 

balstoties uz citiem parametriem, 

piemēram, cenu un izvēles iespējām, 

visticamāk, ir atkarīga no valsts un 

vietējiem konkurences apstākļiem. Ja 

vismaz viens no tīkla operatoriem 

jebkuram ieinteresētam uzņēmumam 

svītrots 



 

AM\1122801LV.docx 115/154 PE602.947v01-00 

 LV 

piedāvā vairumtirdzniecības piekļuvi ar 

samērīgiem komercnoteikumiem, ļaujot 

rasties noturīgai konkurencei 

mazumtirdzniecības tirgū, maz ticams, ka 

valsts regulatīvajām iestādēm nāksies 

uzlikt vai paturēt spēkā 

vairumtirdzniecības piekļuves 

pienākumus uz BIT pamata papildus 

pienākumam attiecībā uz piekļuvi civilajai 

infrastruktūrai, tāpēc var paļauties uz 

vispārējo konkurences noteikumu 

piemērošanu. Šis apsvērums piemērojams 

a fortiori, ja abi tīkla operatori piedāvā 

vairumtirdzniecības piekļuvi ar 

samērīgiem komercnoteikumiem. Abos 

šādos gadījumos valsts regulatīvajām 

iestādēm var būt lietderīgāk paļauties uz 

īpašu uzraudzību uz ex post pamata. Ja 

nākotnē vērstā perspektīvā paredzams, ka 

vienos un tajos pašos mazumtirdzniecības 

un vairumtirdzniecības tirgos darbosies 

vai varētu darboties un noturīgi konkurēs 

trīs piekļuves tīkla operatori (piemēram, 

mobilo sakaru tīklos vai dažās 

ģeogrāfiskajās zonās fiksēto sakaru tīklos, 

it sevišķi tad, ja pastāv efektīva piekļuve 

civilajai infrastruktūrai un/vai kolektīvais 

ieguldījums un tādējādi trīs vai vairāku 

operatoru faktiskā kontrolē ir piekļuves 

tīkla aktīvi, kas vajadzīgi 

mazumtirdzniecības pieprasījuma 

apmierināšanai), ir mazāk ticams, ka 

valsts regulatīvās iestādes noteiks 

operatoru, kuram ir būtiska ietekme tirgū, 

izņemot gadījumus, kad tās konstatēs 

kolektīvu dominējošo stāvokli vai kad 

katram no attiecīgajiem uzņēmumiem ir 

būtiska ietekme dažādos 

vairumtirdzniecības tirgos, piemēram, 

balss izsaukuma savienojuma 

pabeigšanas tirgos. Šādos tirgos, ko 

raksturo noturīga un efektīva konkurence 

infrastruktūras jomā, vajadzētu pietikt ar 

vispārējo konkurences noteikumu 

piemērošanu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.   262 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

175. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(175) Ģeogrāfiskajās zonās, kurās 

nākotnē vērstā perspektīvā paredzama 

divu piekļuves tīklu izveide, 

galalietotājiem ir lielākas iespējas gūt 

labumu no tīkla kvalitātes uzlabošanās, 

pateicoties konkurencei infrastruktūras 

jomā, nekā zonās, kurās pastāv tikai viens 

tīkls. Konkurences pietiekamība, 

balstoties uz citiem parametriem, 

piemēram, cenu un izvēles iespējām, 

visticamāk, ir atkarīga no valsts un 

vietējiem konkurences apstākļiem. Ja 

vismaz viens no tīkla operatoriem 

jebkuram ieinteresētam uzņēmumam 

piedāvā vairumtirdzniecības piekļuvi ar 

samērīgiem komercnoteikumiem, ļaujot 

rasties noturīgai konkurencei 

mazumtirdzniecības tirgū, maz ticams, ka 

valsts regulatīvajām iestādēm nāksies 

uzlikt vai paturēt spēkā 

vairumtirdzniecības piekļuves 

pienākumus uz BIT pamata papildus 

pienākumam attiecībā uz piekļuvi civilajai 

infrastruktūrai, tāpēc var paļauties uz 

vispārējo konkurences noteikumu 

piemērošanu. Šis apsvērums piemērojams 

a fortiori, ja abi tīkla operatori piedāvā 

vairumtirdzniecības piekļuvi ar 

samērīgiem komercnoteikumiem. Abos 

šādos gadījumos valsts regulatīvajām 

iestādēm var būt lietderīgāk paļauties uz 

īpašu uzraudzību uz ex post pamata. Ja 

nākotnē vērstā perspektīvā paredzams, ka 

vienos un tajos pašos mazumtirdzniecības 

un vairumtirdzniecības tirgos darbosies 

vai varētu darboties un noturīgi konkurēs 

trīs piekļuves tīkla operatori (piemēram, 

mobilo sakaru tīklos vai dažās 

ģeogrāfiskajās zonās fiksēto sakaru tīklos, 

it sevišķi tad, ja pastāv efektīva piekļuve 

svītrots 
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civilajai infrastruktūrai un/vai kolektīvais 

ieguldījums un tādējādi trīs vai vairāku 

operatoru faktiskā kontrolē ir piekļuves 

tīkla aktīvi, kas vajadzīgi 

mazumtirdzniecības pieprasījuma 

apmierināšanai), ir mazāk ticams, ka 

valsts regulatīvās iestādes noteiks 

operatoru, kuram ir būtiska ietekme tirgū, 

izņemot gadījumus, kad tās konstatēs 

kolektīvu dominējošo stāvokli vai kad 

katram no attiecīgajiem uzņēmumiem ir 

būtiska ietekme dažādos 

vairumtirdzniecības tirgos, piemēram, 

balss izsaukuma savienojuma 

pabeigšanas tirgos. Šādos tirgos, ko 

raksturo noturīga un efektīva konkurence 

infrastruktūras jomā, vajadzētu pietikt ar 

vispārējo konkurences noteikumu 

piemērošanu. 

Or. en 

Pamatojums 

The recital ignores the importance of effective access regulation in ensuring competitive 

outcomes in both monopolistic and oligopolistic markets. When retail competition is effective, 

it is often based on regulated wholesale access, especially SMP. Technical and economic 

nature of access is often critical in determining if it truly contributes to the goal of achieving 

effective competition and as such we should not make a mistake to remove regulation only 

because the retail market is competitive. Also, BEREC points out the problems of ‘tight 

oligopolies’ in EU markets and that existing regulatory tools are not able to tackle them. 

 

Grozījums Nr.   263 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

175. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(175) Ģeogrāfiskajās zonās, kurās 

nākotnē vērstā perspektīvā paredzama 

divu piekļuves tīklu izveide, 

galalietotājiem ir lielākas iespējas gūt 

labumu no tīkla kvalitātes uzlabošanās, 

svītrots 
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pateicoties konkurencei infrastruktūras 

jomā, nekā zonās, kurās pastāv tikai viens 

tīkls. Konkurences pietiekamība, 

balstoties uz citiem parametriem, 

piemēram, cenu un izvēles iespējām, 

visticamāk, ir atkarīga no valsts un 

vietējiem konkurences apstākļiem. Ja 

vismaz viens no tīkla operatoriem 

jebkuram ieinteresētam uzņēmumam 

piedāvā vairumtirdzniecības piekļuvi ar 

samērīgiem komercnoteikumiem, ļaujot 

rasties noturīgai konkurencei 

mazumtirdzniecības tirgū, maz ticams, ka 

valsts regulatīvajām iestādēm nāksies 

uzlikt vai paturēt spēkā 

vairumtirdzniecības piekļuves 

pienākumus uz BIT pamata papildus 

pienākumam attiecībā uz piekļuvi civilajai 

infrastruktūrai, tāpēc var paļauties uz 

vispārējo konkurences noteikumu 

piemērošanu. Šis apsvērums piemērojams 

a fortiori, ja abi tīkla operatori piedāvā 

vairumtirdzniecības piekļuvi ar 

samērīgiem komercnoteikumiem. Abos 

šādos gadījumos valsts regulatīvajām 

iestādēm var būt lietderīgāk paļauties uz 

īpašu uzraudzību uz ex post pamata. Ja 

nākotnē vērstā perspektīvā paredzams, ka 

vienos un tajos pašos mazumtirdzniecības 

un vairumtirdzniecības tirgos darbosies 

vai varētu darboties un noturīgi konkurēs 

trīs piekļuves tīkla operatori (piemēram, 

mobilo sakaru tīklos vai dažās 

ģeogrāfiskajās zonās fiksēto sakaru tīklos, 

it sevišķi tad, ja pastāv efektīva piekļuve 

civilajai infrastruktūrai un/vai kolektīvais 

ieguldījums un tādējādi trīs vai vairāku 

operatoru faktiskā kontrolē ir piekļuves 

tīkla aktīvi, kas vajadzīgi 

mazumtirdzniecības pieprasījuma 

apmierināšanai), ir mazāk ticams, ka 

valsts regulatīvās iestādes noteiks 

operatoru, kuram ir būtiska ietekme tirgū, 

izņemot gadījumus, kad tās konstatēs 

kolektīvu dominējošo stāvokli vai kad 

katram no attiecīgajiem uzņēmumiem ir 

būtiska ietekme dažādos 

vairumtirdzniecības tirgos, piemēram, 

balss izsaukuma savienojuma 
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pabeigšanas tirgos. Šādos tirgos, ko 

raksturo noturīga un efektīva konkurence 

infrastruktūras jomā, vajadzētu pietikt ar 

vispārējo konkurences noteikumu 

piemērošanu. 

Or. en 

Pamatojums 

The recital presents a distorted and inadequate narrative of the evolution and status of 

different telecom market outcomes in the EU and should be deleted. It ignores the crucial role 

effective access regulation has in ensuring competitive outcomes in both monopolistic and 

oligopolistic (2 or more strong players) markets. When retail competition is effective it is 

often based on regulated wholesale access, especially SMP. It would therefore be mistaken to 

remove this regulation just because the retail market is competitive. The text does not take 

into account BEREC findings on the problems related to markets qualified as ‘tight 

oligopolies’ and the inadequacy of existing regulatory tools to tackle them. BEREC’s 

conclusion that “two is not enough” isn’t reflected by this recital. Markets like Belgium and 

the Netherlands, already with oligopolistic structures, would be left as they are today. 

 

Grozījums Nr.   264 

Fulvio Martusciello 

 

Direktīvas priekšlikums 

175. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(175) Ģeogrāfiskajās zonās, kurās 

nākotnē vērstā perspektīvā paredzama 

divu piekļuves tīklu izveide, 

galalietotājiem ir lielākas iespējas gūt 

labumu no tīkla kvalitātes uzlabošanās, 

pateicoties konkurencei infrastruktūras 

jomā, nekā zonās, kurās pastāv tikai viens 

tīkls. Konkurences pietiekamība, 

balstoties uz citiem parametriem, 

piemēram, cenu un izvēles iespējām, 

visticamāk, ir atkarīga no valsts un 

vietējiem konkurences apstākļiem. Ja 

vismaz viens no tīkla operatoriem 

jebkuram ieinteresētam uzņēmumam 

piedāvā vairumtirdzniecības piekļuvi ar 

samērīgiem komercnoteikumiem, ļaujot 

rasties noturīgai konkurencei 

mazumtirdzniecības tirgū, maz ticams, ka 

svītrots 
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valsts regulatīvajām iestādēm nāksies 

uzlikt vai paturēt spēkā 

vairumtirdzniecības piekļuves 

pienākumus uz BIT pamata papildus 

pienākumam attiecībā uz piekļuvi civilajai 

infrastruktūrai, tāpēc var paļauties uz 

vispārējo konkurences noteikumu 

piemērošanu. Šis apsvērums piemērojams 

a fortiori, ja abi tīkla operatori piedāvā 

vairumtirdzniecības piekļuvi ar 

samērīgiem komercnoteikumiem. Abos 

šādos gadījumos valsts regulatīvajām 

iestādēm var būt lietderīgāk paļauties uz 

īpašu uzraudzību uz ex post pamata. Ja 

nākotnē vērstā perspektīvā paredzams, ka 

vienos un tajos pašos mazumtirdzniecības 

un vairumtirdzniecības tirgos darbosies 

vai varētu darboties un noturīgi konkurēs 

trīs piekļuves tīkla operatori (piemēram, 

mobilo sakaru tīklos vai dažās 

ģeogrāfiskajās zonās fiksēto sakaru tīklos, 

it sevišķi tad, ja pastāv efektīva piekļuve 

civilajai infrastruktūrai un/vai kolektīvais 

ieguldījums un tādējādi trīs vai vairāku 

operatoru faktiskā kontrolē ir piekļuves 

tīkla aktīvi, kas vajadzīgi 

mazumtirdzniecības pieprasījuma 

apmierināšanai), ir mazāk ticams, ka 

valsts regulatīvās iestādes noteiks 

operatoru, kuram ir būtiska ietekme tirgū, 

izņemot gadījumus, kad tās konstatēs 

kolektīvu dominējošo stāvokli vai kad 

katram no attiecīgajiem uzņēmumiem ir 

būtiska ietekme dažādos 

vairumtirdzniecības tirgos, piemēram, 

balss izsaukuma savienojuma 

pabeigšanas tirgos. Šādos tirgos, ko 

raksturo noturīga un efektīva konkurence 

infrastruktūras jomā, vajadzētu pietikt ar 

vispārējo konkurences noteikumu 

piemērošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   265 

Kaja Kallas 
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Direktīvas priekšlikums 

175. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(175) Ģeogrāfiskajās zonās, kurās 

nākotnē vērstā perspektīvā paredzama divu 

piekļuves tīklu izveide, galalietotājiem ir 

lielākas iespējas gūt labumu no tīkla 

kvalitātes uzlabošanās, pateicoties 

konkurencei infrastruktūras jomā, nekā 

zonās, kurās pastāv tikai viens tīkls. 

