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Grozījums Nr.   833 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

65. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) visus attiecīgos konkurences 

ierobežojumus, tostarp 

mazumtirdzniecības līmenī, neatkarīgi no 

tā, vai par šādu ierobežojumu avotu 

uzskata elektronisko sakaru tīklus, 

elektronisko sakaru pakalpojumus vai citu 

veidu pakalpojumus vai lietotnes, kas ir 

salīdzināmas no galalietotāja viedokļa, un 

neatkarīgi no tā, vai šādi ierobežojumi ir 

daļa no attiecīgā tirgus; 

b) būtisku attiecīgo konkurences 

ierobežojumu neesamību, tostarp 

mazumtirdzniecības līmenī, neatkarīgi no 

tā, vai par šādu ierobežojumu avotu 

uzskata elektronisko sakaru tīklus, 

elektronisko sakaru pakalpojumus vai citu 

veidu pakalpojumus vai lietotnes, kas ir 

salīdzināmas no galalietotāja viedokļa, un 

neatkarīgi no tā, vai šādi ierobežojumi ir 

daļa no attiecīgā tirgus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   834 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Direktīvas priekšlikums 

65. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) citu veidu regulējumu vai 

pasākumus, kas attiecīgajā laikposmā ir 

noteikti attiecīgajā tirgū vai saistītajā 

mazumtirdzniecības tirgū vai tirgos un 

ietekmē šos tirgus, tostarp bez 

ierobežojumiem – saskaņā ar 44., 58. un 

59. pantu noteiktos pienākumus; un 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Komisijas priekšlikums atvieglo BIT režīmu. Trīs kritēriju tests, kas aprakstīts kodeksa 

projektā, atšķiras no testa versijas, kuru VRI sekmīgi izmanto pēdējos 15 gadus un kura 

izklāstīta Ieteikumā 2014/710/ES. 
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Grozījums Nr.   835 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda 

 

Direktīvas priekšlikums 

65. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) citu veidu regulējumu vai 

pasākumus, kas attiecīgajā laikposmā ir 

noteikti attiecīgajā tirgū vai saistītajā 

mazumtirdzniecības tirgū vai tirgos un 

ietekmē šos tirgus, tostarp bez 

ierobežojumiem – saskaņā ar 44., 58. un 

59. pantu noteiktos pienākumus; un 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   836 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

65. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) citu veidu regulējumu vai 

pasākumus, kas attiecīgajā laikposmā ir 

noteikti attiecīgajā tirgū vai saistītajā 

mazumtirdzniecības tirgū vai tirgos un 

ietekmē šos tirgus, tostarp bez 

ierobežojumiem – saskaņā ar 44., 58. un 

59. pantu noteiktos pienākumus; un 

c) citu veidu regulējumu vai 

pasākumus, kas attiecīgajā laikposmā ir 

noteikti attiecīgajā tirgū vai saistītajā 

mazumtirdzniecības tirgū vai tirgos un 

ietekmē šos tirgus, tostarp bez 

ierobežojumiem – saskaņā ar 44., 58. un 

59. pantu noteiktos pienākumus, kas nav 

pietiekami, lai pienācīgi labotu 

konstatēto(-ās) tirgus nepilnību(-as); un 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   837 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda 
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Direktīvas priekšlikums 

65. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) regulējumu, kas noteikts citos 

attiecīgajos tirgos, pamatojoties uz šo 

pantu. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   838 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Direktīvas priekšlikums 

65. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) regulējumu, kas noteikts citos 

attiecīgajos tirgos, pamatojoties uz šo 

pantu. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Jāizvairās no tā, lai netiktu ierobežota VRI spēja piemērot noteikumus. Uzsvars uz 

komerclīgumiem apdraud BIT režīmu, jo tas ir saistīts ar solījumu atcelt ierobežojumus un 

ilgtermiņā var veicināt cieši noslēgtu oligopolu veidošanos. Mums būtu rūpīgi jāizvērtē, vai 

sekmīgi funkcionējoša BIT režīma atvieglošana ir lietderīga iedzīvotājiem. 

 

Grozījums Nr.   839 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

65. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) regulējumu, kas noteikts citos 

attiecīgajos tirgos, pamatojoties uz šo 

pantu. 

d) regulējumu, kas noteikts citos 

attiecīgajos tirgos, pamatojoties uz šo 

pantu, kas nav pietiekams, lai pienācīgi 

labotu konstatēto(-ās) tirgus nepilnību(-
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as). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   840 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Direktīvas priekšlikums 

65. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja valsts regulatīvā iestāde nosaka, 

ka attiecīgajā tirgū reglamentējošo 

pienākumu uzlikšana saskaņā ar šā panta 1. 

un 2. punktu ir pamatota, tā nosaka visus 

uzņēmumus, kam atsevišķi vai kopā ir 

būtiska ietekme minētajā attiecīgajā tirgū 

saskaņā ar 61. pantu. Valsts regulatīvā 

iestāde šādiem uzņēmumiem uzliek 

atbilstīgus īpašus reglamentējošus 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu vai uztur 

spēkā vai groza šādus pienākumus, ja tādi 

jau pastāv, gadījumā, kad tā uzskata, ka 

vienā vai vairākos mazumtirdzniecības 

tirgos nevaldītu efektīva konkurence, ja 

šādu pienākumu nebūtu. 

4. Ja valsts regulatīvā iestāde nosaka, 

ka attiecīgajā tirgū reglamentējošo 

pienākumu uzlikšana saskaņā ar šā panta 1. 

un 2. punktu ir pamatota, tā nosaka visus 

uzņēmumus, kam atsevišķi vai kopā ir 

būtiska ietekme vai kuri varētu būtiski 

traucēt efektīvai konkurencei minētajā 

attiecīgajā tirgū saskaņā ar 61. pantu. 

Valsts regulatīvā iestāde šādiem 

uzņēmumiem uzliek atbilstīgus īpašus 

reglamentējošus pienākumus saskaņā ar 

66. pantu vai uztur spēkā vai groza šādus 

pienākumus, ja tādi jau pastāv, gadījumā, 

kad tā uzskata, ka vienā vai vairākos tirgos 

nevaldītu efektīva konkurence, ja šādu 

pienākumu nebūtu. Ja tiek radīti būtiski 

traucējumi efektīvai konkurencei, valsts 

regulatīvā iestāde izvērtē attiecīgos lietas 

apstākļus, pienācīgi ņem vērā 

nepieciešamību nodrošināt 

proporcionalitāti, kā arī apsver iespēju 

pieņemt tiesiskās aizsardzības līdzekļus, 

kuri rada mazāko apgrūtinājumu. 

Or. en 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   841 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 



AM\1122811LV.docx 7/184 PE602.952v01-00 

 LV 

 

Direktīvas priekšlikums 

65. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja valsts regulatīvā iestāde nosaka, 

ka attiecīgajā tirgū reglamentējošo 

pienākumu uzlikšana saskaņā ar šā panta 1. 

un 2. punktu ir pamatota, tā nosaka visus 

uzņēmumus, kam atsevišķi vai kopā ir 

būtiska ietekme minētajā attiecīgajā tirgū 

saskaņā ar 61. pantu. Valsts regulatīvā 

iestāde šādiem uzņēmumiem uzliek 

atbilstīgus īpašus reglamentējošus 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu vai uztur 

spēkā vai groza šādus pienākumus, ja tādi 

jau pastāv, gadījumā, kad tā uzskata, ka 

vienā vai vairākos mazumtirdzniecības 

tirgos nevaldītu efektīva konkurence, ja 

šādu pienākumu nebūtu. 

4. Ja valsts regulatīvā iestāde nosaka, 

ka attiecīgajā tirgū reglamentējošo 

pienākumu uzlikšana saskaņā ar šā panta 1. 

un 2. punktu ir pamatota, tā nosaka visus 

uzņēmumus, kam atsevišķi vai kopā ir 

būtiska ietekme minētajā attiecīgajā tirgū 

saskaņā ar 61. pantu. Valsts regulatīvā 

iestāde šādiem uzņēmumiem uzliek 

atbilstīgus īpašus reglamentējošus 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu vai uztur 

spēkā vai groza šādus pienākumus, ja tādi 

jau pastāv, ja ir kumulatīvi izpildīti šādi 

kritēriji: 
a) vienā vai vairākos mazumtirdzniecības 

tirgos nevaldītu efektīva konkurence, ja 

šādu pienākumu nebūtu; un 

b) citos vairumtirdzniecības tirgos nav 

uzlikti pienākumi, kuri risina konstatēto 

konkurences problēmu attiecīgajā 

mazumtirdzniecības tirgū. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   842 

Fulvio Martusciello 

 

Direktīvas priekšlikums 

65. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja valsts regulatīvā iestāde nosaka, 

ka attiecīgajā tirgū reglamentējošo 

pienākumu uzlikšana saskaņā ar šā panta 1. 

un 2. punktu ir pamatota, tā nosaka visus 

uzņēmumus, kam atsevišķi vai kopā ir 

būtiska ietekme minētajā attiecīgajā tirgū 

saskaņā ar 61. pantu. Valsts regulatīvā 

iestāde šādiem uzņēmumiem uzliek 

atbilstīgus īpašus reglamentējošus 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu vai uztur 

4. Ja valsts regulatīvā iestāde nosaka, 

ka attiecīgajā tirgū reglamentējošo 

pienākumu uzlikšana saskaņā ar šā panta 1. 

un 2. punktu ir pamatota, tā nosaka visus 

uzņēmumus, kam atsevišķi vai kopā ir 

būtiska ietekme minētajā attiecīgajā tirgū 

saskaņā ar 61. pantu. Valsts regulatīvā 

iestāde šādiem uzņēmumiem uzliek 

atbilstīgus īpašus reglamentējošus 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu vai uztur 



PE602.952v01-00 8/184 AM\1122811LV.docx 

LV 

spēkā vai groza šādus pienākumus, ja tādi 

jau pastāv, gadījumā, kad tā uzskata, ka 

vienā vai vairākos mazumtirdzniecības 

tirgos nevaldītu efektīva konkurence, ja 

šādu pienākumu nebūtu. 

spēkā vai groza šādus pienākumus, ja tādi 

jau pastāv. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   843 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

65. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja valsts regulatīvā iestāde nosaka, 

ka attiecīgajā tirgū reglamentējošo 

pienākumu uzlikšana saskaņā ar šā panta 1. 

un 2. punktu ir pamatota, tā nosaka visus 

uzņēmumus, kam atsevišķi vai kopā ir 

būtiska ietekme minētajā attiecīgajā tirgū 

saskaņā ar 61. pantu. Valsts regulatīvā 

iestāde šādiem uzņēmumiem uzliek 

atbilstīgus īpašus reglamentējošus 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu vai uztur 

spēkā vai groza šādus pienākumus, ja tādi 

jau pastāv, gadījumā, kad tā uzskata, ka 

vienā vai vairākos mazumtirdzniecības 

tirgos nevaldītu efektīva konkurence, ja 

šādu pienākumu nebūtu. 

4. Ja valsts regulatīvā iestāde nosaka, 

ka attiecīgajā tirgū reglamentējošo 

pienākumu uzlikšana saskaņā ar šā panta 1. 

un 2. punktu ir pamatota, tā nosaka visus 

uzņēmumus, kam atsevišķi vai kopā ir 

būtiska ietekme minētajā attiecīgajā tirgū 

saskaņā ar 61. pantu. Valsts regulatīvā 

iestāde šādiem uzņēmumiem uzliek 

atbilstīgus īpašus reglamentējošus 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu vai uztur 

spēkā vai groza šādus pienākumus, ja tādi 

jau pastāv. 

Or. en 

Pamatojums 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets. This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 
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countries/regions with a strong cable footprint. In addition, retail competition of the kind 

where all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the 

long run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in 

competition could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. 

 

Grozījums Nr.   844 

Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

65. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja valsts regulatīvā iestāde nosaka, 

ka attiecīgajā tirgū reglamentējošo 

pienākumu uzlikšana saskaņā ar šā panta 1. 

un 2. punktu ir pamatota, tā nosaka visus 

uzņēmumus, kam atsevišķi vai kopā ir 

būtiska ietekme minētajā attiecīgajā tirgū 

saskaņā ar 61. pantu. Valsts regulatīvā 

iestāde šādiem uzņēmumiem uzliek 

atbilstīgus īpašus reglamentējošus 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu vai uztur 

spēkā vai groza šādus pienākumus, ja tādi 

jau pastāv, gadījumā, kad tā uzskata, ka 

vienā vai vairākos mazumtirdzniecības 

tirgos nevaldītu efektīva konkurence, ja 

šādu pienākumu nebūtu. 

4. Ja valsts regulatīvā iestāde nosaka, 

ka attiecīgajā tirgū reglamentējošo 

pienākumu uzlikšana saskaņā ar šā panta 1. 

un 2. punktu ir pamatota, tā nosaka visus 

uzņēmumus, kam atsevišķi vai kopā ir 

būtiska ietekme minētajā attiecīgajā tirgū 

saskaņā ar 61. pantu. Valsts regulatīvā 

iestāde šādiem uzņēmumiem uzliek 

atbilstīgus īpašus reglamentējošus 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu vai uztur 

spēkā vai groza šādus pienākumus, ja tādi 

jau pastāv. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir svītrot atsauci uz mazumtirdzniecības tirgiem, ņemot vērā to, ka 

konkurence ir cieši saistīta ar vairumtirdzniecības tirgu pieejamības nosacījumiem. 

 

Grozījums Nr.   845 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Direktīvas priekšlikums 

65. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja valsts regulatīvā iestāde nosaka, 

ka attiecīgajā tirgū reglamentējošo 

4. Ja valsts regulatīvā iestāde nosaka, 

ka attiecīgajā tirgū reglamentējošo 
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pienākumu uzlikšana saskaņā ar šā panta 1. 

un 2. punktu ir pamatota, tā nosaka visus 

uzņēmumus, kam atsevišķi vai kopā ir 

būtiska ietekme minētajā attiecīgajā tirgū 

saskaņā ar 61. pantu. Valsts regulatīvā 

iestāde šādiem uzņēmumiem uzliek 

atbilstīgus īpašus reglamentējošus 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu vai uztur 

spēkā vai groza šādus pienākumus, ja tādi 

jau pastāv, gadījumā, kad tā uzskata, ka 

vienā vai vairākos mazumtirdzniecības 

tirgos nevaldītu efektīva konkurence, ja 

šādu pienākumu nebūtu. 

pienākumu uzlikšana saskaņā ar šā panta 1. 

un 2. punktu ir pamatota, tā nosaka visus 

uzņēmumus, kam atsevišķi vai kopā ir 

būtiska ietekme minētajā attiecīgajā tirgū 

saskaņā ar 61. pantu. Valsts regulatīvā 

iestāde šādiem uzņēmumiem uzliek 

atbilstīgus īpašus reglamentējošus 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu vai uztur 

spēkā vai groza šādus pienākumus, ja tādi 

jau pastāv. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir izvairīties no uzsvara uz mazumtirdzniecības tirgu, jo konkurences 

tvēruma sašaurināšana līdz mazumtirdzniecības līmenim varētu radīt lielu neskaidrību. 

 

Grozījums Nr.   846 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

65. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja valsts regulatīvā iestāde nosaka, 

ka attiecīgajā tirgū reglamentējošo 

pienākumu uzlikšana saskaņā ar šā panta 1. 

un 2. punktu ir pamatota, tā nosaka visus 

uzņēmumus, kam atsevišķi vai kopā ir 

būtiska ietekme minētajā attiecīgajā tirgū 

saskaņā ar 61. pantu. Valsts regulatīvā 

iestāde šādiem uzņēmumiem uzliek 

atbilstīgus īpašus reglamentējošus 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu vai uztur 

spēkā vai groza šādus pienākumus, ja tādi 

jau pastāv, gadījumā, kad tā uzskata, ka 

vienā vai vairākos mazumtirdzniecības 

tirgos nevaldītu efektīva konkurence, ja 

šādu pienākumu nebūtu. 

4. Ja valsts regulatīvā iestāde nosaka, 

ka attiecīgajā tirgū reglamentējošo 

pienākumu uzlikšana saskaņā ar šā panta 1. 

un 2. punktu ir pamatota, tā nosaka visus 

uzņēmumus, kam atsevišķi vai kopā ir 

būtiska ietekme minētajā attiecīgajā tirgū 

saskaņā ar 61. pantu. Valsts regulatīvā 

iestāde šādiem uzņēmumiem uzliek 

atbilstīgus īpašus reglamentējošus 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu vai uztur 

spēkā vai groza šādus pienākumus, ja tādi 

jau pastāv. 

Or. en 
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Grozījums Nr.   847 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Direktīvas priekšlikums 

65. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja valsts regulatīvā iestāde nosaka, 

ka attiecīgajā tirgū reglamentējošo 

pienākumu uzlikšana saskaņā ar šā panta 1. 

un 2. punktu ir pamatota, tā nosaka visus 

uzņēmumus, kam atsevišķi vai kopā ir 

būtiska ietekme minētajā attiecīgajā tirgū 

saskaņā ar 61. pantu. Valsts regulatīvā 

iestāde šādiem uzņēmumiem uzliek 

atbilstīgus īpašus reglamentējošus 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu vai uztur 

spēkā vai groza šādus pienākumus, ja tādi 

jau pastāv, gadījumā, kad tā uzskata, ka 

vienā vai vairākos mazumtirdzniecības 

tirgos nevaldītu efektīva konkurence, ja 

šādu pienākumu nebūtu. 

4. Ja valsts regulatīvā iestāde nosaka, 

ka reglamentējošo pienākumu uzlikšana 

saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu ir 

pamatota, tā nosaka: 

a) visus uzņēmumus, kam atsevišķi vai 

kopā ir būtiska ietekme minētajā attiecīgajā 

tirgū saskaņā ar 61. panta 2. punktu, vai, 

ja tādu nav, — 

b) uzņēmumus, kam vienpusēji ir ietekme 

attiecīgajā tirgū saskaņā ar 61. panta 

3. punktu. 

Valsts regulatīvā iestāde šādiem 

uzņēmumiem uzliek atbilstīgus īpašus 

reglamentējošus pienākumus vai uztur 

spēkā vai groza šādus pienākumus, ja tādi 

jau pastāv. 

Or. en 

Pamatojums 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets.This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. addition, retail competition of the kind where 

all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long 

run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. Furthermore, we 

should place a finding of UMP on the comparable position as a finding of SMP. 
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Grozījums Nr.   848 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 

65. pants – 5. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) piecos gados pēc iepriekšējā 

pasākuma pieņemšanas, ja valsts regulatīvā 

iestāde ir noteikusi attiecīgo tirgu un 

secinājusi, kuriem uzņēmumiem ir būtiska 

ietekme tirgū Izņēmuma kārtā šo piecu 

gadu laikposmu var pagarināt uz, ilgākais, 

vēl vienu gadu, ja valsts regulatīvā iestāde 

ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms šā piecu 

gadu laikposma beigām Komisijai ir 

paziņojusi pamatotu pagarinājuma 

ierosinājumu un Komisija nav to 

noraidījusi mēneša laikā pēc tam, kad 

pagarinājums paziņots; 

a) piecos gados pēc iepriekšējā 

pasākuma pieņemšanas, ja valsts regulatīvā 

iestāde ir noteikusi attiecīgo tirgu un 

secinājusi, kuriem uzņēmumiem ir būtiska 

ietekme tirgū. Izņēmuma kārtā šo piecu 

gadu laikposmu var pagarināt uz, ilgākais, 

vēl trim gadiem, ja valsts regulatīvā iestāde 

ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms šā piecu 

gadu laikposma beigām Komisijai ir 

paziņojusi pamatotu pagarinājuma 

ierosinājumu un Komisija nav to 

noraidījusi mēneša laikā pēc tam, kad 

pagarinājums paziņots; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   849 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

65. pants – 6.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Ja nākotnē vērstā perspektīvā 

paredzams, ka vienā un tajā pašā 

mazumtirdzniecības tirgū darbosies — vai 

varētu darboties — un noturīgi konkurēs 

trīs piekļuves tīkla operatori, valsts 

regulatīvās iestādes nenosaka operatoru 

kā tādu, kuram ir būtiska ietekme tirgū. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   850 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 
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Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

66. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja operators saskaņā ar šīs 

direktīvas 65. pantu veiktās tirgus analīzes 

rezultātā ir izraudzīts kā tāds operators, 

kuram ir būtiska ietekme konkrētā tirgū, 

valsts regulatīvajām iestādēm vajadzētu 

būt iespējai atbilstīgi uzlikt jebkurus 

pienākumus, kas minēti šīs direktīvas 67. 

līdz 75. un 77. pantā. 

2. Ja operators saskaņā ar šīs 

direktīvas 65. pantu veiktās tirgus analīzes 

rezultātā ir izraudzīts kā tāds operators, 

kuram ir būtiska ietekme konkrētā tirgū, 

valsts regulatīvās iestādes uzliek jebkurus 

pienākumus, kas minēti šīs direktīvas 67. 

līdz 75. un 77. pantā. 

Or. en 

Pamatojums 

Komisijas priekšlikums paredz iespēju VRI izvēlēties — veikt vai neveikt pasākumus, lai 

risinātu BIT radītās problēmas. Šādi noteikumi apdraud BIT režīmu, paredzot iespēju VRI 

pieņemt lēmumu nerīkoties. 

 

Grozījums Nr.   851 

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

Nica, Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

66. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja operators saskaņā ar šīs 

direktīvas 65. pantu veiktās tirgus analīzes 

rezultātā ir izraudzīts kā tāds operators, 

kuram ir būtiska ietekme konkrētā tirgū, 

valsts regulatīvajām iestādēm vajadzētu 

būt iespējai atbilstīgi uzlikt jebkurus 

pienākumus, kas minēti šīs direktīvas 67. 

līdz 75. un 77. pantā. 

2. Ja operators saskaņā ar šīs 

direktīvas 65. pantu veiktās tirgus analīzes 

rezultātā ir izraudzīts kā tāds operators, 

kuram ir būtiska ietekme konkrētā tirgū, 

valsts regulatīvās iestādes uzliek jebkurus 

pienākumus, kas minēti šīs direktīvas 67. 

līdz 75. un 77. pantā. 

Or. en 

Pamatojums 

Komisijas priekšlikums paredz iespēju VRI izvēlēties — veikt vai neveikt pasākumus, lai 

risinātu BIT radītās problēmas. Šādi noteikumi apdraud BIT režīmu, paredzot iespēju VRI 
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pieņemt lēmumu nerīkoties. 

 

Grozījums Nr.   852 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Direktīvas priekšlikums 

66. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Saskaņā ar šo pantu uzliktie 

pienākumi ir pamatoti ar noteiktās 

problēmas raksturu, it sevišķi 

mazumtirdzniecības līmenī un attiecīgā 

gadījumā ņemot vērā transnacionālā 

pieprasījuma noteikšanu saskaņā ar 

64. pantu. Tie ir samērīgi, ņemot vērā 

izmaksas un ieguvumus, un attaisnojami, 

ņemot vērā mērķus, kas noteikti saskaņā ar 

šīs direktīvas 3. pantu. Šādus pienākumus 

uzliek tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. 

un 32. pantu. 

4. Saskaņā ar šo pantu uzliktie 

pienākumi ir pamatoti ar noteiktās 

problēmas raksturu attiecīgajos tirgos, lai 

ilgtermiņā garantētu ilgtspējīgu 

konkurenci, un attiecīgā gadījumā ņemot 

vērā transnacionālā pieprasījuma 

noteikšanu saskaņā ar 64. pantu. Tie ir 

samērīgi, ņemot vērā izmaksas un 

ieguvumus, un attaisnojami, ņemot vērā 

mērķus, kas noteikti saskaņā ar šīs 

direktīvas 3. pantu. Šādus pienākumus 

uzliek tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. 

un 32. pantu. 

Gadījumos, kad uzskata, ka viens vai 

vairāki uzņēmumi būtiski traucē efektīvai 

konkurencei, valsts regulatīvās iestādes 

pienācīgi ņem vērā īpašos lietas apstākļus 

un apsver iespēju izmantot tiesiskās 

aizsardzības līdzekļus, kuri rada mazāko 

apgrūtinājumu, ņemot vērā to 

samērīgumu un iespējamos ieguvumus 

galalietotājiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Pret tādu uzņēmumu radīto ietekmi, kuri būtiski traucē efektīvai konkurencei, būtu jāvēršas 

samērīgi, piemērotos tiesiskās aizsardzības līdzekļus pielāgojot īpašajiem apstākļiem katrā 

tirgū un nodrošinot labākos rezultātus galalietotājiem. Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis 

grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   853 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 
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66. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Saskaņā ar šo pantu uzliktie 

pienākumi ir pamatoti ar noteiktās 

problēmas raksturu, it sevišķi 

mazumtirdzniecības līmenī un attiecīgā 

gadījumā ņemot vērā transnacionālā 

pieprasījuma noteikšanu saskaņā ar 

64. pantu. Tie ir samērīgi, ņemot vērā 

izmaksas un ieguvumus, un attaisnojami, 

ņemot vērā mērķus, kas noteikti saskaņā ar 

šīs direktīvas 3. pantu. Šādus pienākumus 

uzliek tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. 

un 32. pantu. 

4. Saskaņā ar šo pantu uzliktie 

pienākumi ir pamatoti ar noteiktās 

problēmas raksturu, it sevišķi 

mazumtirdzniecības līmenī. Tie ir 

samērīgi, ņemot vērā izmaksas un 

ieguvumus un jo īpaši ņemot vērā to, vai 

uzņēmums, kurš atzīts par tādu, kam ir 

būtiska ietekme tirgū, darbojas vienīgi 

vairumtirdzniecības līmenī, un 

attaisnojami, ņemot vērā mērķus, kas 

noteikti saskaņā ar šīs direktīvas 3. pantu. 

Šādus pienākumus uzliek tikai pēc 

apspriešanās saskaņā ar 23. un 32. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   854 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

66. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Saskaņā ar šo pantu uzliktie 

pienākumi ir pamatoti ar noteiktās 

problēmas raksturu, it sevišķi 

mazumtirdzniecības līmenī un attiecīgā 

gadījumā ņemot vērā transnacionālā 

pieprasījuma noteikšanu saskaņā ar 

64. pantu. Tie ir samērīgi, ņemot vērā 

izmaksas un ieguvumus, un attaisnojami, 

ņemot vērā mērķus, kas noteikti saskaņā ar 

šīs direktīvas 3. pantu. Šādus pienākumus 

uzliek tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. 

un 32. pantu. 

4. Saskaņā ar šo pantu uzliktie 

pienākumi ir pamatoti ar noteiktās 

problēmas raksturu vairumtirdzniecības 

vai mazumtirdzniecības līmenī un attiecīgā 

gadījumā ņemot vērā transnacionālā 

pieprasījuma noteikšanu saskaņā ar 

64. pantu. Tie ir samērīgi, ņemot vērā 

izmaksas un ieguvumus, un attaisnojami, 

ņemot vērā mērķus, kas noteikti saskaņā ar 

šīs direktīvas 3. pantu. Šādus pienākumus 

uzliek tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. 

un 32. pantu. 

Or. en 

Pamatojums 

Būtu jāizvairās no tā, ka uzsvars likts vienīgi uz mazumtirdzniecības tirgu. 
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Grozījums Nr.   855 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

66. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Saskaņā ar šo pantu uzliktie 

pienākumi ir pamatoti ar noteiktās 

problēmas raksturu, it sevišķi 

mazumtirdzniecības līmenī un attiecīgā 

gadījumā ņemot vērā transnacionālā 

pieprasījuma noteikšanu saskaņā ar 

64. pantu. Tie ir samērīgi, ņemot vērā 

izmaksas un ieguvumus, un attaisnojami, 

ņemot vērā mērķus, kas noteikti saskaņā ar 

šīs direktīvas 3. pantu. Šādus pienākumus 

uzliek tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. 

un 32. pantu. 

4. Saskaņā ar šo pantu uzliktie 

pienākumi ir pamatoti ar noteiktās 

problēmas raksturu un attiecīgā gadījumā 

ņemot vērā transnacionālā pieprasījuma 

noteikšanu saskaņā ar 64. pantu. Tie ir 

samērīgi, ņemot vērā izmaksas un 

ieguvumus, un attaisnojami, ņemot vērā 

mērķus, kas noteikti saskaņā ar šīs 

direktīvas 3. pantu. Šādus pienākumus 

uzliek tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. 

un 32. pantu. 

Or. en 

Pamatojums 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate 

that their intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would 

lead to the automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately 

lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in countries/regions with a strong cable 

footprint. In addition, retail competition of the kind where all retail providers are dependent 

on one wholesale provider is not sustainable in the long run and only amounts to ‘fake-

competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition could lead to higher prices 

and less innovation and choice for end-users. 

 

Grozījums Nr.   856 

Fulvio Martusciello 

 

Direktīvas priekšlikums 

66. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Saskaņā ar šo pantu uzliktie 4. Saskaņā ar šo pantu uzliktie 



AM\1122811LV.docx 17/184 PE602.952v01-00 

 LV 

pienākumi ir pamatoti ar noteiktās 

problēmas raksturu, it sevišķi 

mazumtirdzniecības līmenī un attiecīgā 

gadījumā ņemot vērā transnacionālā 

pieprasījuma noteikšanu saskaņā ar 

64. pantu. Tie ir samērīgi, ņemot vērā 

izmaksas un ieguvumus, un attaisnojami, 

ņemot vērā mērķus, kas noteikti saskaņā ar 

šīs direktīvas 3. pantu. Šādus pienākumus 

uzliek tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. 

un 32. pantu. 

pienākumi ir pamatoti ar noteiktās 

problēmas raksturu un attiecīgā gadījumā 

ņemot vērā transnacionālā pieprasījuma 

noteikšanu saskaņā ar 64. pantu. Tie ir 

samērīgi, ņemot vērā izmaksas un 

ieguvumus, un attaisnojami, ņemot vērā 

mērķus, kas noteikti saskaņā ar šīs 

direktīvas 3. pantu. Šādus pienākumus 

uzliek tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. 

un 32. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   857 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Direktīvas priekšlikums 

66. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Saskaņā ar šo pantu uzliktie 

pienākumi ir pamatoti ar noteiktās 

problēmas raksturu, it sevišķi 

mazumtirdzniecības līmenī un attiecīgā 

gadījumā ņemot vērā transnacionālā 

pieprasījuma noteikšanu saskaņā ar 

64. pantu. Tie ir samērīgi, ņemot vērā 

izmaksas un ieguvumus, un attaisnojami, 

ņemot vērā mērķus, kas noteikti saskaņā ar 

šīs direktīvas 3. pantu. Šādus pienākumus 

uzliek tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. 

un 32. pantu. 

4. Saskaņā ar šo pantu uzliktie 

pienākumi ir pamatoti ar noteiktās 

problēmas raksturu un attiecīgā gadījumā 

ņemot vērā transnacionālā pieprasījuma 

noteikšanu saskaņā ar 64. pantu. Tie ir 

samērīgi, ņemot vērā izmaksas un 

ieguvumus, un attaisnojami, ņemot vērā 

mērķus, kas noteikti saskaņā ar šīs 

direktīvas 3. pantu. Šādus pienākumus 

uzliek tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. 

un 32. pantu. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir izvairīties no uzsvara uz mazumtirdzniecības tirgu, jo konkurences 

tvēruma sašaurināšana līdz mazumtirdzniecības līmenim varētu radīt lielu neskaidrību. 

 

Grozījums Nr.   858 

José Blanco López 
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Direktīvas priekšlikums 

66. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Saskaņā ar šo pantu uzliktie 

pienākumi ir pamatoti ar noteiktās 

problēmas raksturu, it sevišķi 

mazumtirdzniecības līmenī un attiecīgā 

gadījumā ņemot vērā transnacionālā 

pieprasījuma noteikšanu saskaņā ar 

64. pantu. Tie ir samērīgi, ņemot vērā 

izmaksas un ieguvumus, un attaisnojami, 

ņemot vērā mērķus, kas noteikti saskaņā ar 

šīs direktīvas 3. pantu. Šādus pienākumus 

uzliek tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. 

un 32. pantu. 

4. Saskaņā ar šo pantu uzliktie 

pienākumi ir pamatoti ar noteiktās 

problēmas raksturu vairumtirdzniecības 

vai mazumtirdzniecības līmenī un attiecīgā 

gadījumā ņemot vērā transnacionālā 

pieprasījuma noteikšanu saskaņā ar 

64. pantu. Tie ir samērīgi, ņemot vērā 

izmaksas un ieguvumus, un attaisnojami, 

ņemot vērā mērķus, kas noteikti saskaņā ar 

šīs direktīvas 3. pantu. Šādus pienākumus 

uzliek tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. 

un 32. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   859 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

66. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Valsts regulatīvās iestādes ņem 

vērā jaunu tirgus attīstības tendenču 

ietekmi, piemēram, saistībā ar 

komerclīgumiem, tostarp kolektīvā 

ieguldījuma līgumiem, kas ir noslēgti vai 

neprognozējami pārkāpti vai izbeigti, 

ietekmējot konkurences dinamiku. Ja šīs 

tendences nav pietiekami nozīmīgas, lai 

tiktu konstatēta vajadzība veikt jaunu 

tirgus analīzi saskaņā ar 65. pantu, valsts 

regulatīvā iestāde novērtē, vai ir 

nepieciešams pārskatīt pienākumus, kas 

uzlikti operatoriem, kuri atzīti par tādiem, 

kam ir būtiska ietekme tirgū, nolūkā 

nodrošināt šo pienākumu nepārtrauktu 

atbilstību 4. punktā paredzētajiem 

nosacījumiem. Šādus grozījumus uzliek 

tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. un 

32. pantu. 

6. Valsts regulatīvās iestādes ņem 

vērā jaunu vai plānotu tirgus attīstības 

tendenču ietekmi, kuras varētu ietekmēt 

konkurētspējas dinamiku, piemēram, 

saistībā ar komerclīgumiem, tostarp, bet ne 

tikai, kolektīvā ieguldījuma līgumiem, 

un/vai uzņēmumiem, kas nedarbojas 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

mazumtirdzniecības tirgū. 

Valstu regulatīvās iestādes to dara: 

a) pēc savas iniciatīvas, ņemot vērā 

vajadzību pēc paredzamiem tirgus 

nosacījumiem, vai 

b) pēc pamatota pieprasījuma. 
Ja šīs tendences nav pietiekami nozīmīgas, 

lai pieprasītu veikt jaunu tirgus analīzi 

saskaņā ar 65. pantu, valsts regulatīvā 

iestāde nekavējoties novērtē, vai ir 

nepieciešams pārskatīt pienākumus un 
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grozīt jebkādu iepriekšēju lēmumu, 

tostarp anulējot pienākumus vai 

piemērojot jaunus pienākumus, kas uzlikti 

operatoriem, kuri atzīti par tādiem, kam ir 

būtiska ietekme tirgū, nolūkā nodrošināt to, 

ka šie pienākumi joprojām atbilst šīs 

direktīvas prasībām, vai arī pieņemt 

lēmumu, ka attiecībā uz plānotu tendenci 

nav jāpiemēro pienākumi vai jāpiemēro 

mazāk pienākumu vai mazāk apgrūtinoši 

pienākumi. Šādus lēmumus pieņem tikai 

pēc apspriešanās saskaņā ar 23. un 

32. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   860 

Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Direktīvas priekšlikums 

66. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Valsts regulatīvās iestādes ņem 

vērā jaunu tirgus attīstības tendenču 

ietekmi, piemēram, saistībā ar 

komerclīgumiem, tostarp kolektīvā 

ieguldījuma līgumiem, kas ir noslēgti vai 

neprognozējami pārkāpti vai izbeigti, 

ietekmējot konkurences dinamiku. Ja šīs 

tendences nav pietiekami nozīmīgas, lai 

tiktu konstatēta vajadzība veikt jaunu tirgus 

analīzi saskaņā ar 65. pantu, valsts 

regulatīvā iestāde novērtē, vai ir 

nepieciešams pārskatīt pienākumus, kas 

uzlikti operatoriem, kuri atzīti par tādiem, 

kam ir būtiska ietekme tirgū, nolūkā 

nodrošināt šo pienākumu nepārtrauktu 

atbilstību 4. punktā paredzētajiem 

nosacījumiem. Šādus grozījumus uzliek 

tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. un 

32. pantu. 