Konkurences pietiekamība, balstoties uz 

citiem parametriem, piemēram, cenu un 

izvēles iespējām, visticamāk, ir atkarīga no 

valsts un vietējiem konkurences 

apstākļiem. Ja vismaz viens no tīkla 

operatoriem jebkuram ieinteresētam 

uzņēmumam piedāvā vairumtirdzniecības 

piekļuvi ar samērīgiem 

komercnoteikumiem, ļaujot rasties 

noturīgai konkurencei mazumtirdzniecības 

tirgū, maz ticams, ka valsts regulatīvajām 

iestādēm nāksies uzlikt vai paturēt spēkā 

vairumtirdzniecības piekļuves pienākumus 

uz BIT pamata papildus pienākumam 

attiecībā uz piekļuvi civilajai 

infrastruktūrai, tāpēc var paļauties uz 

vispārējo konkurences noteikumu 

piemērošanu. Šis apsvērums piemērojams a 

fortiori, ja abi tīkla operatori piedāvā 

vairumtirdzniecības piekļuvi ar samērīgiem 

komercnoteikumiem. Abos šādos 

gadījumos valsts regulatīvajām iestādēm 

var būt lietderīgāk paļauties uz īpašu 

uzraudzību uz ex post pamata. Ja nākotnē 

vērstā perspektīvā paredzams, ka vienos un 

tajos pašos mazumtirdzniecības un 

vairumtirdzniecības tirgos darbosies vai 

varētu darboties un noturīgi konkurēs trīs 

piekļuves tīkla operatori (piemēram, 

mobilo sakaru tīklos vai dažās 

ģeogrāfiskajās zonās fiksēto sakaru tīklos, 

it sevišķi tad, ja pastāv efektīva piekļuve 

civilajai infrastruktūrai un/vai kolektīvais 

ieguldījums un tādējādi trīs vai vairāku 

operatoru faktiskā kontrolē ir piekļuves 

tīkla aktīvi, kas vajadzīgi 

mazumtirdzniecības pieprasījuma 

(175) Ģeogrāfiskajās zonās, kurās 

nākotnē vērstā perspektīvā paredzama divu 

piekļuves tīklu izveide, galalietotājiem ir 

lielākas iespējas gūt labumu no tīkla 

kvalitātes uzlabošanās, pateicoties 

konkurencei infrastruktūras jomā, nekā 

zonās, kurās pastāv tikai viens tīkls. 

Konkurences pietiekamība, balstoties uz 

citiem parametriem, piemēram, cenu un 

izvēles iespējām, visticamāk, ir atkarīga no 

valsts un vietējiem konkurences 

apstākļiem. Ja vismaz viens no tīkla 

operatoriem jebkuram ieinteresētam 

uzņēmumam piedāvā vairumtirdzniecības 

piekļuvi ar samērīgiem 

komercnoteikumiem, ļaujot rasties 

ilgtermiņā noturīgai konkurencei 

attiecīgajos tirgos, maz ticams, ka valsts 

regulatīvajām iestādēm nāksies uzlikt vai 

paturēt spēkā vairumtirdzniecības 

piekļuves pienākumus uz BIT pamata 

papildus pienākumam attiecībā uz piekļuvi 

civilajai infrastruktūrai, tāpēc var paļauties 

uz vispārējo konkurences noteikumu 

piemērošanu. Šis apsvērums piemērojams a 

fortiori, ja abi tīkla operatori piedāvā 

vairumtirdzniecības piekļuvi ar samērīgiem 

komercnoteikumiem. Abos šādos 

gadījumos valsts regulatīvajām iestādēm 

var būt lietderīgāk paļauties uz īpašu 

uzraudzību uz ex post pamata. Ja nākotnē 

vērstā perspektīvā paredzams, ka vienos un 

tajos pašos mazumtirdzniecības un 

vairumtirdzniecības tirgos darbosies vai 

varētu darboties un noturīgi konkurēs trīs 

piekļuves tīkla operatori (piemēram, 

mobilo sakaru tīklos vai dažās 

ģeogrāfiskajās zonās fiksēto sakaru tīklos, 

it sevišķi tad, ja pastāv efektīva piekļuve 

civilajai infrastruktūrai un/vai kolektīvais 

ieguldījums un tādējādi trīs vai vairāku 

operatoru faktiskā kontrolē ir piekļuves 

tīkla aktīvi, kas vajadzīgi 

mazumtirdzniecības pieprasījuma 



 

PE602.947v01-00 122/154 AM\1122801LV.docx 

LV 

apmierināšanai), ir mazāk ticams, ka valsts 

regulatīvās iestādes noteiks operatoru, 

kuram ir būtiska ietekme tirgū, izņemot 

gadījumus, kad tās konstatēs kolektīvu 

dominējošo stāvokli vai kad katram no 

attiecīgajiem uzņēmumiem ir būtiska 

ietekme dažādos vairumtirdzniecības 

tirgos, piemēram, balss izsaukuma 

savienojuma pabeigšanas tirgos. Šādos 

tirgos, ko raksturo noturīga un efektīva 

konkurence infrastruktūras jomā, vajadzētu 

pietikt ar vispārējo konkurences noteikumu 

piemērošanu. 

apmierināšanai), ir mazāk ticams, ka valsts 

regulatīvās iestādes noteiks operatoru, 

kuram ir būtiska ietekme tirgū, izņemot 

gadījumus, kad tās konstatēs kolektīvu 

dominējošo stāvokli vai būtisku šķērsli 

efektīvai konkurencei vai kad katram no 

attiecīgajiem uzņēmumiem ir būtiska 

ietekme dažādos vairumtirdzniecības 

tirgos, piemēram, balss izsaukuma 

savienojuma pabeigšanas tirgos. Šādos 

tirgos, ko raksturo noturīga un efektīva 

konkurence infrastruktūras jomā, vajadzētu 

pietikt ar vispārējo konkurences noteikumu 

piemērošanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   266 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

177. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(177) Cenu kontrole var būt 

nepieciešama, ja tirgus analīze attiecīgajā 

tirgū atklāj neefektīvu konkurenci. Jo īpaši 

operatoriem, kuriem ir būtiska ietekme 

tirgū, vajadzētu izvairīties no cenu 

ierobežojumiem, tā kā atšķirība starp to 

mazumtirdzniecības cenām un 

starpsavienojuma un/vai piekļuves cenām, 

ko tie iekasē no konkurentiem, kas piedāvā 

līdzīgus mazumtirdzniecības 

pakalpojumus, nav atbilstīga, lai 

nodrošinātu ilgstošu konkurenci. Valsts 

regulatīvajai iestādei aprēķinot izmaksas, 

kas radušās, izveidojot pakalpojumu, kas 

atļauts saskaņā ar šo direktīvu, ir 

lietderīgi atļaut gūt saprātīgu peļņu par 

izmantoto kapitālu, tostarp attiecīgās 

(177) Cenu kontrole var būt 

nepieciešama, ja tirgus analīze attiecīgajā 

tirgū atklāj neefektīvu konkurenci. Jo īpaši 

operatoriem, kuriem ir būtiska ietekme 

tirgū, vajadzētu izvairīties no cenu 

ierobežojumiem, tā kā atšķirība starp to 

mazumtirdzniecības cenām un 

starpsavienojuma un/vai piekļuves cenām, 

ko tie iekasē no konkurentiem, kas piedāvā 

līdzīgus mazumtirdzniecības 

pakalpojumus, nav atbilstīga, lai 

nodrošinātu ilgstošu konkurenci. Izmaksu 

segšanas metodei būtu jābūt atbilstīgai 

apstākļiem, ņemot vērā nepieciešamību 

veicināt efektivitāti, ilgstošu konkurenci un 

ļoti veiktspējīgu tīklu izvēršanu, un 

tādējādi palielināt labumu galalietotājiem, 
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darbaspēka un celtniecības izmaksas, ar 

kapitāla vērtību, kas vajadzības gadījumā 

pielāgota, lai parādītu pašreizējo aktīvu 

vērtību un darbību efektivitāti. Izmaksu 

segšanas metodei būtu jābūt atbilstīgai 

apstākļiem, ņemot vērā nepieciešamību 

veicināt efektivitāti, ilgstošu konkurenci un 

ļoti veiktspējīgu tīklu izvēršanu, un 

tādējādi palielināt labumu galalietotājiem, 

un būtu jāņem vērā vajadzība pēc 

prognozējamām un stabilām 

vairumtirdzniecības cenām, kas būtu 

izdevīgas visiem operatoriem, kuri tiecas 

izvērst jaunus un paplašinātus tīklus, 

saskaņā ar Komisijas vadlīnijām37. 

un būtu jāņem vērā vajadzība pēc 

prognozējamām un stabilām 

vairumtirdzniecības cenām, kas būtu 

izdevīgas visiem operatoriem, kuri tiecas 

izvērst jaunus un paplašinātus tīklus, 

saskaņā ar Komisijas vadlīnijām37. 

_________________ _________________ 

37 Komisijas 2013. gada 11. septembra 

Ieteikums 2013/466/ES par saskanīgiem 

nediskriminēšanas pienākumiem un 

izmaksu aprēķināšanas metodēm, lai 

veicinātu konkurenci un uzlabotu 

ieguldījumu vidi platjoslas pakalpojumu 

jomā (OV L 251, 21.9.2013., 13. lpp.). 

37 Komisijas 2013. gada 11. septembra 

Ieteikums 2013/466/ES par saskanīgiem 

nediskriminēšanas pienākumiem un 

izmaksu aprēķināšanas metodēm, lai 

veicinātu konkurenci un uzlabotu 

ieguldījumu vidi platjoslas pakalpojumu 

jomā (OV L 251, 21.9.2013., 13. lpp.). 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   267 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

178. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(178) Tāpēc, ka nav noteiktas pārliecības 

par to, cik ātri materializēsies 

pieprasījums pēc nākamās paaudzes 

platjoslas pakalpojumiem, ieguldījumu un 

inovācijas efektivitātes veicināšanai ir 

svarīgi atļaut operatoriem, kuri veic 

ieguldījumus jaunos vai modernizētos 

svītrots 
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tīklos, piemērot noteiktu cenu veidošanas 

elastīgumu. Lai novērstu pārmērīgas 

cenas tirgos, kuros ir operatori, kuri atzīti 

par tādiem, kam ir būtiska ietekme tirgū, 

papildus cenu veidošanas elastīgumam 

būtu jāpiemēro pasākumi konkurences un 

galalietotāju interešu aizsardzībai, 

piemēram, stingri nediskriminēšanas 

pienākumi, pasākumi, ar ko nodrošina 

lejupējo produktu tehnisko un 

ekonomisko atkārtojamību, un pierādāms 

mazumtirdzniecības cenu ierobežojums, 

ko rada konkurence infrastruktūras jomā, 

vai cenas atskaites punkts, kas izriet no 

citiem regulētiem piekļuves produktiem, 

vai abi. Neatkarīgi no šiem konkurences 

aizsardzības pasākumiem valsts 

regulatīvās iestādes var identificēt citus 

apstākļus, kuros būtu lietderīgi nenoteikt 

regulētas piekļuves cenas konkrētiem 

vairumtirdzniecības devumiem, 

piemēram, ja dēļ liela cenas elastīguma 

atkarībā no galalietotāju pieprasījuma 

operatoram ar būtisku ietekmi tirgū nav 

izdevīgi prasīt cenu, kas ievērojami 

pārsniedz konkurētspējīgu līmeni. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   268 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

178. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(178) Tāpēc, ka nav noteiktas pārliecības 

par to, cik ātri materializēsies pieprasījums 

pēc nākamās paaudzes platjoslas 

pakalpojumiem, ieguldījumu un inovācijas 

efektivitātes veicināšanai ir svarīgi atļaut 

(178) Tāpēc, ka nav noteiktas pārliecības 

par to, cik ātri materializēsies pieprasījums 

pēc nākamās paaudzes platjoslas 

pakalpojumiem, ieguldījumu un inovācijas 

efektivitātes veicināšanai ir svarīgi atļaut 



 

AM\1122801LV.docx 125/154 PE602.947v01-00 

 LV 

operatoriem, kuri veic ieguldījumus jaunos 

vai modernizētos tīklos, piemērot noteiktu 

cenu veidošanas elastīgumu. Lai novērstu 

pārmērīgas cenas tirgos, kuros ir operatori, 

kuri atzīti par tādiem, kam ir būtiska 

ietekme tirgū, papildus cenu veidošanas 

elastīgumam būtu jāpiemēro pasākumi 

konkurences un galalietotāju interešu 

aizsardzībai, piemēram, stingri 

nediskriminēšanas pienākumi, pasākumi, ar 

ko nodrošina lejupējo produktu tehnisko un 

ekonomisko atkārtojamību, un pierādāms 

mazumtirdzniecības cenu ierobežojums, ko 

rada konkurence infrastruktūras jomā, vai 

cenas atskaites punkts, kas izriet no citiem 

regulētiem piekļuves produktiem, vai abi. 

Neatkarīgi no šiem konkurences 

aizsardzības pasākumiem valsts regulatīvās 

iestādes var identificēt citus apstākļus, 

kuros būtu lietderīgi nenoteikt regulētas 

piekļuves cenas konkrētiem 

vairumtirdzniecības devumiem, piemēram, 

ja dēļ liela cenas elastīguma atkarībā no 

galalietotāju pieprasījuma operatoram ar 

būtisku ietekmi tirgū nav izdevīgi prasīt 

cenu, kas ievērojami pārsniedz 

konkurētspējīgu līmeni. 

operatoriem, kuri veic ieguldījumus jaunos 

vai modernizētos tīklos, piemērot noteiktu 

cenu veidošanas elastīgumu. Lai novērstu 

pārmērīgas cenas tirgos, kuros ir operatori, 

kuri atzīti par tādiem, kam ir būtiska 

ietekme tirgū, papildus cenu veidošanas 

elastīgumam būtu jāpiemēro pasākumi 

konkurences un galalietotāju interešu 

aizsardzībai, piemēram, efektīvi 

nediskriminēšanas pienākumi, pasākumi, ar 

ko nodrošina lejupējo produktu tehnisko un 

ekonomisko atkārtojamību, un pierādāms 

mazumtirdzniecības cenu ierobežojums, ko 

rada konkurence infrastruktūras jomā. 