6. Valsts regulatīvās iestādes ņem 

vērā jaunu tirgus attīstības tendenču 

ietekmi. Ja šīs tendences nav pietiekami 

nozīmīgas, lai tiktu konstatēta vajadzība 

veikt jaunu tirgus analīzi saskaņā ar 

65. pantu, valsts regulatīvā iestāde novērtē, 

vai ir nepieciešams pārskatīt pienākumus, 

kas uzlikti operatoriem, kuri atzīti par 

tādiem, kam ir būtiska ietekme tirgū, 

nolūkā nodrošināt šo pienākumu 

nepārtrauktu atbilstību 4. punktā 

paredzētajiem nosacījumiem. Šādus 

grozījumus uzliek tikai pēc apspriešanās 

saskaņā ar 23. un 32. pantu. 

Or. en 
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Pamatojums 

Komerclīgumi ir dažādi, un daži no tiem var radīt neefektīvu konkurenci tirgū. Ja 

līdzieguldījumi netiks atbilstīgi pārvaldīti, tie var veicināt saskaņotu rīcību un ilgtermiņā pat 

ierobežot konkurenci un ieguldījumus. 

 

Grozījums Nr.   861 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

66. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Valsts regulatīvās iestādes ņem 

vērā jaunu tirgus attīstības tendenču 

ietekmi, piemēram, saistībā ar 

komerclīgumiem, tostarp kolektīvā 

ieguldījuma līgumiem, kas ir noslēgti vai 

neprognozējami pārkāpti vai izbeigti, 

ietekmējot konkurences dinamiku. Ja šīs 

tendences nav pietiekami nozīmīgas, lai 

tiktu konstatēta vajadzība veikt jaunu tirgus 

analīzi saskaņā ar 65. pantu, valsts 

regulatīvā iestāde novērtē, vai ir 

nepieciešams pārskatīt pienākumus, kas 

uzlikti operatoriem, kuri atzīti par tādiem, 

kam ir būtiska ietekme tirgū, nolūkā 

nodrošināt šo pienākumu nepārtrauktu 

atbilstību 4. punktā paredzētajiem 

nosacījumiem. Šādus grozījumus uzliek 

tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. un 

32. pantu. 

6. Valsts regulatīvās iestādes ņem 

vērā jaunu tirgus attīstības tendenču 

ietekmi. Ja šīs tendences nav pietiekami 

nozīmīgas, lai tiktu konstatēta vajadzība 

veikt jaunu tirgus analīzi saskaņā ar 

65. pantu, valsts regulatīvā iestāde novērtē, 

vai ir nepieciešams pārskatīt pienākumus, 

kas uzlikti operatoriem, kuri atzīti par 

tādiem, kam ir būtiska ietekme tirgū, 

nolūkā nodrošināt šo pienākumu 

nepārtrauktu atbilstību 4. punktā 

paredzētajiem nosacījumiem. Šādus 

grozījumus uzliek tikai pēc apspriešanās 

saskaņā ar 23. un 32. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   862 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Direktīvas priekšlikums 

66. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Valsts regulatīvās iestādes ņem 

vērā jaunu tirgus attīstības tendenču 

6. Valsts regulatīvās iestādes ņem 

vērā jaunu tirgus attīstības tendenču 
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ietekmi, piemēram, saistībā ar 

komerclīgumiem, tostarp kolektīvā 

ieguldījuma līgumiem, kas ir noslēgti vai 

neprognozējami pārkāpti vai izbeigti, 

ietekmējot konkurences dinamiku. Ja šīs 

tendences nav pietiekami nozīmīgas, lai 

tiktu konstatēta vajadzība veikt jaunu tirgus 

analīzi saskaņā ar 65. pantu, valsts 

regulatīvā iestāde novērtē, vai ir 

nepieciešams pārskatīt pienākumus, kas 

uzlikti operatoriem, kuri atzīti par tādiem, 

kam ir būtiska ietekme tirgū, nolūkā 

nodrošināt šo pienākumu nepārtrauktu 

atbilstību 4. punktā paredzētajiem 

nosacījumiem. Šādus grozījumus uzliek 

tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. un 

32. pantu. 

ietekmi. Ja šīs tendences nav pietiekami 

nozīmīgas, lai tiktu konstatēta vajadzība 

veikt jaunu tirgus analīzi saskaņā ar 

65. pantu, valsts regulatīvā iestāde novērtē, 

vai ir nepieciešams pārskatīt pienākumus, 

kas uzlikti operatoriem, kuri atzīti par 

tādiem, kam ir būtiska ietekme tirgū, 

nolūkā nodrošināt šo pienākumu 

nepārtrauktu atbilstību 4. punktā 

paredzētajiem nosacījumiem. Šādus 

grozījumus uzliek tikai pēc apspriešanās 

saskaņā ar 23. un 32. pantu. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums ir vajadzīgs, jo šajā punktā Komisijas priekšlikums atvieglo BIT režīmu, 

uzsvaru no BIT režīma novirzot uz komerciālajiem piekļuves nolīgumiem. 

 

Grozījums Nr.   863 

Fulvio Martusciello 

 

Direktīvas priekšlikums 

66. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Valsts regulatīvās iestādes ņem 

vērā jaunu tirgus attīstības tendenču 

ietekmi, piemēram, saistībā ar 

komerclīgumiem, tostarp kolektīvā 

ieguldījuma līgumiem, kas ir noslēgti vai 

neprognozējami pārkāpti vai izbeigti, 

ietekmējot konkurences dinamiku. Ja šīs 

tendences nav pietiekami nozīmīgas, lai 

tiktu konstatēta vajadzība veikt jaunu tirgus 

analīzi saskaņā ar 65. pantu, valsts 

regulatīvā iestāde novērtē, vai ir 

nepieciešams pārskatīt pienākumus, kas 

uzlikti operatoriem, kuri atzīti par tādiem, 

kam ir būtiska ietekme tirgū, nolūkā 

6. Valsts regulatīvās iestādes ņem 

vērā jaunu tirgus attīstības tendenču 

ietekmi. Ja šīs tendences nav pietiekami 

nozīmīgas, lai tiktu konstatēta vajadzība 

veikt jaunu tirgus analīzi saskaņā ar 

65. pantu, valsts regulatīvā iestāde novērtē, 

vai ir nepieciešams pārskatīt pienākumus, 

kas uzlikti operatoriem, kuri atzīti par 

tādiem, kam ir būtiska ietekme tirgū, 

nolūkā nodrošināt šo pienākumu 

nepārtrauktu atbilstību 4. punktā 

paredzētajiem nosacījumiem. Šādus 

grozījumus uzliek tikai pēc apspriešanās 

saskaņā ar 23. un 32. pantu. 
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nodrošināt šo pienākumu nepārtrauktu 

atbilstību 4. punktā paredzētajiem 

nosacījumiem. Šādus grozījumus uzliek 

tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. un 

32. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   864 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

66. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Valsts regulatīvās iestādes ņem 

vērā jaunu tirgus attīstības tendenču 

ietekmi, piemēram, saistībā ar 

komerclīgumiem, tostarp kolektīvā 

ieguldījuma līgumiem, kas ir noslēgti vai 

neprognozējami pārkāpti vai izbeigti, 

ietekmējot konkurences dinamiku. Ja šīs 

tendences nav pietiekami nozīmīgas, lai 

tiktu konstatēta vajadzība veikt jaunu tirgus 

analīzi saskaņā ar 65. pantu, valsts 

regulatīvā iestāde novērtē, vai ir 

nepieciešams pārskatīt pienākumus, kas 

uzlikti operatoriem, kuri atzīti par tādiem, 

kam ir būtiska ietekme tirgū, nolūkā 

nodrošināt šo pienākumu nepārtrauktu 

atbilstību 4. punktā paredzētajiem 

nosacījumiem. Šādus grozījumus uzliek 

tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. un 

32. pantu. 

6. Valsts regulatīvās iestādes ņem 

vērā jaunu tirgus attīstības tendenču 

ietekmi. Ja šīs tendences nav pietiekami 

nozīmīgas, lai tiktu konstatēta vajadzība 

veikt jaunu tirgus analīzi saskaņā ar 

65. pantu, valsts regulatīvā iestāde novērtē, 

vai ir nepieciešams pārskatīt pienākumus, 

kas uzlikti operatoriem, kuri atzīti par 

tādiem, kam ir būtiska ietekme tirgū, 

nolūkā nodrošināt šo pienākumu 

nepārtrauktu atbilstību 4. punktā 

paredzētajiem nosacījumiem. Šādus 

grozījumus uzliek tikai pēc apspriešanās 

saskaņā ar 23. un 32. pantu. 

Or. en 

Pamatojums 

The Commission’s proposal weakens the SMP regime. Commercial agreements are diverse, 

and some of them have the potential to create ineffectively competitive market outcomes. 

While the Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as well as conditions against 

which coinvestment offers should be judged (compliance with which would entitle the co-

investment to effectively benefit from a regulatory holiday), these do not provide sufficient 
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competition protections to warrant a relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in 

mind that coinvestments by their nature can lead to coordinated behaviour, which in turn 

could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. In its opinion BoR 

(16) 213 (p. 7), BEREC recognises “Once again, the risk is that in seeking to incentivise 

investment through regulatory forbearance, the Commission’s proposals could undermine 

competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of competition- and demand-

driven investment. The Commission’s proposals would therefore undermine their own 

ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Grozījums Nr.   865 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Direktīvas priekšlikums 

66. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Valsts regulatīvās iestādes ņem 

vērā jaunu tirgus attīstības tendenču 

ietekmi, piemēram, saistībā ar 

komerclīgumiem, tostarp kolektīvā 

ieguldījuma līgumiem, kas ir noslēgti vai 

neprognozējami pārkāpti vai izbeigti, 
ietekmējot konkurences dinamiku. Ja šīs 

tendences nav pietiekami nozīmīgas, lai 

tiktu konstatēta vajadzība veikt jaunu tirgus 

analīzi saskaņā ar 65. pantu, valsts 

regulatīvā iestāde novērtē, vai ir 

nepieciešams pārskatīt pienākumus, kas 

uzlikti operatoriem, kuri atzīti par tādiem, 

kam ir būtiska ietekme tirgū, nolūkā 

nodrošināt šo pienākumu nepārtrauktu 

atbilstību 4. punktā paredzētajiem 

nosacījumiem. Šādus grozījumus uzliek 

tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. un 

32. pantu. 

6. Valsts regulatīvās iestādes ņem 

vērā jaunu tirgus attīstības tendenču 

ietekmi, piemēram, saistībā ar spēkā 

esošajiem komerclīgumiem, kuri ietekmē 

konkurences dinamiku. Ja šīs tendences 

nav pietiekami nozīmīgas, lai tiktu 

konstatēta vajadzība veikt jaunu tirgus 

analīzi saskaņā ar 65. pantu, valsts 

regulatīvā iestāde novērtē, vai ir 

nepieciešams pārskatīt pienākumus, kas 

uzlikti operatoriem, kuri atzīti par tādiem, 

kam ir būtiska ietekme tirgū, nolūkā 

nodrošināt šo pienākumu nepārtrauktu 

atbilstību 4. punktā paredzētajiem 

nosacījumiem. Šādus grozījumus uzliek 

tikai pēc apspriešanās saskaņā ar 23. un 

32. pantu. 

Or. de 

Pamatojums 

Novērtējot tirgus attīstību, jāņem vērā visi spēkā esošie līgumi, kuri varētu ietekmēt noturīgas 

konkurences veicināšanu. 

 

Grozījums Nr.   866 
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Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Direktīvas priekšlikums 

66. pants – 6.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Valsts regulatīvās iestādes 

nodrošina to uzlikto pienākumu 

ievērošanu. Atkarībā no pārkāpuma veida 

valsts regulatīvajām iestādēm vajadzētu 

būt iespējai piemērot iepriekš uzliktos 

naudas sodus i) iestādei, 

ii) galalietotājiem un/vai iii) citiem 

uzņēmumiem. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   867 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

66. pants – 6.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Valstu regulatīvās iestādes 

nodrošina, ka to uzliktie pienākumi ir 

efektīvi, pat piemērojot finansiālas 

sankcijas, ja tiek pārkāpti BIC pienākumi 

un valsts regulatīvās iestādes apstiprinātie 

piekļuves noteikumi un nosacījumi. 

Or. en 

Pamatojums 

Noteikumu mērķis ir nodrošināt, ka VRI uzliktie pienākumi tiek efektīvi ņemti vērā un izpildīti, 

pat ieviešot finansiālas sankcijas. 

 

Grozījums Nr.   868 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

67. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Valsts regulatīvās iestādes var 

noteikt precīzu sniedzamo informāciju, 

nepieciešamo informācijas līmeni un 

publicēšanas veidu. 

3. Valsts regulatīvās iestādes var 

noteikt precīzu sniedzamo informāciju, 

nepieciešamo informācijas līmeni un 

publicēšanas veidu. Jo īpaši, ja 

operatoram ir pienākumi saistībā ar 

piekļuvi inženiertehniskajai 

infrastruktūrai un/vai saistībā ar piekļuvi 

īpašām tīkla iekārtām un to izmantošanu, 

valsts regulatīvās iestādes nosaka 

galvenos darbības rādītājus un atbilstīga 

pakalpojumu līmeņa līgumus, kā arī, ja 

vajadzīgs, attiecīgās soda sankcijas, un 

par tiem jāinformē, sniedzot piekļuvi 

attiecīgi operatora lejupējo darbību ķēdē, 

kā arī piekļuves pienākumu 

izmantotājiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Šo noteikumu mērķis ir stiprināt pienākumu nodrošināt pārredzamību, paredzot pietiekamus, 

skaidrus un objektīvus kritērijus, lai izvērtētu sniegto piekļuvi. 

 

Grozījums Nr.   869 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

67. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Jo īpaši, ja operatoram ir 

pienākumi saistībā ar piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un/vai 

saistībā ar piekļuvi īpašām tīkla iekārtām 

un to izmantošanu, valsts regulatīvās 

iestādes nosaka galvenos darbības 

rādītājus un atbilstīga pakalpojumu 

līmeņa līgumus, kā arī, ja vajadzīgs, 

attiecīgās soda sankcijas, un par tiem 

jāinformē, sniedzot piekļuvi attiecīgi 

operatora lejupējo darbību ķēdē, kā arī 
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piekļuves pienākumu izmantotājiem. 

 Neskarot 2., 3. un 4. punktu, ja 

operatoram, kas atzīts par tādu, kam ir 

būtiska ietekme tirgū, ir pienākumi 

saistībā ar piekļuvi inženiertehniskajai 

infrastruktūrai un/vai piekļuvi īpašām 

tīkla iekārtām un to izmantošanu saskaņā 

ar ... pantu (NORĀDĪT ATSAUCI), valsts 

regulatīvās iestādes nodrošina, ka tiek 

publiskots standartpiedāvājums, kurā ir 

vismaz elementi, kas noteikti ... pielikumā 

(NORĀDĪT ATSAUCI). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   870 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

68. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Nediskriminācijas pienākumi jo 

īpaši nodrošina to, ka operators piemēro 

līdzvērtīgus nosacījumus līdzīgos apstākļos 

citiem uzņēmumiem, kas nodrošina 

līdzvērtīgus pakalpojumus, un sniedz 

pakalpojumus un informāciju citiem 

saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem un 

tādā pašā kvalitātē, kāda ir viņa paša 

pakalpojumiem vai pakalpojumiem, ko 

sniedz tā meitasuzņēmumi vai partneri. It 

sevišķi gadījumos, kad operators izvērš 

jaunas sistēmas, valsts regulatīvās iestādes 

nolūkā nodrošināt līdzvērtīgu piekļuvi var 

uzlikt minētajam operatoram pienākumu 

piegādāt piekļuves produktus un 

pakalpojumus visiem uzņēmumiem, arī 

pašam sev, tādos pašos termiņos un ar 

tādiem pašiem noteikumiem un 

nosacījumiem, tostarp attiecībā uz cenu un 

pakalpojumu līmeni, un ar to pašu sistēmu 

un procesu palīdzību. 

2. Nediskriminācijas pienākumi jo 

īpaši nodrošina to, ka operators piemēro 

līdzvērtīgus nosacījumus līdzīgos apstākļos 

citiem uzņēmumiem, kas nodrošina 

līdzvērtīgus pakalpojumus, un sniedz 

pakalpojumus un informāciju citiem 

saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem un 

tādā pašā kvalitātē, kāda ir viņa paša 

pakalpojumiem vai pakalpojumiem, ko 

sniedz tā meitasuzņēmumi vai partneri. 

Valsts regulatīvās iestādes nolūkā 

nodrošināt līdzvērtīgu piekļuvi var uzlikt 

minētajam operatoram pienākumu piegādāt 

piekļuves produktus un pakalpojumus 

visiem uzņēmumiem, arī pašam sev, tādos 

pašos termiņos un ar tādiem pašiem 

noteikumiem un nosacījumiem, tostarp 

attiecībā uz cenu un pakalpojumu līmeni, 

un ar to pašu sistēmu un procesu palīdzību. 

Or. en 
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Grozījums Nr.   871 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

68. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Nediskriminācijas pienākumi jo 

īpaši nodrošina to, ka operators piemēro 

līdzvērtīgus nosacījumus līdzīgos apstākļos 

citiem uzņēmumiem, kas nodrošina 

līdzvērtīgus pakalpojumus, un sniedz 

pakalpojumus un informāciju citiem 

saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem un 

tādā pašā kvalitātē, kāda ir viņa paša 

pakalpojumiem vai pakalpojumiem, ko 

sniedz tā meitasuzņēmumi vai partneri. It 

sevišķi gadījumos, kad operators izvērš 

jaunas sistēmas, valsts regulatīvās iestādes 

nolūkā nodrošināt līdzvērtīgu piekļuvi var 

uzlikt minētajam operatoram pienākumu 

piegādāt piekļuves produktus un 

pakalpojumus visiem uzņēmumiem, arī 

pašam sev, tādos pašos termiņos un ar 

tādiem pašiem noteikumiem un 

nosacījumiem, tostarp attiecībā uz cenu un 

pakalpojumu līmeni, un ar to pašu sistēmu 

un procesu palīdzību. 

2. Nediskriminācijas pienākumi jo 

īpaši nodrošina to, ka operators piemēro 

līdzvērtīgus nosacījumus līdzīgos apstākļos 

citiem uzņēmumiem, kas nodrošina 

līdzvērtīgus pakalpojumus, un sniedz 

pakalpojumus un informāciju citiem 

saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem un 

tādā pašā kvalitātē, kāda ir viņa paša 

pakalpojumiem vai pakalpojumiem, ko 

sniedz tā meitasuzņēmumi vai partneri. 

Valsts regulatīvās iestādes nolūkā sniegt 

devumu līdzvērtīgas piekļuves 

nodrošināšanā var uzlikt minētajam 

operatoram pienākumu sniegt attiecīgu 

informāciju, piegādāt piekļuves produktus 

un pakalpojumus visiem uzņēmumiem, arī 

pašam sev, tādos pašos termiņos un ar 

tādiem pašiem noteikumiem un 

nosacījumiem, tostarp attiecībā uz cenu un 

pakalpojumu līmeni, un ar to pašu sistēmu 

un procesu palīdzību. 

Or. en 

Pamatojums 

Ja pienākums tiek ierobežots, attiecinot to tikai uz „jaunām sistēmām”, galu galā devuma 

līdzvērtīguma pienākums var kļūt lieks, jo BIT operatori jebkuras papildu iespējas izstrādās 

kā esošo sistēmu uzlabojumus. VRI būs jāpierāda, ka sistēma ir jauna, taču pastāv iespēja, ka 

BIT operators to varētu maldināt, ņemot vērā, ka BIT operators ir sistēmu izstrādājis un tādēļ 

tam ir nepārprotama priekšrocība attiecībā uz informāciju un zināšanām. 

 

Grozījums Nr.   872 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Direktīvas priekšlikums 

70. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

70. pants svītrots 

Piekļuve inženiertehniskajai 

infrastruktūrai 

 

1. Valsts regulatīvā iestāde var saskaņā ar 

66. pantu uzlikt operatoriem pienākumu 

apmierināt pamatotus pieprasījumus par 

piekļuvi inženiertehniskajai 

infrastruktūrai un tās izmantošanu, bez 

ierobežojumiem ietverot ēkas vai ieejas 

ēkās, kabeļus ēkās, tostarp vadojumu, 

antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, 

kontrolakas, lūkas un sadales skapjus, 

situācijās, kad tirgus analīze norāda, ka 

piekļuves liegšana vai piekļuves atļaušana 

ar nesamērīgiem nosacījumiem, kam ir 

līdzīga ietekme, kavētu tāda tirgus 

veidošanos mazumtirdzniecības līmenī, 

kurā valdītu noturīga konkurence, un 

nebūtu galalietotāju interesēs. 

 

2. Valsts regulatīvās iestādes var uzlikt 

operatoram pienākumu nodrošināt 

piekļuvi saskaņā ar šo pantu neatkarīgi 

no tā, vai aktīvi, kurus ietekmē 

pienākums, ir daļa no attiecīgā tirgus 

saskaņā ar tirgus analīzi, ar nosacījumu, 

ka pienākums ir vajadzīgs un samērīgs 

nolūkā īstenot 3. pantā noteiktos mērķus. 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   873 

Fulvio Martusciello 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Piekļuve inženiertehniskajai infrastruktūrai Piekļuve inženiertehniskajai infrastruktūrai 
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un visiem, tostarp kopējiem, fiziskā tīkla 

elementiem 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   874 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Piekļuve inženiertehniskajai infrastruktūrai Piekļuve inženiertehniskajai infrastruktūrai 

un visiem, tostarp kopējiem, fiziskā tīkla 

elementiem 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu atbilstību panta saturam. 

 

Grozījums Nr.   875 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Piekļuve inženiertehniskajai infrastruktūrai Piekļuve inženiertehniskajai infrastruktūrai 

un visiem, tostarp kopējiem, fiziskā tīkla 

elementiem 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   876 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, 

Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 
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Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu uzlikt operatoriem 

pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, kontrolakas, 

lūkas un sadales skapjus, situācijās, kad 

tirgus analīze norāda, ka piekļuves 

liegšana vai piekļuves atļaušana ar 

nesamērīgiem nosacījumiem, kam ir 

līdzīga ietekme, kavētu tāda tirgus 

veidošanos mazumtirdzniecības līmenī, 

kurā valdītu noturīga konkurence, un 

nebūtu galalietotāju interesēs. 

1. Valsts regulatīvā iestāde, ja tā 

uzskata, ka piekļuves liegšana vai 

nesamērīgi noteikumi un nosacījumi, kam 

ir līdzīga ietekme, kavētu ilgtspējīga tirgus 

veidošanos, kurā valdītu konkurence, un 

nebūtu galalietotāju interesēs, var saskaņā 

ar 66. pantu: 

a) uzlikt pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, kontrolakas, 

lūkas un sadales skapjus; 

b) uzlikt pienākumu saistībā ar piekļuvi 

konkrētiem un visiem fiziskā tīkla 

elementiem un ar tiem saistītām iekārtām, 

kā arī saistībā ar to izmantošanu, tostarp 

saistībā ar atsevišķu piekļuvi metāla 

vietējai sakaru līnijai un sakaru 

apakšlīnijai, kā arī atsevišķu piekļuvi 

optiskās šķiedras sakaru līnijai un 

optiskās šķiedras norobežojošajiem 

segmentiem; 

c) uzlikt pienākumu kopīgi ar trešām 

pusēm izmantot konkrētus tīkla 

elementus, tostarp kopīgi piekļūt metāla 

vietējai sakaru līnijai un sakaru 

apakšlīnijai, kā arī kopīgi piekļūt optiskās 

šķiedras sakaru līnijām un optiskās 

šķiedras norobežojošajiem segmentiem, 

tostarp multipleksās viļņu dalīšanas 

paņēmieniem un līdzīgiem risinājumiem, 

kas saistīti ar koplietošanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Konkurences problēmu tvēruma sašaurināšana līdz mazumtirdzniecības līmenim rada 

neskaidrību saistībā ar tiesisko regulējumu. Pietiekamu konkurenci mazumtirdzniecības tirgū 
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nodrošina funkcionējoši vairumtirdzniecības tirgi. Taču nevajadzētu radīt apdraudējumu tam, 

ka funkcionē tikai vairumtirdzniecības modelis. 

 

Grozījums Nr.   877 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu uzlikt operatoriem 

pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, kontrolakas, 

lūkas un sadales skapjus, situācijās, kad 

tirgus analīze norāda, ka piekļuves 

liegšana vai piekļuves atļaušana ar 

nesamērīgiem nosacījumiem, kam ir 

līdzīga ietekme, kavētu tāda tirgus 

veidošanos mazumtirdzniecības līmenī, 

kurā valdītu noturīga konkurence, un 

nebūtu galalietotāju interesēs. 

1. Valsts regulatīvā iestāde, ja tā 

uzskata, ka piekļuves liegšana vai 

nosacījumu ar līdzīgu ietekmi 

piemērošana kavētu lielā mērā 

konkurētspējīga tirgus veidošanos un 

nebūtu galalietotāju interesēs, var saskaņā 

ar 66. pantu: 

a) uzlikt pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, kontrolakas, 

lūkas un sadales skapjus; 

b) uzlikt pienākumu saistībā ar piekļuvi 

konkrētiem un visiem fiziskā tīkla 

elementiem un ar tiem saistītām iekārtām, 

kā arī saistībā ar to izmantošanu, tostarp 

saistībā ar atsevišķu piekļuvi metāla 

vietējai sakaru līnijai un sakaru 

apakšlīnijai, kā arī atsevišķu piekļuvi 

optiskās šķiedras sakaru līnijai un 

optiskās šķiedras norobežojošajiem 

segmentiem; 

c) uzlikt pienākumu kopīgi ar trešām 

pusēm izmantot konkrētus tīkla 

elementus, tostarp kopīgi piekļūt metāla 

vietējai sakaru līnijai un sakaru 

apakšlīnijai, kā arī kopīgi piekļūt optiskās 

šķiedras sakaru līnijām un optiskās 

šķiedras norobežojošajiem segmentiem, 

tostarp multipleksās viļņu dalīšanas 

paņēmieniem un līdzīgiem risinājumiem, 

kas saistīti ar kopīgu izmantošanu. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.   878 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu uzlikt operatoriem 

pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, 

kontrolakas, lūkas un sadales skapjus, 

situācijās, kad tirgus analīze norāda, ka 

piekļuves liegšana vai piekļuves atļaušana 

ar nesamērīgiem nosacījumiem, kam ir 

līdzīga ietekme, kavētu tāda tirgus 

veidošanos mazumtirdzniecības līmenī, 

kurā valdītu noturīga konkurence, un 

nebūtu galalietotāju interesēs. 

1. Valsts regulatīvā iestāde, ja tā 

uzskata, ka piekļuves liegšana vai 

nesamērīgi noteikumi un nosacījumi, kam 

ir līdzīga ietekme, kavētu ilgtspējīga tirgus 

veidošanos un nebūtu galalietotāju 

interesēs, saskaņā ar 66. pantu var: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   879 

Fulvio Martusciello 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu uzlikt operatoriem 

pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu: 

a) uzlikt pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 
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izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, kontrolakas, 

lūkas un sadales skapjus, situācijās, kad 

tirgus analīze norāda, ka piekļuves 

liegšana vai piekļuves atļaušana ar 

nesamērīgiem nosacījumiem, kam ir 

līdzīga ietekme, kavētu tāda tirgus 

veidošanos mazumtirdzniecības līmenī, 

kurā valdītu noturīga konkurence, un 

nebūtu galalietotāju interesēs. 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, kontrolakas, 

lūkas un sadales skapjus; 

b) uzlikt pienākumus saistībā ar piekļuvi 

konkrētiem un visiem fiziskā tīkla 

elementiem un ar tiem saistītām iekārtām, 

kā arī saistībā ar to izmantošanu, tostarp 

saistībā ar atsevišķu piekļuvi metāla 

vietējai sakaru līnijai un sakaru 

apakšlīnijai, kā arī atsevišķu piekļuvi 

optiskās šķiedras sakaru līnijai un 

optiskās šķiedras norobežojošajiem 

segmentiem; 

c) uzlikt pienākumus kopīgi ar trešām 

pusēm izmantot konkrētus tīkla 

elementus, tostarp kopīgi piekļūt metāla 

vietējai sakaru līnijai un sakaru 

apakšlīnijai, kā arī kopīgi piekļūt optiskās 

šķiedras sakaru līnijām un optiskās 

šķiedras norobežojošajiem segmentiem, 

tostarp multipleksās viļņu dalīšanas 

paņēmieniem un līdzīgiem risinājumiem, 

kas saistīti ar kopīgu izmantošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   880 

Michał Boni, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu uzlikt operatoriem 

pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, kontrolakas, 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu uzlikt operatoriem 

pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un 

pasīvajai infrastruktūrai un to 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 
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lūkas un sadales skapjus, situācijās, kad 

tirgus analīze norāda, ka piekļuves liegšana 

vai piekļuves atļaušana ar nesamērīgiem 

nosacījumiem, kam ir līdzīga ietekme, 

kavētu tāda tirgus veidošanos 

mazumtirdzniecības līmenī, kurā valdītu 

noturīga konkurence, un nebūtu 

galalietotāju interesēs. 

instalācijas caurules, neaktīvo vadojumu, 

pārraides infrastruktūru, tostarp kabeļu 

un optisko šķiedru infrastruktūru, 
kanālus, kontrolakas, lūkas un sadales 

skapjus, situācijās, kad tirgus analīze 

norāda, ka piekļuves liegšana vai piekļuves 

atļaušana ar nesamērīgiem nosacījumiem, 

kam ir līdzīga ietekme, kavētu tāda tirgus 

veidošanos mazumtirdzniecības līmenī, 

kurā valdītu noturīga konkurence, un 

nebūtu galalietotāju interesēs. 

Or. en 

Pamatojums 

Tiek ierosināts paplašināt šā panta tvērumu, attiecinot to uz visu pasīvo infrastruktūru. 

 

Grozījums Nr.   881 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu uzlikt operatoriem 

pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, kontrolakas, 

lūkas un sadales skapjus, situācijās, kad 

tirgus analīze norāda, ka piekļuves liegšana 

vai piekļuves atļaušana ar nesamērīgiem 

nosacījumiem, kam ir līdzīga ietekme, 

kavētu tāda tirgus veidošanos 

mazumtirdzniecības līmenī, kurā valdītu 

noturīga konkurence, un nebūtu 

galalietotāju interesēs. 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu uzlikt operatoriem 

pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un 

pasīvajai infrastruktūrai, un tās 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, neaktīvo pārvades 

infrastruktūru (piemēram, optiskos 

kabeļus un citus kabeļus), kanālus, 

kontrolakas, lūkas un sadales skapjus, 

situācijās, kad tirgus analīze norāda, ka 

piekļuves liegšana vai piekļuves atļaušana 

ar nesamērīgiem nosacījumiem, kam ir 

līdzīga ietekme, kavētu tāda tirgus 

veidošanos mazumtirdzniecības līmenī, 

kurā valdītu noturīga konkurence, un 

nebūtu galalietotāju interesēs. 
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Or. de 

 

Grozījums Nr.   882 

Krišjānis Kariņš 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu uzlikt operatoriem 

pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, kontrolakas, 

lūkas un sadales skapjus, situācijās, kad 

tirgus analīze norāda, ka piekļuves liegšana 

vai piekļuves atļaušana ar nesamērīgiem 

nosacījumiem, kam ir līdzīga ietekme, 

kavētu tāda tirgus veidošanos 

mazumtirdzniecības līmenī, kurā valdītu 

noturīga konkurence, un nebūtu 

galalietotāju interesēs. 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu uzlikt operatoriem 

pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, kontrolakas, 

lūkas un sadales skapjus, ja minētā 

infrastruktūra pieder operatoram ar 

būtisku ietekmi tirgū, situācijās, kad tirgus 

analīze norāda, ka piekļuves liegšana vai 

piekļuves atļaušana ar nesamērīgiem 

nosacījumiem, kam ir līdzīga ietekme, 

kavētu tāda tirgus veidošanos 

mazumtirdzniecības līmenī, kurā valdītu 

noturīga konkurence, un nebūtu 

galalietotāju interesēs. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   883 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu uzlikt operatoriem 

pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu uzlikt operatoriem 

pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un 
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izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, kontrolakas, 

lūkas un sadales skapjus, situācijās, kad 

tirgus analīze norāda, ka piekļuves liegšana 

vai piekļuves atļaušana ar nesamērīgiem 

nosacījumiem, kam ir līdzīga ietekme, 

kavētu tāda tirgus veidošanos 

mazumtirdzniecības līmenī, kurā valdītu 

noturīga konkurence, un nebūtu 

galalietotāju interesēs. 

pasīvajai infrastruktūrai, un tās 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, neaktīvus 

cauruļvadus, kontrolakas, lūkas un sadales 

skapjus, situācijās, kad tirgus analīze 

norāda, ka piekļuves liegšana vai piekļuves 

atļaušana ar nesamērīgiem nosacījumiem, 

kam ir līdzīga ietekme, kavētu tāda tirgus 

veidošanos mazumtirdzniecības līmenī, 

kurā valdītu noturīga konkurence, un 

nebūtu galalietotāju interesēs. 

Or. de 

Pamatojums 

Lai veicinātu tīklu izvēršanu, par prioritāti, nosakot pienākumus attiecībā uz piekļuvi, 

jāizvirza piekļuve pasīvajai infrastruktūrai vai inženiertehniskajai infrastruktūrai. Tikai tad, 

ja ar to nepietiek, lai galalietotāju interesēs veicinātu noturīgu konkurenci 

mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības līmenī, būtu jānodrošina tīkla elementu aktīva 

koplietošana. 

 

Grozījums Nr.   884 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu uzlikt operatoriem 

pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, kontrolakas, 

lūkas un sadales skapjus, situācijās, kad 

tirgus analīze norāda, ka piekļuves liegšana 

vai piekļuves atļaušana ar nesamērīgiem 

nosacījumiem, kam ir līdzīga ietekme, 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu uzlikt operatoriem 

pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, kontrolakas, 

lūkas un sadales skapjus, situācijās, kad 

tirgus analīze norāda, ka piekļuves liegšana 

vai piekļuves atļaušana ar nesamērīgiem 

nosacījumiem, kam ir līdzīga ietekme, 
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kavētu tāda tirgus veidošanos 

mazumtirdzniecības līmenī, kurā valdītu 

noturīga konkurence, un nebūtu 

galalietotāju interesēs. 

kavētu ilgtermiņa ilgtspējīgas 

konkurences veidošanos attiecīgajos tirgos 

un nebūtu galalietotāju interesēs. 

Or. en 

Pamatojums 

Bieži vien vairāki mazumtirdzniecības tirgi ir saistīti ar vienu lielāku vairumtirdzniecības 

tirgu, kas var attīstīties straujāk dažādos virzienos, neskatoties uz to, ka attiecīgajā 

vairumtirdzniecības tirgū saglabājas šķēršļi ienākšanai šajā tirgū, tādēļ nav pareizi, ka 

uzsvars tiek likts vienīgi uz mazumtirdzniecības tirgu, un attiecīgais nosacījums būtu jāaizstāj 

ar nosacījumu par ilgtermiņa ilgtspējīgu konkurenci attiecīgajos tirgos. Saskaņā ar 

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

konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   885 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu uzlikt operatoriem 

pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, kontrolakas, 

lūkas un sadales skapjus, situācijās, kad 

tirgus analīze norāda, ka piekļuves liegšana 

vai piekļuves atļaušana ar nesamērīgiem 

nosacījumiem, kam ir līdzīga ietekme, 

kavētu tāda tirgus veidošanos 

mazumtirdzniecības līmenī, kurā valdītu 

noturīga konkurence, un nebūtu 

galalietotāju interesēs. 

1. Valsts regulatīvā iestāde var 

saskaņā ar 66. pantu uzlikt operatoriem 

pienākumu apmierināt pamatotus 

pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, kontrolakas, 

lūkas un sadales skapjus, situācijās, kad 

tirgus analīze norāda, ka piekļuves liegšana 

vai piekļuves atļaušana ar nesamērīgiem 

nosacījumiem, kam ir līdzīga ietekme, 

kavētu tāda tirgus veidošanos, kurā valdītu 

noturīga konkurence, un nebūtu 

galalietotāju interesēs. 

Or. en 
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Grozījums Nr.   886 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 a) uzlikt pienākumu apmierināt 

pamatotus pieprasījumus par piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un tās 

izmantošanu, bez ierobežojumiem ietverot 

ēkas vai ieejas ēkās, kabeļus ēkās, tostarp 

vadojumu, antenas, torņus un citas 

balstkonstrukcijas, statņus, mastus, 

instalācijas caurules, kanālus, 

kontrolakas, lūkas un sadales skapjus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   887 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 1. punkts – b apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 b) uzlikt pienākumu saistībā ar 

piekļuvi konkrētiem un visiem fiziskā tīkla 

elementiem un ar tiem saistītām iekārtām, 

kā arī saistībā ar to izmantošanu, tostarp 

saistībā ar atsevišķu piekļuvi metāla 

vietējai sakaru līnijai un sakaru 

apakšlīnijai, kā arī atsevišķu piekļuvi 

optiskās šķiedras sakaru līnijai un 

optiskās šķiedras norobežojošajiem 

segmentiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.   888 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 1. punkts – c apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 c) uzlikt pienākumu kopīgi ar trešām 

pusēm izmantot konkrētus tīkla 

elementus, tostarp kopīgi piekļūt metāla 

vietējai sakaru līnijai un sakaru 

apakšlīnijai, kā arī kopīgi piekļūt optiskās 

šķiedras sakaru līnijām un optiskās 

šķiedras norobežojošajiem segmentiem, 

tostarp multipleksās viļņu dalīšanas 

paņēmieniem un līdzīgiem risinājumiem, 

kas saistīti ar kopīgu izmantošanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   889 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Valstu regulatīvās iestādes jo īpaši 

ņem vērā šādus faktorus: 

 a) konkurējošo iekārtu izmantošanas vai 

uzstādīšanas tehnisko un saimniecisko 

dzīvotspēju, ņemot vērā tirgus attīstības 

pakāpi, kā arī ņemot vērā attiecīgā 

starpsavienojuma un/vai piekļuves būtību 

un veidu, tostarp citu galveno piekļuves 

produktu dzīvotspēju, piemēram, 

instalācijas cauruļu pieejamību; 

 b) tehnoloģiju attīstību, kas ietekmē tīkla 

projektēšanu un pārvaldību; 

 c) piedāvātās piekļuves nodrošināšanas 

iespējamību attiecībā uz pieejamo jaudu; 
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 d) iekārtas īpašnieka sākotnējo 

ieguldījumu, ņemot vērā veiktos publiskos 

ieguldījumus un riskus, kas saistīti ar 

ieguldījuma veikšanu; 

 e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei; 

 f) attiecīgos gadījumos — attiecīgās 

intelektuālā īpašuma tiesības; 

 g) Eiropas pakalpojumu nodrošināšanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Piekļuve inženiertehniskajai infrastruktūrai veicina uz infrastruktūru balstītu konkurenci, taču 

to nevajadzētu uzskatīt par vienīgo vai galveno risinājumu. Tādēļ nepieciešams paredzēt 

papildu pienākumu nodrošināt piekļuvi visiem fiziskā tīkla elementiem (proti, pasīvā 

piekļuve). Pasīvie aizsardzības līdzekļi salīdzinājumā ar aktīvajiem aizsardzības līdzekļiem 

joprojām ir galvenie piekļuves produkti vairumtirdzniecības līmenī, kas nodrošina un veicina 

ilgtspējīgu un uz infrastruktūru balstītu konkurenci. Tādēļ, ierosinot grozījumu, priekšroka 

dota pasīviem, nevis aktīviem aizsardzības līdzekļiem. 

 

Grozījums Nr.   890 

Eva Kaili 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Valstu regulatīvās iestādes jo īpaši 

ņem vērā šādus faktorus: 

 a) konkurējošo iekārtu izmantošanas vai 

uzstādīšanas tehnisko un saimniecisko 

dzīvotspēju, ņemot vērā tirgus attīstības 

pakāpi, kā arī ņemot vērā attiecīgā 

starpsavienojuma un/vai piekļuves būtību 

un veidu, tostarp citu galveno piekļuves 

produktu dzīvotspēju, piemēram, 

instalācijas cauruļu pieejamību; 

 b) tehnoloģiju attīstību, kas ietekmē tīkla 

projektēšanu un pārvaldību; 
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 c) piedāvātās piekļuves nodrošināšanas 

iespējamību attiecībā uz pieejamo jaudu; 

 d) iekārtas īpašnieka sākotnējo 

ieguldījumu, ņemot vērā veiktos publiskos 

ieguldījumus un riskus, kas saistīti ar 

ieguldījuma veikšanu; 

 e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei; 

 f) attiecīgos gadījumos — attiecīgās 

intelektuālā īpašuma tiesības; 

 g) Eiropas pakalpojumu nodrošināšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   891 

Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Tomēr valstu regulatīvajām 

iestādēm nevajadzētu uzlikt pienākumu 

nodrošināt piekļuvi instalācijas caurulēm, 

kanāliem, kontrolakām, lūkām un sadales 

skapjiem ar tādu operatoru starpniecību, 

kuri 77. panta nozīmē veic darbību tikai 

vairumtirdzniecības līmenī, ja šie 

operatori piedāvā darbspējīgus un līdzīgus 

alternatīvus līdzekļus, ar ko nodrošina 

piekļuvi galalietotājiem saskaņā ar 

Direktīvas 2014/61/ES 3. panta 3. punktu. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai vertikāli nošķirtu uzņēmumu uzņēmējdarbības modeli padarītu ilgtspējīgu, nevajadzētu 

uzlikt pienākumu operatoriem, kuri veic darbību tikai vairumtirdzniecības līmenī, nodrošināt 

piekļuvi to instalācijas caurulēm, piemēram, vertikāli integrētiem operatoriem. Tādējādi tiktu 

mazināta vertikāli integrēto operatoru ekonomiskā ieinteresētība izmantot to operatoru tīklus, 

kuri veic darbību tikai vairumtirdzniecības līmenī, kā arī tiktu apdraudēts to ieguldītāju 
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iespējamais ienākums no ieguldījumiem, kuri veic ieguldījumus tikai vairumtirdzniecības 

tīklos. 

 

Grozījums Nr.   892 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Valsts regulatīvā iestāde 

nodrošina, ka, ja piekļuve 

inženiertehniskajai infrastruktūrai, 

piemēram, piekļuve instalācijas caurulēm, 

ir ierobežota pieejamības dēļ, saskaņā ar 

71. pantu tiek piedāvāti alternatīvi 

līdzekļi, piemēram, tumšā optiskā šķiedra. 

Or. en 

Pamatojums 

Piekļuve inženiertehniskajai infrastruktūrai ir svarīga, lai veicinātu ilgtspējīgu konkurenci, 

taču, piešķirot šādu piekļuvi, būtu jāņem vērā infrastruktūras ierobežotā pieejamība vai 

fiziskie ierobežojumi. 

 

Grozījums Nr.   893 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Valsts regulatīvās iestādes var 

uzlikt operatoram pienākumu nodrošināt 

piekļuvi saskaņā ar šo pantu neatkarīgi 

no tā, vai aktīvi, kurus ietekmē 

pienākums, ir daļa no attiecīgā tirgus 

saskaņā ar tirgus analīzi, ar nosacījumu, 

ka pienākums ir vajadzīgs un samērīgs 

nolūkā īstenot 3. pantā noteiktos mērķus. 

2. Valsts regulatīvās iestādes jo īpaši 

ņem vērā šādus faktorus: 

a) konkurējošo iekārtu izmantošanas vai 

uzstādīšanas tehnisko un saimniecisko 

dzīvotspēju, ņemot vērā tirgus attīstības 

pakāpi, kā arī ņemot vērā attiecīgā 

starpsavienojuma un/vai piekļuves būtību 

un veidu, tostarp citu galveno piekļuves 

produktu dzīvotspēju, piemēram, 

instalācijas cauruļu pieejamību; 

b) tehnoloģiju attīstību, kas ietekmē tīkla 
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projektēšanu un pārvaldību; 

c) piedāvātās piekļuves nodrošināšanas 

iespējamību attiecībā uz pieejamo jaudu; 

d) iekārtas īpašnieka sākotnējo 

ieguldījumu, ņemot vērā veiktos publiskos 

ieguldījumus un riskus, kas saistīti ar 

ieguldījuma veikšanu; 

e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei; 

f) attiecīgos gadījumos — attiecīgās 

intelektuālā īpašuma tiesības; 
g) Eiropas pakalpojumu nodrošināšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   894 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Valsts regulatīvās iestādes var 

uzlikt operatoram pienākumu nodrošināt 

piekļuvi saskaņā ar šo pantu neatkarīgi 

no tā, vai aktīvi, kurus ietekmē 

pienākums, ir daļa no attiecīgā tirgus 

saskaņā ar tirgus analīzi, ar nosacījumu, 

ka pienākums ir vajadzīgs un samērīgs 

nolūkā īstenot 3. pantā noteiktos mērķus. 

2. Valsts regulatīvās iestādes jo īpaši 

ņem vērā šādus faktorus: 

Or. en 

Pamatojums 

Piekļuve inženiertehniskajai infrastruktūrai veicina ar infrastruktūru saistītu konkurenci, taču 

to nevajadzētu uzskatīt par vienīgo vai galveno risinājumu. Tādēļ nepieciešams paredzēt 

papildu pienākumu nodrošināt piekļuvi visiem fiziskā tīkla elementiem (proti, pasīvā 

piekļuve). Pasīvie aizsardzības līdzekļi salīdzinājumā ar aktīvajiem aizsardzības līdzekļiem 

joprojām ir galvenie piekļuves produkti vairumtirdzniecības līmenī, kas nodrošina un veicina 

ilgtspējīgu un ar infrastruktūru saistītu konkurenci. Tādēļ, ierosinot grozījumu, priekšroka 

dota pasīviem, nevis aktīviem aizsardzības līdzekļiem. 
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Grozījums Nr.   895 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 2. punkts – a apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 a) konkurējošo iekārtu izmantošanas 

vai uzstādīšanas tehnisko un saimniecisko 

dzīvotspēju, ņemot vērā tirgus attīstības 

pakāpi, kā arī ņemot vērā attiecīgā 

starpsavienojuma un/vai piekļuves būtību 

un veidu, tostarp citu galveno piekļuves 

produktu dzīvotspēju, piemēram, 

instalācijas cauruļu pieejamību; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   896 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 2. punkts – b apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 b) tehnoloģiju attīstība, kas ietekmē 

tīkla projektēšanu un pārvaldību; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   897 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

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

 c) piedāvātās piekļuves 

nodrošināšanas iespējamību attiecībā uz 

pieejamo jaudu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   898 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 2. punkts – d apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 d) iekārtas īpašnieka sākotnējo 

ieguldījumu, ņemot vērā veiktos publiskos 

ieguldījumus un riskus, kas saistīti ar 

ieguldījuma veikšanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   899 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 2. punkts – e apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   900 
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Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

70. pants – 2. punkts – f apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 f) Eiropas pakalpojumu 

nodrošināšanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   901 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

70.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 70.a pants 

 Piekļuves pienākumi papildus 

pienākumam attiecībā uz civilo 

infrastruktūru 

 Ģeogrāfiskajās zonās, kurās nākotnē 

vērstā perspektīvā paredzama divu 

piekļuves tīklu izveide un kurās vismaz 

viens no tīkla operatoriem jebkuram 

ieinteresētam uzņēmumam piedāvā 

vairumtirdzniecības piekļuvi ar 

samērīgiem komercnoteikumiem, ļaujot 

rasties noturīgai konkurencei 

mazumtirdzniecības tirgū, valsts 

regulatīvās iestādes neuzliek un nepatur 

spēkā vairumtirdzniecības piekļuves 

pienākumus papildus pienākumam 

attiecībā uz piekļuvi civilajai 

infrastruktūrai saskaņā ar 

Direktīvas 2014/61/ES 3. pantu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.   902 

Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pienākumi piekļuvei īpašām tīkla iekārtām 

un to izmantošanai 

Pienākumi piekļuvei visiem, tostarp 

kopējiem, fiziskā tīkla elementiem un to 

izmantošanai 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums atbilst citiem grozījumiem. 

 

Grozījums Nr.   903 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tikai tad, ja valsts regulatīvā iestāde 

secina, ka ar pienākumiem, kuri uzlikti 

saskaņā ar 70. pantu, vien nepietiktu 

3. pantā izvirzīto mērķu īstenošanai, tā 

saskaņā ar 66. panta noteikumiem var 

uzlikt operatoriem pienākumu izpildīt 

pamatotus piekļuves un izmantošanas 

pieprasījumus īpašiem tīkla elementiem 

un ar to saistītām iekārtām situācijās, kad 

valsts regulatīvā iestāde uzskata, ka 

piekļuves atteikums vai nepamatoti 

noteikumi un nosacījumi, kuriem ir 

līdzīga ietekme, kavēs ilgstoša 

konkurences tirgus izveidi 

mazumtirdzniecības līmenī un nebūs 

lietotāju interesēs. 

Tikai tad, ja valsts regulatīvā iestāde 

secina, ka ar pienākumiem, kuri uzlikti 

saskaņā ar 70. pantu, vien nepietiktu 

3. pantā izvirzīto mērķu īstenošanai, tā 

saskaņā ar 66. panta noteikumiem var 

uzlikt operatoriem pienākumu: 

Or. en 
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Grozījums Nr.   904 

Fulvio Martusciello 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tikai tad, ja valsts regulatīvā iestāde 

secina, ka ar pienākumiem, kuri uzlikti 

saskaņā ar 70. pantu, vien nepietiktu 

3. pantā izvirzīto mērķu īstenošanai, tā 

saskaņā ar 66. panta noteikumiem var 

uzlikt operatoriem pienākumu izpildīt 

pamatotus piekļuves un izmantošanas 

pieprasījumus īpašiem tīkla elementiem 

un ar to saistītām iekārtām situācijās, kad 

valsts regulatīvā iestāde uzskata, ka 

piekļuves atteikums vai nepamatoti 

noteikumi un nosacījumi, kuriem ir 

līdzīga ietekme, kavēs ilgstoša 

konkurences tirgus izveidi 

mazumtirdzniecības līmenī un nebūs 

lietotāju interesēs. 

Tikai tad, ja valsts regulatīvā iestāde 

secina, ka ar pienākumiem, kuri uzlikti 

saskaņā ar 70. pantu, vien nepietiktu 

3. pantā izvirzīto mērķu īstenošanai, tā 

saskaņā ar 66. panta noteikumiem var 

uzlikt operatoriem pienākumu: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   905 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tikai tad, ja valsts regulatīvā iestāde 

secina, ka ar pienākumiem, kuri uzlikti 

saskaņā ar 70. pantu, vien nepietiktu 

3. pantā izvirzīto mērķu īstenošanai, tā 
saskaņā ar 66. panta noteikumiem var 

uzlikt operatoriem pienākumu izpildīt 

pamatotus piekļuves un izmantošanas 

pieprasījumus īpašiem tīkla elementiem un 

ar to saistītām iekārtām situācijās, kad 

valsts regulatīvā iestāde uzskata, ka 

piekļuves atteikums vai nepamatoti 

Valsts regulatīvā iestāde saskaņā ar 

66. panta noteikumiem var uzlikt 

operatoriem pienākumu izpildīt pamatotus 

piekļuves un izmantošanas pieprasījumus 

īpašiem tīkla elementiem un ar to saistītām 

iekārtām situācijās, kad valsts regulatīvā 

iestāde uzskata, ka piekļuves atteikums vai 

nepamatoti noteikumi un nosacījumi, 

kuriem ir līdzīga ietekme, kavēs ilgstoša 

konkurences tirgus izveidi vai nebūs 

galalietotāju interesēs. 
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noteikumi un nosacījumi, kuriem ir līdzīga 

ietekme, kavēs ilgstoša konkurences tirgus 

izveidi mazumtirdzniecības līmenī un 

nebūs lietotāju interesēs. 

Or. en 

Pamatojums 

Jānodrošina efektīva piekļuve BIT operatoru instalācijas caurulēm un statņiem, lai 

nodrošinātu, ka Eiropas tirgos saglabājas konkurence. 

 

Grozījums Nr.   906 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tikai tad, ja valsts regulatīvā iestāde 

secina, ka ar pienākumiem, kuri uzlikti 

saskaņā ar 70. pantu, vien nepietiktu 

3. pantā izvirzīto mērķu īstenošanai, tā 

saskaņā ar 66. panta noteikumiem var 

uzlikt operatoriem pienākumu izpildīt 

pamatotus piekļuves un izmantošanas 

pieprasījumus īpašiem tīkla elementiem un 

ar to saistītām iekārtām situācijās, kad 

valsts regulatīvā iestāde uzskata, ka 

piekļuves atteikums vai nepamatoti 

noteikumi un nosacījumi, kuriem ir līdzīga 

ietekme, kavēs ilgstoša konkurences tirgus 

izveidi mazumtirdzniecības līmenī un 

nebūs lietotāju interesēs. 

Tikai tad, ja valsts regulatīvā iestāde 

secina, ka ar pienākumiem, kuri uzlikti 

saskaņā ar Direktīvas 2014/61/ES 3. pantu, 

vien nepietiktu 3. pantā izvirzīto mērķu 

īstenošanai, tā saskaņā ar 66. panta 

noteikumiem var uzlikt operatoriem 

pienākumu izpildīt pamatotus piekļuves un 

izmantošanas pieprasījumus īpašiem tīkla 

elementiem un ar to saistītām iekārtām 

situācijās, kad tas nekaitē inovāciju 

attīstībai, piemēram, ļoti veiktspējīgiem 

tīkliem un programmatūras emulētiem 

tīkliem, un kad valsts regulatīvā iestāde 

uzskata, ka piekļuves atteikums vai 

nepamatoti noteikumi un nosacījumi, 

kuriem ir līdzīga ietekme, kavēs ilgstoša 

konkurences tirgus izveidi 

mazumtirdzniecības līmenī un nebūs 

galalietotāju interesēs. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   907 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 
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Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tikai tad, ja valsts regulatīvā iestāde 

secina, ka ar pienākumiem, kuri uzlikti 

saskaņā ar 70. pantu, vien nepietiktu 

3. pantā izvirzīto mērķu īstenošanai, tā 
saskaņā ar 66. panta noteikumiem var 

uzlikt operatoriem pienākumu izpildīt 

pamatotus piekļuves un izmantošanas 

pieprasījumus īpašiem tīkla elementiem un 

ar to saistītām iekārtām situācijās, kad 

valsts regulatīvā iestāde uzskata, ka 

piekļuves atteikums vai nepamatoti 

noteikumi un nosacījumi, kuriem ir līdzīga 

ietekme, kavēs ilgstoša konkurences tirgus 

izveidi mazumtirdzniecības līmenī un 

nebūs lietotāju interesēs. 

Valsts regulatīvā iestāde saskaņā ar 

66. panta noteikumiem var uzlikt 

operatoriem pienākumu izpildīt pamatotus 

piekļuves un izmantošanas pieprasījumus 

īpašiem tīkla elementiem un ar to saistītām 

iekārtām situācijās, kad valsts regulatīvā 

iestāde uzskata, ka piekļuves atteikums vai 

nepamatoti noteikumi un nosacījumi, 

kuriem ir līdzīga ietekme, kavēs ilgstoša 

konkurences tirgus izveidi 

mazumtirdzniecības līmenī un nebūs 

galalietotāju interesēs. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   908 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tikai tad, ja valsts regulatīvā iestāde 

secina, ka ar pienākumiem, kuri uzlikti 

saskaņā ar 70. pantu, vien nepietiktu 

3. pantā izvirzīto mērķu īstenošanai, tā 
saskaņā ar 66. panta noteikumiem var 

uzlikt operatoriem pienākumu izpildīt 

pamatotus piekļuves un izmantošanas 

pieprasījumus īpašiem tīkla elementiem un 

ar to saistītām iekārtām situācijās, kad 

valsts regulatīvā iestāde uzskata, ka 

piekļuves atteikums vai nepamatoti 

noteikumi un nosacījumi, kuriem ir līdzīga 

ietekme, kavēs ilgstoša konkurences tirgus 

izveidi mazumtirdzniecības līmenī un 

Valsts regulatīvā iestāde saskaņā ar 

66. panta noteikumiem var uzlikt 

operatoriem pienākumu izpildīt pamatotus 

piekļuves un izmantošanas pieprasījumus 

īpašiem tīkla elementiem un ar to saistītām 

iekārtām situācijās, kad valsts regulatīvā 

iestāde uzskata, ka piekļuves atteikums vai 

nepamatoti noteikumi un nosacījumi, 

kuriem ir līdzīga ietekme, kavēs ilgstoša 

konkurences tirgus izveidi 

mazumtirdzniecības līmenī un nebūs 

galalietotāju interesēs. 



AM\1122811LV.docx 51/184 PE602.952v01-00 

 LV 

nebūs lietotāju interesēs. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   909 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tikai tad, ja valsts regulatīvā iestāde 

secina, ka ar pienākumiem, kuri uzlikti 

saskaņā ar 70. pantu, vien nepietiktu 

3. pantā izvirzīto mērķu īstenošanai, tā 
saskaņā ar 66. panta noteikumiem var 

uzlikt operatoriem pienākumu izpildīt 

pamatotus piekļuves un izmantošanas 

pieprasījumus īpašiem tīkla elementiem un 

ar to saistītām iekārtām situācijās, kad 

valsts regulatīvā iestāde uzskata, ka 

piekļuves atteikums vai nepamatoti 

noteikumi un nosacījumi, kuriem ir līdzīga 

ietekme, kavēs ilgstoša konkurences tirgus 

izveidi mazumtirdzniecības līmenī un 

nebūs lietotāju interesēs. 

Valsts regulatīvā iestāde saskaņā ar 

66. panta noteikumiem var uzlikt 

operatoriem pienākumu izpildīt pamatotus 

piekļuves un izmantošanas pieprasījumus 

īpašiem tīkla elementiem un ar to saistītām 

iekārtām situācijās, kad valsts regulatīvā 

iestāde uzskata, ka piekļuves atteikums vai 

nepamatoti noteikumi un nosacījumi, 

kuriem ir līdzīga ietekme, kavēs ilgstošas 

un ilgtspējīgas konkurences izveidi 

attiecīgajos tirgos un nebūs galalietotāju 

interesēs. 

Or. en 

Pamatojums 

Access to civil engineering is important to contribute to sustainable competition, however it 

should take into account the limited availability or physical constraints of granting such 

access, therefore the national regulatory authority shall look at the most efficient remedies 

and not necessarily prioritise one over the other. 

In addition, the sole focus on retail market is not appropriate and should be replaced by long 

term sustainable competition in the relevant markets. Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis 

grozījums ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   910 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Direktīvas priekšlikums 
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71. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tikai tad, ja valsts regulatīvā iestāde 

secina, ka ar pienākumiem, kuri uzlikti 

saskaņā ar 70. pantu, vien nepietiktu 

3. pantā izvirzīto mērķu īstenošanai, tā 

saskaņā ar 66. panta noteikumiem var 

uzlikt operatoriem pienākumu izpildīt 

pamatotus piekļuves un izmantošanas 

pieprasījumus īpašiem tīkla elementiem un 

ar to saistītām iekārtām situācijās, kad 

valsts regulatīvā iestāde uzskata, ka 

piekļuves atteikums vai nepamatoti 

noteikumi un nosacījumi, kuriem ir līdzīga 

ietekme, kavēs ilgstoša konkurences tirgus 

izveidi mazumtirdzniecības līmenī un 

nebūs lietotāju interesēs. 

Tikai tad, ja valsts regulatīvā iestāde 

secina, ka ar pienākumiem, kuri uzlikti 

saskaņā ar 70. pantu, vien nepietiktu 

3. pantā izvirzīto mērķu īstenošanai, tā 

saskaņā ar 66. panta noteikumiem var 

uzlikt operatoriem pienākumu izpildīt 

pamatotus piekļuves un izmantošanas 

pieprasījumus īpašiem tīkla elementiem un 

ar to saistītām iekārtām situācijās, kad 

valsts regulatīvā iestāde uzskata, ka 

piekļuves atteikums vai nepamatoti 

noteikumi un nosacījumi, kuriem ir līdzīga 

ietekme, kavēs ilgstoša konkurences tirgus 

izveidi mazumtirdzniecības un 

vairumtirdzniecības līmenī, un nebūs 

lietotāju interesēs. 

Or. de 

Pamatojums 

Noturīgas konkurences attīstība ir jānodrošina visos līmeņos, tātad arī vairumtirdzniecības 

tirgū. 

 

Grozījums Nr.   911 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tikai tad, ja valsts regulatīvā iestāde 

secina, ka ar pienākumiem, kuri uzlikti 

saskaņā ar 70. pantu, vien nepietiktu 

3. pantā izvirzīto mērķu īstenošanai, tā 

saskaņā ar 66. panta noteikumiem var 

uzlikt operatoriem pienākumu izpildīt 

pamatotus piekļuves un izmantošanas 

pieprasījumus īpašiem tīkla elementiem un 

ar to saistītām iekārtām situācijās, kad 

valsts regulatīvā iestāde uzskata, ka 

piekļuves atteikums vai nepamatoti 

noteikumi un nosacījumi, kuriem ir līdzīga 

Tikai tad, ja valsts regulatīvā iestāde 

secina, ka pienākumi, kuri uzlikti saskaņā 

ar 70. pantu, nerisina attiecīgajā tirgū 

konstatētās konkurences problēmas, tā 

saskaņā ar 66. panta noteikumiem var 

uzlikt operatoriem pienākumu izpildīt 

pamatotus piekļuves un izmantošanas 

pieprasījumus īpašiem tīkla elementiem un 

ar to saistītām iekārtām situācijās, kad 

valsts regulatīvā iestāde uzskata, ka 

piekļuves atteikums vai nepamatoti 

noteikumi un nosacījumi, kuriem ir līdzīga 
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ietekme, kavēs ilgstoša konkurences tirgus 

izveidi mazumtirdzniecības līmenī un 

nebūs lietotāju interesēs. 

ietekme, kavēs ilgstoša konkurences tirgus 

izveidi mazumtirdzniecības līmenī un 

nebūs lietotāju interesēs. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   912 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Operatoriem inter alia var pieprasīt: Valsts regulatīvās iestādes inter alia var 

uzlikt pienākumu: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   913 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Operatoriem inter alia var pieprasīt: Operatoriem var pieprasīt: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   914 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) piešķirt trešām personām attiecīgu 

piekļuvi konkrētiem tīkla elementiem 

un/vai iekārtām, tostarp piekļuvi tīkla 

a) piešķirt trešām personām piekļuvi 

konkrētiem netaustāmiem tīkla 

elementiem, tostarp aktīviem 
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elementiem, kas ir pasīva vai fiziska 

un/vai aktīva vai virtuāla atsevišķa 

piekļuve vietējai sakaru līnijai; 

pakalpojumiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   915 

Fulvio Martusciello 

 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) piešķirt trešām personām attiecīgu 

piekļuvi konkrētiem tīkla elementiem 

un/vai iekārtām, tostarp piekļuvi tīkla 

elementiem, kas ir pasīva vai fiziska 

un/vai aktīva vai virtuāla atsevišķa 

piekļuve vietējai sakaru līnijai; 

a) piešķirt trešām personām piekļuvi 

konkrētiem netaustāmiem tīkla 

elementiem, tostarp aktīviem 

pakalpojumiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   916 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) piešķirt trešām personām attiecīgu 

piekļuvi konkrētiem tīkla elementiem 

un/vai iekārtām, tostarp piekļuvi tīkla 

elementiem, kas ir pasīva vai fiziska 

un/vai aktīva vai virtuāla atsevišķa 

piekļuve vietējai sakaru līnijai; 

a) piešķirt trešām personām piekļuvi 

konkrētiem netaustāmiem tīkla 

elementiem, tostarp aktīviem 

pakalpojumiem; 

Or. en 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka prioritāte tiek piešķirta nevis aktīviem, bet pasīviem 

piekļuves tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. 
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Grozījums Nr.   917 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) piešķirt trešām personām attiecīgu 

piekļuvi konkrētiem tīkla elementiem 

un/vai iekārtām, tostarp piekļuvi tīkla 

elementiem, kas ir pasīva vai fiziska 

un/vai aktīva vai virtuāla atsevišķa 

piekļuve vietējai sakaru līnijai; 

a) piešķirt trešām personām attiecīgu 

piekļuvi konkrētiem netaustāmiem tīkla 

elementiem un/vai iekārtām, tostarp 

aktīviem pakalpojumiem saskaņā ar 

pārredzamiem un reglamentētiem tarifu 

nosacījumiem, kuri vismaz nodrošina 

iespēju piedāvāt tādus pašus tarifus, 

kādus mazumtirdzniecības piedāvājumiem 

piedāvā regulēts operators; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   918 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) piešķirt trešām personām attiecīgu 

piekļuvi konkrētiem tīkla elementiem 

un/vai iekārtām, tostarp piekļuvi tīkla 

elementiem, kas ir pasīva vai fiziska un/vai 

aktīva vai virtuāla atsevišķa piekļuve 

vietējai sakaru līnijai; 

a) piešķirt trešām personām attiecīgu 

piekļuvi vienam tīkla slānim, kuru 

izmantojot visefektīvāk tiek risināta 

mazumtirdzniecības līmenī konstatētā 

problēma, tostarp piekļuvi tīkla 

elementiem, kas ir pasīva (vai fiziska) vai 

aktīva (vai virtuāla) piekļuve vietējai 

sakaru līnijai; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   919 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 



PE602.952v01-00 56/184 AM\1122811LV.docx 

LV 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) piešķirt trešām personām attiecīgu 

piekļuvi konkrētiem tīkla elementiem 

un/vai iekārtām, tostarp piekļuvi tīkla 

elementiem, kas ir pasīva vai fiziska 

un/vai aktīva vai virtuāla atsevišķa 

piekļuve vietējai sakaru līnijai; 

a) pienākumu saistībā ar piekļuvi 

konkrētiem un visiem fiziskā tīkla 

elementiem un ar tiem saistītām iekārtām, 

kā arī saistībā ar to izmantošanu, tostarp 

saistībā ar atsevišķu piekļuvi metāla 

vietējai sakaru līnijai un sakaru 

apakšlīnijai, kā arī atsevišķu piekļuvi 

optiskās šķiedras sakaru līnijai un 

optiskās šķiedras norobežojošajiem 

segmentiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   920 

Michał Boni 

 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) piešķirt trešām personām attiecīgu 

piekļuvi konkrētiem tīkla elementiem 

un/vai iekārtām, tostarp piekļuvi tīkla 

elementiem, kas ir pasīva vai fiziska un/vai 

aktīva vai virtuāla atsevišķa piekļuve 
vietējai sakaru līnijai; 

a) piešķirt trešām personām attiecīgu 

piekļuvi konkrētiem tīkla elementiem 

un/vai iekārtām, tostarp piekļuvi visiem 

aktīvajiem tīkla elementiem un/vai 

virtuālu atsevišķu piekļuvi vietējai sakaru 

līnijai; 

Or. en 

Pamatojums 

Tiek ierosināts precizēt, ka 71. pants attiecas tikai uz aktīviem tīkla elementiem, savukārt 

70. pantu piemēro pasīvai infrastruktūrai. 

 

Grozījums Nr.   921 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 
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71. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) piešķirt trešām personām attiecīgu 

piekļuvi konkrētiem tīkla elementiem 

un/vai iekārtām, tostarp piekļuvi tīkla 

elementiem, kas ir pasīva vai fiziska un/vai 

aktīva vai virtuāla atsevišķa piekļuve 

vietējai sakaru līnijai; 

a) piešķirt trešām personām attiecīgu 

piekļuvi konkrētiem tīkla elementiem 

un/vai iekārtām, tostarp piekļuvi jebkādiem 

tīkla elementiem, kas ir aktīva un/vai 

virtuāla atsevišķa piekļuve vietējai sakaru 

līnijai; 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   922 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) piešķirt trešām personām attiecīgu 

piekļuvi konkrētiem tīkla elementiem 

un/vai iekārtām, tostarp piekļuvi tīkla 

elementiem, kas ir pasīva vai fiziska un/vai 

aktīva vai virtuāla atsevišķa piekļuve 

vietējai sakaru līnijai; 

a) piešķirt trešām personām attiecīgu 

piekļuvi konkrētiem tīkla elementiem 

un/vai iekārtām, tostarp piekļuvi tīkla 

elementiem, kas ir aktīva un/vai virtuāla 

atsevišķa piekļuve vietējai sakaru līnijai; 

Or. de 

Pamatojums 

Lai veicinātu tīklu izvēršanu, par prioritāti, nosakot pienākumus attiecībā uz piekļuvi, 

jāizvirza piekļuve pasīvajai infrastruktūrai vai inženiertehniskajai infrastruktūrai. Tikai tad, 

ja ar to nepietiek, lai galalietotāju interesēs veicinātu noturīgu konkurenci 

mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības līmenī, būtu jānodrošina tīkla elementu aktīva 

koplietošana. 

 

Grozījums Nr.   923 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 2. daļa – aa apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) pienākumu kopīgi ar trešām 

pusēm izmantot konkrētus tīkla 

elementus, tostarp kopīgi piekļūt metāla 

vietējai sakaru līnijai un sakaru 

apakšlīnijai, kā arī kopīgi piekļūt optiskās 

šķiedras sakaru līnijām un optiskās 

šķiedras norobežojošajiem segmentiem, 

tostarp multipleksās viļņu dalīšanas 

paņēmieniem un līdzīgiem risinājumiem, 

kas saistīti ar kopīgu izmantošanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   924 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) godprātīgi veikt pārrunas ar 

uzņēmumiem, kas pieprasa piekļuvi; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   925 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) neatsaukt piekļuvi iekārtām, kas 

jau piešķirta; 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.   926 

Fulvio Martusciello 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) vairumtirdzniecībā nodrošināt 

noteiktus pakalpojumus 

mazumtirdzniecībai, ko veic trešās 

personas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   927 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) vairumtirdzniecībā nodrošināt 

noteiktus pakalpojumus 

mazumtirdzniecībai, ko veic trešās 

personas; 

Or. en 

Pamatojums 

Šis ir jaunais b) apakšpunkts. Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka prioritāte tiek piešķirta 

nevis aktīviem, bet pasīviem piekļuves aizsardzības līdzekļiem. 

 

Grozījums Nr.   928 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 



PE602.952v01-00 60/184 AM\1122811LV.docx 

LV 

 ca) vairumtirdzniecībā nodrošināt 

noteiktus pakalpojumus 

mazumtirdzniecībai, ko veic trešās 

personas; 

Or. en 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka prioritāte tiek piešķirta nevis aktīviem, bet pasīviem 

piekļuves aizsardzības līdzekļiem. Galvenais iemesls — lai gan aktīvie produkti ir būtiski 

operatoriem, lai panāktu attīstību ieguldījumu jomā, tie nevar aizstāt pasīvo piekļuvi 

vairumtirdzniecības līmenī nedz vara, nedz arī optiskās šķiedras tīklos. 