Tādēļ ir svarīgi nodrošināt, ka jebkurš 

aizsardzības pasākums, kas ierobežo cenu 

veidošanas elastīgumu, negatīvi 

neietekmē ieguldījumus jaunos vai 

modernizētos tīklos. Cita starpā tas 

nozīmē, ka cenu kontrole, kuras pamatā ir 

mazumtirdzniecības cenas, nedrīkst 

izraisīt tādu regulēto vairumtirdzniecības 

cenu līmeni, kas neļauj atgūt izmaksas, 

kuras ir saistītas ar jaunu tīklu izvēršanu 

un darbību, tādējādi arī radot situāciju, 

kurā operatori, kas veic ieguldījumus, ir 

sliktākā pozīcijā nekā piekļuves prasītāji, 

kas neveic ieguldījumus. Neatkarīgi no 

šiem konkurences aizsardzības 

pasākumiem valsts regulatīvās iestādes var 

identificēt citus apstākļus, kuros būtu 

lietderīgi nenoteikt regulētas piekļuves 

cenas konkrētiem vairumtirdzniecības 

devumiem, piemēram, ja dēļ liela cenas 

elastīguma atkarībā no galalietotāju 

pieprasījuma operatoram ar būtisku ietekmi 

tirgū nav izdevīgi prasīt cenu, kas 

ievērojami pārsniedz konkurētspējīgu 

līmeni. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   269 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

180. apsvērums 



 

PE602.947v01-00 126/154 AM\1122801LV.docx 

LV 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(180) Sistēma maksas iekasēšanai par 

vairumtirdzniecības balss izsaukuma 

savienojuma pabeigšanu Savienībā 

pamatojas uz principu, ka maksā 

izsaucēja tīkls. Pieprasījuma un 

piedāvājuma aizstājamības analīze 

liecina, ka patlaban vai prognozējamā 

nākotnē vairumtirdzniecības līmenī vēl 

nav aizstājēju, kas varētu ierobežot 

maksas noteikšanu par savienojuma 

pabeigšanu konkrētā tīklā. Savienojuma 

pabeigšanas tirgos pastāvot divpusējai 

piekļuvei, potenciālas konkurences 

problēmas rada arī operatoru 

šķērssubsidēšana. Šīs potenciālās 

konkurences problēmas ir kopīgas gan 

fiksētajiem, gan mobilajiem balss 

izsaukuma savienojuma pabeigšanas 

tirgiem. Tāpēc, ņemot vērā savienojuma 

pabeidzēju operatoru spēju un stimulus 

paaugstināt cenas būtiski virs izmaksu 

līmeņa, vidējā termiņā par vispiemērotāko 

iejaukšanās veidu, kas risinātu šo 

problēmu, tiek uzskatīta orientācija uz 

izmaksām. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   270 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

181. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(181) Lai mazinātu regulatīvo slogu, kad 

saskaņoti visā Savienībā tiek risinātas ar 

vairumtirdzniecības balss izsaukuma 

savienojuma pabeigšanu saistītas 

konkurences problēmas, šajā direktīvā 

būtu jānosaka kopēja pieeja, kas ir 

pamats cenu kontroles pienākumu 

noteikšanai un ko papildina saistoša 

svītrots 



 

AM\1122801LV.docx 127/154 PE602.947v01-00 

 LV 

kopēja metode, kuru nosaka Komisija, un 

tehniskie norādījumi, kuri būtu jāizstrādā 

BEREC. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   271 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

182. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(182) Lai vienkāršotu to notiekšanu un 

veicinātu to piemērošanu attiecīgā 

gadījumā, vairumtirdzniecības balss 

izsaukuma savienojuma pabeigšanas 

tarifus fiksēto un mobilo sakaru tirgos 

Savienībā nosaka ar deleģēto aktu. Šajā 

direktīvā būtu jāparedz sīki izstrādāti 

kritēriji un parametri, uz kuru pamata 

nosaka balss izsaukuma savienojuma 

pabeigšanas tarifu apmēru. Piemērojot šo 

kritēriju un parametru kopu, Komisijai 

cita starpā būtu jāņem vērā, ka būtu 

jāaptver tikai tās izmaksas, kas ir 

vairumtirdzniecības balss izsaukuma 

savienojuma pabeigšanas pakalpojuma 

nodrošināšanas papildizmaksas; ka 

radiofrekvenču spektra maksas ir 

atkarīgas no abonentiem, nevis no 

datplūsmas, tāpēc tās nebūtu jāiekļauj, un 

ka papildu radiofrekvenču spektru iedala 

galvenokārt datu pakalpojumiem, tāpēc 

tas nav būtisks attiecībā uz izsaukuma 

savienojuma pabeigšanas 

papildizmaksām; ka ir atzīts – lai gan tiek 

lēsts, ka mobilajos tīklos minimālais 

efektivitātes līmenis ir vismaz 20 % tirgus 

daļa, fiksētajos tīklos mazāki operatori 

neatkarīgi no to lieluma var sasniegt to 

pašu efektivitāti un tās pašas vienības 

izmaksas kā efektīvs operators. Nosakot 

precīzu maksimālo tarifu, Komisijai būtu 

jāietver attiecīgs svērums, lai ņemtu vērā 

galalietotāju kopējo skaitu katrā 

svītrots 
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dalībvalstī, ja tas ir vajadzīgs atlikušo 

izmaksu atšķirību dēļ. Kad Komisija 

nosaka minēto tarifu, būtu jāņem vērā 

BEREC un valsts regulatīvo iestāžu 

vērtīgā pieredze piemērotu izmaksu 

modeļu veidošanā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   272 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

183. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(183) Šajā direktīvā ir noteikti 

maksimālie vairumtirdzniecības balss 

izsaukuma savienojuma pabeigšanas 

tarifi fiksētajos un mobilajos tīklos, un ar 

sākotnējo deleģēto aktu tiks noteikts 

precīzs tarifs, kas ir mazāks par 

maksimālo tarifu un kas jāpiemēro valsts 

regulatīvajām iestādēm. Šo sākotnējo 

tarifu turpmāk atjauninās. Pamatojoties 

uz augšupējiem tīrajiem IPI modeļiem, ko 

patlaban piemēro valstu regulatori, un 

piemērojot iepriekš minētos kritērijus, 

balss izsaukuma savienojuma 

pabeigšanas tarifi šobrīd ir no 

0,4045 euro centiem par minūti līdz 

1,226 euro centiem par minūti mobilajos 

tīklos un no 0,0430 euro centiem par 

minūti līdz 0,1400 euro centiem par 

minūti fiksētajos tīklos vislokālākajā 

starpsavienojuma slānī (aprēķināts kā 

svērtais vidējais tarifs augsta 

pieprasījuma un zema pieprasījuma 

periodā). Tarifu atšķirības izraisījuši 

atšķirīgie vietējie apstākļi un attiecīgās 

patlaban pastāvošās cenu struktūras, kā 

arī tas, ka dalībvalstīs modeļi nav 

aprēķināti vienlaikus. Turklāt rentablu 

savienojuma pabeigšanas tarifu līmenis 

fiksētajos tīklos atkarīgs arī no tīkla slāņa, 

kurā tiek sniegts savienojuma 

svītrots 
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pabeigšanas pakalpojums. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   273 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

183. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(183) Šajā direktīvā ir noteikti 

maksimālie vairumtirdzniecības balss 

izsaukuma savienojuma pabeigšanas tarifi 

fiksētajos un mobilajos tīklos, un ar 

sākotnējo deleģēto aktu tiks noteikts 

precīzs tarifs, kas ir mazāks par maksimālo 

tarifu un kas jāpiemēro valsts 

regulatīvajām iestādēm. Šo sākotnējo tarifu 

turpmāk atjauninās. Pamatojoties uz 

augšupējiem tīrajiem IPI modeļiem, ko 

patlaban piemēro valstu regulatori, un 

piemērojot iepriekš minētos kritērijus, 

balss izsaukuma savienojuma pabeigšanas 

tarifi šobrīd ir no 0,4045 euro centiem par 

minūti līdz 1,226 euro centiem par minūti 

mobilajos tīklos un no 0,0430 euro centiem 

par minūti līdz 0,1400 euro centiem par 

minūti fiksētajos tīklos vislokālākajā 

starpsavienojuma slānī (aprēķināts kā 

svērtais vidējais tarifs augsta pieprasījuma 

un zema pieprasījuma periodā). Tarifu 

atšķirības izraisījuši atšķirīgie vietējie 

apstākļi un attiecīgās patlaban pastāvošās 

cenu struktūras, kā arī tas, ka dalībvalstīs 

modeļi nav aprēķināti vienlaikus. Turklāt 

rentablu savienojuma pabeigšanas tarifu 

līmenis fiksētajos tīklos atkarīgs arī no 

tīkla slāņa, kurā tiek sniegts savienojuma 

pabeigšanas pakalpojums. 

(183) Šajā direktīvā ir paredzēts, ka ar 

deleģēto aktu Komisijai ir jānosaka 
maksimālie vairumtirdzniecības balss 

izsaukuma savienojuma pabeigšanas tarifi 

fiksētajos un mobilajos tīklos. Ar šim 

mērķim nepieciešamo sākotnējo deleģēto 

aktu tiks noteikts precīzs tarifs, kas ir 

mazāks par maksimālo tarifu un kas 

jāpiemēro valsts regulatīvajām iestādēm. 

Šo sākotnējo tarifu turpmāk atjauninās. 

Pamatojoties uz augšupējiem tīrajiem IPI 

modeļiem, ko patlaban piemēro valstu 

regulatori, un piemērojot iepriekš minētos 

kritērijus, balss izsaukuma savienojuma 

pabeigšanas tarifi šobrīd ir no 0,4045 euro 

centiem par minūti līdz 1,226 euro centiem 

par minūti mobilajos tīklos un no 

0,0430 euro centiem par minūti līdz 

0,1400 euro centiem par minūti fiksētajos 

tīklos vislokālākajā starpsavienojuma slānī 

(aprēķināts kā svērtais vidējais tarifs augsta 

pieprasījuma un zema pieprasījuma 

periodā). Tarifu atšķirības izraisījuši 

atšķirīgie vietējie apstākļi un attiecīgās 

patlaban pastāvošās cenu struktūras, kā arī 

tas, ka dalībvalstīs modeļi nav aprēķināti 

vienlaikus. Turklāt rentablu savienojuma 

pabeigšanas tarifu līmenis fiksētajos tīklos 

atkarīgs arī no tīkla slāņa, kurā tiek sniegts 

savienojuma pabeigšanas pakalpojums. 

Or. en 
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Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   274 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

184. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(184) Tāpēc, ka šobrīd nav noteiktas 

pārliecības ne par to, cik ātri 

materializēsies pieprasījums pēc ļoti 

veiktspējīgiem platjoslas pakalpojumiem, 

ne arī par vispārējiem apjomradītiem 

ietaupījumiem un blīvumu, kolektīvā 

ieguldījuma līgumi piedāvā būtiskas 

priekšrocības izmaksu un risku 

apvienošanas ziņā, ļaujot mazākiem 

operatoriem veikt ieguldījumus ar 

ekonomiski pamatotiem noteikumiem un 

tādējādi veicinot noturīgu, ilgstošu 

konkurenci, tostarp arī zonās, kurās 

konkurence infrastruktūras jomā var 

izrādīties neefektīva. Ja operators ar 

būtisku ietekmi tirgū pauž atklātu 

uzaicinājumu ar godīgiem, samērīgiem un 

nediskriminējošiem noteikumiem veikt 

kolektīvo ieguldījumu jaunos tīkla 

elementos, kas būtiski sekmē ļoti 

veiktspējīgu tīklu ierīkošanu, valsts 

regulatīvajai iestādei parasti būtu 

jāatturas attiecībā uz jaunajiem tīkla 

elementiem uzlikt pienākumus saskaņā ar 

šo direktīvu un šis aspekts jāpārskata, kad 

tiek veiktas nākamās tirgus analīzes. Ja ir 

pienācīgi ņemta vērā kolektīvā 

ieguldījuma paredzamā konkurenci 

veicinošā ietekme vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības līmenī, valsts 

regulatīvās iestādes, ņemot vērā pastāvošo 

tirgus struktūru un dinamiku, kas 

izveidojusies regulētas 

(184) Tāpēc, ka šobrīd nav noteiktas 

pārliecības ne par to, cik ātri 

materializēsies pieprasījums pēc ļoti 

veiktspējīgiem platjoslas pakalpojumiem, 

ne arī par vispārējiem apjomradītiem 

ietaupījumiem un blīvumu, kolektīvā 

ieguldījuma līgumi var piedāvāt būtiskas 

priekšrocības izmaksu un risku 

apvienošanas ziņā, ļaujot mazākiem 

operatoriem veikt ieguldījumus ar 

ekonomiski pamatotiem noteikumiem un 

tādējādi veicinot noturīgu, ilgstošu 

konkurenci, tostarp arī zonās, kurās 

konkurence infrastruktūras jomā var 

izrādīties neefektīva. 
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vairumtirdzniecības piekļuves apstākļos, 

un tādā gadījumā, ja nav attiecīga 

komercpiedāvājuma, joprojām var 

uzskatīt, ka ir lietderīgi aizsargāt to 

piekļuves prasītāju tiesības, kuri 

nepiedalās konkrētajā kolektīvajā 

ieguldījumā, šādā nolūkā paturot spēkā 

pienākumus attiecībā uz pastāvošajiem 

piekļuves produktiem vai – ja mantotie 

tīkla elementi noteiktā termiņā tiek 

demontēti – uzliekot pienākumus attiecībā 

uz piekļuves produktiem, kuru 

funkcionalitāte ir salīdzināma ar iepriekš 

pieejamo mantotās infrastruktūras 

elementu funkcionalitāti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   275 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Direktīvas priekšlikums 

184. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(184) Tāpēc, ka šobrīd nav noteiktas 

pārliecības ne par to, cik ātri 

materializēsies pieprasījums pēc ļoti 

veiktspējīgiem platjoslas pakalpojumiem, 

ne arī par vispārējiem apjomradītiem 

ietaupījumiem un blīvumu, kolektīvā 

ieguldījuma līgumi piedāvā būtiskas 

priekšrocības izmaksu un risku 

apvienošanas ziņā, ļaujot mazākiem 

operatoriem veikt ieguldījumus ar 

ekonomiski pamatotiem noteikumiem un 

tādējādi veicinot noturīgu, ilgstošu 

konkurenci, tostarp arī zonās, kurās 

konkurence infrastruktūras jomā var 

izrādīties neefektīva. Ja operators ar 

būtisku ietekmi tirgū pauž atklātu 

uzaicinājumu ar godīgiem, samērīgiem un 

nediskriminējošiem noteikumiem veikt 

kolektīvo ieguldījumu jaunos tīkla 

elementos, kas būtiski sekmē ļoti 

veiktspējīgu tīklu ierīkošanu, valsts 

(184) Tāpēc, ka šobrīd nav noteiktas 

pārliecības ne par to, cik ātri 

materializēsies pieprasījums pēc ļoti 

veiktspējīgiem platjoslas pakalpojumiem, 

ne arī par vispārējiem apjomradītiem 

ietaupījumiem un blīvumu, kolektīvā 

ieguldījuma līgumi piedāvā būtiskas 

priekšrocības izmaksu un risku 

apvienošanas ziņā, ļaujot mazākiem 

operatoriem veikt ieguldījumus ar 

ekonomiski pamatotiem noteikumiem un 

tādējādi veicinot noturīgu, ilgstošu 

konkurenci, tostarp arī zonās, kurās 

konkurence infrastruktūras jomā var 

izrādīties neefektīva. Ja operators ar 

būtisku ietekmi tirgū pauž atklātu 

uzaicinājumu ar godīgiem, samērīgiem un 

nediskriminējošiem noteikumiem veikt 

kolektīvo ieguldījumu jaunos tīkla 

elementos, kas būtiski sekmē ļoti 

veiktspējīgu tīklu ierīkošanu, valsts 
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regulatīvajai iestādei parasti būtu jāatturas 

attiecībā uz jaunajiem tīkla elementiem 

uzlikt pienākumus saskaņā ar šo direktīvu 

un šis aspekts jāpārskata, kad tiek veiktas 

nākamās tirgus analīzes. Ja ir pienācīgi 

ņemta vērā kolektīvā ieguldījuma 

paredzamā konkurenci veicinošā ietekme 

vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības līmenī, valsts 

regulatīvās iestādes, ņemot vērā pastāvošo 

tirgus struktūru un dinamiku, kas 

izveidojusies regulētas vairumtirdzniecības 

piekļuves apstākļos, un tādā gadījumā, ja 

nav attiecīga komercpiedāvājuma, 

joprojām var uzskatīt, ka ir lietderīgi 

aizsargāt to piekļuves prasītāju tiesības, 

kuri nepiedalās konkrētajā kolektīvajā 

ieguldījumā, šādā nolūkā paturot spēkā 

pienākumus attiecībā uz pastāvošajiem 

piekļuves produktiem vai – ja mantotie 

tīkla elementi noteiktā termiņā tiek 

demontēti – uzliekot pienākumus attiecībā 

uz piekļuves produktiem, kuru 

funkcionalitāte ir salīdzināma ar iepriekš 

pieejamo mantotās infrastruktūras 

elementu funkcionalitāti. 

regulatīvajai iestādei parasti būtu jāatturas 

attiecībā uz jaunajiem tīkla elementiem 

uzlikt pienākumus saskaņā ar šo direktīvu 

un šis aspekts jāpārskata, kad tiek veiktas 

nākamās tirgus analīzes. Ja ir pienācīgi 

ņemta vērā kolektīvā ieguldījuma 

paredzamā konkurenci veicinošā ietekme 

vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības līmenī, valsts 

regulatīvās iestādes, ņemot vērā pastāvošo 

tirgus struktūru un dinamiku, kas 

izveidojusies regulētas vairumtirdzniecības 

piekļuves apstākļos, un tādā gadījumā, ja 

nav attiecīga komercpiedāvājuma, 

joprojām var uzskatīt, ka ir lietderīgi 

aizsargāt to piekļuves prasītāju tiesības, 

kuri nepiedalās konkrētajā kolektīvajā 

ieguldījumā, šādā nolūkā paturot spēkā 

pienākumus attiecībā uz pastāvošajiem 

piekļuves produktiem vai ― ja mantotie 

tīkla elementi noteiktā termiņā tiek 

demontēti ― uzliekot pienākumus attiecībā 

uz piekļuves produktiem, kuru 

funkcionalitāte ir salīdzināma ar iepriekš 

pieejamo mantotās infrastruktūras 

elementu funkcionalitāti. Valstu 

regulatīvās iestādes nosaka attiecīgajās 

dalībvalstīs skaidrus nosacījumus 

attiecībā uz kolektīvajiem ieguldījumiem. 

Kolektīvajiem ieguldījumiem ir jānovērš, 

ka kolektīvie ieguldītāji vai citi uzņēmumi 

tirgū zaudē konkurētspēju. Kolektīvajos 

ieguldījumos ir nodrošināta atvērta 

piekļuve visiem uzņēmumiem, kuri vēlas 

tajos iesaistīties. 

Or. de 

Pamatojums 

Regulatīvajām iestādēm ir jānosaka skaidri nosacījumi attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu 

modeļiem. 

 

Grozījums Nr.   276 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 
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184. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(184) Tāpēc, ka šobrīd nav noteiktas 

pārliecības ne par to, cik ātri 

materializēsies pieprasījums pēc ļoti 

veiktspējīgiem platjoslas pakalpojumiem, 

ne arī par vispārējiem apjomradītiem 

ietaupījumiem un blīvumu, kolektīvā 

ieguldījuma līgumi piedāvā būtiskas 

priekšrocības izmaksu un risku 

apvienošanas ziņā, ļaujot mazākiem 

operatoriem veikt ieguldījumus ar 

ekonomiski pamatotiem noteikumiem un 

tādējādi veicinot noturīgu, ilgstošu 

konkurenci, tostarp arī zonās, kurās 

konkurence infrastruktūras jomā var 

izrādīties neefektīva. Ja operators ar 

būtisku ietekmi tirgū pauž atklātu 

uzaicinājumu ar godīgiem, samērīgiem un 

nediskriminējošiem noteikumiem veikt 

kolektīvo ieguldījumu jaunos tīkla 

elementos, kas būtiski sekmē ļoti 

veiktspējīgu tīklu ierīkošanu, valsts 

regulatīvajai iestādei parasti būtu jāatturas 

attiecībā uz jaunajiem tīkla elementiem 

uzlikt pienākumus saskaņā ar šo direktīvu 

un šis aspekts jāpārskata, kad tiek veiktas 

nākamās tirgus analīzes. Ja ir pienācīgi 

ņemta vērā kolektīvā ieguldījuma 

paredzamā konkurenci veicinošā ietekme 

vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības līmenī, valsts 

regulatīvās iestādes, ņemot vērā pastāvošo 

tirgus struktūru un dinamiku, kas 

izveidojusies regulētas vairumtirdzniecības 

piekļuves apstākļos, un tādā gadījumā, ja 

nav attiecīga komercpiedāvājuma, 

joprojām var uzskatīt, ka ir lietderīgi 

aizsargāt to piekļuves prasītāju tiesības, 

kuri nepiedalās konkrētajā kolektīvajā 

ieguldījumā, šādā nolūkā paturot spēkā 

pienākumus attiecībā uz pastāvošajiem 

piekļuves produktiem vai – ja mantotie 

tīkla elementi noteiktā termiņā tiek 

demontēti – uzliekot pienākumus attiecībā 

uz piekļuves produktiem, kuru 

funkcionalitāte ir salīdzināma ar iepriekš 

(184) Tāpēc, ka šobrīd nav noteiktas 

pārliecības ne par to, cik ātri 

materializēsies pieprasījums pēc ļoti 

veiktspējīgiem platjoslas pakalpojumiem, 

ne arī par vispārējiem apjomradītiem 

ietaupījumiem un blīvumu, kolektīvā 

ieguldījuma līgumi varētu piedāvāt 

būtiskas priekšrocības izmaksu un risku 

apvienošanas ziņā, ļaujot mazākiem 

operatoriem veikt ieguldījumus ar 

ekonomiski pamatotiem noteikumiem un 

tādējādi veicinot noturīgu, ilgstošu 

konkurenci, tostarp arī zonās, kurās 

konkurence infrastruktūras jomā var 

izrādīties neefektīva. Ja operators ar 

būtisku ietekmi tirgū pauž atklātu 

uzaicinājumu ar godīgiem, samērīgiem un 

nediskriminējošiem noteikumiem veikt 

kolektīvo ieguldījumu ļoti veiktspējīgu 

tīklu jaunos elementos, valsts regulatīvajai 

iestādei būtu jānodrošina, ka jebkādi 

pienākumi, kas attiecībā uz jaunajiem tīkla 

elementiem ir uzlikti saskaņā ar šo 

direktīvu, ir pamatoti un samērīgi, un šis 

aspekts jāpārskata, kad tiek veiktas 

nākamās tirgus analīzes, un jānodrošina 

atbilstība kolektīvā ieguldījuma 

nosacījumiem, pilnvaru līdzsvars starp 

ieguldītājiem, un jāņem vērā risks, ka šādi 

līgumi var stiprināt būtisku ietekmi tirgū 

vai stimulēt tādu situāciju veidošanos, 

kuras būtiski kavē efektīvu konkurenci. Ja 

ir pienācīgi ņemta vērā kolektīvā 

ieguldījuma paredzamā konkurenci 

veicinošā ietekme vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības līmenī, valsts 

regulatīvajām iestādēm, ņemot vērā 

pastāvošo tirgus struktūru un dinamiku, kas 

izveidojusies regulētas vairumtirdzniecības 

piekļuves apstākļos, un tādā gadījumā, ja 

nav attiecīga komercpiedāvājuma, 

joprojām būtu jāuzskata, ka ir lietderīgi 

aizsargāt to piekļuves prasītāju tiesības, 

kuri nepiedalās konkrētajā kolektīvajā 

ieguldījumā, šādā nolūkā paturot spēkā 
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pieejamo mantotās infrastruktūras 

elementu funkcionalitāti. 

pienākumus attiecībā uz pastāvošajiem 

piekļuves produktiem vai ― ja mantotie 

tīkla elementi noteiktā termiņā tiek 

demontēti ― uzliekot pienākumus attiecībā 

uz piekļuves produktiem, kuru 

funkcionalitāte ir līdzvērtīga iepriekš 

pieejamo mantotās infrastruktūras 

elementu funkcionalitātei. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   277 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

184. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(184) Tāpēc, ka šobrīd nav noteiktas 

pārliecības ne par to, cik ātri 

materializēsies pieprasījums pēc ļoti 

veiktspējīgiem platjoslas pakalpojumiem, 

ne arī par vispārējiem apjomradītiem 

ietaupījumiem un blīvumu, kolektīvā 

ieguldījuma līgumi piedāvā būtiskas 

priekšrocības izmaksu un risku 

apvienošanas ziņā, ļaujot mazākiem 

operatoriem veikt ieguldījumus ar 

ekonomiski pamatotiem noteikumiem un 

tādējādi veicinot noturīgu, ilgstošu 

konkurenci, tostarp arī zonās, kurās 

konkurence infrastruktūras jomā var 

izrādīties neefektīva. Ja operators ar 

būtisku ietekmi tirgū pauž atklātu 

uzaicinājumu ar godīgiem, samērīgiem un 

nediskriminējošiem noteikumiem veikt 

kolektīvo ieguldījumu jaunos tīkla 

elementos, kas būtiski sekmē ļoti 

veiktspējīgu tīklu ierīkošanu, valsts 

regulatīvajai iestādei parasti būtu jāatturas 

attiecībā uz jaunajiem tīkla elementiem 

(184) Tāpēc, ka šobrīd nav noteiktas 

pārliecības ne par to, cik ātri 

materializēsies pieprasījums pēc ļoti 

veiktspējīgiem platjoslas pakalpojumiem, 

ne arī par vispārējiem apjomradītiem 

ietaupījumiem un blīvumu, tiesiskā 

regulējuma mērķis ir veicināt ļoti 

veiktspējīgus izvēršanas modeļus, kas: 

a) nodrošina būtiskas priekšrocības 

izmaksu un risku apvienošanas ziņā, ļaujot 

operatoriem veikt ieguldījumus ar 

ekonomiski pamatotiem noteikumiem un 

tādējādi veicinot noturīgu, ilgstošu 

konkurenci, tostarp arī zonās, kurās 

konkurence infrastruktūras jomā var 

izrādīties neefektīva; un b) ņem vērā 

dažādās tirgus iezīmes un jaunu tīkla 

elementu izvēršanas labāko praksi 

dalībvalstīs. Ja operators ar būtisku ietekmi 

tirgū pauž atklātu uzaicinājumu veikt 

kolektīvo ieguldījumu vai nodrošina 

vairumtirdzniecības piedāvājumu, kas 

ietver riska dalīšanu, vai izveido 
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uzlikt pienākumus saskaņā ar šo direktīvu 

un šis aspekts jāpārskata, kad tiek veiktas 

nākamās tirgus analīzes. Ja ir pienācīgi 

ņemta vērā kolektīvā ieguldījuma 

paredzamā konkurenci veicinošā ietekme 

vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības līmenī, valsts 

regulatīvās iestādes, ņemot vērā pastāvošo 

tirgus struktūru un dinamiku, kas 

izveidojusies regulētas vairumtirdzniecības 

piekļuves apstākļos, un tādā gadījumā, ja 

nav attiecīga komercpiedāvājuma, 

joprojām var uzskatīt, ka ir lietderīgi 

aizsargāt to piekļuves prasītāju tiesības, 

kuri nepiedalās konkrētajā kolektīvajā 

ieguldījumā, šādā nolūkā paturot spēkā 

pienākumus attiecībā uz pastāvošajiem 

piekļuves produktiem vai – ja mantotie 

tīkla elementi noteiktā termiņā tiek 

demontēti – uzliekot pienākumus attiecībā 

uz piekļuves produktiem, kuru 

funkcionalitāte ir salīdzināma ar iepriekš 

pieejamo mantotās infrastruktūras 

elementu funkcionalitāti. 