 

Grozījums Nr.   929 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) vairumtirdzniecībā nodrošināt 

noteiktus pakalpojumus 

mazumtirdzniecībai, ko veic trešās 

personas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   930 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) piešķirt atvērtu piekļuvi tehniskām 

saskarnēm, protokoliem vai citām 

galvenajām tehnoloģijām, kas ir 

nepieciešamas pakalpojumu vai virtuālā 

tīkla pakalpojumu sadarbspējai; 

svītrots 

Or. en 



AM\1122811LV.docx 61/184 PE602.952v01-00 

 LV 

 

Grozījums Nr.   931 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) piešķirt atvērtu piekļuvi tehniskām 

saskarnēm, protokoliem vai citām 

galvenajām tehnoloģijām, kas ir 

nepieciešamas pakalpojumu vai virtuālā 

tīkla pakalpojumu sadarbspējai; 

d) piešķirt atvērtu piekļuvi tehniskām 

saskarnēm, protokoliem vai citām 

galvenajām tehnoloģijām, kas ir 

nepieciešamas pakalpojumu sadarbspējai; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   932 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) nodrošināt līdzāsatrašanos vai 

saistīto iekārtu cita veida koplietošanu; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   933 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) nodrošināt noteiktus 

pakalpojumus, kas nepieciešami, lai 

nodrošinātu pakalpojumu sadarbspēju 

„no gala līdz galam” lietotājiem, tostarp 

iekārtas programmatūras emulētiem 

svītrots 
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tīkliem vai viesabonēšanai mobilajos 

tīklos; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   934 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) nodrošināt noteiktus pakalpojumus, 

kas nepieciešami, lai nodrošinātu 

pakalpojumu sadarbspēju „no gala līdz 

galam” lietotājiem, tostarp iekārtas 

programmatūras emulētiem tīkliem vai 
viesabonēšanai mobilajos tīklos; 

f) nodrošināt noteiktus pakalpojumus, 

kas nepieciešami, lai nodrošinātu savienoto 

pakalpojumu sadarbspēju lietotājiem, 

tostarp iekārtas viesabonēšanai mobilajos 

tīklos; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   935 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 2. daļa – g apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

g) nodrošināt piekļuvi darbības 

atbalsta sistēmām vai līdzīgām 

programmatūras sistēmām, kas 

nepieciešamas, lai nodrošinātu godīgu 

konkurenci pakalpojumu nodrošināšanā; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   936 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 
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Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 2. daļa – h apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

h) savstarpēji savienot tīklus vai tīklu 

iekārtas; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   937 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 2. daļa – i apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) nodrošināt piekļuvi saistītiem 

pakalpojumiem, tādiem kā identifikācijas, 

vietas noteikšanas un klātbūtnes 

noteikšanas pakalpojumi. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   938 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts regulatīvās iestādes šiem 

pienākumiem var pievienot nosacījumus, 

kas attiecas uz godīgumu, pamatotību un 

izpildes laiku. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   939 
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Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Lemjot par to, vai ir lietderīgi 

uzlikt kādu no iespējamajiem īpašajiem 

1. punktā minētajiem pienākumiem, un jo 

īpaši saskaņā ar proporcionalitātes 

principu izvērtējot, vai un kā šādi 

pienākumi būtu jāuzliek, valsts 

regulatīvās iestādes analizē, vai ar cita 

veida piekļuvi vairumtirdzniecības 

devumam vai nu tajā pašā, vai saistītā 

vairumtirdzniecības tirgū jau pietiktu, lai 

novērstu konstatēto problēmu 

mazumtirdzniecības līmenī. Novērtējumā 

ietver esošos vai paredzamos komerciālos 

piekļuves piedāvājumus, regulētu piekļuvi 

saskaņā ar 59. pantu vai esošu vai 

iecerētu regulētu piekļuvi citiem 

vairumtirdzniecības devumiem saskaņā ar 

šo pantu. Tās jo īpaši ņem vērā šādus 

faktorus: 

2. Tās jo īpaši ņem vērā šādus 

faktorus: 

Or. en 

Pamatojums 

Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate that their 

intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would lead to the 

automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately lead to the 

monopolisation or ‘duopolisation’. In addition, retail competition of the kind where all retail 

providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long run and 

only amounts to ‘fake-competition’ and could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. 

The mere existence of a “prospective commercial access offer” should not be a sufficient 

basis upon which to require regulatory forbearance – if it were, then the absence of take-up 

could result in a de facto unregulated monopoly (see also BEREC opinion BoR (16) 213 (p. 

7)). 

 

Grozījums Nr.   940 
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David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Lemjot par to, vai ir lietderīgi 

uzlikt kādu no iespējamajiem īpašajiem 

1. punktā minētajiem pienākumiem, un jo 

īpaši saskaņā ar proporcionalitātes 

principu izvērtējot, vai un kā šādi 

pienākumi būtu jāuzliek, valsts regulatīvās 

iestādes analizē, vai ar cita veida piekļuvi 

vairumtirdzniecības devumam vai nu tajā 

pašā, vai saistītā vairumtirdzniecības tirgū 

jau pietiktu, lai novērstu konstatēto 

problēmu mazumtirdzniecības līmenī. 

Novērtējumā ietver esošos vai paredzamos 

komerciālos piekļuves piedāvājumus, 

regulētu piekļuvi saskaņā ar 59. pantu vai 

esošu vai iecerētu regulētu piekļuvi citiem 

vairumtirdzniecības devumiem saskaņā ar 

šo pantu. Tās jo īpaši ņem vērā šādus 

faktorus: 

2. Valsts regulatīvās iestādes jo īpaši 

ņem vērā šādus faktorus: 

Or. en 

Pamatojums 

Uzsvars uz mazumtirdzniecības tirgiem daudzos gadījumos veicinātu regulējuma automātisku 

atcelšanu vairumtirdzniecības tirgos. Turklāt „paredzamo komerciālo piekļuves 

piedāvājumu” esamībai vien nevajadzētu būt pietiekamam pamatojumam, lai pieprasītu 

regulatīvu iecietību. 

 

Grozījums Nr.   941 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Lemjot par to, vai ir lietderīgi 

uzlikt kādu no iespējamajiem īpašajiem 

1. punktā minētajiem pienākumiem, un jo 

īpaši saskaņā ar proporcionalitātes 

principu izvērtējot, vai un kā šādi 

2. Valsts regulatīvās iestādes jo īpaši 

ņem vērā šādus faktorus: 
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pienākumi būtu jāuzliek, valsts regulatīvās 

iestādes analizē, vai ar cita veida piekļuvi 

vairumtirdzniecības devumam vai nu tajā 

pašā, vai saistītā vairumtirdzniecības tirgū 

jau pietiktu, lai novērstu konstatēto 

problēmu mazumtirdzniecības līmenī. 

Novērtējumā ietver esošos vai paredzamos 

komerciālos piekļuves piedāvājumus, 

regulētu piekļuvi saskaņā ar 59. pantu vai 

esošu vai iecerētu regulētu piekļuvi citiem 

vairumtirdzniecības devumiem saskaņā ar 

šo pantu. Tās jo īpaši ņem vērā šādus 

faktorus: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   942 

Fulvio Martusciello 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Lemjot par to, vai ir lietderīgi 

uzlikt kādu no iespējamajiem īpašajiem 

1. punktā minētajiem pienākumiem, un jo 

īpaši saskaņā ar proporcionalitātes 

principu izvērtējot, vai un kā šādi 

pienākumi būtu jāuzliek, valsts regulatīvās 

iestādes analizē, vai ar cita veida piekļuvi 

vairumtirdzniecības devumam vai nu tajā 

pašā, vai saistītā vairumtirdzniecības tirgū 

jau pietiktu, lai novērstu konstatēto 

problēmu mazumtirdzniecības līmenī. 

Novērtējumā ietver esošos vai paredzamos 

komerciālos piekļuves piedāvājumus, 

regulētu piekļuvi saskaņā ar 59. pantu vai 

esošu vai iecerētu regulētu piekļuvi citiem 

vairumtirdzniecības devumiem saskaņā ar 

šo pantu. Tās jo īpaši ņem vērā šādus 

faktorus: 

2. Valsts regulatīvās iestādes jo īpaši 

ņem vērā šādus faktorus: 

Or. en 
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Grozījums Nr.   943 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Lemjot par to, vai ir lietderīgi 

uzlikt kādu no iespējamajiem īpašajiem 

1. punktā minētajiem pienākumiem, un jo 

īpaši saskaņā ar proporcionalitātes 

principu izvērtējot, vai un kā šādi 

pienākumi būtu jāuzliek, valsts 

regulatīvās iestādes analizē, vai ar cita 

veida piekļuvi vairumtirdzniecības 

devumam vai nu tajā pašā, vai saistītā 

vairumtirdzniecības tirgū jau pietiktu, lai 

novērstu konstatēto problēmu 

mazumtirdzniecības līmenī. Novērtējumā 

ietver esošos vai paredzamos komerciālos 

piekļuves piedāvājumus, regulētu piekļuvi 

saskaņā ar 59. pantu vai esošu vai 

iecerētu regulētu piekļuvi citiem 

vairumtirdzniecības devumiem saskaņā ar 

šo pantu. Tās jo īpaši ņem vērā šādus 

faktorus: 

2. Tās jo īpaši ņem vērā šādus 

faktorus: a) konkurējošo iekārtu 

izmantošanas vai uzstādīšanas tehnisko 

un saimniecisko dzīvotspēju, ņemot vērā 

tirgus attīstības pakāpi, kā arī ņemot vērā 

attiecīgā starpsavienojuma un/vai 

piekļuves būtību un veidu, tostarp citu 

galveno piekļuves produktu dzīvotspēju, 

piemēram, instalācijas cauruļu 

pieejamību; 

b) tehnoloģiju attīstību, kas ietekmē tīkla 

projektēšanu un pārvaldību; 

c) piedāvātās piekļuves nodrošināšanas 

iespējamību attiecībā uz pieejamo jaudu; 

d) iekārtas īpašnieka sākotnējo 

ieguldījumu, ņemot vērā veiktos publiskos 

ieguldījumus un riskus, kas saistīti ar 

ieguldījuma veikšanu; 

e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei; 

f) attiecīgos gadījumos attiecīgās 

intelektuālā īpašuma tiesības; 

g) Eiropas pakalpojumu nodrošināšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   944 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Lemjot par to, vai ir lietderīgi uzlikt 

kādu no iespējamajiem īpašajiem 1. punktā 

2. Lemjot par to, vai ir lietderīgi uzlikt 

kādu no iespējamajiem īpašajiem 1. punktā 
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minētajiem pienākumiem, un jo īpaši 

saskaņā ar proporcionalitātes principu 

izvērtējot, vai un kā šādi pienākumi būtu 

jāuzliek, valsts regulatīvās iestādes analizē, 

vai ar cita veida piekļuvi 

vairumtirdzniecības devumam vai nu tajā 

pašā, vai saistītā vairumtirdzniecības tirgū 

jau pietiktu, lai novērstu konstatēto 

problēmu mazumtirdzniecības līmenī. 

Novērtējumā ietver esošos vai paredzamos 

komerciālos piekļuves piedāvājumus, 

regulētu piekļuvi saskaņā ar 59. pantu vai 

esošu vai iecerētu regulētu piekļuvi citiem 

vairumtirdzniecības devumiem saskaņā ar 

šo pantu. Tās jo īpaši ņem vērā šādus 

faktorus: 

minētajiem pienākumiem, un jo īpaši 

saskaņā ar proporcionalitātes principu 

izvērtējot, vai un kā šādi pienākumi būtu 

jāuzliek, valsts regulatīvās iestādes analizē, 

vai ar cita veida piekļuvi 

vairumtirdzniecības devumam vai nu tajā 

pašā, vai saistītā vairumtirdzniecības tirgū 

jau pietiktu, lai novērstu konstatēto 

problēmu mazumtirdzniecības līmenī. 

Novērtējumā ietver esošos vai paredzamos 

komerciālos piekļuves piedāvājumus, 

regulētu piekļuvi saskaņā ar 59. pantu vai 

esošu vai iecerētu regulētu piekļuvi citiem 

vairumtirdzniecības devumiem saskaņā ar 

šo pantu, taču vajadzības gadījumā to 

pielāgo, lai ņemtu vērā būtiskas izmaiņas 

tirgū. Tās jo īpaši ņem vērā šādus faktorus: 

Or. en 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka novērtējumā tiek ņemtas vērā būtiskas izmaiņas tirgū. 

 

Grozījums Nr.   945 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Lemjot par to, vai ir lietderīgi uzlikt 

kādu no iespējamajiem īpašajiem 1. punktā 

minētajiem pienākumiem, un jo īpaši 

saskaņā ar proporcionalitātes principu 

izvērtējot, vai un kā šādi pienākumi būtu 

jāuzliek, valsts regulatīvās iestādes analizē, 

vai ar cita veida piekļuvi 

vairumtirdzniecības devumam vai nu tajā 

pašā, vai saistītā vairumtirdzniecības tirgū 

jau pietiktu, lai novērstu konstatēto 

problēmu mazumtirdzniecības līmenī. 

Novērtējumā ietver esošos vai paredzamos 

komerciālos piekļuves piedāvājumus, 

regulētu piekļuvi saskaņā ar 59. pantu vai 

esošu vai iecerētu regulētu piekļuvi citiem 

2. Lemjot par to, vai ir lietderīgi uzlikt 

kādu no iespējamajiem īpašajiem 1. punktā 

minētajiem pienākumiem, un jo īpaši 

saskaņā ar proporcionalitātes principu 

izvērtējot, vai un kā šādi pienākumi būtu 

jāuzliek, valsts regulatīvās iestādes analizē, 

vai ar cita veida piekļuvi 

vairumtirdzniecības devumam vai nu tajā 

pašā, vai saistītā vairumtirdzniecības tirgū 

jau pietiktu, lai novērstu konstatēto 

problēmu mazumtirdzniecības līmenī. 

Novērtējumā ietver esošos komerciālos 

piekļuves piedāvājumus, regulētu piekļuvi 

saskaņā ar 59. pantu vai esošu regulētu 

piekļuvi citiem vairumtirdzniecības 
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vairumtirdzniecības devumiem saskaņā ar 

šo pantu. Tās jo īpaši ņem vērā šādus 

faktorus: 

devumiem saskaņā ar šo pantu. Lai ņemtu 

vērā nozīmīgas tirgus izmaiņas, 

novērtējumam jābūt jebkurā laikā tām 

pielāgojamam. Tās jo īpaši ņem vērā šādus 

faktorus: 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   946 

Michał Boni 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Lemjot par to, vai ir lietderīgi uzlikt 

kādu no iespējamajiem īpašajiem 1. punktā 

minētajiem pienākumiem, un jo īpaši 

saskaņā ar proporcionalitātes principu 

izvērtējot, vai un kā šādi pienākumi būtu 

jāuzliek, valsts regulatīvās iestādes analizē, 

vai ar cita veida piekļuvi 

vairumtirdzniecības devumam vai nu tajā 

pašā, vai saistītā vairumtirdzniecības tirgū 

jau pietiktu, lai novērstu konstatēto 

problēmu mazumtirdzniecības līmenī. 

Novērtējumā ietver esošos vai paredzamos 

komerciālos piekļuves piedāvājumus, 

regulētu piekļuvi saskaņā ar 59. pantu vai 

esošu vai iecerētu regulētu piekļuvi citiem 

vairumtirdzniecības devumiem saskaņā ar 

šo pantu. Tās jo īpaši ņem vērā šādus 

faktorus: 

2. Lemjot par to, vai ir lietderīgi uzlikt 

kādu no iespējamajiem īpašajiem 1. punktā 

minētajiem pienākumiem, un jo īpaši 

saskaņā ar proporcionalitātes principu 

izvērtējot, vai un kā šādi pienākumi būtu 

jāuzliek, valsts regulatīvās iestādes analizē, 

vai ar cita veida piekļuvi 

vairumtirdzniecības devumam vai nu tajā 

pašā, vai saistītā vairumtirdzniecības tirgū 

jau pietiktu, lai novērstu konstatēto 

problēmu mazumtirdzniecības līmenī. 

Novērtējumā ietver esošos komerciālos 

piekļuves piedāvājumus, regulētu piekļuvi 

saskaņā ar 59. pantu vai esošu regulētu 

piekļuvi citiem vairumtirdzniecības 

devumiem saskaņā ar šo pantu, taču 

vajadzības gadījumā to pielāgo, lai ņemtu 

vērā būtiskas izmaiņas tirgū. Tās jo īpaši 

ņem vērā šādus faktorus: 

Or. en 

Pamatojums 

Article 71 provides that, in their assessment, NRAs should include existing or prospective 

commercial access offers and existing or contemplated regulated access. Including 

prospective offers and contemplated access however reduces predictability and legal 

certainty for providers of electronic communications services and networks. Consequently, 

only existing commercial access offers or regulated access should be taken into account. In 

addition, this provision should expressly provide that such assessment should at all times 

reflect significant market changes so as to avoid the situation that obligations that are no 
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longer justified are maintained. 

 

Grozījums Nr.   947 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Lemjot par to, vai ir lietderīgi uzlikt 

kādu no iespējamajiem īpašajiem 1. punktā 

minētajiem pienākumiem, un jo īpaši 

saskaņā ar proporcionalitātes principu 

izvērtējot, vai un kā šādi pienākumi būtu 

jāuzliek, valsts regulatīvās iestādes analizē, 

vai ar cita veida piekļuvi 

vairumtirdzniecības devumam vai nu tajā 

pašā, vai saistītā vairumtirdzniecības tirgū 

jau pietiktu, lai novērstu konstatēto 

problēmu mazumtirdzniecības līmenī. 

Novērtējumā ietver esošos vai paredzamos 

komerciālos piekļuves piedāvājumus, 

regulētu piekļuvi saskaņā ar 59. pantu vai 

esošu vai iecerētu regulētu piekļuvi citiem 

vairumtirdzniecības devumiem saskaņā ar 

šo pantu. Tās jo īpaši ņem vērā šādus 

faktorus: 

2. Lemjot par to, vai ir lietderīgi uzlikt 

kādu no iespējamajiem īpašajiem 1. punktā 

minētajiem pienākumiem, un jo īpaši 

saskaņā ar proporcionalitātes principu 

izvērtējot, vai un kā šādi pienākumi būtu 

jāuzliek, valsts regulatīvās iestādes analizē, 

vai ar cita veida piekļuvi 

vairumtirdzniecības devumam vai nu tajā 

pašā, vai saistītā vairumtirdzniecības tirgū 

jau pietiktu, lai novērstu konstatēto 

problēmu attiecīgajos tirgos. Novērtējumā 

ietver esošos vai paredzamos komerciālos 

piekļuves piedāvājumus, regulētu piekļuvi 

saskaņā ar 59. pantu vai esošu vai iecerētu 

regulētu piekļuvi citiem 

vairumtirdzniecības devumiem saskaņā ar 

šo pantu. Tās jo īpaši ņem vērā šādus 

faktorus: 

Or. en 

Pamatojums 

Bieži vien vairāki mazumtirdzniecības tirgi ir saistīti ar vienu lielāku vairumtirdzniecības 

tirgu, kas var attīstīties straujāk dažādos virzienos, neskatoties uz to, ka attiecīgajā 

vairumtirdzniecības tirgū saglabājas šķēršļi ienākšanai šajā tirgū, tādēļ nav pareizi, ka 

uzsvars tiek likts vienīgi uz mazumtirdzniecības tirgu, un attiecīgais nosacījums būtu jāaizstāj 

ar nosacījumu par ilgtermiņa ilgtspējīgu konkurenci attiecīgajos tirgos. Saskaņā ar 

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

konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   948 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 
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71. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) konkurējošo iekārtu izmantošanas 

vai uzstādīšanas tehnisko un saimniecisko 

dzīvotspēju, ņemot vērā tirgus attīstības 

pakāpi, kā arī ņemot vērā attiecīgā 

starpsavienojuma un/vai piekļuves būtību 

un veidu, tostarp citu galveno piekļuves 

produktu dzīvotspēju, piemēram, kabeļu 

kanalizācijas pieejamību; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   949 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) paredzamo tehnoloģiju attīstību, 

kas ietekmē tīkla projektēšanu un 

pārvaldību; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   950 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) paredzamo tehnoloģiju attīstību, 

kas ietekmē tīkla projektēšanu un 

pārvaldību; 

b) tehnoloģiju attīstību, kas ietekmē 

tīkla projektēšanu un pārvaldību; 

Or. en 
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Grozījums Nr.   951 

Fulvio Martusciello 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) paredzamo tehnoloģiju attīstību, 

kas ietekmē tīkla projektēšanu un 

pārvaldību; 

b) tehnoloģiju attīstību, kas ietekmē 

tīkla projektēšanu un pārvaldību; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   952 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) nepieciešamību nodrošināt 

tehnoloģiju neitralitāti, lai piekļuves 

prasītāji varētu projektēt un pārvaldīt 

savu tīklu; 

Or. en 

Pamatojums 

Neskarot BIT operatoru brīvību izstrādāt savu tīkla arhitektūru, regulatoriem būtu 

jānodrošina, ka pieņemtie aizsardzības līdzekļi ir vērsti uz nākotni un nodrošina stimulus 

atvērtas un elastīga tīkla arhitektūras attīstībai, kas ļautu pieņemt mazāk apgrūtinošus un 

sarežģītus aizsardzības līdzekļus. 

 

Grozījums Nr.   953 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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c) piedāvātās piekļuves 

nodrošināšanas iespējamību attiecībā uz 

pieejamo jaudu; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   954 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) iekārtas īpašnieka sākotnējo 

ieguldījumu, ņemot vērā veiktos publiskos 

ieguldījumus un riskus, kas saistīti ar 

ieguldījuma veikšanu, it sevišķi ņemot 

vērā ieguldījumus ļoti veiktspējīgos tīklos 

un ar tiem saistīto riska līmeni; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   955 

Fulvio Martusciello 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) iekārtas īpašnieka sākotnējo 

ieguldījumu, ņemot vērā veiktos publiskos 

ieguldījumus un riskus, kas saistīti ar 

ieguldījuma veikšanu, it sevišķi ņemot vērā 

ieguldījumus ļoti veiktspējīgos tīklos un ar 

tiem saistīto riska līmeni; 

d) iekārtas īpašnieka sākotnējo 

ieguldījumu, ņemot vērā veiktos publiskos 

ieguldījumus un riskus, kas saistīti ar 

ieguldījuma veikšanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   956 

Pavel Telička 
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Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) iekārtas īpašnieka sākotnējo 

ieguldījumu, ņemot vērā veiktos publiskos 

ieguldījumus un riskus, kas saistīti ar 

ieguldījuma veikšanu, it sevišķi ņemot vērā 

ieguldījumus ļoti veiktspējīgos tīklos un ar 

tiem saistīto riska līmeni; 

d) iekārtas īpašnieka sākotnējo 

ieguldījumu, ņemot vērā veiktos publiskos 

ieguldījumus un riskus, kas saistīti ar 

ieguldījuma veikšanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   957 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) iekārtas īpašnieka sākotnējo 

ieguldījumu, ņemot vērā veiktos publiskos 

ieguldījumus un riskus, kas saistīti ar 

ieguldījuma veikšanu, it sevišķi ņemot vērā 

ieguldījumus ļoti veiktspējīgos tīklos un ar 

tiem saistīto riska līmeni; 

d) iekārtas īpašnieka sākotnējo 

ieguldījumu, ņemot vērā veiktos publiskos 

ieguldījumus un riskus, kas saistīti ar 

ieguldījuma veikšanu; 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums vajadzīgs, lai izvairītos no tā, ka virtuālie produkti tiek uzskatīti par pasīvās 

piekļuves produktu aizstājējiem (nevis produktiem, kas tos papildina). 

 

Grozījums Nr.   958 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) iekārtas īpašnieka sākotnējo 

ieguldījumu, ņemot vērā veiktos publiskos 

ieguldījumus un riskus, kas saistīti ar 

ieguldījuma veikšanu, it sevišķi ņemot vērā 

ieguldījumus ļoti veiktspējīgos tīklos un ar 

tiem saistīto riska līmeni; 

d) iekārtas īpašnieka sākotnējo 

ieguldījumu, ņemot vērā veiktos publiskos 

ieguldījumus un riskus, kas saistīti ar 

ieguldījuma veikšanu, it sevišķi ņemot vērā 

ieguldījumus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   959 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei un noturīgai 

konkurencei, kuras pamatā ir kolektīvie 

ieguldījumi tīklos; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   960 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei un noturīgai 

konkurencei, kuras pamatā ir kolektīvie 

ieguldījumi tīklos; 

e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei un noturīgai 

konkurencei, piemēram, tādai, kuras 

pamatā ir kolektīvie ieguldījumi tīklos un 

citi inovatīvi komercdarbības modeļi; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.   961 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei un noturīgai 

konkurencei, kuras pamatā ir kolektīvie 

ieguldījumi tīklos; 

e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei un noturīgai 

konkurencei, kuras pamatā ir inovatīvi 

komercdarbības modeļi, piemēram — bet 

ne tikai, kolektīvie ieguldījumi tīklos; 

Or. en 

Pamatojums 

Direktīvas 166. apsvērumā paredzēta nepieciešamība ņemt vērā noslēgtās jaunās 

brīvprātīgās vienošanās starp operatoriem, lai nodrošinātu regulējuma elastību. Kolektīvie 

ieguldījumi ir īpašs gadījums, taču tas nav vienīgais risinājums. 

 

Grozījums Nr.   962 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei un noturīgai 

konkurencei, kuras pamatā ir kolektīvie 

ieguldījumi tīklos; 

e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei; 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums ir vajadzīgs, jo dažas kolektīvo ieguldījumu shēmas var radīt neefektīvu 
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konkurenci tirgū. 

 

Grozījums Nr.   963 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei un noturīgai 

konkurencei, kuras pamatā ir kolektīvie 

ieguldījumi tīklos; 

e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   964 

Fulvio Martusciello 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei un noturīgai 

konkurencei, kuras pamatā ir kolektīvie 

ieguldījumi tīklos; 

e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   965 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei un noturīgai 

konkurencei, kuras pamatā ir kolektīvie 

ieguldījumi tīklos; 

e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei; 

Or. en 

Pamatojums 

Concerning, co-investment schemes: some of them have the potential to create ineffectively 

competitive market outcomes. The Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as 

well as conditions against which co-investment offers should be judged (compliance with 

which would entitle the co-investment to effectively benefit from a regulatory holiday). 

However, these do not provide sufficient competition protections to warrant a relaxation of 

SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their nature can lead 

to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, 

the resulting reduction in competition could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. In its opinion BoR (16) 213 (p. 7), BEREC recognises “[T]he risk is that 

in seeking to incentivise investment through regulatory forbearance, the Commission’s 

proposals could undermine competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of 

competition- and demand driven investment. The Commission’s proposals would therefore 

undermine their own ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Grozījums Nr.   966 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei un noturīgai 

konkurencei, kuras pamatā ir kolektīvie 

ieguldījumi tīklos; 

e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei; 

Or. en 

Pamatojums 

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

 

Grozījums Nr.   967 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – f apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) attiecīgos gadījumos, attiecīgās 

intelektuālā īpašuma tiesības; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   968 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – g apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

g) Viseiropas pakalpojumu 

nodrošināšanu. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   969 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ga) plaša piedāvājumu klāsta un 

pakalpojumu sniedzēju pieejamību 

piekļuves fiksētajiem un mobilajiem 

sakariem tirgū ikvienam patērētājam 
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Eiropā neatkarīgi no viņa dzīvesvietas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   970 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts – gb apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 gb) demokrātiskas sabiedrības attīstību 

digitālajā laikmetā, kas visiem Eiropas 

iedzīvotājiem nodrošina brīvu piekļuvi 

informācijai un vārda brīvību; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   971 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Lai ņemtu vērā galalietotāju 

ilgtermiņa intereses, valsts regulatīvajām 

iestādēm būtu lielākā mērā jāpievērš 

vērība tam, lai tiktu veicināti visu 

operatoru ieguldījumi tirgū. 

Regulējumam nevajadzētu kavēt inovāciju 

attīstībai, jo īpaši ļoti veiktspējīgiem 

tīkliem, programdefinētiem tīkliem un 

tīkla funkciju virtualizācijai. Regulēta 

piekļuve piemērotā un līdzsvarotā veidā, 

proti, vienā tīkla slānī, būtu jāsaglabā 

vienīgi tad, ja tas noteikti vajadzīgs, lai 

aizsargātu konkurenci, un ja nav 

alternatīvu piekļuves iespēju, tostarp 

piekļuves iespējas, kas balstīta uz 

komerclīgumiem. Regulēta piekļuve 
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vairākos tīkla slāņos ir radījusi 

nevajadzīgi augstu sarežģītības līmeni 

attiecībā uz regulētu vairumtirdzniecības 

produktu saskaņotību dažādos tīkla 

slāņos, kā arī nevajadzīgi ierobežo 

elastīgumu un uzņēmējdarbības brīvību 

dinamiskā telekomunikāciju tirgus vidē. 

Piekļuves ierobežošana līdz vienam tīkla 

slānim, kurā visefektīvāk tiek risināta 

konstatētā problēma mazumtirdzniecības 

līmenī, ievērojami samazinās regulatīvās 

izmaksas un iespējamību, ka tirgus 

dalībnieki izmantos regulējumu 

ļaunprātīgi, tādējādi nodrošinot 

efektīvākus un piemērotākus rezultātus. 

Šai sakarā valsts regulatīvajām iestādēm 

būtu jāizvērtē, vai, ņemot vērā valsts vai 

vietējos apstākļus, piemērotāka ir aktīvā 

vai pasīvā piekļuve. Tā kā atsevišķa 

piekļuve negatīvi ietekmē ieguldījumus 

tīklā, pieļaujot ienesīgāko patērētāju 

„nokrejošanu” ar vidējām izmaksām, 

turpmāk nevajadzētu paredzēt pienākumu 

nodrošināt atsevišķu piekļuvi, kas 

apdraud ieguldījumu modeļus, kuru 

pamatā ir produktu un cenu 

diferencēšana. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   972 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

71. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Valsts regulatīvās iestādes, uzliekot 

operatoram pienākumus nodrošināt 

piekļuvi saskaņā ar šo pantu, var noteikt 

tehniskus vai darbības nosacījumus, kas 

šādas piekļuves nodrošinātājam un/vai 

saņēmējiem jāievēro, lai garantētu 

normālu tīkla darbību. Pienākumi ievērot 

konkrētus tehniskus standartus vai 

3. Šie noteikumi neskar apsvērumus, 

kurus valsts regulatīvās iestādes ņem vērā 

papildus visiem pienākumiem, kurus tās 
uzliek operatoram atbilstīgi 72. pantam. 
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specifikācijas ir saskaņā ar standartiem 

un specifikācijām, kas noteikti atbilstīgi 

39. pantam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   973 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

72. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts regulatīvā iestāde saskaņā ar 

66. pantu var noteikt pienākumus attiecībā 

uz izmaksu segšanu un cenu kontroli, 

tostarp pienākumus par cenu orientāciju 

uz izmaksām un pienākumus attiecībā uz 

izmaksu uzskaites sistēmām, lai 

nodrošinātu starpsavienojuma un/vai 

piekļuves īpašus veidus, situācijās, kad 

tirgus analīze parāda, ka efektīvas 

konkurences trūkums nozīmē to, ka 

attiecīgais operators var paturēt cenas 

pārmērīgi augstā līmenī vai piemērot cenu 

ierobežojumus, kaitējot lietotājiem. 

Valsts regulatīvā iestāde saskaņā ar 

66. pantu var noteikt pienākumus attiecībā 

uz izmaksu segšanu un cenu kontroli, 

tostarp pienākumus attiecībā uz izmaksu 

uzskaites sistēmām, lai nodrošinātu 

starpsavienojuma un/vai piekļuves īpašus 

veidus, situācijās, kad tirgus analīze 

parāda, ka trūkst efektīvas konkurences. 

Valsts regulatīvā iestāde var piemērot 

tikai tādus cenu kontroles pasākumus, kas 

nodrošina godīgu un samaksājamu cenu 

un nerada negatīvu ietekmi uz 

ieguldījumiem. Piemērotie cenu kontroles 

pasākumi atbilst šādiem kumulatīviem 

nosacījumiem: 

a) cenu kontroles pasākumi nodrošina 

visu ar jaunu tīklu izvēršanu saistīto 

ieguldījumu atgūšanu, un tajos pilnībā 

ņemti vērā ar šādiem ieguldījumiem 

saistītie riski; 

b) cenu kontroles pasākumi nerada 

situāciju, kad operators, kurš veic 

ieguldījumus, atrodas neizdevīgā situācijā 

salīdzinājumā ar operatoriem, kuri 

ieguldījumus neveic, vai rada tādu 

situāciju, it kā ieguldījumi vispār nebūtu 

veikti; 

c) cenu kontroles pasākumi paredz 

izvairīties no pārmērīgas peļņas normas 

piekļuves prasītājiem, kaitējot 

operatoram, kurš veic ieguldījumus, un 

tajos pienācīgi ņem vērā atšķirīgo risku, 

ko uzņemas dažādi piekļuves prasītāji. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.   974 

Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

72. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Nosakot, vai cenu kontroles pienākumi 

būtu lietderīgi, valsts regulatīvās iestādes 

ņem vērā galalietotāju ilgtermiņa 

intereses, kas saistītas ar nākamās 

paaudzes tīklu, un jo īpaši ļoti veiktspējīgu 

tīklu, izvēršanu un ieviešanu. It sevišķi lai 

veicinātu operatora ieguldījumus, tostarp 

nākamās paaudzes tīklos, valsts regulatīvās 

iestādes ņem vērā ieguldījumus, ko 

operators ir veicis. Ja valsts regulatīvās 

iestādes uzskata, ka cenu kontrole ir 

lietderīga, tās ļauj operatoram gūt samērīgu 

peļņu no attiecīgā ieguldītā kapitāla, ņemot 

vērā jebkādus riskus, kas raksturīgi 

konkrētam jauno tīkla ieguldījumu 

projektam. 

Lai veicinātu operatora ieguldījumus, 

tostarp nākamās paaudzes tīklos, valsts 

regulatīvās iestādes ņem vērā ieguldījumus, 

ko operators ir veicis. Ja valsts regulatīvās 

iestādes uzskata, ka cenu kontrole ir 

lietderīga, tās ļauj operatoram gūt samērīgu 

peļņu no attiecīgā ieguldītā kapitāla, ņemot 

vērā jebkādus riskus, kas raksturīgi 

konkrētam jauno tīkla ieguldījumu 

projektam. 

Or. en 

Pamatojums 

Principam, kurš paredz orientāciju uz izmaksām, kā arī ekonomiskās atkārtojamības 

principam būtu jānodrošina iespēja VRI garantēt zemas cenas patērētājiem. 

 

Grozījums Nr.   975 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Direktīvas priekšlikums 

72. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Nosakot, vai cenu kontroles pienākumi 

būtu lietderīgi, valsts regulatīvās iestādes 

ņem vērā galalietotāju ilgtermiņa 

intereses, kas saistītas ar nākamās 

Lai veicinātu operatora ieguldījumus, 

tostarp nākamās paaudzes tīklos, valsts 

regulatīvās iestādes ņem vērā ieguldījumus, 

ko operators ir veicis. Ja valsts regulatīvās 
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paaudzes tīklu, un jo īpaši ļoti veiktspējīgu 

tīklu, izvēršanu un ieviešanu. It sevišķi lai 

veicinātu operatora ieguldījumus, tostarp 

nākamās paaudzes tīklos, valsts regulatīvās 

iestādes ņem vērā ieguldījumus, ko 

operators ir veicis. Ja valsts regulatīvās 

iestādes uzskata, ka cenu kontrole ir 

lietderīga, tās ļauj operatoram gūt samērīgu 

peļņu no attiecīgā ieguldītā kapitāla, ņemot 

vērā jebkādus riskus, kas raksturīgi 

konkrētam jauno tīkla ieguldījumu 

projektam. 

iestādes uzskata, ka cenu kontrole ir 

lietderīga, tās ļauj operatoram gūt samērīgu 

peļņu no attiecīgā ieguldītā kapitāla, ņemot 

vērā jebkādus riskus, kas raksturīgi 

konkrētam jauno tīkla ieguldījumu 

projektam. 

Or. en 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir izvairīties no tā, ka tiek svītrots princips, kurš paredz orientāciju uz 

izmaksām, un aizstāts ar ekonomiskās atkārtojamības pārbaudēm, jo šādas pārbaudes nevar 

aizstāt cenu kontroli. 

 

Grozījums Nr.   976 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

72. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Nosakot, vai cenu kontroles pienākumi 

būtu lietderīgi, valsts regulatīvās iestādes 

ņem vērā galalietotāju ilgtermiņa 

intereses, kas saistītas ar nākamās 

paaudzes tīklu, un jo īpaši ļoti veiktspējīgu 

tīklu, izvēršanu un ieviešanu. It sevišķi lai 

veicinātu operatora ieguldījumus, tostarp 

nākamās paaudzes tīklos, valsts regulatīvās 

iestādes ņem vērā ieguldījumus, ko 

operators ir veicis. Ja valsts regulatīvās 

iestādes uzskata, ka cenu kontrole ir 

lietderīga, tās ļauj operatoram gūt samērīgu 

peļņu no attiecīgā ieguldītā kapitāla, ņemot 

vērā jebkādus riskus, kas raksturīgi 

konkrētam jauno tīkla ieguldījumu 

projektam. 

Lai veicinātu operatora ieguldījumus, 

tostarp nākamās paaudzes tīklos, valsts 

regulatīvās iestādes ņem vērā ieguldījumus, 

ko operators ir veicis. Ja valsts regulatīvās 

iestādes uzskata, ka cenu kontrole ir 

lietderīga, tās ļauj operatoram gūt samērīgu 

peļņu no attiecīgā ieguldītā kapitāla, ņemot 

vērā jebkādus riskus, kas raksturīgi 

konkrētam jauno tīkla ieguldījumu 

projektam. 



AM\1122811LV.docx 85/184 PE602.952v01-00 

 LV 

Or. en 

Pamatojums 

Cenu kontrole ir piekļuves regulējuma būtisks elements, un tam nevajadzētu piemērot nekādus 

citus kritērijus. 

 

Grozījums Nr.   977 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

72. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Nosakot, vai cenu kontroles pienākumi 

būtu lietderīgi, valsts regulatīvās iestādes 

ņem vērā galalietotāju ilgtermiņa intereses, 

kas saistītas ar nākamās paaudzes tīklu, un 

jo īpaši ļoti veiktspējīgu tīklu, izvēršanu un 

ieviešanu. It sevišķi lai veicinātu operatora 

ieguldījumus, tostarp nākamās paaudzes 

tīklos, valsts regulatīvās iestādes ņem vērā 

ieguldījumus, ko operators ir veicis. Ja 

valsts regulatīvās iestādes uzskata, ka 

cenu kontrole ir lietderīga, tās ļauj 

operatoram gūt samērīgu peļņu no 

attiecīgā ieguldītā kapitāla, ņemot vērā 

jebkādus riskus, kas raksturīgi konkrētam 

jauno tīkla ieguldījumu projektam. 

Nosakot, vai cenu kontroles pienākumi 

būtu lietderīgi, valsts regulatīvās iestādes 

ņem vērā galalietotāju ilgtermiņa intereses, 

kas saistītas ar nākamās paaudzes tīklu, un 

jo īpaši ļoti veiktspējīgu tīklu, izvēršanu un 

ieviešanu. It sevišķi lai veicinātu operatora 

ieguldījumus, tostarp nākamās paaudzes 

tīklos, valsts regulatīvās iestādes ņem vērā 

ieguldījumus, ko operators ir veicis. 

Or. en 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   978 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

72. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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Nosakot, vai cenu kontroles pienākumi 

būtu lietderīgi, valsts regulatīvās iestādes 

ņem vērā galalietotāju ilgtermiņa intereses, 

kas saistītas ar nākamās paaudzes tīklu, un 

jo īpaši ļoti veiktspējīgu tīklu, izvēršanu un 

ieviešanu. It sevišķi lai veicinātu operatora 

ieguldījumus, tostarp nākamās paaudzes 

tīklos, valsts regulatīvās iestādes ņem vērā 

ieguldījumus, ko operators ir veicis. Ja 

valsts regulatīvās iestādes uzskata, ka cenu 

kontrole ir lietderīga, tās ļauj operatoram 

gūt samērīgu peļņu no attiecīgā ieguldītā 

kapitāla, ņemot vērā jebkādus riskus, kas 

raksturīgi konkrētam jauno tīkla 

ieguldījumu projektam. 

Nosakot, vai cenu kontroles pienākumi 

būtu lietderīgi, valsts regulatīvās iestādes 

ņem vērā galalietotāju ilgtermiņa intereses, 

kas saistītas ar ieguldījumiem nākamās 

paaudzes tīklos, to izvēršanu un apguvi. It 

sevišķi lai veicinātu operatora 

ieguldījumus, tostarp nākamās paaudzes 

tīklos, valsts regulatīvās iestādes ņem vērā 

ieguldījumus, ko operators ir veicis. Ja 

valsts regulatīvās iestādes uzskata, ka cenu 

kontrole ir lietderīga, tās ļauj operatoram 

gūt samērīgu peļņu no attiecīgā ieguldītā 

kapitāla, ņemot vērā jebkādus riskus, kas 

raksturīgi konkrētam jauno tīkla 

ieguldījumu projektam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   979 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

72. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts regulatīvās iestādes neuzliek vai 

nepatur spēkā pienākumus saskaņā ar šo 

pantu, ja tās konstatējušas, ka pastāv 

pierādāms mazumtirdzniecības cenu 

ierobežojums un ka kāds no 

pienākumiem, kas uzlikti saskaņā ar 67.–

71. pantu, tostarp it sevišķi jebkurš 

ekonomiskās atkārtojamības tests, kas 

noteikts saskaņā ar 68. pantu, nodrošina 

efektīvu un nediskriminējošu piekļuvi. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   980 
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Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

72. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts regulatīvās iestādes neuzliek vai 

nepatur spēkā pienākumus saskaņā ar šo 

pantu, ja tās konstatējušas, ka pastāv 

pierādāms mazumtirdzniecības cenu 

ierobežojums un ka kāds no 

pienākumiem, kas uzlikti saskaņā ar 67.–

71. pantu, tostarp it sevišķi jebkurš 

ekonomiskās atkārtojamības tests, kas 

noteikts saskaņā ar 68. pantu, nodrošina 

efektīvu un nediskriminējošu piekļuvi. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Current provisions for co-investment practices do not allow non-profit or local ISPs to 

participate in the investments, restricting this opportunity only to larger and incumbent 

actors. Although Community Networks (CN) and local actors have proven succesful in 

connecting underprivileged communities both in urban and rural areas, it would be only 

normal to considered them equal members of the telecoms ecosystem, thus giving them fair 

and equal access to co-investment opportunities. 

Moreover, co-investment in a certain area must be considered as an oligopoly of a few 

powerful actors that work as a cartel. 

This is thus not acceptable to reduce the obligations. Furthermore, the access to co-

investment agreement shall be affordable for small operators. 

 

Grozījums Nr.   981 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Direktīvas priekšlikums 

72. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts regulatīvās iestādes neuzliek vai 

nepatur spēkā pienākumus saskaņā ar šo 

pantu, ja tās konstatējušas, ka pastāv 

svītrots 
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pierādāms mazumtirdzniecības cenu 

ierobežojums un ka kāds no 

pienākumiem, kas uzlikti saskaņā ar 67.–

71. pantu, tostarp it sevišķi jebkurš 

ekonomiskās atkārtojamības tests, kas 

noteikts saskaņā ar 68. pantu, nodrošina 

efektīvu un nediskriminējošu piekļuvi. 

Or. en 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir izvairīties no tā, ka tiek svītrots princips, kurš paredz orientāciju uz 

izmaksām, un aizstāts ar ekonomiskās atkārtojamības pārbaudēm, jo šādas pārbaudes nevar 

aizstāt cenu kontroli. 

 

Grozījums Nr.   982 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

72. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts regulatīvās iestādes neuzliek vai 

nepatur spēkā pienākumus saskaņā ar šo 

pantu, ja tās konstatējušas, ka pastāv 

pierādāms mazumtirdzniecības cenu 

ierobežojums un ka kāds no pienākumiem, 

kas uzlikti saskaņā ar 67.–71. pantu, tostarp 

it sevišķi jebkurš ekonomiskās 

atkārtojamības tests, kas noteikts saskaņā 

ar 68. pantu, nodrošina efektīvu un 

nediskriminējošu piekļuvi. 

Valsts regulatīvās iestādes neuzliek vai 

nepatur spēkā pienākumus saskaņā ar šo 

pantu attiecībā uz jauniem tīkla 

elementiem, ja tīkla izvēršana veicina ļoti 

veiktspējīgu tīklu pieejamību vai ja tās 

konstatējušas, ka pastāv pierādāms 

mazumtirdzniecības cenu ierobežojums un 

ka kāds no pienākumiem, kas uzlikti 

saskaņā ar 67.–71. pantu, tostarp it sevišķi 

jebkurš ekonomiskās atkārtojamības tests, 

kas noteikts saskaņā ar 68. pantu, 

nodrošina efektīvu piekļuves 

nediskrimināciju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   983 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

72. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja operatoram ir pienākums 

attiecībā uz cenu orientāciju uz to 

izmaksām, attiecīgais operators pierāda, 

ka cenas veidojas no izmaksām, ieskaitot 

saprātīgu peļņu par investīcijām. Lai 

aprēķinātu efektīvas pakalpojumu 

sniegšanas izmaksas, valsts regulatīvās 

iestādes var izmantot izmaksu uzskaites 

metodes neatkarīgi no tām, kuras izmanto 

uzņēmums. Valsts regulatīvās iestādes var 

pieprasīt operatoram sniegt savu cenu 

pilnīgu pamatojumu un vajadzības 

gadījumā var pieprasīt koriģēt cenas. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   984 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

72.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 72.a pants 

 Citi ar piekļuvi saistīti pienākumi 

 1. Valsts regulatīvā iestāde 

 saskaņā ar 66. pantu var uzlikt 

pienākumu: 

 a) piešķirt trešām personām piekļuvi 

konkrētiem aktīviem tīkla elementiem un 

pakalpojumiem; 

 b) vairumtirdzniecībā nodrošināt 

noteiktus pakalpojumus 

mazumtirdzniecībai, ko veic trešās 

personas; 

 c) godprātīgi veikt pārrunas ar 

uzņēmumiem, kas pieprasa piekļuvi; 

 d) neatsaukt piekļuvi iekārtām, kas jau 

piešķirta; 
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 e) piešķirt atvērtu piekļuvi tehniskām 

saskarnēm, protokoliem vai citām 

galvenajām tehnoloģijām, kas ir 

nepieciešamas pakalpojumu vai virtuālā 

tīkla pakalpojumu sadarbspējai; 

 f) nodrošināt līdzās atrašanos vai saistīto 

iekārtu cita veida koplietošanu; 

 g) nodrošināt noteiktus pakalpojumus, 

kas nepieciešami, lai nodrošinātu 

savienoto pakalpojumu sadarbspēju 

lietotājiem, tostarp iekārtas 

programmatūras emulētiem tīkliem vai 

viesabonēšanai mobilajos tīklos; 

 h) nodrošināt piekļuvi darbības atbalsta 

sistēmām vai līdzīgām programmatūras 

sistēmām, kas nepieciešamas, lai 

nodrošinātu godīgu konkurenci 

pakalpojumu nodrošināšanā; 

 i) savstarpēji savienot tīklus vai tīklu 

iekārtas; 

 j) nodrošināt piekļuvi saistītiem 

pakalpojumiem, tādiem kā identifikācijas, 

vietas noteikšanas un klātbūtnes 

noteikšanas pakalpojumi. 

 Valsts regulatīvās iestādes šiem 

pienākumiem var pievienot nosacījumus, 

kas attiecas uz godīgumu, pamatotību un 

izpildes laiku. 

 2. Tās jo īpaši ņem vērā šādus faktorus: 

 a) konkurējošo iekārtu izmantošanas vai 

uzstādīšanas tehnisko un saimniecisko 

dzīvotspēju, ņemot vērā tirgus attīstības 

pakāpi, kā arī ņemot vērā attiecīgā 

starpsavienojuma un/vai piekļuves būtību 

un veidu, tostarp citu galveno piekļuves 

produktu dzīvotspēju, piemēram, 

instalācijas cauruļu pieejamību; 

 b) tehnoloģiju attīstību, kas ietekmē tīkla 

projektēšanu un pārvaldību; 

 c) piedāvātās piekļuves nodrošināšanas 

iespējamību attiecībā uz pieejamo jaudu; 

 d) iekārtas īpašnieka sākotnējo 

ieguldījumu, ņemot vērā visus veiktos 

publiskos ieguldījumus un riskus, kas 
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saistīti ar ieguldījuma veikšanu; 

 e) vajadzību nodrošināt konkurenci 

ilgtermiņā, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomiski efektīvai uz infrastruktūru 

balstītai konkurencei; 

 f) attiecīgos gadījumos, attiecīgās 

intelektuālā īpašuma tiesības; 

 g) Eiropas pakalpojumu nodrošināšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   985 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

73. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   986 

Edouard Martin 

 

Direktīvas priekšlikums 

73. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja valsts regulatīvā iestāde operatoriem, 

kuri atzīti par tādiem, kam ir būtiska 

ietekme vairumtirdzniecības balss 

savienojuma pabeigšanai tirgū, uzliek 

pienākumus, kas attiecas uz izmaksu 

atgūšanas un cenu kontroli, tā nosaka 

maksimālos simetriskos savienojuma 

pabeigšanas tarifus, pamatojoties uz 

izmaksām, kas rodas efektīvam 

operatoram. Efektīvu izmaksu novērtējuma 

pamatā ir esošo izmaksu vērtības. Efektīvu 

izmaksu aprēķināšanai izmantotās metodes 

pamatā ir augšupēja modelēšanas pieeja, 

Ja valsts regulatīvā iestāde uzliek 

pienākumus, kas attiecas uz izmaksu 

atgūšanas un cenu kontroli 

vairumtirdzniecības balss savienojuma 

pabeigšanai tirgū, tā nosaka maksimālos 

simetriskos savienojuma pabeigšanas 

tarifus, pamatojoties uz izmaksām, kas 

rodas efektīvam operatoram. Efektīvu 

izmaksu novērtējuma pamatā ir esošo 

izmaksu vērtības. Efektīvu izmaksu 

aprēķināšanai izmantotās metodes pamatā 

ir augšupēja modelēšanas pieeja, kurā 

izmantotas ar datplūsmu saistītas 
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kurā izmantotas ar datplūsmu saistītas 

ilgtermiņa papildu izmaksas par 

vairumtirdzniecības balss savienojuma 

pabeigšanas pakalpojuma sniegšanu trešām 

personām. 

ilgtermiņa papildu izmaksas par 

vairumtirdzniecības balss savienojuma 

pabeigšanas pakalpojuma sniegšanu trešām 

personām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   987 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 

73. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Līdz [datums] Komisija pēc 

apspriešanās ar BEREC saskaņā ar 

109. pantu pieņem deleģētos aktus par 

vienotu maksimālo savienojuma 

pabeigšanas tarifu, kas valsts 

regulatīvajām iestādēm jānosaka 

uzņēmumiem, kuri atzīti par tādiem, kam 

ir būtiska ietekme attiecīgi fiksēto un 

mobilo balss savienojuma pabeigšanas 

pakalpojumu tirgos Savienībā. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   988 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Direktīvas priekšlikums 

73. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Līdz [datums] Komisija pēc 

apspriešanās ar BEREC saskaņā ar 

109. pantu pieņem deleģētos aktus par 

vienotu maksimālo savienojuma 

pabeigšanas tarifu, kas valsts 

regulatīvajām iestādēm jānosaka 

uzņēmumiem, kuri atzīti par tādiem, kam 

ir būtiska ietekme attiecīgi fiksēto un 

svītrots 



AM\1122811LV.docx 93/184 PE602.952v01-00 

 LV 

mobilo balss savienojuma pabeigšanas 

pakalpojumu tirgos Savienībā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   989 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 

73. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pieņemot šos deleģētos aktus, 

Komisija ievēro 1. punkta pirmajā daļā 

noteiktos principus un nodrošina 

atbilstību III pielikumā noteiktajiem 

kritērijiem un parametriem. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   990 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Direktīvas priekšlikums 

73. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pieņemot šos deleģētos aktus, 

Komisija ievēro 1. punkta pirmajā daļā 

noteiktos principus un nodrošina 

atbilstību III pielikumā noteiktajiem 

kritērijiem un parametriem. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   991 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 

73. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Piemērojot 2. punktu, Komisija 

nodrošina, ka vienotais balss savienojuma 

pabeigšanas tarifs mobilajos tīklos 

nepārsniedz 1,23 euro centus par minūti 

un vienotais balss savienojuma 

pabeigšanas tarifs fiksētajos tīklos 

nepārsniedz 0,14 euro centus par minūti. 

Komisija ņem vērā maksimālo 

savienojuma pabeigšanas tarifu svērto 

vidējo vērtību fiksētajos un mobilajos 

tīklos, kas noteikta saskaņā ar 1. punkta 

pirmajā daļā norādītajiem principiem, 

kurus visā Savienībā piemēro, pirmo reizi 

nosakot vienoto maksimālo savienojuma 

pabeigšanas tarifu. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   992 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

73. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Piemērojot 2. punktu, Komisija 

nodrošina, ka vienotais balss savienojuma 

pabeigšanas tarifs mobilajos tīklos 

nepārsniedz 1,23 euro centus par minūti 

un vienotais balss savienojuma 

pabeigšanas tarifs fiksētajos tīklos 

nepārsniedz 0,14 euro centus par minūti. 

Komisija ņem vērā maksimālo 

savienojuma pabeigšanas tarifu svērto 

vidējo vērtību fiksētajos un mobilajos 

tīklos, kas noteikta saskaņā ar 1. punkta 

pirmajā daļā norādītajiem principiem, 

kurus visā Savienībā piemēro, pirmo reizi 

nosakot vienoto maksimālo savienojuma 

pabeigšanas tarifu. 

svītrots 

Or. en 
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Pamatojums 

Šāds maksimālais tarifs būtu jānosaka nevis galvenajā tiesību aktā, bet, pieņemot deleģēto 

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

teksta iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   993 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Direktīvas priekšlikums 

73. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Piemērojot 2. punktu, Komisija 

nodrošina, ka vienotais balss savienojuma 

pabeigšanas tarifs mobilajos tīklos 

nepārsniedz 1,23 euro centus par minūti un 

vienotais balss savienojuma pabeigšanas 

tarifs fiksētajos tīklos nepārsniedz 

0,14 euro centus par minūti. Komisija ņem 

vērā maksimālo savienojuma pabeigšanas 

tarifu svērto vidējo vērtību fiksētajos un 

mobilajos tīklos, kas noteikta saskaņā ar 

1. punkta pirmajā daļā norādītajiem 

principiem, kurus visā Savienībā piemēro, 

pirmo reizi nosakot vienoto maksimālo 

savienojuma pabeigšanas tarifu. 

4. Komisija nodrošina, ka vienotais 

balss savienojuma pabeigšanas tarifs 

mobilajos tīklos nepārsniedz 1,00 euro 

centu par minūti un vienotais balss 

savienojuma pabeigšanas tarifs fiksētajos 

tīklos nepārsniedz 0,12 euro centus par 

minūti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   994 

Krišjānis Kariņš 

 

Direktīvas priekšlikums 

73. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Piemērojot 2. punktu, Komisija 

nodrošina, ka vienotais balss savienojuma 

pabeigšanas tarifs mobilajos tīklos 

nepārsniedz 1,23 euro centus par minūti un 

vienotais balss savienojuma pabeigšanas 

tarifs fiksētajos tīklos nepārsniedz 

0,14 euro centus par minūti. Komisija ņem 

4. Piemērojot 2. punktu, Komisija 

nodrošina, ka vienotais balss savienojuma 

pabeigšanas tarifs mobilajos tīklos 

nepārsniedz 0,94 euro centus par minūti un 

vienotais balss savienojuma pabeigšanas 

tarifs fiksētajos tīklos nepārsniedz 

0,14 euro centus par minūti. Komisija ņem 
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vērā maksimālo savienojuma pabeigšanas 

tarifu svērto vidējo vērtību fiksētajos un 

mobilajos tīklos, kas noteikta saskaņā ar 

1. punkta pirmajā daļā norādītajiem 

principiem, kurus visā Savienībā piemēro, 

pirmo reizi nosakot vienoto maksimālo 

savienojuma pabeigšanas tarifu. 

vērā maksimālo savienojuma pabeigšanas 

tarifu svērto vidējo vērtību fiksētajos un 

mobilajos tīklos, kas noteikta saskaņā ar 

1. punkta pirmajā daļā norādītajiem 

principiem, kurus visā Savienībā piemēro, 

pirmo reizi nosakot vienoto maksimālo 

savienojuma pabeigšanas tarifu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   995 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Direktīvas priekšlikums 

73. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Pieņemot deleģētos aktus saskaņā 

ar 2. punktu, Komisija ņem vērā 

galalietotāju kopējo skaitu katrā 

dalībvalstī, lai nodrošinātu maksimālo 

savienojuma pabeigšanas tarifu pienācīgu 

svērumu, kā arī ņem vērā apstākļus valstī, 

kā rezultātā rodas ievērojamas atšķirības 

starp dalībvalstīm, kad tiek noteikti 

maksimālie savienojuma pabeigšanas 

tarifi Savienībā. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   996 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 

73. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Pieņemot deleģētos aktus saskaņā 

ar 2. punktu, Komisija ņem vērā 

galalietotāju kopējo skaitu katrā 

dalībvalstī, lai nodrošinātu maksimālo 

savienojuma pabeigšanas tarifu pienācīgu 

svērumu, kā arī ņem vērā apstākļus valstī, 

svītrots 
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kā rezultātā rodas ievērojamas atšķirības 

starp dalībvalstīm, kad tiek noteikti 

maksimālie savienojuma pabeigšanas 

tarifi Savienībā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   997 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 

73. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Komisija var lūgt BEREC izstrādāt 

ekonomisko modeli, kas palīdz Komisijai 

noteikt maksimālos savienojuma 

pabeigšanas tarifus Savienībā. Komisija 

ņem vērā informāciju par tirgu, kuru 

sniedz BEREC, valsts regulatīvās iestādes 

vai nepastarpināti – uzņēmumi, kuri 

nodrošina elektronisko sakaru tīklus un 

pakalpojumus. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   998 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Direktīvas priekšlikums 

73. pants – 7. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Komisija reizi piecos gados 

pārskata deleģētos aktus, kas pieņemti 

saskaņā ar šo pantu. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   999 

Evžen Tošenovský 
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Direktīvas priekšlikums 

73. pants – 7. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Komisija reizi piecos gados 

pārskata deleģētos aktus, kas pieņemti 

saskaņā ar šo pantu. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1000 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

74. pants svītrots 

Jaunu tīkla elementu regulējums  

1.  

Valsts regulatīvā iestāde neuzliek 

pienākumus attiecībā uz jauniem tīkla 

elementiem, kuri ir daļa no attiecīgā 

tirgus, kurā tā plāno uzlikt vai paturēt 

spēkā pienākumus saskaņā ar 66. pantu 

un 67.–72. pantu, un kurus operators, kas 

atzīts par tādu, kam ir būtiska ietekme 

attiecīgajā tirgū, ir ierīkojis vai plāno 

ierīkot, ja ir izpildīti šādi kumulatīvi 

nosacījumi: 

 

a) jaunu tīkla elementu ierīkošanai var 

iesniegt kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus saskaņā ar pārredzamu 

procesu un ar noteikumiem, kas atbalsta 

noturīgu konkurenci ilgtermiņā, cita 

starpā ietverot godīgus, samērīgus un 

nediskriminējošus noteikumus, kas tiek 

piedāvāti potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem; elastīgums tādā aspektā kā 

to saistību vērtība un grafiks, kuras 

uzņēmies katrs kolektīvais ieguldītājs; 

iespēja nākotnē palielināt šādas saistības; 

tiesības, kuras kolektīvie ieguldītāji 
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savstarpēji piešķīruši pēc tādas 

infrastruktūras ierīkošanas, kurā veikts 

kolektīvais ieguldījums; 

b) jaunu tīkla elementu ierīkošana 

ievērojami veicina ļoti veiktspējīgu tīklu 

izveidi; 

 

c) piekļuves prasītājiem, kas nepiedalās 

kolektīvajā ieguldījumā, ir pieejama tāda 

pati kvalitāte, ātrums, nosacījumi un 

galalietotāju aptvērums, kādi bija 

pieejami pirms ierīkošanas, šādam 

nolūkam izmantojot komerclīgumus, kas 

pamatojas uz godīgiem un samērīgiem 

noteikumiem, vai regulētu piekļuvi, kuru 

uztur spēkā vai pielāgo valsts regulatīvā 

iestāde. 

 

Novērtējot pirmās daļas a) apakšpunktā 

minētos kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus un procesus, valsts 

regulatīvā iestāde nodrošina, ka šie 

piedāvājumi un procesi atbilst 

IV pielikumā noteiktajiem kritērijiem. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums vajadzīgs, jo šis pants varētu veicināt jaunu optiskās šķiedras tīklu darbību, 

taču VRI nebūtu iespēja nepieciešamības gadījumā efektīvi iejaukties. 

 

Grozījums Nr.   1001 

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

Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

74. pants svītrots 

Jaunu tīkla elementu regulējums  

1.  

Valsts regulatīvā iestāde neuzliek 

pienākumus attiecībā uz jauniem tīkla 

elementiem, kuri ir daļa no attiecīgā 
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tirgus, kurā tā plāno uzlikt vai paturēt 

spēkā pienākumus saskaņā ar 66. pantu 

un 67.–72. pantu, un kurus operators, kas 

atzīts par tādu, kam ir būtiska ietekme 

attiecīgajā tirgū, ir ierīkojis vai plāno 

ierīkot, ja ir izpildīti šādi kumulatīvi 

nosacījumi: 

a) jaunu tīkla elementu ierīkošanai var 

iesniegt kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus saskaņā ar pārredzamu 

procesu un ar noteikumiem, kas atbalsta 

noturīgu konkurenci ilgtermiņā, cita 

starpā ietverot godīgus, samērīgus un 

nediskriminējošus noteikumus, kas tiek 

piedāvāti potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem; elastīgums tādā aspektā kā 

to saistību vērtība un grafiks, kuras 

uzņēmies katrs kolektīvais ieguldītājs; 

iespēja nākotnē palielināt šādas saistības; 

tiesības, kuras kolektīvie ieguldītāji 

savstarpēji piešķīruši pēc tādas 

infrastruktūras ierīkošanas, kurā veikts 

kolektīvais ieguldījums; 

 

b) jaunu tīkla elementu ierīkošana 

ievērojami veicina ļoti veiktspējīgu tīklu 

izveidi; 

 

c) piekļuves prasītājiem, kas nepiedalās 

kolektīvajā ieguldījumā, ir pieejama tāda 

pati kvalitāte, ātrums, nosacījumi un 

galalietotāju aptvērums, kādi bija 

pieejami pirms ierīkošanas, šādam 

nolūkam izmantojot komerclīgumus, kas 

pamatojas uz godīgiem un samērīgiem 

noteikumiem, vai regulētu piekļuvi, kuru 

uztur spēkā vai pielāgo valsts regulatīvā 

iestāde. 

 

Novērtējot pirmās daļas a) apakšpunktā 

minētos kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus un procesus, valsts 

regulatīvā iestāde nodrošina, ka šie 

piedāvājumi un procesi atbilst 

IV pielikumā noteiktajiem kritērijiem. 

 

Or. en 
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Pamatojums 

Pašreizējais regulējums nenovērš kolektīvos ieguldījumus. Lai gan šā panta noteikumi var 

palīdzēt veicināt jaunu optiskās šķiedras tīklu darbību, tie liegtu iespēju VRI nepieciešamības 

gadījumā efektīvi iejaukties. Problēma ir tā, ka 74. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādītā 

atsauce uz „ļoti veiktspējīgu tīklu izveidi” rada 3. pantā noteikto regulatīvo mērķu hierarhiju. 

Turklāt kolektīvie ieguldījumi pēc savas būtības var veicināt saskaņotu rīcību, kas savukārt 

mazina konkurenci. 

 

Grozījums Nr.   1002 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Jaunu tīkla elementu regulējums Jaunu ļoti veiktspējīgu tīklu elementu 

regulējums 

Or. en 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   1003 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvā iestāde neuzliek 

pienākumus attiecībā uz jauniem tīkla 

elementiem, kuri ir daļa no attiecīgā 

tirgus, kurā tā plāno uzlikt vai paturēt 

spēkā pienākumus saskaņā ar 66. pantu 

un 67.–72. pantu, un kurus operators, kas 

atzīts par tādu, kam ir būtiska ietekme 

attiecīgajā tirgū, ir ierīkojis vai plāno 

ierīkot, ja ir izpildīti šādi kumulatīvi 

svītrots 
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nosacījumi: 

a) jaunu tīkla elementu ierīkošanai var 

iesniegt kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus saskaņā ar pārredzamu 

procesu un ar noteikumiem, kas atbalsta 

noturīgu konkurenci ilgtermiņā, cita 

starpā ietverot godīgus, samērīgus un 

nediskriminējošus noteikumus, kas tiek 

piedāvāti potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem; elastīgums tādā aspektā kā 

to saistību vērtība un grafiks, kuras 

uzņēmies katrs kolektīvais ieguldītājs; 

iespēja nākotnē palielināt šādas saistības; 

tiesības, kuras kolektīvie ieguldītāji 

savstarpēji piešķīruši pēc tādas 

infrastruktūras ierīkošanas, kurā veikts 

kolektīvais ieguldījums; 

 

b) jaunu tīkla elementu ierīkošana 

ievērojami veicina ļoti veiktspējīgu tīklu 

izveidi; 

 

c) piekļuves prasītājiem, kas nepiedalās 

kolektīvajā ieguldījumā, ir pieejama tāda 

pati kvalitāte, ātrums, nosacījumi un 

galalietotāju aptvērums, kādi bija 

pieejami pirms ierīkošanas, šādam 

nolūkam izmantojot komerclīgumus, kas 

pamatojas uz godīgiem un samērīgiem 

noteikumiem, vai regulētu piekļuvi, kuru 

uztur spēkā vai pielāgo valsts regulatīvā 

iestāde. 

 

Novērtējot pirmās daļas a) apakšpunktā 

minētos kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus un procesus, valsts 

regulatīvā iestāde nodrošina, ka šie 

piedāvājumi un procesi atbilst 

IV pielikumā noteiktajiem kritērijiem. 

 

Or. en 

Pamatojums 

The proposed provisions on “new network elements” in Article 74 are problematic firstly 

because the concept remains undefined. Secondly, Article 74 impedes NRAs from intervening 

on “new network elements” if there are co-investment offers. This could be problematic 

because SMP operators can use their market position to the detriment of smaller companies. 

Operators investing in VHC networks should not profit from regulatory holidays. The 

successful ex-ante regulatory regime should apply as much to VHC networks as to Next 



AM\1122811LV.docx 103/184 PE602.952v01-00 

 LV 

Generation Networks and legacy networks (e.g. copper). 

The explicit reference made in Art 74 (b) to the “deployment of very high capacity networks” 

establishes a hierarchy between the regulatory objectives set out in Article 3. 

In addition, co-investment schemes are diverse, and some of them have the potential to create 

ineffectively competitive market outcomes. While the Commission’s proposal includes criteria 

in Annex IV as well as conditions against which co-investment offers should be judged 

(compliance with which would entitle the co-investment to effectively benefit from a 

regulatory holiday), these do not provide sufficient competition protections to warrant a 

relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their 

nature can lead to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive 

outcomes. Deregulation subject to weak safeguards has to be prevented. Independent from the 

concept of co-investment, commercial agreements must not artificially lead to non-SMP 

findings and to the removal of the wholesale access obligations that are necessary to enable 

and maintain sustainable competition and thus consumer well-being in the form of lower 

prices, increased choice and more innovative products. 

 

Grozījums Nr.   1004 

Fulvio Martusciello 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvā iestāde neuzliek 

pienākumus attiecībā uz jauniem tīkla 

elementiem, kuri ir daļa no attiecīgā 

tirgus, kurā tā plāno uzlikt vai paturēt 

spēkā pienākumus saskaņā ar 66. pantu 

un 67.–72. pantu, un kurus operators, kas 

atzīts par tādu, kam ir būtiska ietekme 

attiecīgajā tirgū, ir ierīkojis vai plāno 

ierīkot, ja ir izpildīti šādi kumulatīvi 

nosacījumi: 

svītrots 

a) jaunu tīkla elementu ierīkošanai var 

iesniegt kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus saskaņā ar pārredzamu 

procesu un ar noteikumiem, kas atbalsta 

noturīgu konkurenci ilgtermiņā, cita 

starpā ietverot godīgus, samērīgus un 

nediskriminējošus noteikumus, kas tiek 

piedāvāti potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem; elastīgums tādā aspektā kā 

to saistību vērtība un grafiks, kuras 

uzņēmies katrs kolektīvais ieguldītājs; 
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iespēja nākotnē palielināt šādas saistības; 

tiesības, kuras kolektīvie ieguldītāji 

savstarpēji piešķīruši pēc tādas 

infrastruktūras ierīkošanas, kurā veikts 

kolektīvais ieguldījums; 

b) jaunu tīkla elementu ierīkošana 

ievērojami veicina ļoti veiktspējīgu tīklu 

izveidi; 

 

c) piekļuves prasītājiem, kas nepiedalās 

kolektīvajā ieguldījumā, ir pieejama tāda 

pati kvalitāte, ātrums, nosacījumi un 

galalietotāju aptvērums, kādi bija 

pieejami pirms ierīkošanas, šādam 

nolūkam izmantojot komerclīgumus, kas 

pamatojas uz godīgiem un samērīgiem 

noteikumiem, vai regulētu piekļuvi, kuru 

uztur spēkā vai pielāgo valsts regulatīvā 

iestāde. 