kopuzņēmumu ar vienu vai vairākiem 

uzņēmumiem, kas ir tā konkurenti 

mazumtirdzniecības vai 

vairumtirdzniecības līmenī, saskaņā ar 

godīgiem, samērīgiem un 

nediskriminējošiem noteikumiem, kas 

būtiski sekmē ļoti veiktspējīgu tīklu 

ierīkošanu, valsts regulatīvajai iestādei 

parasti būtu jāatturas attiecībā uz jaunajiem 

tīkla elementiem uzlikt pienākumus 

saskaņā ar šo direktīvu. Ja ir pienācīgi 

ņemta vērā paredzamā konkurenci 

veicinošā ietekme, valsts regulatīvās 

iestādes, ņemot vērā pastāvošo tirgus 

struktūru un dinamiku, kas izveidojusies 

regulētas vairumtirdzniecības piekļuves 

apstākļos, un tādā gadījumā, ja nav 

attiecīga komercpiedāvājuma, joprojām var 

uzskatīt, ka ir lietderīgi aizsargāt to 

piekļuves prasītāju tiesības, kuri nepiedalās 

konkrētajā kolektīvajā ieguldījumā, šādā 

nolūkā paturot spēkā pienākumus attiecībā 

uz pastāvošajiem piekļuves produktiem vai 

― ja mantotie tīkla elementi noteiktā 

termiņā tiek demontēti ― uzliekot 

pienākumus attiecībā uz piekļuves 

produktiem, kuru funkcionalitāte ir 

salīdzināma ar iepriekš pieejamo mantotās 

infrastruktūras elementu funkcionalitāti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   278 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

184. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(184) Tāpēc, ka šobrīd nav noteiktas 

pārliecības ne par to, cik ātri 

materializēsies pieprasījums pēc ļoti 

veiktspējīgiem platjoslas pakalpojumiem, 

ne arī par vispārējiem apjomradītiem 

ietaupījumiem un blīvumu, kolektīvā 

ieguldījuma līgumi piedāvā būtiskas 

(184) Tāpēc, ka šobrīd nav noteiktas 

pārliecības ne par to, cik ātri 

materializēsies pieprasījums pēc ļoti 

veiktspējīgiem platjoslas pakalpojumiem, 

ne arī par vispārējiem apjomradītiem 

ietaupījumiem un blīvumu, kolektīvā 

ieguldījuma līgumi piedāvā būtiskas 
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priekšrocības izmaksu un risku 

apvienošanas ziņā, ļaujot mazākiem 

operatoriem veikt ieguldījumus ar 

ekonomiski pamatotiem noteikumiem un 

tādējādi veicinot noturīgu, ilgstošu 

konkurenci, tostarp arī zonās, kurās 

konkurence infrastruktūras jomā var 

izrādīties neefektīva. Ja operators ar 

būtisku ietekmi tirgū pauž atklātu 

uzaicinājumu ar godīgiem, samērīgiem un 

nediskriminējošiem noteikumiem veikt 

kolektīvo ieguldījumu jaunos tīkla 

elementos, kas būtiski sekmē ļoti 

veiktspējīgu tīklu ierīkošanu, valsts 

regulatīvajai iestādei parasti būtu jāatturas 

attiecībā uz jaunajiem tīkla elementiem 

uzlikt pienākumus saskaņā ar šo direktīvu 

un šis aspekts jāpārskata, kad tiek veiktas 

nākamās tirgus analīzes. Ja ir pienācīgi 

ņemta vērā kolektīvā ieguldījuma 

paredzamā konkurenci veicinošā ietekme 

vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības līmenī, valsts 

regulatīvās iestādes, ņemot vērā pastāvošo 

tirgus struktūru un dinamiku, kas 

izveidojusies regulētas vairumtirdzniecības 

piekļuves apstākļos, un tādā gadījumā, ja 

nav attiecīga komercpiedāvājuma, 

joprojām var uzskatīt, ka ir lietderīgi 

aizsargāt to piekļuves prasītāju tiesības, 

kuri nepiedalās konkrētajā kolektīvajā 

ieguldījumā, šādā nolūkā paturot spēkā 

pienākumus attiecībā uz pastāvošajiem 

piekļuves produktiem vai – ja mantotie 

tīkla elementi noteiktā termiņā tiek 

demontēti – uzliekot pienākumus attiecībā 

uz piekļuves produktiem, kuru 

funkcionalitāte ir salīdzināma ar iepriekš 

pieejamo mantotās infrastruktūras 

elementu funkcionalitāti. 

priekšrocības izmaksu un risku 

apvienošanas ziņā, ļaujot mazākiem 

operatoriem veikt ieguldījumus ar 

ekonomiski pamatotiem noteikumiem un 

tādējādi veicinot noturīgu, ilgstošu 

konkurenci, tostarp arī zonās, kurās 

konkurence infrastruktūras jomā var 

izrādīties neefektīva. Ja operators ar 

būtisku ietekmi tirgū pauž atklātu 

uzaicinājumu ar godīgiem, samērīgiem un 

nediskriminējošiem noteikumiem veikt 

kolektīvo ieguldījumu jaunos tīkla 

elementos, kas būtiski sekmē ļoti 

veiktspējīgu tīklu ierīkošanu, valsts 

regulatīvajai iestādei parasti būtu jāatturas 

attiecībā uz jaunajiem tīkla elementiem 

uzlikt pienākumus saskaņā ar šo direktīvu 

un šis aspekts jāpārskata, kad tiek veiktas 

nākamās tirgus analīzes. Ja valsts 

regulatīvā iestāde nolemj nepiemērot 

pienākumus, tai jānodrošina, ka tas 

neietekmēs konkurenci un piekļuvi 

tirgum. Ja ir pienācīgi ņemta vērā 

kolektīvā ieguldījuma paredzamā 

konkurenci veicinošā ietekme 

vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības līmenī, valsts 

regulatīvās iestādes, ņemot vērā pastāvošo 

tirgus struktūru un dinamiku, kas 

izveidojusies regulētas vairumtirdzniecības 

piekļuves apstākļos, un tādā gadījumā, ja 

nav attiecīga komercpiedāvājuma, 

joprojām var uzskatīt, ka ir lietderīgi 

aizsargāt to piekļuves prasītāju tiesības, 

kuri nepiedalās konkrētajā kolektīvajā 

ieguldījumā, šādā nolūkā paturot spēkā 

pienākumus attiecībā uz pastāvošajiem 

piekļuves produktiem vai ― ja mantotie 

tīkla elementi noteiktā termiņā tiek 

demontēti ― uzliekot pienākumus attiecībā 

uz piekļuves produktiem, kuru 

funkcionalitāte ir salīdzināma ar iepriekš 

pieejamo mantotās infrastruktūras 

elementu funkcionalitāti. 

Or. de 
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Grozījums Nr.   279 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Direktīvas priekšlikums 

184. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(184) Tāpēc, ka šobrīd nav noteiktas 

pārliecības ne par to, cik ātri 

materializēsies pieprasījums pēc ļoti 

veiktspējīgiem platjoslas pakalpojumiem, 

ne arī par vispārējiem apjomradītiem 

ietaupījumiem un blīvumu, kolektīvā 

ieguldījuma līgumi piedāvā būtiskas 

priekšrocības izmaksu un risku 

apvienošanas ziņā, ļaujot mazākiem 

operatoriem veikt ieguldījumus ar 

ekonomiski pamatotiem noteikumiem un 

tādējādi veicinot noturīgu, ilgstošu 

konkurenci, tostarp arī zonās, kurās 

konkurence infrastruktūras jomā var 

izrādīties neefektīva. Ja operators ar 

būtisku ietekmi tirgū pauž atklātu 

uzaicinājumu ar godīgiem, samērīgiem un 

nediskriminējošiem noteikumiem veikt 

kolektīvo ieguldījumu jaunos tīkla 

elementos, kas būtiski sekmē ļoti 

veiktspējīgu tīklu ierīkošanu, valsts 

regulatīvajai iestādei parasti būtu jāatturas 

attiecībā uz jaunajiem tīkla elementiem 

uzlikt pienākumus saskaņā ar šo direktīvu 

un šis aspekts jāpārskata, kad tiek veiktas 

nākamās tirgus analīzes. Ja ir pienācīgi 

ņemta vērā kolektīvā ieguldījuma 

paredzamā konkurenci veicinošā ietekme 

vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības līmenī, valsts 

regulatīvās iestādes, ņemot vērā pastāvošo 

tirgus struktūru un dinamiku, kas 

izveidojusies regulētas vairumtirdzniecības 

piekļuves apstākļos, un tādā gadījumā, ja 

nav attiecīga komercpiedāvājuma, 

joprojām var uzskatīt, ka ir lietderīgi 

aizsargāt to piekļuves prasītāju tiesības, 

kuri nepiedalās konkrētajā kolektīvajā 

ieguldījumā, šādā nolūkā paturot spēkā 

pienākumus attiecībā uz pastāvošajiem 

piekļuves produktiem vai – ja mantotie 

(184) Tāpēc, ka šobrīd nav noteiktas 

pārliecības ne par to, cik ātri 

materializēsies pieprasījums pēc ļoti 

veiktspējīgiem platjoslas pakalpojumiem, 

ne arī par vispārējiem apjomradītiem 

ietaupījumiem un blīvumu, kolektīvā 

ieguldījuma līgumi piedāvā būtiskas 

priekšrocības izmaksu un risku 

apvienošanas ziņā, ļaujot mazākiem 

operatoriem veikt ieguldījumus ar 

ekonomiski pamatotiem noteikumiem un 

tādējādi veicinot noturīgu, ilgstošu 

konkurenci, tostarp arī zonās, kurās 

konkurence infrastruktūras jomā var 

izrādīties neefektīva. Ja operators ar 

būtisku ietekmi tirgū pauž atklātu 

uzaicinājumu ar godīgiem, samērīgiem un 

nediskriminējošiem noteikumiem veikt 

kolektīvo ieguldījumu jaunos tīkla 

elementos, kas būtiski sekmē ļoti 

veiktspējīgu tīklu ierīkošanu, un kāds 

kolektīvais ieguldītājs pieņem šādu 

piedāvājumu un par to tiek noslēgta 

vienošanās vai ja komerciāliem piekļuves 

nolīgumiem, kuri ir balstīti uz tiem pašiem 

priekšnosacījumiem, ir līdzvērtīgi 

rezultāti, valsts regulatīvajai iestādei 

parasti būtu jāatturas attiecībā uz jaunajiem 

tīkla elementiem uzlikt pienākumus 

saskaņā ar šo direktīvu un šis aspekts 

jāpārskata, kad tiek veiktas nākamās tirgus 

analīzes. Ja ir pienācīgi ņemta vērā 

kolektīvā ieguldījuma paredzamā 

konkurenci veicinošā ietekme 

vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības līmenī, valsts 

regulatīvās iestādes, ņemot vērā pastāvošo 

tirgus struktūru un dinamiku, kas 

izveidojusies regulētas vairumtirdzniecības 

piekļuves apstākļos, un tādā gadījumā, ja 

nav attiecīga komercpiedāvājuma, 
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tīkla elementi noteiktā termiņā tiek 

demontēti – uzliekot pienākumus attiecībā 

uz piekļuves produktiem, kuru 

funkcionalitāte ir salīdzināma ar iepriekš 

pieejamo mantotās infrastruktūras 

elementu funkcionalitāti. 

joprojām var uzskatīt, ka ir lietderīgi 

aizsargāt to piekļuves prasītāju tiesības, 

kuri nepiedalās konkrētajā kolektīvajā 

ieguldījumā, šādā nolūkā paturot spēkā 

pienākumus attiecībā uz pastāvošajiem 

piekļuves produktiem vai ― ja mantotie 

tīkla elementi noteiktā termiņā tiek 

demontēti ― uzliekot pienākumus attiecībā 

uz piekļuves produktiem, kuru 

funkcionalitāte ir salīdzināma ar iepriekš 

pieejamo mantotās infrastruktūras 

elementu funkcionalitāti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   280 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Direktīvas priekšlikums 

184. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(184) Tāpēc, ka šobrīd nav noteiktas 

pārliecības ne par to, cik ātri 

materializēsies pieprasījums pēc ļoti 

veiktspējīgiem platjoslas pakalpojumiem, 

ne arī par vispārējiem apjomradītiem 

ietaupījumiem un blīvumu, kolektīvā 

ieguldījuma līgumi piedāvā būtiskas 

priekšrocības izmaksu un risku 

apvienošanas ziņā, ļaujot mazākiem 

operatoriem veikt ieguldījumus ar 

ekonomiski pamatotiem noteikumiem un 

tādējādi veicinot noturīgu, ilgstošu 

konkurenci, tostarp arī zonās, kurās 

konkurence infrastruktūras jomā var 

izrādīties neefektīva. Ja operators ar 

būtisku ietekmi tirgū pauž atklātu 

uzaicinājumu ar godīgiem, samērīgiem un 

nediskriminējošiem noteikumiem veikt 

kolektīvo ieguldījumu jaunos tīkla 

elementos, kas būtiski sekmē ļoti 

veiktspējīgu tīklu ierīkošanu, valsts 

regulatīvajai iestādei parasti būtu jāatturas 

attiecībā uz jaunajiem tīkla elementiem 

uzlikt pienākumus saskaņā ar šo direktīvu 

(184) Tāpēc, ka šobrīd nav noteiktas 

pārliecības ne par to, cik ātri 

materializēsies pieprasījums pēc ļoti 

veiktspējīgiem platjoslas pakalpojumiem, 

ne arī par vispārējiem apjomradītiem 

ietaupījumiem un blīvumu, kolektīvā 

ieguldījuma līgumi piedāvā būtiskas 

priekšrocības izmaksu un risku 

apvienošanas ziņā, ļaujot mazākiem 

operatoriem veikt ieguldījumus ar 

ekonomiski pamatotiem noteikumiem un 

tādējādi veicinot noturīgu, ilgstošu 

konkurenci, tostarp arī zonās, kurās 

konkurence infrastruktūras jomā var 

izrādīties neefektīva. Ja tiek izmantots 

atklāts uzaicinājums, ko pauž operators ar 

būtisku ietekmi tirgū, ar godīgiem, 

samērīgiem un nediskriminējošiem 

noteikumiem veikt kolektīvo ieguldījumu 

jaunos tīkla elementos, vai ja tiek 

izmantoti citi ieguldījumu modeļi, kuri 

tikpat būtiski sekmē ļoti veiktspējīgu tīklu 

ierīkošanu, valsts regulatīvajai iestādei 

parasti būtu jāatturas attiecībā uz jaunajiem 
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un šis aspekts jāpārskata, kad tiek veiktas 

nākamās tirgus analīzes. Ja ir pienācīgi 

ņemta vērā kolektīvā ieguldījuma 

paredzamā konkurenci veicinošā ietekme 

vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības līmenī, valsts 

regulatīvās iestādes, ņemot vērā pastāvošo 

tirgus struktūru un dinamiku, kas 

izveidojusies regulētas vairumtirdzniecības 

piekļuves apstākļos, un tādā gadījumā, ja 

nav attiecīga komercpiedāvājuma, 

joprojām var uzskatīt, ka ir lietderīgi 

aizsargāt to piekļuves prasītāju tiesības, 

kuri nepiedalās konkrētajā kolektīvajā 

ieguldījumā, šādā nolūkā paturot spēkā 

pienākumus attiecībā uz pastāvošajiem 

piekļuves produktiem vai – ja mantotie 

tīkla elementi noteiktā termiņā tiek 

demontēti – uzliekot pienākumus attiecībā 

uz piekļuves produktiem, kuru 

funkcionalitāte ir salīdzināma ar iepriekš 

pieejamo mantotās infrastruktūras 

elementu funkcionalitāti. 

tīkla elementiem uzlikt pienākumus 

saskaņā ar šo direktīvu un šis aspekts 

jāpārskata, kad tiek veiktas nākamās tirgus 

analīzes. Ja ir pienācīgi ņemta vērā 

kolektīvā ieguldījuma paredzamā 

konkurenci veicinošā ietekme 

vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības līmenī, valsts 

regulatīvās iestādes, ņemot vērā pastāvošo 

tirgus struktūru un dinamiku, kas 

izveidojusies regulētas vairumtirdzniecības 

piekļuves apstākļos, un tādā gadījumā, ja 

nav attiecīga komercpiedāvājuma, 

joprojām var uzskatīt, ka ir lietderīgi 

aizsargāt to piekļuves prasītāju tiesības, 

kuri nepiedalās konkrētajā kolektīvajā 

ieguldījumā, šādā nolūkā paturot spēkā 

pienākumus attiecībā uz pastāvošajiem 

piekļuves produktiem vai ― ja mantotie 

tīkla elementi noteiktā termiņā tiek 

demontēti ― uzliekot pienākumus attiecībā 

uz piekļuves produktiem, kuru 

funkcionalitāte ir salīdzināma ar iepriekš 

pieejamo mantotās infrastruktūras 

elementu funkcionalitāti. 

Or. de 

Pamatojums 

Konkurenci atbalstošu ieguldījumu faktiskā izmantošana būtu jāizmanto kā iemesls 

deregulācijai, jo uz konkurenci orientētas inftrastruktūras izveides veicināšana ir vēlamāka 

par tirgus regulāciju. Tāpēc, veicot novērtējumu, būtu vienādā mērā jāņem vērā visi 

ieguldījumu modeļi, kuri veicina noturīgu konkurenci. 

 

Grozījums Nr.   281 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Direktīvas priekšlikums 

184. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(184) Tāpēc, ka šobrīd nav noteiktas 

pārliecības ne par to, cik ātri 

materializēsies pieprasījums pēc ļoti 

veiktspējīgiem platjoslas pakalpojumiem, 

(184) Tāpēc, ka šobrīd nav noteiktas 

pārliecības ne par to, cik ātri 

materializēsies pieprasījums pēc ļoti 

veiktspējīgiem platjoslas pakalpojumiem, 
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ne arī par vispārējiem apjomradītiem 

ietaupījumiem un blīvumu, kolektīvā 

ieguldījuma līgumi piedāvā būtiskas 

priekšrocības izmaksu un risku 

apvienošanas ziņā, ļaujot mazākiem 

operatoriem veikt ieguldījumus ar 

ekonomiski pamatotiem noteikumiem un 

tādējādi veicinot noturīgu, ilgstošu 

konkurenci, tostarp arī zonās, kurās 

konkurence infrastruktūras jomā var 

izrādīties neefektīva. Ja operators ar 

būtisku ietekmi tirgū pauž atklātu 

uzaicinājumu ar godīgiem, samērīgiem un 

nediskriminējošiem noteikumiem veikt 

kolektīvo ieguldījumu jaunos tīkla 

elementos, kas būtiski sekmē ļoti 

veiktspējīgu tīklu ierīkošanu, valsts 

regulatīvajai iestādei parasti būtu jāatturas 

attiecībā uz jaunajiem tīkla elementiem 

uzlikt pienākumus saskaņā ar šo direktīvu 

un šis aspekts jāpārskata, kad tiek veiktas 

nākamās tirgus analīzes. Ja ir pienācīgi 

ņemta vērā kolektīvā ieguldījuma 

paredzamā konkurenci veicinošā ietekme 

vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības līmenī, valsts 

regulatīvās iestādes, ņemot vērā pastāvošo 

tirgus struktūru un dinamiku, kas 

izveidojusies regulētas vairumtirdzniecības 

piekļuves apstākļos, un tādā gadījumā, ja 

nav attiecīga komercpiedāvājuma, 

joprojām var uzskatīt, ka ir lietderīgi 

aizsargāt to piekļuves prasītāju tiesības, 

kuri nepiedalās konkrētajā kolektīvajā 

ieguldījumā, šādā nolūkā paturot spēkā 

pienākumus attiecībā uz pastāvošajiem 

piekļuves produktiem vai – ja mantotie 

tīkla elementi noteiktā termiņā tiek 

demontēti – uzliekot pienākumus attiecībā 

uz piekļuves produktiem, kuru 

funkcionalitāte ir salīdzināma ar iepriekš 

pieejamo mantotās infrastruktūras 

elementu funkcionalitāti. 

ne arī par vispārējiem apjomradītiem 

ietaupījumiem un blīvumu, kolektīvā 

ieguldījuma līgumi piedāvā būtiskas 

priekšrocības izmaksu un risku 

apvienošanas ziņā, ļaujot mazākiem 

operatoriem veikt ieguldījumus ar 

ekonomiski pamatotiem noteikumiem un 

tādējādi veicinot noturīgu, ilgstošu 

konkurenci, tostarp arī zonās, kurās 

konkurence infrastruktūras jomā var 

izrādīties neefektīva. Ja operators ar 

būtisku ietekmi tirgū noslēdz līgumu ar 

godīgiem, samērīgiem un 

nediskriminējošiem noteikumiem, paredzot 

veikt kolektīvo ieguldījumu jaunos tīkla 

elementos, kas būtiski sekmē ļoti 

veiktspējīgu tīklu ierīkošanu, valsts 

regulatīvajai iestādei parasti būtu jāatturas 

attiecībā uz jaunajiem tīkla elementiem 

uzlikt pienākumus saskaņā ar šo direktīvu 

un šis aspekts jāpārskata, kad tiek veiktas 

nākamās tirgus analīzes. Ja ir pienācīgi 

ņemta vērā kolektīvā ieguldījuma 

paredzamā konkurenci veicinošā ietekme 

vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības līmenī, valsts 

regulatīvās iestādes, ņemot vērā pastāvošo 

tirgus struktūru un dinamiku, kas 

izveidojusies regulētas vairumtirdzniecības 

piekļuves apstākļos, un tādā gadījumā, ja 

nav attiecīga komercpiedāvājuma, 

joprojām var uzskatīt, ka ir lietderīgi 

aizsargāt to piekļuves prasītāju tiesības, 

kuri nepiedalās konkrētajā kolektīvajā 

ieguldījumā, šādā nolūkā paturot spēkā 

pienākumus attiecībā uz pastāvošajiem 

piekļuves produktiem vai ― ja mantotie 

tīkla elementi noteiktā termiņā tiek 

demontēti ― uzliekot pienākumus attiecībā 

uz piekļuves produktiem, kuru 

funkcionalitāte ir salīdzināma ar iepriekš 

pieejamo mantotās infrastruktūras 

elementu funkcionalitāti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   282 
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Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

190. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(190) Tīkla īpašnieki, kuri nedarbojas 

mazumtirdzniecības tirgū un kuru 

uzņēmējdarbības modelis tāpēc 

aprobežojas ar vairumtirdzniecības 

pakalpojumu sniegšanu citiem, var veicināt 

plaukstoša vairumtirdzniecības tirgus 

izveidi, kas labvēlīgi ietekmē lejupēju 

mazumtirdzniecības konkurenci. Turklāt to 

uzņēmējdarbības modelis var piesaistīt 

potenciālos ieguldītājus, kas vēlas ieguldīt 

finanses stabilākajos infrastruktūras aktīvos 

ar ilgāka termiņa perspektīvām, kas vērstas 

uz ļoti veiktspējīgu tīklu ierīkošanu. Tomēr 

tādu operatoru esība, kuri darbojas tikai 

vairumtirdzniecības tirgos, ne vienmēr ļauj 

izveidot mazumtirdzniecības tirgus, kuros 

valda efektīva konkurence, un operatorus, 

kuri darbojas tikai vairumtirdzniecības 

tirgos, var atzīt par tādiem, kam ir būtiska 

ietekme konkrētos produktu tirgos un 

ģeogrāfiskajos tirgos. Konkurences 

apdraudējumi, ko izraisa tādu operatoru 

attieksme, kuri īsteno tikai 

vairumtirdzniecības uzņēmējdarbības 

modeļus, var būt mazāki nekā vertikāli 

integrēto operatoru izraisītie apdraudējumi, 

ar nosacījumu, ka uzņēmējdarbības 

modelis, kas paredz darbību tikai 

vairumtirdzniecības tirgos, ir patiess un 

nav stimulu diskriminācijai starp 

lejupējiem pakalpojumu sniedzējiem. 

Tāpēc regulatīvajai reakcijai vajadzētu 

paredzēt salīdzinoši mazāku iejaukšanos. 

No otras puses, valsts regulatīvajām 

iestādēm jābūt iespējai iejaukties, ja 

radušās konkurences problēmas, kas kaitē 

galalietotājiem. 

(190) Tīkla īpašnieki, kuri nedarbojas 

mazumtirdzniecības tirgū un kuru 

uzņēmējdarbības modelis tāpēc 

aprobežojas ar vairumtirdzniecības 

pakalpojumu sniegšanu citiem, var veicināt 

plaukstoša vairumtirdzniecības tirgus 

izveidi, kas labvēlīgi ietekmē lejupēju 

mazumtirdzniecības konkurenci. Turklāt to 

uzņēmējdarbības modelis var piesaistīt 

potenciālos ieguldītājus, kas vēlas ieguldīt 

finanses stabilākajos infrastruktūras aktīvos 

ar ilgāka termiņa perspektīvām, kas vērstas 

uz ļoti veiktspējīgu tīklu ierīkošanu. Tādēļ 

šādi modeļi būtu jāveicina un jāatbalsta to 

izmantošana. Šajā tīkla īpašnieku 

kategorijā nebūtu jāiekļauj uzņēmumi, 

kas tika funkcionāli nošķirti vai 

brīvprātīgi nošķirti stimula došanas 

nolūkos un kuru saglabātā saikne ar 

klientu loku joprojām varētu radīt bažas 

saistībā ar konkurenci. Tomēr tādu 

operatoru esība, kuri darbojas tikai 

vairumtirdzniecības tirgos, ne vienmēr ļauj 

izveidot mazumtirdzniecības tirgus, kuros 

valda efektīva konkurence, un operatorus, 

kuri darbojas tikai vairumtirdzniecības 

tirgos, var atzīt par tādiem, kam ir būtiska 

ietekme konkrētos produktu tirgos un 

ģeogrāfiskajos tirgos. Konkurences 

apdraudējumi, ko izraisa tādu operatoru 

attieksme, kuri īsteno tikai 

vairumtirdzniecības uzņēmējdarbības 

modeļus, var būt mazāki nekā vertikāli 

integrēto operatoru izraisītie apdraudējumi, 

ar nosacījumu, ka uzņēmējdarbības 

modelis, kas paredz darbību tikai 

vairumtirdzniecības tirgos, ir patiess un 

nav stimulu diskriminācijai starp 

lejupējiem pakalpojumu sniedzējiem. 