 

Novērtējot pirmās daļas a) apakšpunktā 

minētos kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus un procesus, valsts 

regulatīvā iestāde nodrošina, ka šie 

piedāvājumi un procesi atbilst 

IV pielikumā noteiktajiem kritērijiem. 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1005 

Edouard Martin 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts regulatīvā iestāde neuzliek 

pienākumus attiecībā uz jauniem tīkla 

elementiem, kuri ir daļa no attiecīgā tirgus, 

kurā tā plāno uzlikt vai paturēt spēkā 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu un 67.–

72. pantu, un kurus operators, kas atzīts par 

tādu, kam ir būtiska ietekme attiecīgajā 

tirgū, ir ierīkojis vai plāno ierīkot, ja ir 

izpildīti šādi kumulatīvi nosacījumi: 

Valsts regulatīvā iestāde neuzliek 

pienākumus attiecībā uz jauniem tīkla 

elementiem, kuri ir daļa no attiecīgā tirgus, 

kurā tā plāno uzlikt vai paturēt spēkā 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu un 67.–

72. pantu, un kurus operators, kas atzīts par 

tādu, kam ir būtiska ietekme attiecīgajā 

tirgū, ir ierīkojis vai plāno ierīkot, ja valsts 

regulatīvā iestāde konstatē, ka ir izpildīti 

šādi kumulatīvi nosacījumi: 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.   1006 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts regulatīvā iestāde neuzliek 

pienākumus attiecībā uz jauniem tīkla 

elementiem, kuri ir daļa no attiecīgā tirgus, 

kurā tā plāno uzlikt vai paturēt spēkā 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu un 67.–

72. pantu, un kurus operators, kas atzīts par 

tādu, kam ir būtiska ietekme attiecīgajā 

tirgū, ir ierīkojis vai plāno ierīkot, ja ir 

izpildīti šādi kumulatīvi nosacījumi: 

Neatkarīgi no tās ex post uzraudzības 

pilnvarām valsts regulatīvā iestāde var 

neuzlikt pienākumus attiecībā uz jauniem 

tīkla elementiem, kuri ir daļa no attiecīgā 

tirgus, kurā tā plāno uzlikt vai paturēt 

spēkā pienākumus saskaņā ar 66. pantu un 

67.–72. pantu, un kurus operators, kas 

atzīts par tādu, kam ir būtiska ietekme 

attiecīgajā tirgū, ir ierīkojis vai plāno 

ierīkot, ja ir izpildīti šādi kumulatīvi 

nosacījumi: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1007 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts regulatīvā iestāde neuzliek 

pienākumus attiecībā uz jauniem tīkla 

elementiem, kuri ir daļa no attiecīgā 

tirgus, kurā tā plāno uzlikt vai paturēt 

spēkā pienākumus saskaņā ar 66. pantu un 

67.–72. pantu, un kurus operators, kas 

atzīts par tādu, kam ir būtiska ietekme 

attiecīgajā tirgū, ir ierīkojis vai plāno 

ierīkot, ja ir izpildīti šādi kumulatīvi 

nosacījumi: 

Valsts regulatīvā iestāde, kura plāno uzlikt 

vai saglabāt pienākumus attiecībā uz ļoti 

veiktspējīgu tīklu jauniem tīkla elementiem 

saskaņā ar 66. pantu un 67.–72. pantu, 

kurus operators, kas atzīts par tādu, kam ir 

būtiska ietekme attiecīgajā tirgū, ir ierīkojis 

vai plāno ierīkot, lai nodrošinātu, ka šādi 

pienākumi ir samērīgi un pamatoti, ņem 

vērā šādus kumulatīvus nosacījumus: 

Or. en 
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Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   1008 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts regulatīvā iestāde neuzliek 

pienākumus attiecībā uz jauniem tīkla 

elementiem, kuri ir daļa no attiecīgā tirgus, 

kurā tā plāno uzlikt vai paturēt spēkā 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu un 67.–

72. pantu, un kurus operators, kas atzīts par 

tādu, kam ir būtiska ietekme attiecīgajā 

tirgū, ir ierīkojis vai plāno ierīkot, ja ir 

izpildīti šādi kumulatīvi nosacījumi: 

Valsts regulatīvā iestāde var pieņemt 

lēmumu neuzlikt pienākumus attiecībā uz 

jauniem tīkla elementiem, kuri ir daļa no 

attiecīgā tirgus, kurā tā plāno uzlikt vai 

paturēt spēkā pienākumus saskaņā ar 

66. pantu un 67.–72. pantu, un kurus 

operators, kas atzīts par tādu, kam ir 

būtiska ietekme attiecīgajā tirgū, ir ierīkojis 

vai plāno ierīkot, ja ir izpildīti šādi 

kumulatīvi nosacījumi: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1009 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts regulatīvā iestāde neuzliek 

pienākumus attiecībā uz jauniem tīkla 

elementiem, kuri ir daļa no attiecīgā tirgus, 

kurā tā plāno uzlikt vai paturēt spēkā 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu un 67.–

72. pantu, un kurus operators, kas atzīts par 

tādu, kam ir būtiska ietekme attiecīgajā 

tirgū, ir ierīkojis vai plāno ierīkot, ja ir 

izpildīti šādi kumulatīvi nosacījumi: 

Valsts regulatīvā iestāde var pieņemt 

lēmumu neuzlikt pienākumus attiecībā uz 

jauniem tīkla elementiem, kuri ir daļa no 

attiecīgā tirgus, kurā tā plāno uzlikt vai 

paturēt spēkā pienākumus saskaņā ar 

66. pantu un 67.–72. pantu, un kurus 

operators, kas atzīts par tādu, kam ir 

būtiska ietekme attiecīgajā tirgū, ir ierīkojis 

vai plāno ierīkot, ja ir izpildīti šādi 

kumulatīvi nosacījumi: 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.   1010 

Eva Kaili 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) jaunu tīkla elementu ierīkošanai var 

iesniegt kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus saskaņā ar pārredzamu 

procesu un ar noteikumiem, kas atbalsta 

noturīgu konkurenci ilgtermiņā, cita starpā 

ietverot godīgus, samērīgus un 

nediskriminējošus noteikumus, kas tiek 

piedāvāti potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem; elastīgums tādā aspektā kā to 

saistību vērtība un grafiks, kuras uzņēmies 

katrs kolektīvais ieguldītājs; iespēja 

nākotnē palielināt šādas saistības; tiesības, 

kuras kolektīvie ieguldītāji savstarpēji 

piešķīruši pēc tādas infrastruktūras 

ierīkošanas, kurā veikts kolektīvais 

ieguldījums; 

a) i) jaunu tīkla elementu ierīkošanu 

veic kopuzņēmums, kuru dibinājuši divi 

vai vairāk uzņēmumi, kuriem ir viens 

īpašnieks, turklāt viens vai vairāki 

uzņēmumi, kuri piedalās kopuzņēmuma 

dibināšanā, nodrošina 

vairumtirdzniecības piekļuvi vai konkurē 

mazumtirdzniecības līmenī; vai 
ii) jaunu tīkla elementu ierīkošanai var 

iesniegt kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus saskaņā ar pārredzamu 

procesu un ar noteikumiem, kas atbalsta 

noturīgu konkurenci ilgtermiņā, cita starpā 

ietverot godīgus, samērīgus un 

nediskriminējošus noteikumus, kas tiek 

piedāvāti potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem; elastīgums tādā aspektā kā to 

saistību vērtība un grafiks, kuras uzņēmies 

katrs kolektīvais ieguldītājs; iespēja 

nākotnē palielināt šādas saistības; tiesības, 

kuras kolektīvie ieguldītāji savstarpēji 

piešķīruši pēc tādas infrastruktūras 

ierīkošanas, kurā veikts kolektīvais 

ieguldījums; vai 

iii) jaunu tīkla elementu ierīkošanu veic 

viens uzņēmums, kurš sniedz 

vairumtirdzniecības piedāvājumu ar 

nosacījumiem, kuri, līdzīgi kā ii) punktā 

minētie nosacījumi attiecībā uz kolektīvo 

ieguldījumu, atbalsta konkurenci 

ilgtermiņā, cita starpā ietverot godīgus, 

samērīgus un nediskriminējošus 

noteikumus, kas tiek piedāvāti 

potenciālajiem piekļuves prasītājiem; 

elastīgums tādā aspektā kā to saistību 

vērtība un grafiks, kuras uzņēmies katrs 

kolektīvais ieguldītājs; iespēja nākotnē 
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palielināt šādas saistības; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1011 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) jaunu tīkla elementu ierīkošanai var 

iesniegt kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus saskaņā ar pārredzamu 

procesu un ar noteikumiem, kas atbalsta 

noturīgu konkurenci ilgtermiņā, cita starpā 

ietverot godīgus, samērīgus un 

nediskriminējošus noteikumus, kas tiek 

piedāvāti potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem; elastīgums tādā aspektā kā to 

saistību vērtība un grafiks, kuras uzņēmies 

katrs kolektīvais ieguldītājs; iespēja 

nākotnē palielināt šādas saistības; tiesības, 

kuras kolektīvie ieguldītāji savstarpēji 

piešķīruši pēc tādas infrastruktūras 

ierīkošanas, kurā veikts kolektīvais 

ieguldījums; 

a) i) jaunu tīkla elementu ierīkošanai 

var iesniegt kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus saskaņā ar pārredzamu 

procesu un ar noteikumiem, kas atbalsta 

noturīgu konkurenci ilgtermiņā, cita starpā 

ietverot godīgus, samērīgus un 

nediskriminējošus noteikumus, kas tiek 

piedāvāti potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem; elastīgums tādā aspektā kā to 

saistību vērtība un grafiks, kuras uzņēmies 

katrs kolektīvais ieguldītājs; iespēja 

nākotnē palielināt šādas saistības; tiesības, 

kuras kolektīvie ieguldītāji savstarpēji 

piešķīruši pēc tādas infrastruktūras 

ierīkošanas, kurā veikts kolektīvais 

ieguldījums; atbilstība IV pielikumā 

noteiktajiem kritērijiem; vai 

ii) jaunu tīkla elementu ierīkošanu veic 

viens uzņēmums, kurš sniedz 

vairumtirdzniecības piedāvājumu ar 

nosacījumiem, kuri atbalsta konkurenci 

ilgtermiņā, cita starpā ietverot godīgus, 

samērīgus un nediskriminējošus 

noteikumus, kas tiek piedāvāti 

potenciālajiem piekļuves prasītājiem, kā 

arī riska dalīšanas mehānismus; 

elastīgums tādā aspektā kā to saistību 

vērtība un grafiks, kuras uzņēmies katrs 

kolektīvais ieguldītājs; iespēja nākotnē 

palielināt šādas saistības; 

Or. en 
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Pamatojums 

Kā norādīts 71. panta 2. punkta e) apakšpunkta grozījumā, direktīvas 166. apsvērumā 

paredzēta nepieciešamība ņemt vērā noslēgtās jaunās brīvprātīgās vienošanās starp 

operatoriem, lai nodrošinātu regulējuma elastību. Kolektīvie ieguldījumi ir komerclīgumu 

īpašs gadījums, taču tas nav vienīgais risinājums. 

 

Grozījums Nr.   1012 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) jaunu tīkla elementu ierīkošanai 

var iesniegt kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus saskaņā ar pārredzamu 

procesu un ar noteikumiem, kas atbalsta 

noturīgu konkurenci ilgtermiņā, cita 

starpā ietverot godīgus, samērīgus un 

nediskriminējošus noteikumus, kas tiek 

piedāvāti potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem; elastīgums tādā aspektā kā 

to saistību vērtība un grafiks, kuras 

uzņēmies katrs kolektīvais ieguldītājs; 

iespēja nākotnē palielināt šādas saistības; 

tiesības, kuras kolektīvie ieguldītāji 

savstarpēji piešķīruši pēc tādas 

infrastruktūras ierīkošanas, kurā veikts 

kolektīvais ieguldījums; 

a) jaunu tīkla elementu ierīkošana: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1013 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) jaunu tīkla elementu ierīkošanai var 

iesniegt kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus saskaņā ar pārredzamu 

procesu un ar noteikumiem, kas atbalsta 

a) jaunu tīkla elementu ierīkošanai var 

iesniegt kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus saskaņā ar pārredzamu 

procesu un ar noteikumiem, kas atbalsta 



PE602.952v01-00 110/184 AM\1122811LV.docx 

LV 

noturīgu konkurenci ilgtermiņā, cita starpā 

ietverot godīgus, samērīgus un 

nediskriminējošus noteikumus, kas tiek 

piedāvāti potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem; elastīgums tādā aspektā kā to 

saistību vērtība un grafiks, kuras uzņēmies 

katrs kolektīvais ieguldītājs; iespēja 

nākotnē palielināt šādas saistības; tiesības, 

kuras kolektīvie ieguldītāji savstarpēji 

piešķīruši pēc tādas infrastruktūras 

ierīkošanas, kurā veikts kolektīvais 

ieguldījums; 

noturīgu konkurenci ilgtermiņā, cita starpā 

ietverot godīgus, samērīgus un 

nediskriminējošus noteikumus, kas tiek 

piedāvāti potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem; elastīgums tādā aspektā kā to 

saistību vērtība un grafiks, kuras uzņēmies 

katrs kolektīvais ieguldītājs; iespēja 

nākotnē palielināt šādas saistības; tiesības, 

kuras kolektīvie ieguldītāji savstarpēji 

piešķīruši pēc tādas infrastruktūras 

ierīkošanas, kurā veikts kolektīvais 

ieguldījums; valsts regulatīvās iestādes 

nosaka attiecīgajās dalībvalstīs skaidrus 

nosacījumus attiecībā uz kolektīvajiem 

ieguldījumiem; kolektīvajiem 

ieguldījumiem ir jānovērš tas, ka 

kolektīvie ieguldītāji vai citi uzņēmumi 

tirgū zaudē konkurences cīņā; 

kolektīvajos ieguldījumos ir nodrošināta 

atvērta piekļuve visiem uzņēmumiem, kuri 

vēlas tajos iesaistīties; 

Or. de 

Pamatojums 

Regulatīvajām iestādēm ir jāparedz skaidri nosacījumi attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu 

modeļiem. 

 

Grozījums Nr.   1014 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) jaunu tīkla elementu ierīkošanai 

var iesniegt kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus saskaņā ar pārredzamu 

procesu un ar noteikumiem, kas atbalsta 
noturīgu konkurenci ilgtermiņā, cita starpā 

ietverot godīgus, samērīgus un 

nediskriminējošus noteikumus, kas tiek 

piedāvāti potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem; elastīgums tādā aspektā kā 

to saistību vērtība un grafiks, kuras 

a) jaunu tīkla elementu izvēršanā tiek 

izmantoti kolektīvie ieguldījumi, kuri 

konkrēto pakalpojumu tirgū rada 

iedarbīgu un noturīgu konkurenci 

ilgtermiņā vai saistībā ar kuriem šajā 

sakarā pastāv attiecīgas cerības; tas notiek 

gadījumā, ja tiek izpildīti IV pielikumā 

noteiktie kritēriji; 
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uzņēmies katrs kolektīvais ieguldītājs; 

iespēja nākotnē palielināt šādas saistības; 

tiesības, kuras kolektīvie ieguldītāji 

savstarpēji piešķīruši pēc tādas 

infrastruktūras ierīkošanas, kurā veikts 

kolektīvais ieguldījums; 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   1015 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) jaunu tīkla elementu ierīkošanai 

var iesniegt kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus saskaņā ar pārredzamu 

procesu un ar noteikumiem, kas atbalsta 

noturīgu konkurenci ilgtermiņā, cita 

starpā ietverot godīgus, samērīgus un 

nediskriminējošus noteikumus, kas tiek 

piedāvāti potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem; elastīgums tādā aspektā kā 

to saistību vērtība un grafiks, kuras 

uzņēmies katrs kolektīvais ieguldītājs; 

iespēja nākotnē palielināt šādas saistības; 

tiesības, kuras kolektīvie ieguldītāji 

savstarpēji piešķīruši pēc tādas 

infrastruktūras ierīkošanas, kurā veikts 

kolektīvais ieguldījums; 

a) jaunu tīkla elementu ierīkošana 

notiek saskaņā ar kolektīvā ieguldījuma 

līgumu, kura kolektīvā ieguldījuma 

noteikumi ir atvērti visiem potenciālajiem 

kolektīvajiem ieguldītājiem, un par 

kolektīvā ieguldījuma noteikumiem 

uzņēmumi ir vienojušies, pamatojoties uz 

godīgiem, samērīgiem un 

nediskriminējošiem noteikumiem, tostarp 

tehniskajiem un finanšu noteikumiem; 

tiek atbalstīta noturīga konkurence 

ilgtermiņā; elastīgums tādā aspektā kā to 

saistību vērtība un grafiks, kuras uzņēmies 

katrs kolektīvais ieguldītājs; iespēja 

nākotnē palielināt šādas saistības; tiesības, 

kuras kolektīvie ieguldītāji savstarpēji 

piešķīruši pēc tādas infrastruktūras 

ierīkošanas, kurā veikts kolektīvais 

ieguldījums; 

Or. en 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   1016 
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Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) jaunu tīkla elementu ierīkošanai 

var iesniegt kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus saskaņā ar pārredzamu 

procesu un ar noteikumiem, kas atbalsta 

noturīgu konkurenci ilgtermiņā, cita starpā 

ietverot godīgus, samērīgus un 

nediskriminējošus noteikumus, kas tiek 

piedāvāti potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem; elastīgums tādā aspektā kā 

to saistību vērtība un grafiks, kuras 

uzņēmies katrs kolektīvais ieguldītājs; 

iespēja nākotnē palielināt šādas saistības; 

tiesības, kuras kolektīvie ieguldītāji 

savstarpēji piešķīruši pēc tādas 

infrastruktūras ierīkošanas, kurā veikts 

kolektīvais ieguldījums; 

a) izvēršot jaunus tīkla elementus, 

saskaņā ar pārredzamu procesu tiek 

izmantoti kolektīvo ieguldījumu modeļi, 

kuri atbalsta noturīgu konkurenci 

ilgtermiņā; cita starpā tie ietver kolektīvo 

ieguldījumu modeļus, kuriem raksturīgi 

godīgi, samērīgi un nediskriminējoši 

noteikumi, kurus piedāvā potenciālajiem 

kolektīvajiem ieguldītājiem; elastīgums, 

ņemot vērā katra kolektīvā ieguldītāja 
saistību vērtību un grafiku; iespēja 

nākotnē palielināt šādas saistības un 

tiesības, kuras kolektīvie ieguldītāji 

savstarpēji piešķīruši pēc tādas 

infrastruktūras izvēršanas, kurā veikts 

kolektīvais ieguldījums; 

Or. de 

Pamatojums 

Konkurenci atbalstošu ieguldījumu faktiskā izmantošana būtu jāizmanto kā iemesls 

deregulācijai, jo uz konkurenci orientētas infrastruktūras izveides veicināšana ir vēlamāka 

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

ieguldījumu modeļi, kuri veicina noturīgu konkurenci. 

 

Grozījums Nr.   1017 

Edouard Martin 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) jaunu tīkla elementu ierīkošanai 

var iesniegt kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus saskaņā ar pārredzamu 

procesu un ar noteikumiem, kas atbalsta 

noturīgu konkurenci ilgtermiņā, cita starpā 

ietverot godīgus, samērīgus un 

nediskriminējošus noteikumus, kas tiek 

a) jaunu tīkla elementu ierīkošanu 

veic atbilstīgi kolektīvā ieguldījuma 

līgumam saskaņā ar pārredzamu procesu 

un ar noteikumiem, kas atbalsta noturīgu 

konkurenci ilgtermiņā, cita starpā ietverot 

godīgus, samērīgus un nediskriminējošus 

noteikumus, kas tiek piedāvāti 



AM\1122811LV.docx 113/184 PE602.952v01-00 

 LV 

piedāvāti potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem; elastīgums tādā aspektā kā to 

saistību vērtība un grafiks, kuras uzņēmies 

katrs kolektīvais ieguldītājs; iespēja 

nākotnē palielināt šādas saistības; tiesības, 

kuras kolektīvie ieguldītāji savstarpēji 

piešķīruši pēc tādas infrastruktūras 

ierīkošanas, kurā veikts kolektīvais 

ieguldījums; 

potenciālajiem kolektīvajiem ieguldītājiem; 

elastīgums tādā aspektā kā to saistību 

vērtība un grafiks, kuras uzņēmies katrs 

kolektīvais ieguldītājs; iespēja nākotnē 

palielināt šādas saistības; tiesības, kuras 

kolektīvie ieguldītāji savstarpēji piešķīruši 

pēc tādas infrastruktūras ierīkošanas, kurā 

veikts kolektīvais ieguldījums; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1018 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) jaunu tīkla elementu ierīkošanai 

var iesniegt kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus saskaņā ar pārredzamu 

procesu un ar noteikumiem, kas atbalsta 

noturīgu konkurenci ilgtermiņā, cita starpā 

ietverot godīgus, samērīgus un 

nediskriminējošus noteikumus, kas tiek 

piedāvāti potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem; elastīgums tādā aspektā kā to 

saistību vērtība un grafiks, kuras uzņēmies 

katrs kolektīvais ieguldītājs; iespēja 

nākotnē palielināt šādas saistības; tiesības, 

kuras kolektīvie ieguldītāji savstarpēji 

piešķīruši pēc tādas infrastruktūras 

ierīkošanas, kurā veikts kolektīvais 

ieguldījums; 

a) jaunus tīkla elementus var ierīkot, 

slēdzot kolektīvā ieguldījuma līgumu, 

saskaņā ar pārredzamu procesu un ar 

noteikumiem, kas atbalsta noturīgu 

konkurenci ilgtermiņā, cita starpā ietverot 

godīgus, samērīgus un nediskriminējošus 

noteikumus, kas tiek piedāvāti 

potenciālajiem kolektīvajiem ieguldītājiem; 

elastīgums tādā aspektā kā to saistību 

vērtība un grafiks, kuras uzņēmies katrs 

kolektīvais ieguldītājs; iespēja nākotnē 

palielināt šādas saistības; tiesības, kuras 

kolektīvie ieguldītāji savstarpēji piešķīruši 

pēc tādas infrastruktūras ierīkošanas, kurā 

veikts kolektīvais ieguldījums; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1019 

Gunnar Hökmark, Michał Boni, Bendt Bendtsen 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) jaunu tīkla elementu ierīkošanai 

var iesniegt kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus saskaņā ar pārredzamu 

procesu un ar noteikumiem, kas atbalsta 

noturīgu konkurenci ilgtermiņā, cita starpā 

ietverot godīgus, samērīgus un 

nediskriminējošus noteikumus, kas tiek 

piedāvāti potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem; elastīgums tādā aspektā kā to 

saistību vērtība un grafiks, kuras uzņēmies 

katrs kolektīvais ieguldītājs; iespēja 

nākotnē palielināt šādas saistības; tiesības, 

kuras kolektīvie ieguldītāji savstarpēji 

piešķīruši pēc tādas infrastruktūras 

ierīkošanas, kurā veikts kolektīvais 

ieguldījums; 

a) jaunus tīkla elementus var ierīkot, 

slēdzot kolektīvā ieguldījuma līgumu, 

saskaņā ar pārredzamu procesu un ar 

noteikumiem, kas atbalsta noturīgu 

konkurenci ilgtermiņā, cita starpā ietverot 

godīgus, samērīgus un nediskriminējošus 

noteikumus, kas tiek piedāvāti 

potenciālajiem kolektīvajiem ieguldītājiem; 

elastīgums tādā aspektā kā to saistību 

vērtība un grafiks, kuras uzņēmies katrs 

kolektīvais ieguldītājs; iespēja nākotnē 

palielināt šādas saistības; tiesības, kuras 

kolektīvie ieguldītāji savstarpēji piešķīruši 

pēc tādas infrastruktūras ierīkošanas, kurā 

veikts kolektīvais ieguldījums; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1020 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – i punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 i) to veic kopuzņēmums, kuru 

dibinājuši divi vai vairāki uzņēmumi, 

kuriem ir viens īpašnieks, un viens vai 

vairāki uzņēmumi, kuri piedalās 

kopuzņēmuma dibināšanā, nodrošina 

vairumtirdzniecības piekļuvi vai konkurē 

mazumtirdzniecības līmenī; vai 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1021 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ii punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ii) attiecībā uz to var iesniegt 

kolektīvā ieguldījuma piedāvājumus 

saskaņā ar pārredzamu procesu un ar 

noteikumiem, kas atbalsta noturīgu 

konkurenci ilgtermiņā, cita starpā ietverot 

godīgus, samērīgus un nediskriminējošus 

noteikumus, kas tiek piedāvāti 

potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem; elastīgums tādā aspektā kā 

to saistību vērtība un grafiks, kuras 

uzņēmies katrs kolektīvais ieguldītājs; 

iespēja nākotnē palielināt šādas saistības; 

tiesības, kuras kolektīvie ieguldītāji 

savstarpēji piešķīruši pēc tādas 

infrastruktūras ierīkošanas, kurā veikts 

kolektīvais ieguldījums; vai 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1022 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iii punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 iii) to veic viens uzņēmums, kurš 

sniedz vairumtirdzniecības piedāvājumu 

ar nosacījumiem, kuri, līdzīgi kā 

ii) punktā minētie nosacījumi attiecībā uz 

kolektīvo ieguldījumu, atbalsta 

konkurenci ilgtermiņā, cita starpā ietverot 

godīgus, samērīgus un nediskriminējošus 

noteikumus, kas tiek piedāvāti 

potenciālajiem piekļuves prasītājiem; 

elastīgums tādā aspektā kā to saistību 

vērtība un grafiks, kuras uzņēmies katrs 

kolektīvais ieguldītājs; iespēja nākotnē 

palielināt šādas saistības; 

Or. en 
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Grozījums Nr.   1023 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) jaunu tīkla elementu ierīkošana 

ievērojami veicina ļoti veiktspējīgu tīklu 

izveidi; 

b) jaunu tīkla elementu ierīkošana 

veicina ļoti veiktspējīgu tīklu izveidi vai 

šajā saistībā pastāv atbilstīgas cerības; 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   1024 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) piekļuves prasītājiem, kas 

nepiedalās kolektīvajā ieguldījumā, ir 

pieejama tāda pati kvalitāte, ātrums, 

nosacījumi un galalietotāju aptvērums, 

kādi bija pieejami pirms ierīkošanas, 

šādam nolūkam izmantojot 

komerclīgumus, kas pamatojas uz 

godīgiem un samērīgiem noteikumiem, 

vai regulētu piekļuvi, kuru uztur spēkā vai 

pielāgo valsts regulatīvā iestāde. 

svītrots 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   1025 

Eva Kaili 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) piekļuves prasītājiem, kas 

nepiedalās kolektīvajā ieguldījumā, ir 

pieejama tāda pati kvalitāte, ātrums, 

c) piekļuves prasītājiem, kas 

nepiedalās nevienā no a) apakšpunktā 

minētajiem ierīkošanas modeļiem, ir 
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nosacījumi un galalietotāju aptvērums, kādi 

bija pieejami pirms ierīkošanas, šādam 

nolūkam izmantojot komerclīgumus, kas 

pamatojas uz godīgiem un samērīgiem 

noteikumiem, vai regulētu piekļuvi, kuru 

uztur spēkā vai pielāgo valsts regulatīvā 

iestāde. 

pieejama tāda pati kvalitāte, ātrums, 

nosacījumi un galalietotāju aptvērums, kādi 

bija pieejami pirms ierīkošanas, šādam 

nolūkam izmantojot vai nu 

komerclīgumus, kas pamatojas uz 

godīgiem un samērīgiem noteikumiem, vai 

regulētu piekļuvi, kuru uztur spēkā vai 

pielāgo valsts regulatīvā iestāde laikposmā 

līdz 8 gadiem pēc šīs direktīvas stāšanās 

spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1026 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) piekļuves prasītājiem, kas 

nepiedalās kolektīvajā ieguldījumā, ir 

pieejama tāda pati kvalitāte, ātrums, 

nosacījumi un galalietotāju aptvērums, kādi 

bija pieejami pirms ierīkošanas, šādam 

nolūkam izmantojot komerclīgumus, kas 

pamatojas uz godīgiem un samērīgiem 

noteikumiem, vai regulētu piekļuvi, kuru 

uztur spēkā vai pielāgo valsts regulatīvā 

iestāde. 

c) piekļuves prasītājiem, kas 

nepiedalās kolektīvajā ieguldījumā, ir 

pieejama tāda pati kvalitāte, ātrums, 

nosacījumi un galalietotāju aptvērums, kādi 

bija pieejami pirms ierīkošanas, šādam 

nolūkam izmantojot komerclīgumus, kas 

pamatojas uz godīgiem un samērīgiem 

noteikumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1027 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) piekļuves prasītājiem, kas 

nepiedalās kolektīvajā ieguldījumā, ir 

pieejama tāda pati kvalitāte, ātrums, 

c) piekļuves prasītājiem, kas 

nepiedalās nevienā no a) apakšpunktā 

minētajiem ierīkošanas modeļiem, ir 
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nosacījumi un galalietotāju aptvērums, kādi 

bija pieejami pirms ierīkošanas, šādam 

nolūkam izmantojot komerclīgumus, kas 

pamatojas uz godīgiem un samērīgiem 

noteikumiem, vai regulētu piekļuvi, kuru 

uztur spēkā vai pielāgo valsts regulatīvā 

iestāde. 

pieejama tāda pati kvalitāte, ātrums, 

nosacījumi un galalietotāju aptvērums, kādi 

bija pieejami pirms ierīkošanas, šādam 

nolūkam izmantojot vai nu 

komerclīgumus, kas pamatojas uz 

godīgiem un samērīgiem noteikumiem, 

kurus izvērtējusi valsts regulatīvā iestāde, 
vai regulētu piekļuvi, kuru uztur spēkā vai 

pielāgo valsts regulatīvā iestāde. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu saskaņotību ar 74. panta 1. punkta pirmās daļas 

a) apakšpunkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.   1028 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) piekļuves prasītājiem, kas 

nepiedalās kolektīvajā ieguldījumā, ir 

pieejama tāda pati kvalitāte, ātrums, 

nosacījumi un galalietotāju aptvērums, kādi 

bija pieejami pirms ierīkošanas, šādam 

nolūkam izmantojot komerclīgumus, kas 

pamatojas uz godīgiem un samērīgiem 

noteikumiem, vai regulētu piekļuvi, kuru 

uztur spēkā vai pielāgo valsts regulatīvā 

iestāde. 

c) piekļuves prasītājiem, kas 

nepiedalās nevienā no a) apakšpunktā 

minētajiem ierīkošanas modeļiem, ir 

pieejama tāda pati kvalitāte, ātrums, 

nosacījumi un galalietotāju aptvērums, kādi 

bija pieejami pirms ierīkošanas, šādam 

nolūkam izmantojot vai nu 

komerclīgumus, kas pamatojas uz 

godīgiem un samērīgiem noteikumiem, vai 

regulētu piekļuvi, kuru uztur spēkā vai 

pielāgo valsts regulatīvā iestāde. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1029 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

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

Novērtējot pirmās daļas a) apakšpunktā 

minētos kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus un procesus, valsts 

regulatīvā iestāde nodrošina, ka šie 

piedāvājumi un procesi atbilst 

IV pielikumā noteiktajiem kritērijiem. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu saskaņotību ar 74. panta 1. punkta pirmās daļas 

a) apakšpunkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.   1030 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Novērtējot pirmās daļas a) apakšpunktā 

minētos kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus un procesus, valsts 

regulatīvā iestāde nodrošina, ka šie 

piedāvājumi un procesi atbilst 

IV pielikumā noteiktajiem kritērijiem. 

Novērtējot pirmās daļas a) apakšpunktā 

minētos kolektīvā ieguldījuma 

nosacījumus un procesus, valsts regulatīvā 

iestāde nodrošina, ka šie nosacījumi un 

procesi atbilst IV pielikumā noteiktajiem 

kritērijiem un konkurences noteikumiem. 

Ja kolektīvā ieguldījuma nosacījumi 

atbilst IV pielikumam, taču var radīt 

situāciju, kad tiek būtiski traucēts 

efektīvai konkurencei, valsts regulatīvās 

iestādes nodrošina, ka tiek uzlikti 

samērīgi un pamatoti pienākumi, lai 

risinātu situāciju saskaņā ar 66. līdz 

72. pantu. 

Or. en 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci. 
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Grozījums Nr.   1031 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Novērtējot pirmās daļas a) apakšpunktā 

minētos kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus un procesus, valsts 

regulatīvā iestāde nodrošina, ka šie 

piedāvājumi un procesi atbilst 

IV pielikumā noteiktajiem kritērijiem. 

Valsts regulatīvā iestāde nodrošina, ka ir 

izpildīti pirmās daļas piemērošanai 

nepieciešamie nosacījumi. Konstatējot, ka 
šie nosacījumi nav ievēroti, tā var uzlikt 

pienākumus saskaņā ar 66. pantu, kā arī 

saskaņā ar 67. līdz 72. pantu. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   1032 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Novērtējot pirmās daļas a) apakšpunktā 

minētos kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus un procesus, valsts 

regulatīvā iestāde nodrošina, ka šie 

piedāvājumi un procesi atbilst 

IV pielikumā noteiktajiem kritērijiem. 

Novērtējot pirmās daļas a) apakšpunktā 

minētos kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus un līgumus, valsts regulatīvā 

iestāde nodrošina, ka šie piedāvājumi un 

līgumi atbilst IV pielikumā noteiktajiem 

kritērijiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1033 

Edouard Martin 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Novērtējot pirmās daļas a) apakšpunktā 

minētos kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus un procesus, valsts 

regulatīvā iestāde nodrošina, ka šie 

Novērtējot pirmās daļas a) apakšpunktā 

minētos kolektīvā ieguldījuma 

nosacījumus un procesus, valsts regulatīvā 

iestāde nodrošina, ka šie nosacījumi un 
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piedāvājumi un procesi atbilst 

IV pielikumā noteiktajiem kritērijiem. 

procesi atbilst IV pielikumā noteiktajiem 

kritērijiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1034 

Eva Kaili 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Novērtējot pirmās daļas a) apakšpunktā 

minētos kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus un procesus, valsts 

regulatīvā iestāde nodrošina, ka šie 

piedāvājumi un procesi atbilst 

IV pielikumā noteiktajiem kritērijiem. 

Novērtējot pirmās daļas a) apakšpunkta ii) 

un iii) punktā minētos ierīkošanas 

modeļus, valsts regulatīvā iestāde 

nodrošina, ka šie piedāvājumi un procesi 

atbilst IV pielikumā noteiktajiem 

kritērijiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1035 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Novērtējot pirmās daļas a) apakšpunktā 

minētos kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumus un procesus, valsts 

regulatīvā iestāde nodrošina, ka šie 

piedāvājumi un procesi atbilst 

IV pielikumā noteiktajiem kritērijiem. 

Novērtējot pirmās daļas a) apakšpunkta ii) 

un iii) punktā minētos ierīkošanas 

modeļus, valsts regulatīvā iestāde 

nodrošina, ka šie piedāvājumi un procesi 

atbilst IV pielikumā noteiktajiem 

kritērijiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1036 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Direktīvas priekšlikums 
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74. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1) Lai veicinātu efektīvu konkurenci 

un jaunu tīkla elementu ierīkošanu, kā arī 

konkurenci attīstošu regulējumu, 

dalībvalstis pēc apspriešanās ar BEREC 

paredz taisnīgus un samērīgus 

noteikumus attiecībā uz koplietošanas 

tīkliem un komerciālajiem piekļuves 

nolīgumiem starp operatoriem un virtuālo 

pakalpojumu sniedzējiem. Šādus 

noteikumus un regulējumu izmanto, lai 

paaugstinātu tīkla datplūsmas līmeni 

nolūkā palielināt ienākumus no 

ieguldījumiem, tādējādi sekmējot efektīvu 

konkurenci un virzību uz Eiropas tīklu 

izveidi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1037 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja valsts regulatīvā iestāde, veicot tirgus 

analīzi, konstatē, ka kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumi un/vai komerclīgumi 

neatbalsta noturīgu konkurenci, valsts 

regulatīvā iestāde attiecībā uz 

operatoriem, kuri atzīti par tādiem, kam ir 

būtiska ietekme attiecīgajā tirgū, uztur 

spēkā vai pielāgo atbilstīgus 

reglamentējošus pienākumus. 

Or. en 

Pamatojums 

Komerclīgumiem nevajadzētu mākslīgi veicināt to, ka tiek atcelti piekļuves pienākumi, ja tie ir 

vajadzīgi, lai nodrošinātu un saglabātu noturīgu konkurenci. 
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Grozījums Nr.   1038 

Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

75. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja valsts regulatīvā iestāde secina, ka, 

nosakot saskaņā ar 67. līdz 72. pantu 

attiecīgus pienākumus, nav izdevies 

izveidot efektīvu konkurenci un ka ir 

konstatētas būtiskas un pastāvīgas 

konkurences problēmas un/vai tirgus 

nepilnības saistībā ar dažu piekļuves 

produktu vairumtirdzniecības tirgu, tā, kā 

ārkārtas pasākumu, saskaņā ar direktīvas 

66. panta 3. punkta otrās daļas 

noteikumiem var uzlikt vertikāli 

integrētiem uzņēmumiem pienākumu nodot 

ar minēto piekļuves produktu 

vairumtirdzniecības nodrošināšanu saistītas 

darbības neatkarīgi strādājošai 

uzņēmējdarbības vienībai. 