Tāpēc regulatīvajai reakcijai vajadzētu 

paredzēt salīdzinoši mazāku iejaukšanos. 

No otras puses, valsts regulatīvajām 
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iestādēm jābūt iespējai iejaukties, ja 

radušās konkurences problēmas, kas kaitē 

galalietotājiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   283 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Direktīvas priekšlikums 

190. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(190) Tīkla īpašnieki, kuri nedarbojas 

mazumtirdzniecības tirgū un kuru 

uzņēmējdarbības modelis tāpēc 

aprobežojas ar vairumtirdzniecības 

pakalpojumu sniegšanu citiem, var veicināt 

plaukstoša vairumtirdzniecības tirgus 

izveidi, kas labvēlīgi ietekmē lejupēju 

mazumtirdzniecības konkurenci. Turklāt to 

uzņēmējdarbības modelis var piesaistīt 

potenciālos ieguldītājus, kas vēlas ieguldīt 

finanses stabilākajos infrastruktūras 

aktīvos ar ilgāka termiņa perspektīvām, 

kas vērstas uz ļoti veiktspējīgu tīklu 

ierīkošanu. Tomēr tādu operatoru esība, 

kuri darbojas tikai vairumtirdzniecības 

tirgos, ne vienmēr ļauj izveidot 

mazumtirdzniecības tirgus, kuros valda 

efektīva konkurence, un operatorus, kuri 

darbojas tikai vairumtirdzniecības tirgos, 

var atzīt par tādiem, kam ir būtiska ietekme 

konkrētos produktu tirgos un 

ģeogrāfiskajos tirgos. Konkurences 

apdraudējumi, ko izraisa tādu operatoru 

attieksme, kuri īsteno tikai 

vairumtirdzniecības uzņēmējdarbības 

modeļus, var būt mazāki nekā vertikāli 

integrēto operatoru izraisītie apdraudējumi, 

ar nosacījumu, ka uzņēmējdarbības 

(190) Tīkla īpašnieki, kuri nedarbojas 

mazumtirdzniecības tirgū un kuru 

uzņēmējdarbības modelis tāpēc 

aprobežojas ar vairumtirdzniecības 

pakalpojumu sniegšanu citiem, var veicināt 

plaukstoša vairumtirdzniecības tirgus 

izveidi, kas labvēlīgi ietekmē lejupēju 

mazumtirdzniecības konkurenci. Tomēr 

tādu operatoru esība, kuri darbojas tikai 

vairumtirdzniecības tirgos, ne vienmēr ļauj 

izveidot mazumtirdzniecības tirgus, kuros 

valda efektīva konkurence, un operatorus, 

kuri darbojas tikai vairumtirdzniecības 

tirgos, var atzīt par tādiem, kam ir būtiska 

ietekme konkrētos produktu tirgos un 

ģeogrāfiskajos tirgos. Konkurences 

apdraudējumi, ko izraisa tādu operatoru 

attieksme, kuri īsteno tikai 

vairumtirdzniecības uzņēmējdarbības 

modeļus, var būt mazāki nekā vertikāli 

integrēto operatoru izraisītie apdraudējumi, 

ar nosacījumu, ka uzņēmējdarbības 

modelis, kas paredz darbību tikai 

vairumtirdzniecības tirgos, ir patiess un 

nav stimulu diskriminācijai starp 

lejupējiem pakalpojumu sniedzējiem. 

Tāpēc regulatīvajai reakcijai vajadzētu 

paredzēt salīdzinoši mazāku iejaukšanos. 
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modelis, kas paredz darbību tikai 

vairumtirdzniecības tirgos, ir patiess un 

nav stimulu diskriminācijai starp 

lejupējiem pakalpojumu sniedzējiem. 

Tāpēc regulatīvajai reakcijai vajadzētu 

paredzēt salīdzinoši mazāku iejaukšanos. 

No otras puses, valsts regulatīvajām 

iestādēm jābūt iespējai iejaukties, ja 

radušās konkurences problēmas, kas kaitē 

galalietotājiem. 

No otras puses, valsts regulatīvajām 

iestādēm jābūt iespējai iejaukties, ja 

radušās konkurences problēmas, kas kaitē 

galalietotājiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   284 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

191. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(191) Lai vienkāršotu galalietotāju 

interesēs esošo pāreju no mantotajiem vara 

kabeļu tīkliem uz nākamās paaudzes 

tīkliem, valsts regulatīvajām iestādēm 

vajadzētu būt iespējai uzraudzīt tīkla 

operatoru pašiniciatīvas šajā ziņā un 

vajadzības gadījumā izveidot atbilstīgu 

pārejas procesu, piemēram, šādā nolūkā 

izmantojot iepriekšēju paziņošanu, 

pārredzamību un pieņemamus 

salīdzināmus piekļuves produktus, tiklīdz 

ir skaidri apliecināts tīkla īpašnieka 

nodoms un gatavība izbeigt vara kabeļu 

tīklu ekspluatāciju. Lai novērstu pārejas 

nepamatotu aizkavēšanos, valsts 

regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt 

pilnvarām atcelt ar vara kabeļu tīkliem 

saistītos piekļuves pienākumus, tiklīdz ir 

izveidots atbilstīgs pārejas process. 

(191) Lai vienkāršotu galalietotāju 

interesēs esošo pāreju no mantotajiem vara 

kabeļu tīkliem uz nākamās paaudzes 

tīkliem, valsts regulatīvajām iestādēm 

vajadzētu būt iespējai uzraudzīt tīkla 

operatoru pašiniciatīvas šajā ziņā un 

vajadzības gadījumā izveidot atbilstīgu 

pārejas procesu, piemēram, šādā nolūkā 

izmantojot iepriekšēju paziņošanu, termiņa 

noteikšanu, pārredzamību un pieņemamus 

līdzvērtīgus piekļuves produktus, tiklīdz ir 

skaidri apliecināts tīkla īpašnieka nodoms 

un gatavība izbeigt vara kabeļu tīklu 

ekspluatāciju. Lai novērstu pārejas 

nepamatotu aizkavēšanos, valsts 

regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt 

pilnvarām atcelt ar vara kabeļu tīkliem 

saistītos piekļuves pienākumus, tiklīdz ir 

izveidots atbilstīgs pārejas process. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 
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Grozījums Nr.   285 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

223. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(223) Lai efektīvi atbalstītu preču un 

pakalpojumu brīvu apriti un personu brīvu 

pārvietošanos Savienībā, vajadzētu būt 

iespējai konkrētus valsts numerācijas 

resursus, it sevišķi konkrētus 

neģeogrāfiskus numurus, izmantot 

eksteritoriāli, proti, ārpus piešķirošās 

dalībvalsts teritorijas visā Savienības 

teritorijā. Paturot prātā ievērojamo 

krāpšanas risku, kas saistīts ar starppersonu 

sakariem, šāda eksteritoriāla izmantošana 

būtu jāatļauj elektronisko sakaru 

pakalpojumiem, izņemot starppersonu 

sakaru pakalpojumus. Tāpēc dalībvalstīm 

būtu jānodrošina, ka attiecīgie valsts 

tiesību akti, it sevišķi patērētāju 

aizsardzības noteikumi un citi ar numuru 

izmantošanu saistīti noteikumi, tiek 

izpildīti neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī 

piešķirtas tiesības lietot numurus. Tā 

rezultātā valsts regulatīvajai iestādei un 

citām kompetentajām iestādēm 

dalībvalstīs, kurās lieto numuru, vajadzētu 

būt kompetencei piemērot savas valsts 

tiesību aktus uzņēmumam, kuram piešķirts 

numurs. Turklāt minēto dalībvalstu valsts 

regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt 

iespējai prasīt no valsts regulatīvās 

iestādes, kura ir atbildīga par numura 

piešķiršanu, palīdzību to noteikumu 

izpildes nodrošināšanā, kas ir piemērojami 

dalībvalstīs, kurās izmanto numuru. 

Šādiem palīdzības pasākumiem būtu 

jāietver atturošas sankcijas, jo īpaši 

paredzot iespēju nopietna pārkāpuma 

gadījumā anulēt numuru eksteritoriālas 

lietošanas tiesības, kas piešķirtas 

attiecīgajam uzņēmumam. Prasībām 

attiecībā uz eksteritoriālu izmantošanu 

(223) Lai efektīvi atbalstītu preču un 

pakalpojumu brīvu apriti un personu brīvu 

pārvietošanos Savienībā, vajadzētu būt 

iespējai konkrētus valsts numerācijas 

resursus, it sevišķi konkrētus 

neģeogrāfiskus numurus, izmantot 

eksteritoriāli, proti, ārpus piešķirošās 

dalībvalsts teritorijas visā Savienības 

teritorijā. Paturot prātā ievērojamo 

krāpšanas risku, kas saistīts ar starppersonu 

sakariem, šāda eksteritoriāla izmantošana 

būtu jāatļauj elektronisko sakaru 

pakalpojumiem, izņemot starppersonu 

sakaru pakalpojumus. Tāpēc dalībvalstīm 

būtu jānodrošina, ka attiecīgie valsts 

tiesību akti, it sevišķi patērētāju 

aizsardzības noteikumi un citi ar numuru 

izmantošanu saistīti noteikumi, tiek 

izpildīti neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī 

piešķirtas tiesības lietot numurus. Tā 

rezultātā valsts regulatīvajai iestādei un 

citām kompetentajām iestādēm 

dalībvalstīs, kurās lieto numuru, vajadzētu 

būt kompetencei piemērot savas valsts 

tiesību aktus uzņēmumam, kuram piešķirts 

numurs. Turklāt minēto dalībvalstu valsts 

regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt 

iespējai prasīt no valsts regulatīvās 

iestādes, kura ir atbildīga par numura 

piešķiršanu, palīdzību to noteikumu 

izpildes nodrošināšanā, kas ir piemērojami 

dalībvalstīs, kurās izmanto numuru. 

Šādiem palīdzības pasākumiem būtu 

jāietver atturošas sankcijas, jo īpaši 

paredzot iespēju nopietna pārkāpuma 

gadījumā anulēt numuru eksteritoriālas 

lietošanas tiesības, kas piešķirtas 

attiecīgajam uzņēmumam. Tādēļ 

dalībvalstīm nevajadzētu uzlikt papildu 
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nevajadzētu skart dalībvalstu pilnvaras 

katrā atsevišķā gadījumā bloķēt piekļuvi 

numuriem vai pakalpojumiem, ja ir 

notikusi krāpšana vai ļaunprātīga 

izmantošana. Numuru eksteritoriālai 

izmantošanai nevajadzētu skart Savienības 

noteikumus, kas saistīti ar viesabonēšanas 

pakalpojumu sniegšanu, tostarp 

noteikumus, kas attiecas uz tādu 

viesabonēšanas pakalpojumu anomālas vai 

ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, 

kuriem piemērojams mazumtirdzniecības 

cenu regulējums un kuri gūst labumu no 

regulētiem vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas tarifiem. Dalībvalstīm 

joprojām vajadzētu būt iespējai slēgt īpašus 

nolīgumus ar trešām valstīm par 

numerācijas resursu eksteritoriālu 

izmantošanu. 

prasības attiecībā uz šādu numuru 

eksteritoriālu izmantošanu, jo tas kavētu to 

pārrobežu izmantošanu un radītu šķērsli 

iekšējā tirgus izveidei, neskarot dalībvalstu 

pilnvaras katrā atsevišķā gadījumā bloķēt 

piekļuvi numuriem vai pakalpojumiem, ja 

ir notikusi krāpšana vai ļaunprātīga 

izmantošana. Numuru eksteritoriālai 

izmantošanai nevajadzētu skart Savienības 

noteikumus, kas saistīti ar viesabonēšanas 

pakalpojumu sniegšanu, tostarp 

noteikumus, kas attiecas uz tādu 

viesabonēšanas pakalpojumu anomālas vai 

ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, 

kuriem piemērojams mazumtirdzniecības 

cenu regulējums un kuri gūst labumu no 

regulētiem vairumtirdzniecības 

viesabonēšanas tarifiem. Dalībvalstīm 

joprojām vajadzētu būt iespējai slēgt īpašus 

nolīgumus ar trešām valstīm par 

numerācijas resursu eksteritoriālu 

izmantošanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta 

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   286 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

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 

galalietotājam, piemēram, saistībā ar 

maksām, tarifiem, datu apjoma 

ierobežojumiem, datu pārraides ātrumu, 

(246) Visas pakalpojumu sniedzēju, kuri 

nodrošina publiski pieejamus elektronisko 

sakaru pakalpojumus, izņemot 

numurneatkarīgus starppersonu sakaru 

pakalpojumus, ierosinātas līgumu 

nosacījumu izmaiņas, kuras kaitē 

galalietotājam, piemēram, saistībā ar 

maksām, tarifiem, datu apjoma 

ierobežojumiem, datu pārraides ātrumu, 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   287 

Morten Helveg Petersen 

 

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 

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. 