Ja valsts regulatīvā iestāde secina, ka, 

nosakot saskaņā ar 67. līdz 72. pantu 

attiecīgus pienākumus, nav izdevies 

izveidot efektīvu konkurenci un ka ir 

konstatētas būtiskas un pastāvīgas 

konkurences problēmas un/vai tirgus 

nepilnības saistībā ar dažu piekļuves 

produktu vairumtirdzniecības tirgu, tā, kā 

ārkārtas pasākumu, saskaņā ar direktīvas 

66. panta 3. punkta otrās daļas 

noteikumiem var uzlikt vertikāli 

integrētiem uzņēmumiem pienākumu nodot 

ar minēto piekļuves produktu 

vairumtirdzniecības nodrošināšanu saistītas 

darbības neatkarīgi strādājošai 

uzņēmējdarbības vienībai vai atsevišķai 

juridiskai personai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1039 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

75. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja valsts regulatīvā iestāde secina, ka, 

nosakot saskaņā ar 67. līdz 72. pantu 

attiecīgus pienākumus, nav izdevies 

izveidot efektīvu konkurenci un ka ir 

konstatētas būtiskas un pastāvīgas 

konkurences problēmas un/vai tirgus 

nepilnības saistībā ar dažu piekļuves 

Ja valsts regulatīvā iestāde secina, ka 

saskaņā ar 67. līdz 72. pantu noteiktie 

attiecīgie pienākumi nav pietiekami, lai 

izveidotu efektīvu konkurenci un ka ir 

konstatētas būtiskas un pastāvīgas 

konkurences problēmas un/vai tirgus 

nepilnības saistībā ar dažu piekļuves 
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produktu vairumtirdzniecības tirgu, tā, kā 

ārkārtas pasākumu, saskaņā ar direktīvas 

66. panta 3. punkta otrās daļas 

noteikumiem var uzlikt vertikāli 

integrētiem uzņēmumiem pienākumu nodot 

ar minēto piekļuves produktu 

vairumtirdzniecības nodrošināšanu saistītas 

darbības neatkarīgi strādājošai 

uzņēmējdarbības vienībai. 

produktu vairumtirdzniecības tirgu, tā, kā 

ārkārtas pasākumu, saskaņā ar direktīvas 

66. panta 3. punkta otrās daļas 

noteikumiem var uzlikt vertikāli 

integrētiem uzņēmumiem pienākumu nodot 

ar minēto piekļuves produktu 

vairumtirdzniecības nodrošināšanu saistītas 

darbības neatkarīgi strādājošai 

uzņēmējdarbības vienībai. 

Or. en 

Pamatojums 

Funkcionālajai nošķiršanai jābūt instrumentam, ko VRI var izmantot ne tikai kā galējo 

tiesiskās aizsardzības līdzekli, bet arī kā risinājumu, lai nodrošinātu efektīvu konkurenci. 

 

Grozījums Nr.   1040 

Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

75. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Minētā uzņēmējdarbības vienība nodrošina 

piekļuves produktus un pakalpojumus 

visiem uzņēmumiem, tostarp citām 

uzņēmējdarbības vienībām 

mātesuzņēmumā, tādos pašos termiņos un 

ar tādiem pašiem noteikumiem un 

nosacījumiem, tostarp attiecībā uz cenu un 

pakalpojumu līmeni, un ar to pašu sistēmu 

un procesu palīdzību. 

Funkcionālās nošķiršanas gadījumā 

minētā uzņēmējdarbības vienība nodrošina 

piekļuves produktus un pakalpojumus 

visiem uzņēmumiem, tostarp citām 

uzņēmējdarbības vienībām 

mātesuzņēmumā, tādos pašos termiņos un 

ar tādiem pašiem noteikumiem un 

nosacījumiem, tostarp attiecībā uz cenu un 

pakalpojumu līmeni, un ar to pašu sistēmu 

un procesu palīdzību. 

Or. en 

Pamatojums 

Būtu jāparedz iespēja valsts regulatīvajām iestādēm gadījumos, kad to attaisno situācija 

valstī, īstenot ne tikai juridisku nošķiršanu, bet piemērot pilnīgu vairumtirdzniecības darbību 

nošķiršanu no mazumtirdzniecības darbībām. 

 

Grozījums Nr.   1041 

Patrizia Toia 
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Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja valsts regulatīvā iestāde secina, ka pat 

funkcionālās nošķiršanas pienākuma 

piemērošana nav nodrošinājusi efektīvu 

konkurenci, valsts regulatīvā iestāde var 

piemērot pienākumu veikt juridisku 

nošķiršanu. Šāds pienākums var ietvert 

aizliegumu vieniem un tiem pašiem 

galīgajiem īpašniekiem kontrolēt juridiski 

neatkarīgus uzņēmumus un jebkuram no 

uzņēmumiem īstenot izšķirošu ietekmi 

attiecībā uz citu uzņēmumu, izmantojot 

tiesības, līgumus vai citus līdzekļus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1042 

Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

75. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja valsts regulatīvā iestāde plāno 

noteikt pienākumu veikt funkcionālo 

nošķiršanu, tā iesniedz Komisijai 

priekšlikumu, kurā ietver: 

2. Ja valsts regulatīvā iestāde plāno 

noteikt pienākumu veikt funkcionālo vai 

juridisko nošķiršanu, tā iesniedz Komisijai 

priekšlikumu, kurā ietver: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1043 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 

76. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Uzņēmumi, kuri saskaņā ar šīs direktīvas 

65. pantu ir atzīti par tādiem, kam ir 

Uzņēmumi, kuri saskaņā ar šīs direktīvas 

65. pantu ir atzīti par tādiem, kam ir 
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būtiska ietekme vienā vai vairākos 

konkrētajos tirgos, valsts regulatīvo iestādi 

informē iepriekš un laikus, lai valsts 

regulatīvā iestāde varētu izvērtēt 

paredzētās darbības iespaidu, ja tie plāno 

savus vietējās piekļuves tīkla aktīvus vai to 

lielu daļu nodot atsevišķam tiesību 

subjektam, kas nav to īpašumā, vai izveidot 

atsevišķu uzņēmējdarbības vienību, lai 

visiem mazumtirdzniecības pakalpojumu 

sniedzējiem, tostarp šo uzņēmumu 

mazumtirdzniecības struktūrvienībām, 

nodrošinātu pilnīgi līdzvērtīgus piekļuves 

produktus. 

būtiska ietekme vienā vai vairākos 

konkrētajos tirgos, valsts regulatīvo iestādi 

informē trīs mēnešus iepriekš un laikus, lai 

valsts regulatīvā iestāde varētu izvērtēt 

paredzētās darbības iespaidu, ja tie plāno 

savus vietējās piekļuves tīkla aktīvus vai to 

lielu daļu nodot atsevišķam tiesību 

subjektam, kas nav to īpašumā, vai izveidot 

atsevišķu uzņēmējdarbības vienību, lai 

visiem mazumtirdzniecības pakalpojumu 

sniedzējiem, tostarp šo uzņēmumu 

mazumtirdzniecības struktūrvienībām, 

nodrošinātu pilnīgi līdzvērtīgus piekļuves 

produktus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1044 

Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

76. pants – 2. punkts – 4. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pamatojoties uz šo izvērtējumu, valsts 

regulatīvā iestāde uzliek, saglabā, groza vai 

atceļ pienākumus saskaņā ar 23. un 

32. pantu, attiecīgā gadījumā piemērojot 

77. panta noteikumus. Valsts regulatīvā 

iestāde lēmumā var noteikt, ka saistības ir 

pilnībā vai daļēji saistošas. Izņēmuma 

kārtā, atkāpjoties no 65. panta 6. punkta, 

valsts regulatīvā iestāde var noteikt, ka 

dažas vai visas saistības ir saistošas visā 

laika posmā, kurā tās tiek piedāvātas. 

Pamatojoties uz šo izvērtējumu, valsts 

regulatīvā iestāde uzliek, saglabā, groza vai 

atceļ pienākumus saskaņā ar 23. un 

32. pantu. Valsts regulatīvā iestāde lēmumā 

var noteikt, ka saistības ir pilnībā vai daļēji 

saistošas. Izņēmuma kārtā, atkāpjoties no 

65. panta 6. punkta, valsts regulatīvā 

iestāde var noteikt, ka dažas vai visas 

saistības ir saistošas visā laika posmā, kurā 

tās tiek piedāvātas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1045 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 

77. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

77. pants svītrots 

Vertikāli nošķirti uzņēmumi  

1. Valsts regulatīvā iestāde, kas 

uzņēmumu, kurš nav iesaistījies nevienā 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

mazumtirdzniecības tirgū, saskaņā ar 

65. pantu atzīst par uzņēmumu, kam ir 

būtiska ietekme vienā vai vairākos 

vairumtirdzniecības tirgos, ņem vērā to, 

vai minētajam uzņēmumam ir šādas 

raksturīgas iezīmes: 

 

a) visas uzņēmējsabiedrības un 

uzņēmējdarbības struktūrvienības, kuras 

ir šā uzņēmuma daļa, tostarp visas 

uzņēmējsabiedrības, kuras kontrolē vieni 

un tie paši galīgie īpašnieki, bet kuras ne 

vienmēr ir šo galīgo īpašnieku pilnīgā 

īpašumā, patlaban darbojas un plāno 

nākotnē darboties tikai elektronisko 

sakaru pakalpojumu vairumtirdzniecības 

tirgos, un tādējādi tās nedarbojas nevienā 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

mazumtirdzniecības tirgū, kurā tiek 

sniegti pakalpojumi galalietotājiem 

Savienībā; 

 

b) uzņēmumam nav ekskluzīva līguma vai 

līguma, kas faktiski ir ekskluzīvs līgums, 

ar vienu un atsevišķu uzņēmumu, kas 

darbojas lejupēji un kas darbojas kādā 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

mazumtirdzniecības tirgū, kurā tiek 

sniegti pakalpojumi privātiem vai 

komerciāliem galalietotājiem. 

 

2. Ja valsts regulatīvā iestāde secina, ka 

šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā 

paredzētie nosacījumi ir izpildīti, tā 

minētajam uzņēmumam var uzlikt tikai 

pienākumus saskaņā ar 70. vai 71. pantu. 

 

3. Valsts regulatīvā iestāde jebkurā laikā 

pārskata pienākumus, kas uzņēmumam 

uzlikti saskaņā ar šo pantu, ja tā secina, 

ka šā panta 1. punkta a) un 

b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi 

vairs nav izpildīti, un attiecīgi piemēro 
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65.–72. pantu. 

4. Valsts regulatīvā iestāde pārskata 

pienākumus, kas uzņēmumam uzlikti 

saskaņā ar šo pantu, arī tad, ja, kā 

pierādījumu izmantojot nosacījumus, 

kurus uzņēmums piedāvā pakārtotajiem 

klientiem, iestāde secina, ka ir radušās 

konkurences problēmas, kuras kaitē 

galalietotājiem, un tāpēc ir jāuzliek viens 

vai vairāki no 67., 68., 69. vai 72. pantā 

noteiktajiem pienākumiem vai jāgroza 

pienākumi, kas uzlikti saskaņā ar 

2. punktu. 

 

5. Pienākumus atbilstīgi šim pantam 

uzliek un pārskata saskaņā ar 23., 32. un 

33. pantā minētajām procedūrām. 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1046 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

77. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) uzņēmumam nav ekskluzīva līguma 

vai līguma, kas faktiski ir ekskluzīvs 

līgums, ar vienu un atsevišķu uzņēmumu, 

kas darbojas lejupēji un kas darbojas kādā 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

mazumtirdzniecības tirgū, kurā tiek sniegti 

pakalpojumi privātiem vai komerciāliem 

galalietotājiem. 

b) uzņēmumam nav ekskluzīva līguma 

vai līguma, kas juridiski vai faktiski ir 

ekskluzīvs līgums, ar vienu un atsevišķu 

uzņēmumu, kas darbojas lejupēji un kas 

darbojas kādā elektronisko sakaru 

pakalpojumu mazumtirdzniecības tirgū, 

kurā tiek sniegti pakalpojumi privātiem vai 

komerciāliem galalietotājiem, un/vai 

ierobežo trešo pušu piekļuvi 

inženiertehniskajai infrastruktūrai un/vai 

ierobežo trešo pušu piekļuvi īpašiem tīkla 

elementiem un ar to saistītām iekārtām un 

to izmantošanu. 

Or. en 
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Pamatojums 

Ir svarīgi, lai uzņēmumi, kuri veic darbību tikai vairumtirdzniecības tirgū, neizmantotu savu 

monopolstāvokli, ierobežojot trešo pušu piekļuvi. Tādēļ ļoti būtiska nozīme ir atvērtas 

piekļuves prasībām. Šādiem uzņēmumiem būtu jāievēro pienākumi attiecībā uz atsevišķu 

uzskaiti un cenu kontroli, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību. 

 

Grozījums Nr.   1047 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

77. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) uzņēmums nav atdalīts uzņēmums 

saskaņā ar 75. un 76. pantu; 

Or. en 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   1048 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Direktīvas priekšlikums 

77. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja valsts regulatīvā iestāde secina, 

ka šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā 

paredzētie nosacījumi ir izpildīti, tā 

minētajam uzņēmumam var uzlikt tikai 

pienākumus saskaņā ar 70. vai 71. pantu. 

2. Ja valsts regulatīvā iestāde secina, 

ka šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā 

paredzētie nosacījumi ir izpildīti, tā 

minētajam uzņēmumam var uzlikt tikai 

pienākumus saskaņā ar 67., 70., 71. un 

72. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1049 

Kaja Kallas 
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Direktīvas priekšlikums 

77. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja valsts regulatīvā iestāde secina, 

ka šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā 

paredzētie nosacījumi ir izpildīti, tā 

minētajam uzņēmumam var uzlikt tikai 

pienākumus saskaņā ar 70. vai 71. pantu. 

2. Ja valsts regulatīvā iestāde secina, 

ka šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā 

paredzētie nosacījumi ir izpildīti, tā 

minētajam uzņēmumam var uzlikt tikai 

pienākumus saskaņā ar 70. vai 72. pantu. 

Or. en 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   1050 

Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

77. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Valsts regulatīvā iestāde uzskata, 

ka minētie nosacījumi ir izpildīti, pat ja 

uzņēmums piedāvā fizisku savienojumu 

galalietotājiem vai nodrošina signālu 

pārvadi un tīkla elementus vietējās 

fiziskās infrastruktūras izveidei vai 

attīstībai arodam, uzņēmējdarbībai un 

profesijai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1051 

Patrizia Toia 

 

Direktīvas priekšlikums 

77. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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4. Valsts regulatīvā iestāde pārskata 

pienākumus, kas uzņēmumam uzlikti 

saskaņā ar šo pantu, arī tad, ja, kā 

pierādījumu izmantojot nosacījumus, 

kurus uzņēmums piedāvā pakārtotajiem 

klientiem, iestāde secina, ka ir radušās 

konkurences problēmas, kuras kaitē 

galalietotājiem, un tāpēc ir jāuzliek viens 

vai vairāki no 67., 68., 69. vai 72. pantā 

noteiktajiem pienākumiem vai jāgroza 

pienākumi, kas uzlikti saskaņā ar 

2. punktu. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1052 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

78. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts regulatīvā iestāde nodrošina, ka 

process izņemšanai no ekspluatācijas ietver 

pārredzamu grafiku un nosacījumus, cita 

starpā ietverot attiecīgu paziņošanas 

termiņu un pārejas periodu, un noskaidro, 

vai ir pieejami alternatīvi salīdzināmi 

produkti, kas nodrošina piekļuvi tīkla 

elementiem, ar ko aizstāj no ekspluatācijas 

izņemto infrastruktūru, ja tas ir vajadzīgs, 

lai aizsargātu konkurenci un galalietotāju 

tiesības. 

Valsts regulatīvā iestāde nodrošina, ka 

process izņemšanai no ekspluatācijas ietver 

pārredzamu grafiku un nosacījumus, cita 

starpā ietverot attiecīgu paziņošanas 

termiņu un pārejas periodu, un noskaidro, 

vai ir pieejami alternatīvi salīdzināmi 

produkti, kas nodrošina piekļuvi tīkla 

elementiem, ar ko laikus aizstāj no 

ekspluatācijas izņemto infrastruktūru, ja tas 

ir vajadzīgs, lai aizsargātu konkurenci un 

galalietotāju tiesības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1053 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

78. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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Valsts regulatīvā iestāde nodrošina, ka 

process izņemšanai no ekspluatācijas ietver 

pārredzamu grafiku un nosacījumus, cita 

starpā ietverot attiecīgu paziņošanas 

termiņu un pārejas periodu, un noskaidro, 

vai ir pieejami alternatīvi salīdzināmi 

produkti, kas nodrošina piekļuvi tīkla 

elementiem, ar ko aizstāj no ekspluatācijas 

izņemto infrastruktūru, ja tas ir vajadzīgs, 

lai aizsargātu konkurenci un galalietotāju 

tiesības. 

Valsts regulatīvā iestāde nodrošina, ka 

process izņemšanai no ekspluatācijas ietver 

pārredzamu grafiku un nosacījumus, cita 

starpā ietverot konkrētu termiņu, attiecīgu 

paziņošanas termiņu un pārejas periodu, un 

noskaidro, vai ir pieejami līdzvērtīgi 

produkti, kas nodrošina piekļuvi tīkla 

elementiem, ar ko aizstāj no ekspluatācijas 

izņemto infrastruktūru, ja tas ir vajadzīgs, 

lai aizsargātu konkurenci un galalietotāju 

tiesības. 

Or. en 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   1054 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

78. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) piekļuves nodrošinātājs ir 

acīmredzami izveidojis atbilstīgus 

apstākļus pārejai, tostarp darījis pieejamu 

salīdzināmu alternatīvu piekļuves 

produktu, kas ļauj aptvert tos pašus 

galalietotājus, kā tas bija iespējams, 

izmantojot mantoto infrastruktūru; un 

a) piekļuves nodrošinātājs ir 

acīmredzami izveidojis atbilstīgus 

apstākļus pārejai, tostarp laikus darījis 

pieejamu salīdzināmu alternatīvu piekļuves 

produktu, kas ļauj aptvert tos pašus 

potenciālos galalietotājus, kā tas bija 

iespējams, izmantojot mantoto 

infrastruktūru; un 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1055 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

78. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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a) piekļuves nodrošinātājs ir 

acīmredzami izveidojis atbilstīgus 

apstākļus pārejai, tostarp darījis pieejamu 

salīdzināmu alternatīvu piekļuves 

produktu, kas ļauj aptvert tos pašus 

galalietotājus, kā tas bija iespējams, 

izmantojot mantoto infrastruktūru; un 

a) piekļuves nodrošinātājs ir 

acīmredzami izveidojis atbilstīgus 

apstākļus pārejai, tostarp darījis pieejamu 

līdzvērtīgu piekļuves produktu, kas ļauj 

aptvert tos pašus galalietotājus, kā tas bija 

iespējams, izmantojot mantoto 

infrastruktūru; un 

Or. en 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   1056 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

79. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visiem 

galalietotājiem to teritorijā par pieņemamu 

cenu, ņemot vērā konkrētos apstākļus 

valstī, ir piekļuve funkcionālas interneta 

piekļuves un balss sakaru pakalpojumiem 

par pieņemamu cenu to teritorijā noteiktajā 

kvalitātē, tostarp attiecīgs savienojums, 

vismaz fiksētā atrašanās vietā. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visiem 

galalietotājiem to teritorijā par pieņemamu 

cenu, ņemot vērā konkrētos apstākļus 

valstī, ir piekļuve platjoslas interneta 

piekļuves un balss sakaru pakalpojumiem 

par pieņemamu cenu to teritorijā noteiktajā 

kvalitātē, tostarp attiecīgs savienojums, 

vismaz fiksētā atrašanās vietā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1057 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

79. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 



PE602.952v01-00 134/184 AM\1122811LV.docx 

LV 

2. Dalībvalstis definē 1. punktā 

minēto funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojumu nolūkā pienācīgi atspoguļot 

pakalpojumus, kurus izmanto lielākā daļa 

galalietotāju to teritorijā. Šādā nolūkā 

funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojumam jāspēj atbalstīt 

V pielikumā noteikto minimālo 

pakalpojumu komplektu. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1058 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

79. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis definē 1. punktā 

minēto funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojumu nolūkā pienācīgi atspoguļot 

pakalpojumus, kurus izmanto lielākā daļa 

galalietotāju to teritorijā. Šādā nolūkā 

funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojumam jāspēj atbalstīt V pielikumā 

noteikto minimālo pakalpojumu 

komplektu. 

2. Dalībvalstis definē 1. punktā 

minēto funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojumu nolūkā pienācīgi atspoguļot 

pakalpojumus, kurus izmanto lielākā daļa 

galalietotāju to teritorijā. Šādā nolūkā 

funkcionālas interneta piekļuves 

pakalpojumam gan ātruma, gan arī datu 

apjoma ziņā jāspēj atbalstīt vismaz 

V pielikumā noteikto minimālo 

pakalpojumu komplektu. Funkcionālās 

interneta piekļuves pakalpojums atbilst 

pienākumiem attiecībā uz atvērtu 

internetu, kas noteikti 

Regulā (ES) 2120/2015. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1059 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Direktīvas priekšlikums 

81. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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1. Ja dalībvalsts, ņemot vērā saskaņā 

ar 22. panta 1. punktu veiktā ģeogrāfiskā 

apsekojuma rezultātus, ir pienācīgi 

pierādījusi, ka funkcionālas interneta 

piekļuves pakalpojuma, kas definēts 

saskaņā ar 79. panta 2. punktu, un balss 

sakaru pakalpojuma pieejamību fiksētā 

atrašanās vietā nav iespējams nodrošināt 

parastos tirgus apstākļos vai ar citu 

iespējamo sabiedriskās politikas rīku 

palīdzību, tā var uzlikt attiecīgus universālā 

pakalpojuma pienākumus, lai apmierinātu 

visus pamatotos pieprasījumus par piekļuvi 

šiem pakalpojmiem tās teritorijā. 

1. Ja dalībvalsts, ņemot vērā saskaņā 

ar 22. panta 1. punktu veiktā ģeogrāfiskā 

apsekojuma rezultātus, ir pienācīgi 

pierādījusi, ka funkcionālas interneta 

piekļuves pakalpojuma, kas definēts 

saskaņā ar 79. panta 2. punktu, un balss 

sakaru pakalpojuma pieejamība fiksētā 

atrašanās vietā patlaban nav nodrošināta 

parastos tirgus apstākļos vai ar citu 

iespējamo sabiedriskās politikas rīku 

palīdzību, tā var uzlikt attiecīgus universālā 

pakalpojuma pienākumus, lai apmierinātu 

visus pamatotos pieprasījumus par piekļuvi 

šiem pakalpojumiem tās teritorijā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1060 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Direktīvas priekšlikums 

83. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka, 

sniedzot pakalpojumus un iespējas 

papildus 79. pantā noteiktajiem, 

uzņēmumi, kuri sniedz pakalpojumus 

saskaņā ar 79., 81. un 82. pantu, izveido 

tādus noteikumus un nosacījumus, lai 

galalietotājam nav jāmaksā par 

pakalpojumiem vai iespējām, kas nav 

vajadzīgi vai nav nepieciešami pieprasīto 

pakalpojumu veikšanai. 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka, 

sniedzot pakalpojumus un iespējas 

papildus 79. pantā noteiktajiem, 

uzņēmumi, kuri sniedz balss sakaru un 

interneta piekļuves pakalpojumus saskaņā 

ar 79., 81. un 82. pantu, izveido tādus 

noteikumus un nosacījumus, lai 

galalietotājam nav jāmaksā par 

pakalpojumiem vai iespējām, kas nav 

vajadzīgi vai nav nepieciešami pieprasīto 

pakalpojumu veikšanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1061 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Direktīvas priekšlikums 

85. pants – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja, pamatojoties uz 84. pantā minēto neto 

izmaksu aprēķinu, valsts regulatīvās 

iestādes atklāj, ka uzņēmums ir pakļauts 

negodīgam apgrūtinājumam, dalībvalstis 

pēc attiecīgā uzņēmuma pieprasījuma 

izlemj 

1. Ja, pamatojoties uz 84. pantā 

minēto neto izmaksu aprēķinu, valsts 

regulatīvās iestādes atklāj, ka uzņēmums ir 

pakļauts negodīgam apgrūtinājumam, 

dalībvalstis pēc attiecīgā uzņēmuma 

pieprasījuma izlemj: 

a) ieviest mehānismu, lai kompensētu šim 

uzņēmumam noteiktās neto izmaksas 

saskaņā ar pārredzamiem noteikumiem 

no valsts finansējuma; un/vai 

b) sadalīt universālā pakalpojuma saistību 

neto izmaksas starp elektronisko 

komunikāciju tīklu un pakalpojumu 

sniedzējiem un tiem uzņēmumiem, kuri 

sniedz informācijas sabiedrības 

pakalpojumus, kā definēts 

Direktīvā 2000/31/EK, un kuriem ir liels 

platjoslas patēriņš. 

Or. en 

Pamatojums 

Arī turpmāk jānodrošina rīcības brīvība dalībvalstīm saistībā ar universālā pakalpojuma 

saistību režīma finansēšanu. 

 

Grozījums Nr.   1062 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Direktīvas priekšlikums 

85. pants – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ieviest mehānismu, lai kompensētu šim 

uzņēmumam noteiktās neto izmaksas 

saskaņā ar pārskatāmiem noteikumiem 

no valsts finansējuma. Var finansēt tikai 

79., 81. un 82. pantā minēto saistību neto 

izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar 

84. pantu. 

svītrots 

Or. en 
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Pamatojums 

Arī turpmāk jānodrošina rīcības brīvība dalībvalstīm saistībā ar universālā pakalpojuma 

saistību režīma finansēšanu. Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu saskaņotību ar 85. panta 

1. punkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.   1063 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Direktīvas priekšlikums 

85. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2. Ja neto izmaksas ir sadalītas 

saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu, 

dalībvalstis nosaka sadales mehānismu, 

ko administrē valsts regulatīvā iestāde vai 

iestāde, kas ir neatkarīga no saņēmējiem, 

valsts regulatīvās iestādes pārraudzībā. 

Var finansēt tikai 79., 81. un 82. pantā 

minēto saistību neto izmaksas, kas ir 

noteiktas saskaņā ar 84. pantu. 

Or. en 

Pamatojums 

Arī turpmāk jānodrošina rīcības brīvība dalībvalstīm saistībā ar universālā pakalpojuma 

saistību režīma finansēšanu. Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu saskaņotību ar 85. panta 

1. punkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.   1064 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Direktīvas priekšlikums 

85. pants – 2.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3. Sadales mehānismā ievēro 

pārredzamības, mazākā iespējamā tirgus 

izkropļojuma, nediskriminācijas un 

samērīguma principu saskaņā ar 
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VII pielikuma B daļas principiem. 

Dalībvalstis var izlemt nepieprasīt 

izmaksas no uzņēmumiem, kuru valsts 

apgrozījums ir mazāks par noteiktu 

robežvērtību. 

Or. en 

Pamatojums 

Arī turpmāk jānodrošina rīcības brīvība dalībvalstīm saistībā ar universālā pakalpojuma 

saistību režīma finansēšanu. Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu saskaņotību ar 85. panta 

1. punkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.   1065 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Direktīvas priekšlikums 

85. pants – 2.c punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4. Maksājumi, kas ir saistīti ar 

vispārēju pakalpojumu saistību izmaksu 

sadali, ir nošķirti un apzināti atsevišķi 

katram uzņēmumam. Tādus maksājumus 

neuzliek uzņēmumiem vai neiekasē no 

uzņēmumiem, kas nesniedz pakalpojumus 

tās dalībvalsts teritorijā, kas ir noteikusi 

sadales mehānismu. 

Or. en 

Pamatojums 

Arī turpmāk jānodrošina rīcības brīvība dalībvalstīm saistībā ar universālā pakalpojuma 

saistību režīma finansēšanu. Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu saskaņotību ar 85. panta 

1. punkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.   1066 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 

87. pants – 4. punkts – 3. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

BEREC izveido centrālu reģistru 

numuriem, kurus ir tiesības lietot 

eksteritoriāli, un valsts regulatīvās 

iestādes sniedz šim reģistram attiecīgo 

informāciju. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1067 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

88. pants – 6. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja tiesības lietot numurus ietver to 

eksteritoriālu izmantošanu Savienībā 

saskaņā ar 87. panta 4. punktu, valsts 

regulatīvā iestāde piesaista lietošanas 

tiesībām īpašus nosacījumus, lai 

nodrošinātu atbilstību visiem attiecīgajiem 

valsts patērētāju aizsardzības noteikumiem 

un ar numuru izmantošanu saistītiem valsts 

noteikumiem, kas piemērojami dalībvalstīs, 

kurās tiek izmantoti numuri. 

Ja tiesības lietot numurus ietver to 

eksteritoriālu izmantošanu Savienībā 

saskaņā ar 87. panta 4. punktu, valsts 

regulatīvā iestāde piesaista lietošanas 

tiesībām īpašus nosacījumus, lai 

nodrošinātu atbilstību visiem attiecīgajiem 

valsts patērētāju aizsardzības noteikumiem 

un ar numuru izmantošanu saistītiem valsts 

noteikumiem, kas piemērojami dalībvalstīs, 

kurās tiek izmantoti numuri. Dalībvalstis 

šīm izmantošanas tiesībām turpmāk nevar 

piemērot papildu pienākumus. 

Or. en 

Pamatojums 

Tā kā visās attiecīgajās dalībvalstīs izmantošanas tiesībām jau piemēro īpašus atbilstības 

nosacījumus, nevajadzētu paredzēt iespēju dalībvalstīm piemērot jaunas prasības, jo tādējādi 

tiktu radīts šķērslis iekšējā tirgus darbībai. Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums 

ir pilnīgi nepieciešams saistībā ar teksta iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   1068 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Direktīvas priekšlikums 

91. pants – 1. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, ja tas ir 

tehniski un saimnieciski rentabli, un 

izņemot gadījumus, ja izsauktais 

galalietotājs komerciālu iemeslu dēļ ir 

izvēlējies ierobežot konkrētās ģeogrāfiskās 

teritorijās esošu izsaucēju piekļuvi, valsts 

regulatīvās iestādes veic visus vajadzīgos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

galalietotājiem ir iespēja: 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, ja tas ir 

tehniski un saimnieciski rentabli, un 

izņemot gadījumus, ja izsauktais 

galalietotājs komerciālu iemeslu dēļ ir 

izvēlējies ierobežot konkrētās ģeogrāfiskās 

teritorijās esošu izsaucēju piekļuvi, valsts 

regulatīvās iestādes veic visus vajadzīgos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka balss 

saziņas pakalpojumu galalietotājiem ir 

iespēja: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1069 

Morten Helveg Petersen 

 

Direktīvas priekšlikums 

92. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Elektronisko sakaru tīklu vai pakalpojumu 

nodrošinātāji galalietotājiem attiecībā uz 

piekļuvi vai izmantošanu nenosaka 

nekādas diskriminējošas prasības vai 

nosacījumus, pamatojoties uz galalietotāja 

valstspiederību vai dzīvesvietu, ja vien 

šādas atšķirības nav objektīvi pamatotas. 

Elektronisko sakaru tīklu vai pakalpojumu 

nodrošinātāji galalietotājiem attiecībā uz 

piekļuvi vai izmantošanu nenosaka 

nekādas diskriminējošas prasības vai 

nosacījumus, pamatojoties uz galalietotāja 

valstspiederību vai dzīvesvietu, ja vien 

šādas atšķirības nav objektīvi pamatotas un 

saskaņā ar Hartas 52. pantā paredzēto 

pamattiesību piemērošanas jomu un 

interpretāciju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1070 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Direktīvas priekšlikums 

92. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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Elektronisko sakaru tīklu vai pakalpojumu 

nodrošinātāji galalietotājiem attiecībā uz 

piekļuvi vai izmantošanu nenosaka 

nekādas diskriminējošas prasības vai 

nosacījumus, pamatojoties uz galalietotāja 

valstspiederību vai dzīvesvietu, ja vien 

šādas atšķirības nav objektīvi pamatotas. 

1. Elektronisko sakaru tīklu vai 

pakalpojumu nodrošinātāji galalietotājiem 

attiecībā uz piekļuvi vai izmantošanu 

nenosaka nekādas diskriminējošas prasības 

vai nosacījumus, pamatojoties uz 

galalietotāja valstspiederību vai 

dzīvesvietu, ja vien šādas atšķirības nav 

objektīvi pamatotas. 

Or. en 

Pamatojums 

Komisija savā 2013. gada 11. septembra priekšlikumā par telesakaru vienoto tirgu jau 

ierosināja regulēt zvanus un īsziņas ES, ja savienojums uzsākts valstī, kurā noslēgts mobilo 

sakaru abonēšanas līgums, un pabeigts citā dalībvalstī, lai izskaustu ierobežojošas 

piemaksas. Šie noteikumi atjauno minētā priekšlikuma tekstu. 

 

Grozījums Nr.   1071 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Direktīvas priekšlikums 

92. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2. Izņemot gadījumus, kad tam ir 

objektīvs pamatojums, publisko 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniedzēju par tādu sakaru pakalpojumu 

izmantošanu Savienības iekšienē, kuri 

pārtraukti citā dalībvalstī, nepiemēro 

tarifus, kas: 

 a) fiksētajos sakaros ir augstāki par 

iekšzemes tālsakaru tarifiem; 

 b) mobilajos sakaros ir augstāki par 

regulētu viesabonēšanas balss zvanu un 

SMS īsziņu pakalpojumu Eiropas 

tarifiem, kuri attiecīgi noteikti Regulā 

(ES) 2015/2120. 

Or. en 
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Pamatojums 

Komisija savā 2013. gada 11. septembra priekšlikumā par telesakaru vienoto tirgu jau 

ierosināja regulēt zvanus un īsziņas ES, ja savienojums uzsākts valstī, kurā noslēgts mobilo 

sakaru abonēšanas līgums, un pabeigts citā dalībvalstī, lai izskaustu ierobežojošas 

piemaksas. Šie noteikumi atjauno minētā priekšlikuma tekstu. 

 

Grozījums Nr.   1072 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

92.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 92.a pants 

 1. Publisko elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniedzēji par tādu fiksēto un 

mobilo sakaru pakalpojumu izmantošanu 

Savienības iekšienē, kuri pārtraukti citā 

dalībvalstī, nepiemēro tarifus, kas atšķiras 

no tarifiem par pakalpojumu 

pārtraukšanu tajā pašā dalībvalstī, 

izņemot, ja pakalpojumu sniedzējs pierāda 

objektīvi pamatotu tiešo izmaksu esamību. 

 2. BEREC sešus mēnešus pēc šīs 

direktīvas stāšanās spēkā izdod 

pamatnostādnes par šādu 1. punktā 

minēto objektīvi pamatotu tiešo izmaksu 

atgūšanu. 

 3. Vienu gadu pēc šīs direktīvas stāšanās 

spēkā un vienu reizi gadā turpmāk 

Eiropas Komisija sniedz ziņojumu par 

1. punktā noteikto pienākumu 

piemērošanu, tostarp novērtējumu par 

sakaru pakalpojumu izmantošanas 

Savienības iekšienē tarifu izmaiņām. 

Or. en 

Pamatojums 

This provision helps to build one pillar for a digital single market in telecoms and provides a 

simple and fair solution to expensive tariffs for international calls without having to regulate 
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prices. Seeking to abolish any type of discriminatory practice, whether on access to services 

or prices for cross-border services, is very important for the creation of a true Digital Single 

Market for consumers. The prohibition of price differentiation based on the geographical 

origin and destination of a service is an adequate approach, and telecom providers should 

therefore never be allowed to have access or pricing policies based on these elements, unless 

unavoidable and significant additional costs need to be covered to offer the service. In these 

cases, the proposal foresees a wide exception where “objectively justified” additional costs 

are present. In that regard, the proposed Directive must include legal clarity as to what 

should be the general principles to determine exemptions to the non-discrimination rule and 

mandate BEREC and NRAs to develop more detailed guidelines. Furthermore, the Directive 

should call on the Commission and NRAs to closely monitor on a case-by-case basis that 

service providers are respecting the criteria when their prices are discriminatory. Operators 

often denounce the amount of revenue they theoretically will stop receiving if they cannot 

overprice cross-border services. Yet it is of equal importance to understand that the 

disappearance of these expensive charges will increase the use of cross-border telecom 

services, generate more demand and therefore more revenue for operators. 

 

Grozījums Nr.   1073 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 

93. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pamattiesību aizsardzība Pamattiesības 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1074 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 

93. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valstu pasākumos attiecībā uz 

galalietotāju piekļuvi pakalpojumiem un 

lietotnēm vai to izmantošanu ar 

elektronisko sakaru tīklu starpniecību ir 

jāievēro pamattiesības un pamatbrīvības, 

kā tās garantē Eiropas Savienības 

Pamattiesību harta un Savienības tiesību 

aktu vispārīgie principi. 