(254) Saskaņā ar mērķiem, kas izklāstīti 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un 

Apvienoto Nāciju Konvencijā par invalīdu 

tiesībām, tiesiskajam regulējumam ir 

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 neatkarīgi no viņu 

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. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   288 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Direktīvas priekšlikums 

259. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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(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 

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. 

(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 

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, ja 

iespējams, 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. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   289 

Pervenche Berès, Edouard Martin 
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Direktīvas priekšlikums 

265. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(265) Galalietotājiem būtu jādod 

sadarbspējas garantijas attiecībā uz visu 

aprīkojumu, ko pārdod Savienībā ciparu 

televīzijas uztveršanai. Dalībvalstīm būtu 

jāspēj pieprasīt obligātus saskaņotus 

standartus attiecībā uz šādu aprīkojumu. 

Šādi standarti laiku pa laikam būtu 

jāpielāgo, ņemot vērā tehnoloģijas un 

tirgus attīstību. 

(265) Galalietotājiem būtu jādod 

sadarbspējas garantijas attiecībā uz visu 

aprīkojumu, ko pārdod Savienībā ciparu 

televīzijas un radio 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. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   290 

Pervenche Berès 

 

Direktīvas priekšlikums 

266.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (266a) Lai klausītājiem sniegtu iespēju 

izmantot radio pakalpojumus visā Eiropā, 

neatkarīgi no dažādās dalībvalstīs 

izmantotajiem pārraides standartiem 

radio aparātiem, tai skaitā 

transportlīdzekļiem paredzētajiem 

aparātiem, jāspēj uztvert radio, izmantojot 

analogo vai digitālo apraidi un/vai IP 

tīklus. Tādējādi tiks nodrošināts tas, ka 

sadarbspēja, kas pašreiz balstās uz 

FM radio, tiek uzturēta digitālajā 

laikmetā. Tiks arī uzlabota sabiedrības 

drošība, sniedzot klausītājiem iespēju 

neatkarīgi no izmantotās tehnoloģijas gan 

mājās, gan transportlīdzekļos saņemt 

steidzamu informāciju un informāciju 

saistībā ar ceļiem, ja tie ceļo pa Savienību. 

Or. fr 
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Grozījums Nr.   291 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

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 

tās pietiekami veicinātu efektīvus 

ieguldījumus infrastruktūrā. Saistības 

būtu regulāri jāpārskata vismaz reizi piecos 

gados, lai tās neatpaliktu no tehnoloģiju un 

tirgus attīstības tempa un lai nodrošinātu to 

nepārtrauktu samērīgumu ar 

īstenojamajiem mērķiem. Attiecīgos 

gadījumos saistībās būtu jāiekļauj 

noteikumi par atbilstīgu atlīdzību. 

(269) Dalībvalstīm būtu jāspēj noteikt 

atbilstīgas saistības uzņēmumiem, kas ir to 

jurisdikcijā, likumīgas sabiedriskās 

kārtības apsvērumu interesēs, lai sasniegtu 

vispārējo interešu mērķus, ko skaidri 

definējušas dalībvalstis saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem, un tās ir 

samērīgas un pārskatāmas. Saistības, kas 

jāievēro, var piemērot konkrētiem radio un 

audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumu 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. 

Šiem pasākumiem jāietver konkrēto 

pakalpojumu saņemšanas laba kvalitāte. 

Dalībvalstīm būtu objektīvi jāpamato savos 

valsts tiesību aktos uzliktās saistības, kas 

jāievēro, nolūkā nodrošināt, ka šīs saistības 

ir pārredzamas, samērīgas un skaidri 

noteiktas. Saistības būtu regulāri jāpārskata 

vismaz reizi piecos gados, lai tās 

neatpaliktu no tehnoloģiju un tirgus 

attīstības tempa un lai nodrošinātu to 

nepārtrauktu samērīgumu ar 

īstenojamajiem mērķiem. Attiecīgos 

gadījumos saistībās būtu jāiekļauj 

noteikumi par atbilstīgu atlīdzību. 

Visas saistības, kas jāievēro, tiek 

izstrādātas individuāli un nekādā 

gadījumā neskar autortiesību īpašnieku 

tiesības vai blakustiesības saņemt taisnīgu 

atlīdzību par savu darbu vai aizsargāto 

darbu izmantošanu attiecīgā tīklā. 



 

PE602.947v01-00 150/154 AM\1122801LV.docx 

LV 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   292 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

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 

raidījumu uztveršanai. Saistības, kas 

jāievēro, var iekļaut tādu pakalpojumu 

pārraidīšanu, kuri īpaši paredzēti, lai 

lietotājiem invalīdiem nodrošinātu 

atbilstīgu piekļuvi. Tādējādi papildu 

pakalpojumi ietver, cita starpā, 

pakalpojumus, kuri paredzēti, lai uzlabotu 

pieejamību galalietotājiem invalīdiem, 

tādus kā videoteksts, subtitri, audioapraksts 

un surdotulkojums. Tāpēc, ka aizvien 

plašāk tiek nodrošināti un uztverti 

hibrīdtelevīzijas pakalpojumi un 

elektroniskie raidījumu apraksti vēl 

joprojām ir svarīgi lietotāju izvēlei, 

saistībās, kas jāievēro, var iekļaut tādu ar 

raidījumu saistītu datu pārraidīšanu, kuri 

atbalsta šīs funkcijas. 

(270) Saistības, kas jāievēro, būtu 

neitrāli jāpiemēro tehnoloģiskajam 

plānam, ņemot vērā plašsaziņas līdzekļu 

izplatīšanas sistēmu pastāvīgo attīstību un 

patēriņa tendences. Elektronisko sakaru 
tīkli un pakalpojumi un pakalpojumi, ko 

izmanto radio raidījumu pārraidīšanai vai 

audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumu sniegšanai sabiedrībai, 

iekļauj kabeļus, IPTV, satelītu un zemes 

sakaru pārraides tīklus. Tie var arī ietvert 

citus tīklus un pakalpojumus tiktāl, ciktāl 

būtisks galalietotāju skaits izmanto tos, lai 

uztvertu radio raidījumus vai saņemtu 

audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumus. 

Saistībā ar to, izstrādājot kritērijus, kas 

atbilst jēdzienam „būtisks galalietotāju 

skaits”, cita starpā jāņem vērā tehnoloģiju 

attīstība un konkrētu galapatērētāju 

grupu patēriņa modeļi. 
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 un citu navigācijas 

iespēju apraksti vēl joprojām ir svarīgi 

lietotāju izvēlei, saistībās, kas jāievēro, var 

iekļaut tādu ar raidījumu saistītu datu 

pārraidīšanu, kuri atbalsta šīs funkcijas. 
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Ar šīm prasībām, kas jāievēro, 

galalietotājiem jānodrošina piekļuve 

hibrīdtelevīzijas pakalpojumiem, kas var 

ietvert audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumus, radio un audio 

pakalpojumus, interaktīvos 

pakalpojumus, kuru ietvaros tiek 

piedāvātas lietojumprogrammas, spēles, 

balsošana, klipi, teksts, attēli, ilustrācijas 

un grafika. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   293 

Eva Kaili 

 

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 

raidījumu uztveršanai. Saistības, kas 

jāievēro, var iekļaut tādu pakalpojumu 

pārraidīšanu, kuri īpaši paredzēti, lai 

lietotājiem invalīdiem nodrošinātu 

atbilstīgu piekļuvi. Tādējādi papildu 

pakalpojumi ietver, cita starpā, 

pakalpojumus, kuri paredzēti, lai uzlabotu 

pieejamību galalietotājiem invalīdiem, 

tādus kā videoteksts, subtitri, audioapraksts 

un surdotulkojums. Tāpēc, ka aizvien 

plašāk tiek nodrošināti un uztverti 

hibrīdtelevīzijas pakalpojumi un 

elektroniskie raidījumu apraksti vēl 

joprojām ir svarīgi lietotāju izvēlei, 

saistībās, kas jāievēro, var iekļaut tādu ar 

raidījumu saistītu datu pārraidīšanu, kuri 

atbalsta šīs funkcijas. 

(270) Saistības, ka jāievēro, vajadzētu 

piemērot tehnoloģiski neitrālā veidā, 

ņemot vērā straujo attīstību plašsaziņas 

līdzekļu izplatīšanas sistēmās un patēriņa 

tendencēs. 

 Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi, 

ko izmanto radio pārraidīšanai vai 
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audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumu sniegšanai sabiedrībai, 

iekļauj kabeļus, IPTV, satelītu un zemes 

sakaru pārraides tīklus. Tie var arī ietvert 

citus tīklus un pakalpojumus tiktāl, ciktāl 

būtisks galalietotāju skaits tos izmanto 

radio un televīzijas raidījumu uztveršanai. 

Nosakot kritērijus, pēc kuriem šajā 

kontekstā izvērtē, kas ir „būtisks 

galalietotāju skaits”, varētu ņemt vērā arī 

jaunumus tehnoloģiju jomā un konkrētu 

galalietotāju grupu patēriņa tendences. 

Saistības, kas jāievēro, var iekļaut tādu 

pakalpojumu pārraidīšanu, kuri īpaši 

paredzēti, lai lietotājiem invalīdiem 

nodrošinātu atbilstīgu piekļuvi. Tādējādi 

papildu pakalpojumi ietver, cita starpā, 

pakalpojumus, kuri paredzēti, lai uzlabotu 

pieejamību galalietotājiem invalīdiem, 

tādus kā videoteksts, subtitri, audioapraksts 

un surdotulkojums. Tāpēc, ka aizvien 

plašāk tiek nodrošināti un uztverti 

hibrīdtelevīzijas pakalpojumi un 

elektroniskie raidījumu apraksti un citas 

navigācijas iekārtas ir svarīgas lietotāju 

izvēlei, saistībās, kas jāievēro, var iekļaut 

tādu ar raidījumu saistītu datu pārraidīšanu, 

kuri atbalsta šīs funkcijas. Saistībām, kas 

jāievēro, vajadzētu visiem galalietotājiem 

nodrošināt piekļuvi hibrīdtelevīzijas 

pakalpojumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   294 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

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 

(270) Saistības, ka jāievēro, vajadzētu 

piemērot tehnoloģiski neitrālā veidā, 

ņemot vērā straujo attīstību plašsaziņas 

līdzekļu izplatīšanas sistēmās un patēriņa 
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arī ietvert citus tīklus tiktāl, ciktāl būtisks 

galalietotāju skaits izmanto šādus tīklus kā 

galveno līdzekli radio un televīzijas 

raidījumu uztveršanai. Saistības, kas 

jāievēro, var iekļaut tādu pakalpojumu 

pārraidīšanu, kuri īpaši paredzēti, lai 

lietotājiem invalīdiem nodrošinātu 

atbilstīgu piekļuvi. Tādējādi papildu 

pakalpojumi ietver, cita starpā, 

pakalpojumus, kuri paredzēti, lai uzlabotu 

pieejamību galalietotājiem invalīdiem, 

tādus kā videoteksts, subtitri, audioapraksts 

un surdotulkojums. Tāpēc, ka aizvien 

plašāk tiek nodrošināti un uztverti 

hibrīdtelevīzijas pakalpojumi un 

elektroniskie raidījumu apraksti vēl 

joprojām ir svarīgi lietotāju izvēlei, 

saistībās, kas jāievēro, var iekļaut tādu ar 

raidījumu saistītu datu pārraidīšanu, kuri 

atbalsta šīs funkcijas. 

tendencēs. 

 Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi, 

ko izmanto radio pārraidīšanai vai 

audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumu sniegšanai sabiedrībai, 

iekļauj kabeļus, IPTV, satelītu un zemes 

sakaru pārraides tīklus. Tie var arī ietvert 

citus tīklus un pakalpojumus tiktāl, ciktāl 

būtisks galalietotāju skaits tos izmanto 

radio un televīzijas raidījumu uztveršanai. 

Nosakot kritērijus, pēc kuriem šajā 

kontekstā izvērtē, kas ir „būtisks 

galalietotāju skaits”, varētu ņemt vērā arī 

jaunumus tehnoloģiju jomā un konkrētu 

galalietotāju grupu patēriņa tendences. 

Saistības, kas jāievēro, var iekļaut tādu 

pakalpojumu pārraidīšanu, kuri īpaši 

paredzēti, lai lietotājiem invalīdiem 

nodrošinātu atbilstīgu piekļuvi. Tādējādi 

papildu pakalpojumi ietver, cita starpā, 

pakalpojumus, kuri paredzēti, lai uzlabotu 

pieejamību galalietotājiem invalīdiem, 

tādus kā videoteksts, subtitri, audioapraksts 

un surdotulkojums. Tāpēc, ka aizvien 

plašāk tiek nodrošināti un uztverti 

hibrīdtelevīzijas pakalpojumi un 

elektroniskie raidījumu apraksti un citas 

navigācijas iekārtas ir svarīgas lietotāju 

izvēlei, saistībās, kas jāievēro, var iekļaut 
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tādu ar raidījumu saistītu datu pārraidīšanu, 

kuri atbalsta šīs funkcijas. Saistībām, kas 

jāievēro, vajadzētu visiem galalietotājiem 

nodrošināt piekļuvi hibrīdtelevīzijas 

pakalpojumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   295 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Direktīvas priekšlikums 

270. a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (270a) Jēdziens „elektroniskie raidījumu 

apraksti” izprotams dinamiski, jo notiek 

pastāvīga tehnoloģiju attīstība un 

prezentācijas un navigācijas iekārtu 

attīstība tīklos, ko izmanto radio vai 

audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu un 

hibrīdtelevīzijas pakalpojumu 

izplatīšanai; jāņem vērā arī šo 

pakalpojumu attīstība. 

Or. fr 

 