1. Valstu pasākumos attiecībā uz 

galalietotāju piekļuvi pakalpojumiem un 

lietotnēm vai to izmantošanu ar 

elektronisko sakaru tīklu starpniecību ir 

jāievēro Eiropas Savienības Pamattiesību 

harta un Savienības tiesību aktu vispārīgie 

principi. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.   1075 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 

93. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Jebkuru no minētajiem pasākumiem 

attiecībā uz galalietotāju piekļuvi 

pakalpojumiem un lietotnēm vai to 

lietošanu, izmantojot elektronisko sakaru 

tīklus, kurš varētu ierobežot šīs 

pamattiesības un pamatbrīvības, var veikt 

vienīgi tad, ja tas ir noteikts tiesību aktos 

un respektē šo tiesību un brīvību būtību, ir 

piemērots, samērīgs un vajadzīgs un patiesi 

atbilst vispārējas nozīmes mērķiem, ko 

atzinusi Savienība, vai vajadzībai aizsargāt 

citu personu tiesības un brīvības saskaņā ar 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 

52. panta 1. punktu un Savienības tiesību 

aktu vispārīgajiem principiem, tostarp 

efektīvu tiesisko aizsardzību un taisnīgu 

tiesu. Tādējādi šos pasākumus var veikt 

vienīgi tad, ja tiek pienācīgi respektēts 

nevainīguma prezumpcijas princips un 

tiesības uz privātumu. Nodrošina 

iepriekšēju taisnīgu un objektīvu 

procedūru, tostarp iesaistītās personas vai 

iesaistīto personu tiesības tikt uzklausītam, 

ņemot vērā vajadzību pienācīgi pamatotos 

steidzamības gadījumos nodrošināt 

atbilstīgus apstākļus un procedūras 

pasākumus atbilstīgi Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartai. Garantē tiesības uz 

efektīvu un savlaicīgu tiesas izskatīšanu. 

2. Jebkuru no minētajiem pasākumiem 

attiecībā uz galalietotāju piekļuvi 

pakalpojumiem un lietotnēm vai to 

lietošanu, izmantojot elektronisko sakaru 

tīklus, kurš varētu ierobežot šo 

pamattiesību un pamatbrīvību īstenošanu, 

var veikt vienīgi tad, ja tas ir noteikts 

tiesību aktos un respektē šo Hartā atzīto 

tiesību un brīvību būtību, ir samērīgs un 

vajadzīgs un patiesi atbilst vispārējas 

nozīmes mērķiem, ko atzinusi Savienība, 

vai vajadzībai aizsargāt citu personu 

tiesības un brīvības saskaņā ar Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartas 52. panta 

1. punktu un Savienības tiesību aktu 

vispārīgajiem principiem, tostarp tiesības 

uz efektīvu tiesisko aizsardzību un taisnīgu 

tiesu. Tādējādi šos pasākumus var veikt 

vienīgi tad, ja tiek pienācīgi respektēts 

nevainīguma prezumpcijas princips un 

tiesības uz privātumu. Nodrošina 

iepriekšēju taisnīgu un objektīvu 

procedūru, tostarp iesaistītās personas vai 

iesaistīto personu tiesības tikt uzklausītam, 

ņemot vērā vajadzību pienācīgi pamatotos 

steidzamības gadījumos nodrošināt 

atbilstīgus apstākļus un procedūras 

pasākumus atbilstīgi Hartai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1076 

Morten Helveg Petersen 
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Direktīvas priekšlikums 

93. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Lai sekmētu pamattiesību 

aizsardzības konsekventu piemērošanu, 

BEREC līdz .. [datums] pēc apspriešanās 

ar ieinteresētajām personām un ciešā 

sadarbībā ar Komisiju un Eiropas 

Savienības Pamattiesību aģentūru pieņem 

pamatnostādnes par vienotu pieeju, ar ko 

nodrošina, ka valstu pasākumos attiecībā 

uz galalietotāju piekļuvi pakalpojumiem 

un lietojumprogrammām vai to lietošanu, 

izmantojot elektronisko sakaru tīklus, tiek 

ievērotas Hartā garantētās pamattiesības 

un pamatbrīvības un Savienības tiesību 

vispārējie principi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1077 

András Gyürk 

 

Direktīvas priekšlikums 

94. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis savos valsts tiesību aktos 

nepatur spēkā vai neievieš tādus 

galalietotāju aizsardzības noteikumus 

jautājumos, uz ko attiecas šī sadaļa, kuri 

atšķiras no šajā sadaļā paredzētajiem 

noteikumiem, tostarp stingrākus vai 

mazāk stingrus noteikumus, lai 

nodrošinātu atšķirīgu aizsardzības līmeni, 

ja vien šajā sadaļā nav noteikts citādi. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Uzskatām, ka pašreizējā pieeja ļauj dalībvalstīm pielāgot ES regulējumu īpašām valsts 

vajadzībām un tehnoloģiju attīstībai, nosakot risinājumus, kas vērsti uz konkrētiem 

uzņēmējdarbības modeļiem, kuri konstatēti valstu tirgos, un nosakot atsauces kritērijus, kuri 
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palīdz pakāpeniski uzlabot galalietotāju aizsardzību attiecīgajā nozarē Savienībā. Lielāka 

saskaņošana var mazināt galalietotājiem sniegtās garantijas. Pašreizējais tiesību akts 

nodrošina atbilstīgu regulējumu galalietotāju aizsardzībai. 

 

Grozījums Nr.   1078 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Direktīvas priekšlikums 

94. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis savos valsts tiesību aktos 

nepatur spēkā vai neievieš tādus 

galalietotāju aizsardzības noteikumus 

jautājumos, uz ko attiecas šī sadaļa, kuri 

atšķiras no šajā sadaļā paredzētajiem 

noteikumiem, tostarp stingrākus vai 

mazāk stingrus noteikumus, lai 

nodrošinātu atšķirīgu aizsardzības līmeni, 

ja vien šajā sadaļā nav noteikts citādi. 

Dalībvalstis nekādā ziņā savos valsts 

tiesību aktos neievieš tādus galalietotāju 

aizsardzības noteikumus, kuri apdraud šajā 

sadaļā paredzētos noteikumus, jo tie 

garantē galalietotāja minimālo 

aizsardzības līmeni, kas jānodrošina 

Savienībā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1079 

Krišjānis Kariņš 

 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1080 

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

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 4.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Pakalpojumu sniedzēji, kuri 

nodrošina publiski pieejamus elektronisko 

sakaru pakalpojumus, kas nav 

numurneatkarīgi starppersonu sakaru 

pakalpojumi, sniedz 1., 2. un 4. punktā 

minēto informāciju kā daļu no līguma. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1081 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Līdz [spēkā stāšanās datums + 12 mēneši] 

BEREC pieņem lēmumu par līguma 

kopsavilkuma veidni, kurā norādīti 

galvenie informācijas prasību elementi 

saskaņā ar 1. un 2. punktu. Šie galvenie 

elementi ietver vismaz pilnīgu informāciju 

par: 

Līdz [spēkā stāšanās datums + 12 mēneši] 

Komisija pieņem lēmumu par līguma 

kopsavilkuma veidni, kurā norādīti 

galvenie informācijas prasību elementi 

saskaņā ar 1. un 2. punktu. Šie galvenie 

elementi ietver vismaz pilnīgu informāciju 

par: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1082 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Direktīvas priekšlikums 

95. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzēji un publiski pieejamu 

numuratkarīgu starppersonu sakaru 

pakalpojumu sniedzēji piedāvā 

galalietotājiem iespēju uzraudzīt un 

kontrolēt, kā tiek izmantots katrs no 

pakalpojumiem, par kuriem norēķinās, 

pamatojoties uz to izmantošanas ilgumu 

6. Interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzēji un publiski pieejamu balss sakaru 

pakalpojumu sniedzēji piedāvā 

galalietotājiem iespēju uzraudzīt un 

kontrolēt, kā tiek izmantots katrs no 

pakalpojumiem, par kuriem norēķinās, 

pamatojoties uz to izmantošanas ilgumu 

vai apjomu. Šī iespēja ietver piekļuvi 
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vai apjomu. Šī iespēja ietver piekļuvi 

savlaicīgai informācijai par tarifu plānā 

iekļauto pakalpojumu patēriņa līmeni. 

savlaicīgai informācijai par tarifu plānā 

iekļauto pakalpojumu patēriņa līmeni. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1083 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Direktīvas priekšlikums 

96. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvās iestādes 

nodrošina, ka VIII pielikumā minēto 

informāciju skaidrā, visaptverošā un viegli 

pieejamā veidā publicē uzņēmumi, kuri 

sniedz publiski pieejamus elektronisko 

sakaru pakalpojumus, kas nav 

numurneatkarīgi starppersonu sakaru 

pakalpojumi, vai pati valsts regulatīvā 

iestāde. Valsts regulatīvās iestādes var 

noteikt papildu prasības, kas attiecas uz 

veidu, kā minētā informācija ir 

publicējama. 

1. Valsts regulatīvās iestādes 

nodrošina, ka VIII pielikumā minēto 

informāciju skaidrā, visaptverošā un viegli 

pieejamā veidā publicē uzņēmumi, kuri 

sniedz publiski pieejamus balss sakaru 

pakalpojumus vai publiski pieejamus 

interneta piekļuves pakalpojumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1084 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Direktīvas priekšlikums 

96. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts regulatīvās iestādes nodrošina, ka 

galalietotājiem bez maksas ir pieejams 

vismaz viens neatkarīgs salīdzināšanas 

rīks, kas ļauj tiem salīdzināt un izvērtēt 

dažādu publiski pieejamu elektronisko 

sakaru pakalpojumu, kas nav 

numurneatkarīgi starppersonu sakaru 

pakalpojumi, cenas un tarifus, kā arī 

Valsts regulatīvās iestādes var nodrošināt, 

ka galalietotājiem bez maksas ir pieejams 

vismaz viens neatkarīgs salīdzināšanas 

rīks, kas ļauj tiem salīdzināt un izvērtēt 

dažādu publiski pieejamu elektronisko 

sakaru pakalpojumu, kas nav 

numurneatkarīgi starppersonu sakaru 

pakalpojumi, cenas un tarifus, kā arī 
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pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1085 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Direktīvas priekšlikums 

98. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Galalietotājiem ir tiesības izbeigt 

līgumu bez jebkādām izmaksām, ja tādu 

publiski pieejamu elektronisko sakaru 

pakalpojumu, kas nav numurneatkarīgi 

starppersonu sakaru pakalpojumi, sniedzējs 

ir paziņojis par ierosinātām līguma 

nosacījumu izmaiņām, izņemot gadījumus, 

kad ierosinātās izmaiņas nāk par labu tikai 

galalietotājam vai kad tās noteikti 

nepieciešamas leģislatīvu vai regulatīvu 

izmaiņu īstenošanai. Pakalpojumu 

sniedzēji vismaz vienu mēnesi iepriekš 

paziņo galalietotājiem par visām šādām 

izmaiņām un vienlaikus sniedz tiem 

informāciju par to tiesībām izbeigt līgumu 

bez jebkādām izmaksām, ja tie nepiekrīt 

jaunajiem nosacījumiem. Dalībvalstis 

nodrošina, ka šādu paziņojumu sniedz 

skaidri un saprotami, izmantojot 

ilglietojamu nesēju un formātu, ko 

galalietotājs izvēlējies līguma noslēgšanas 

brīdī. 

3. Galalietotājiem ir tiesības izbeigt 

līgumu bez jebkādām izmaksām, ja tādu 

publiski pieejamu elektronisko sakaru 

pakalpojumu, kas nav numurneatkarīgi 

starppersonu sakaru pakalpojumi, sniedzējs 

ir paziņojis par ierosinātām līguma 

nosacījumu izmaiņām, izņemot gadījumus, 

kad ierosinātās izmaiņas noteikti 

nepieciešamas leģislatīvu vai regulatīvu 

izmaiņu īstenošanai. Pakalpojumu 

sniedzēji vismaz vienu mēnesi iepriekš 

paziņo galalietotājiem par visām šādām 

izmaiņām un vienlaikus sniedz tiem 

informāciju par to tiesībām izbeigt līgumu 

bez jebkādām izmaksām, ja tie nepiekrīt 

jaunajiem nosacījumiem. Dalībvalstis 

nodrošina, ka šādu paziņojumu sniedz 

skaidri un saprotami, izmantojot 

ilglietojamu nesēju un formātu, ko 

galalietotājs izvēlējies līguma noslēgšanas 

brīdī. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1086 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Direktīvas priekšlikums 

98. pants – 4.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Jebkuru pastāvīgu vai regulāru 

būtisku neatbilstību starp elektronisko 

sakaru pakalpojuma parametru kvalitātes 

ziņā un to veiktspēju, ko norādījis 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniedzējs, gadījumos, kad attiecīgos faktus 

konstatē, izmantojot pārraudzības 

mehānismu, ko sertificējusi valsts 

regulatīvā iestāde, uzskata par veiktspējas 

neatbilstību, nosakot patērētājiem 

pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus 

saskaņā ar Savienības un valsts tiesību 

aktiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1087 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Direktīvas priekšlikums 

99. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja notiek interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzēju maiņa, attiecīgie pakalpojumu 

sniedzēji pirms maiņas procesa un tā laikā 

sniedz galalietotājam pienācīgu 

informāciju un nodrošina pakalpojuma 

nepārtrauktību. Saņemošais pakalpojumu 

sniedzējs nodrošina, ka pakalpojumi tiek 

aktivizēti datumā, par kuru panākta 

vienošanās ar galalietotāju. Nododošais 

pakalpojumu sniedzējs turpina sniegt savus 

pakalpojumus ar tiem pašiem 

noteikumiem, līdz tiek aktivizēti saņemošā 

pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. 

Pakalpojuma zaudēšana pakalpojumu 

sniedzēju maiņas procesā nav ilgāka par 

vienu darbdienu. 

Ja notiek elektronisko sakaru 

pakalpojumu, kas nav numurneatkarīgi 

starppersonu sakaru pakalpojumi, 
sniedzēju maiņa, attiecīgie pakalpojumu 

sniedzēji pirms maiņas procesa un tā laikā 

sniedz galalietotājam pienācīgu 

informāciju un nodrošina pakalpojuma 

nepārtrauktību. Saņemošais pakalpojumu 

sniedzējs nodrošina, ka pakalpojumi tiek 

aktivizēti datumā, par kuru panākta 

vienošanās ar galalietotāju. Nododošais 

pakalpojumu sniedzējs turpina sniegt savus 

pakalpojumus ar tiem pašiem 

noteikumiem, līdz tiek aktivizēti saņemošā 

pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. 

Pakalpojuma zaudēšana pakalpojumu 

sniedzēju maiņas procesā nav ilgāka par 

vienu darbdienu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.   1088 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Direktīvas priekšlikums 

105. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saskaņā ar X pielikuma noteikumiem 

dalībvalstis nodrošina tajā minētā 

patērētāju ciparu televīzijas aprīkojuma 

sadarbspēju. 

Saskaņā ar X pielikuma noteikumiem 

dalībvalstis nodrošina tajā minētā 

patērētāju ciparu radio un televīzijas 

aprīkojuma sadarbspēju. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   1089 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Direktīvas priekšlikums 

105. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saskaņā ar X pielikuma noteikumiem 

dalībvalstis nodrošina tajā minētā 

patērētāju ciparu televīzijas aprīkojuma 

sadarbspēju. 

Saskaņā ar X pielikuma noteikumiem 

dalībvalstis nodrošina tajā minētā 

patērētāju ciparu radio un televīzijas 

aprīkojuma sadarbspēju. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   1090 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Direktīvas priekšlikums 

106. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis var noteikt pamatotas 

saistības, kas jāievēro, īpašu radio un 

televīzijas apraides kanālu un saistīto 

papildu pakalpojumu, it sevišķi 

pieejamības pakalpojumu, ar ko 

galalietotājiem invalīdiem nodrošina 

Dalībvalstis var noteikt pamatotas 

saistības, kas jāievēro, radio apraides 

kanālu, audiovizuālo plašsaziņas 

pakalpojumu un saistīto papildu 

pakalpojumu, it sevišķi pieejamības 

pakalpojumu, ar ko galalietotājiem 
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pienācīgu piekļuvi, un hibrīdtelevīzijas 

pakalpojumu un elektronisku raidījumu 

programmu atbalsta datu, raidīšanai 

uzņēmumiem, kas ir to jurisdikcijā un kas 

nodrošina elektronisko sakaru tīklus, kurus 

izmanto radio vai televīzijas apraides 

izplatīšanai sabiedrībai, ja nozīmīgs šādu 

tīklu galalietotāju skaits izmanto tos kā 

galveno līdzekli radio un televīzijas 

apraides saņemšanai. Šādas saistības 

nosaka tikai tad, ja tās ir vajadzīgas, lai 

īstenotu vispārējo interešu mērķus, kas 

skaidri un konkrēti noteikti katras 

dalībvalsts tiesību aktos, un tās ir 

samērīgas un pārskatāmas. 

invalīdiem nodrošina pienācīgu piekļuvi, 

kā arī hibrīdtelevīzijas pakalpojumu un 

elektroniskajās raidījumu programmās 

norādīto pakalpojumu atbalsta datu, kas 

nodrošina galalietotāju piekļuvi šiem 

pakalpojumiem, raidīšanai uzņēmumiem, 

kas ir to jurisdikcijā un kas nodrošina 

elektronisko sakaru tīklus un 

pakalpojumus, kurus izmanto radio 

apraides un audiovizuālo plašsaziņas 

pakalpojumu izplatīšanai sabiedrībai, ja 

nozīmīgs šādu tīklu un pakalpojumu 

galalietotāju skaits izmanto tos radio 

apraides un audiovizuālo plašsaziņas 

pakalpojumu saņemšanai. Šādas saistības 

nosaka tikai tad, ja tās ir vajadzīgas, lai 

īstenotu vispārējo interešu mērķus, kas 

skaidri un konkrēti noteikti katras 

dalībvalsts tiesību aktos, un tās ir 

samērīgas un pārskatāmas. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   1091 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

106. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis var noteikt pamatotas 

saistības, kas jāievēro, īpašu radio un 

televīzijas apraides kanālu un saistīto 

papildu pakalpojumu, it sevišķi 

pieejamības pakalpojumu, ar ko 

galalietotājiem invalīdiem nodrošina 

pienācīgu piekļuvi, un hibrīdtelevīzijas 

pakalpojumu un elektronisku raidījumu 

programmu atbalsta datu, raidīšanai 

uzņēmumiem, kas ir to jurisdikcijā un kas 

nodrošina elektronisko sakaru tīklus, kurus 

izmanto radio vai televīzijas apraides 

izplatīšanai sabiedrībai, ja nozīmīgs šādu 

tīklu galalietotāju skaits izmanto tos kā 

galveno līdzekli radio un televīzijas 

Dalībvalstis var noteikt pamatotas 

saistības, kas jāievēro, īpašu radio apraides 

un audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumu un saistīto papildu 

pakalpojumu, it sevišķi pieejamības 

pakalpojumu, ar ko galalietotājiem 

invalīdiem nodrošina pienācīgu piekļuvi, 

un datu, ar ko atbalsta un sekmē 

galalietotāju piekļuvi hibrīdtelevīzijas 

pakalpojumiem un konkrētiem 

elektronisku raidījumu programmu atbalsta 

datu pakalpojumiem, raidīšanai 

uzņēmumiem, kas ir to jurisdikcijā un kas 

nodrošina elektronisko sakaru tīklus un 

pakalpojumus, kurus izmanto radio vai 
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apraides saņemšanai. Šādas saistības 

nosaka tikai tad, ja tās ir vajadzīgas, lai 

īstenotu vispārējo interešu mērķus, kas 

skaidri un konkrēti noteikti katras 

dalībvalsts tiesību aktos, un tās ir 

samērīgas un pārskatāmas. 

audiovizuālo plašsaziņas pakalpojumu 
izplatīšanai sabiedrībai, ja nozīmīgs šādu 

tīklu un pakalpojumu galalietotāju skaits 

izmanto tos radio apraides un audiovizuālo 

plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
saņemšanai. Šādas saistības nosaka tikai 

tad, ja tās ir vajadzīgas, lai īstenotu 

vispārējo interešu mērķus, kas skaidri un 

konkrēti noteikti katras dalībvalsts tiesību 

aktos, un tās ir samērīgas un pārskatāmas. 

Or. en 

Pamatojums 

Atsauce uz „televīzijas apraides kanāliem” būtu jāaktualizē, aizstājot to ar terminu 

„audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi”, lai nodrošinātu, ka šie noteikumi ir lielākā 

mērā pielāgoti nākotnes vajadzībām, kā arī ir tehnoloģiju ziņā neitrāli. 

 

Grozījums Nr.   1092 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Direktīvas priekšlikums 

106. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ne šī panta 1. punkts, ne arī 

57. panta 2. punkts neierobežo dalībvalstu 

spēju noteikt atbilstošu atlīdzību, ja tāda ir, 

attiecībā uz pasākumiem, kas veikti 

saskaņā ar šo pantu, nodrošinot to, ka 

līdzīgos apstākļos nav diskriminācijas 

attieksmē pret uzņēmumiem, kas nodrošina 

elektronisko sakaru tīklus. Ja ir paredzēta 

atlīdzība, dalībvalstis nodrošina to, ka tā 

tiek piemērota pienācīgi un caurskatāmi. 

2. Ne šī panta 1. punkts, ne arī 

57. panta 2. punkts neierobežo dalībvalstu 

spēju noteikt atbilstošu atlīdzību, ja tāda ir, 

paredzot juridisku noteikumu, kurš 

attiecas uz pasākumiem, kas veikti saskaņā 

ar šo pantu, nodrošinot to, ka līdzīgos 

apstākļos nav diskriminācijas attieksmē 

pret uzņēmumiem, kas nodrošina tīklus un 

pakalpojumus. Ja ir paredzēta atlīdzība, 

dalībvalstis nodrošina to, ka tā tiek 

piemērota pienācīgi un caurskatāmi. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   1093 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Direktīvas priekšlikums 
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107. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Neskarot 83. panta 2. punktu, 

dalībvalstis nodrošina, ka valsts regulatīvās 

iestādes var pieprasīt visiem uzņēmumiem, 

kas sniedz interneta piekļuves 

pakalpojumus un/vai publiski pieejamus 

numuratkarīgus starppersonu sakaru 

pakalpojumus, lietotājiem darīt pieejamas 

pilnībā vai daļēji VI pielikuma B daļā 

minētās papildu iespējas, ņemot vērā 

tehniskās iespējas un ekonomisko 

dzīvotspēju, kā arī pilnīgi vai daļēji dara 

pieejamas papildu iespējas, kas minētas 

VI pielikuma A daļā. 

1. Neskarot 83. panta 2. punktu, 

dalībvalstis nodrošina, ka valsts regulatīvās 

iestādes var pieprasīt visiem uzņēmumiem, 

kas sniedz interneta piekļuves 

pakalpojumus un/vai balss sakaru 

pakalpojumus, lietotājiem darīt pieejamas 

pilnībā vai daļēji VI pielikuma B daļā 

minētās papildu iespējas, ņemot vērā 

tehniskās iespējas un ekonomisko 

dzīvotspēju, kā arī pilnīgi vai daļēji dara 

pieejamas papildu iespējas, kas minētas 

VI pielikuma A daļā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1094 

Evžen Tošenovský 

 

Direktīvas priekšlikums 

109. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

109. pants svītrots 

Deleģēšanas īstenošana  

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 

Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus. 

 

2. Pilnvaras pieņemt 40., 60., 73., 102. un 

108. pantā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no ... 

[leģislatīvā pamatakta spēkā stāšanās 

diena vai cita likumdevēju noteikta 

diena]. 

 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 40., 60., 73., 

102. un 108. pantā minēto pilnvaru 

deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 

izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

tā publicēšanas Eiropas Savienības 
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Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, 

kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā 

esošos deleģētos aktus. 

4. Pirms deleģēta akta pieņemšanas 

Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts 

ieceltajiem ekspertiem saskaņā ar 

2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā 

par labāku likumdošanas procesu 

paredzētajiem principiem. 

 

5. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 

Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

 

6. Saskaņā ar 40., 60., 73., 102. vai 

108. pantu pieņemts deleģētais akts stājas 

spēkā tikai tad, ja [divos mēnešos] no 

dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas 

Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 

Parlaments, ne Padome nav izteikuši 

iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 

beigām gan Eiropas Parlaments, gan 

Padome ir informējuši Komisiju par savu 

nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par [diviem 

mēnešiem]. 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1095 

Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Direktīvas priekšlikums 

114. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Tā jo īpaši pārbauda, vai „ļoti 

veiktspējīgu tīklu” definīcija attiecībā uz 

tādiem veiktspējas rādītājiem kā 

lejuplīnijas un augšuplīnijas joslas 

platums, darbnoturība, ar kļūdām saistītie 

parametri, latentums un tā mainība, 

atbilst patlaban tirgū izmantotajai 

veiktspējīgākajai tehnoloģijai. Ja ir 

panākti nozīmīgi uzlabojumi vai ir 

konstatēti citi svarīgi veiktspējas rādītāji, 
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definīciju var tiem pielāgot. 

Or. de 

Pamatojums 

„Ļoti veiktspējīgu tīklu” definīcija pamatojas uz patlaban tirgū izmantoto jaunāko 

tehnoloģiju. Regulāra definīcijas pārbaude nodrošinās, ka veiktspējīgāko tīklu izvēršana tiks 

veicināta arī turpmāk. 

 

Grozījums Nr.   1096 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Direktīvas priekšlikums 

114. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šo pārskatu veic, ņemot vērā 

sociālo, ekonomisko un tehnoloģijas 

attīstību, cita starpā pievēršot uzmanību 

mobilitātei un datu pārraides ātrumam, 

ņemot vērā galvenās galalietotāju 

vairākuma izmantotās tehnoloģijas. 

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentā un 

Padomē ziņojumu attiecībā uz pārskata 

rezultātu. 

3. Šo pārskatu veic, ņemot vērā 

sociālo, ekonomisko un tehnoloģijas 

attīstību, cita starpā pievēršot uzmanību 

mobilitātei un datu pārraides ātrumam, 

ņemot vērā galvenās galalietotāju 

vairākuma izmantotās tehnoloģijas. Šī 

pārskata ietvaros tiek izvērtēta arī „ļoti 

veiktspējīga tīkla” definīcija, pārbaudot, 

vai definīcija tehnoloģiskās attīstības un 

mainīgo tirgus apstākļu dēļ vēl atbilst 

pašreizējām prasībām. Komisija iesniedz 

Eiropas Parlamentā un Padomē ziņojumu 

attiecībā uz pārskata rezultātu. 

Or. de 

Pamatojums 

No stikla šķiedras elementiem veidots elektronisko sakaru tīkls patlaban nodrošina labāko 

pieejamo tīkla veiktspēju attiecībā uz atbilstīgajiem veiktspējas parametriem. Taču 

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

vajadzētu būt iespējai nākotnē veikt izmaiņas patlaban spēkā esošajā definīcijā. 

 

Grozījums Nr.   1097 

Morten Helveg Petersen 

 

Direktīvas priekšlikums 

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

 3.a Komisija regulāri pārskata 

93. pantā minēto pamattiesību 

aizsardzības ievērošanu. Šādu 

pārskatīšanu veic reizi piecos gados. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1098 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā pielikumā izklāstītie nosacījumi ir 

visplašākais saraksts ar nosacījumiem, kas 

var būt saistīti ar vispārējām atļaujām 

elektronisko sakaru tīkliem un 

pakalpojumiem, izņemot numurneatkarīgus 

starppersonu sakaru pakalpojumus 

(A daļa), elektronisko sakaru tīkliem 

(B daļa), elektronisko sakaru 

pakalpojumiem, izņemot 

numurneatkarīgus starppersonu sakaru 

pakalpojumus (C daļa), radiofrekvenču 

lietošanas tiesībām (D daļa) un numuru 

lietošanas tiesībām (E daļa). 

Šajā pielikumā izklāstītie nosacījumi ir 

visplašākais saraksts ar nosacījumiem, kas 

var būt saistīti ar vispārējām atļaujām 

elektronisko sakaru tīkliem un 

pakalpojumiem, izņemot numurneatkarīgus 

starppersonu sakaru pakalpojumus 

(A daļa), elektronisko sakaru tīkliem 

(B daļa), balss sakaru pakalpojumiem un 

interneta piekļuves pakalpojumiem 
(C daļa), radiofrekvenču lietošanas 

tiesībām (D daļa) un numuru lietošanas 

tiesībām (E daļa). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1099 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – A daļa – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Noteikumi, kas ļauj 

kompetentajām valsts iestādēm veikt 

svītrots 
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juridisku pārņemšanu saskaņā ar 

Direktīvu 2002/58/EK un Eiropas 

Parlamenta un Padomes 1995. gada 

24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par 

personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti54. 

_________________  

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

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1100 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – A daļa – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Noteikumi, kas ļauj kompetentajām 

valsts iestādēm veikt juridisku pārņemšanu 

saskaņā ar Direktīvu 2002/58/EK un 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK 

par personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti54. 

4. Noteikumi, kas ļauj tās valsts 

kompetentajām iestādēm, kurā 

pakalpojumu sniedzējs veic 

uzņēmējdarbību vai ekspluatē 

elektronisko sakaru tīklu, veikt juridisku 

pārņemšanu saskaņā ar 

Direktīvu 2002/58/EK un Eiropas 

Parlamenta un Padomes 1995. gada 

24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par 

personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti54, kā 

arī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2014. gada 3. aprīļa 

Direktīvu 2014/41/ES par Eiropas 

izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās. 

_________________  

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

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1101 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 
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Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – A daļa – 7. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Piekļuves pienākumi, kas nav tie 

pienākumi, kas paredzēti šīs direktīvas 

13. pantā, kuri attiecas uz uzņēmumiem, 

kas nodrošina elektronisko sakaru tīklus 

vai pakalpojumus. 

7. Piekļuves pienākumi, kas nav tie 

pienākumi, kas paredzēti šīs direktīvas 

13. pantā, kuri attiecas uz uzņēmumiem, 

kas nodrošina elektronisko sakaru tīklus 

vai pakalpojumus, tostarp, lai novērstu 

šaubas, piekļuves pienākumi saskaņā ar 

59. panta 2. punktu. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums ierosināts, lai šo punktu sasaistītu ar 59. panta 2. punktu par simetrisku 

pienākumu. 

 

Grozījums Nr.   1102 

Edouard Martin 

 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – B daļa – 6.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Izmantošanas tiesību atkārtotas 

izvērtēšanas nosacījumi, ja to īstenošanas 

ilgums pārsniedz šajā direktīvā noteikto 

minimālo termiņu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1103 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – D daļa – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pienākums sniegt pakalpojumu vai 

izmantot tehnoloģiju saskaņā ar šīs 

1. Pienākums sniegt pakalpojumu vai 

izmantot tehnoloģiju saskaņā ar šīs 
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direktīvas 45. pantā noteiktajiem 

ierobežojumiem, vajadzības gadījumā 

ietverot pārklājuma nodrošināšanas un 

pakalpojuma kvalitātes prasības. 

direktīvas 45. pantā noteiktajiem 

ierobežojumiem, lai nodrošinātu 

pārklājumu gandrīz 100 % Eiropas 

iedzīvotāju, vajadzības gadījumā ietverot 

pakalpojuma kvalitātes prasības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1104 

Eva Kaili 

 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – D daļa – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pienākums sniegt pakalpojumu vai 

izmantot tehnoloģiju saskaņā ar šīs 

direktīvas 45. pantā noteiktajiem 

ierobežojumiem, vajadzības gadījumā 

ietverot pārklājuma nodrošināšanas un 

pakalpojuma kvalitātes prasības. 

1. Pienākums sniegt pakalpojumu vai 

izmantot tehnoloģiju saskaņā ar šīs 

direktīvas 45. pantā noteiktajiem 

ierobežojumiem, lai nodrošinātu 

pārklājumu gandrīz 100 % Eiropas 

iedzīvotāju, vajadzības gadījumā ietverot 

pakalpojuma kvalitātes prasības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1105 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Direktīvas priekšlikums 

II pielikums – 2. daļa – b punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) Piekļuve elektroniskiem 

programmu ceļvežiem. 

b) Piekļuve elektroniskiem 

programmu ceļvežiem, tostarp attiecībā uz 

informāciju, kas galalietotājiem ļauj 

piekļūt hibrīdtelevīzijas pakalpojumiem. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   1106 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 
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Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

II pielikums – II daļa – b punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) Piekļuve elektroniskiem 

programmu ceļvežiem. 

b) Piekļuve elektroniskiem 

programmu ceļvežiem, tostarp datiem, ar 

ko atbalsta un sekmē galalietotāju 

piekļuvi hibrīdtelevīzijas pakalpojumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

„Datu, ar ko atbalsta un sekmē galalietotāju piekļuvi hibrīdtelevīzijas pakalpojumiem”, 

iekļaušana II pielikuma II daļas b) punktā nodrošina nosacījumus, saskaņā ar kuriem 

piekļuve jānodrošina tehnoloģiju ziņā neitrāli un pielāgojoties nākotnes vajadzībām. Tādējādi 

VRI var uzlikt piekļuves pienākumus, lai vērstos pret praksi, kas traucē konkurencei, kaitējot 

Eiropas patērētājiem (dati, ar ko atbalsta piekļuvi hibrīdtelevīzijas pakalpojumiem, var 

ietvert audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu un radio un audio pakalpojumus, kā arī interaktīvos 

pakalpojumus, piemēram, lietotnes, spēles, balsojumus, videofragmentus, tekstu, attēlus un 

projekcijas). 

 

Grozījums Nr.   1107 

Pervenche Berès 

 

Direktīvas priekšlikums 

II pielikums – 2. daļa – ba punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) Piekļuve kešdarbes līdzekļiem. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   1108 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Direktīvas priekšlikums 

II pielikums – 2.a daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 c) Piekļuve kešdarbes pakalpojumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

„Kešdarbes pakalpojumiem” ir arvien būtiskāka nozīme audiovizuālo pakalpojumu pēc 

pieprasījuma izplatīšanā. Būtu jāizvērtē šī tendence un jāparedz iespēja vajadzības gadījumā 

VRI uzlikt piekļuves pienākumus. 

 

Grozījums Nr.   1109 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Direktīvas priekšlikums 

III pielikums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

vairumtirdzniecības līmeņa savienojuma 

pabeigšanas tarifu noteikšanas kritēriji 

svītrots 

Šīs direktīvas 73. panta 4. punktā minētie 

kritēriji un parametri vairumtirdzniecības 

līmeņa savienojuma pabeigšanas tarifu 

noteikšanai fiksēto un mobilo sakaru 

tirgos: 

 

a) vairumtirdzniecības līmeņa balss 

savienojuma pabeigšanas pakalpojuma 

attiecīgās papildu izmaksas ir starpība 

starp kopējām ilgtermiņa izmaksām, kas 

rodas operatoram, kurš nodrošina pilnu 

pakalpojumu klāstu, un kopējām 

ilgtermiņa izmaksām, kas šim operatoram 

rodas, ja tas trešām personām 

nenodrošina vairumtirdzniecības līmeņa 

balss savienojuma pabeigšanas 

pakalpojumu; 

 

b) tikai tās ar datplūsmu saistītās 

izmaksas, no kurām varētu izvairīties, ja 

netiktu sniegts vairumtirdzniecības līmeņa 

balss savienojuma pabeigšanas 

pakalpojums, piesaista attiecīgajam 

savienojuma pabeigšanas pieaugumam; 

 

c) ar papildu tīkla jaudu saistītās 

izmaksas ietver tikai tādā apmērā, ciktāl 

tās vajadzīgas jaudas palielināšanai 

nolūkā nodrošināt papildu datplūsmu 
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vairumtirdzniecības līmeņa balss 

savienojuma pabeigšanai; 

d) radiofrekvenču spektra maksas izslēdz 

no mobilo sakaru savienojuma 

pabeigšanas pieauguma; 

 

e) ietver tikai tās vairumtirdzniecības 

komerciālās izmaksas, kas ir tieši saistītas 

ar vairumtirdzniecības līmeņa balss 

savienojuma pabeigšanas pakalpojuma 

sniegšanu trešām personām; 

 

f) uzskata, ka visi fiksēto tīklu operatori 

neatkarīgi no to lieluma sniedz 

vairumtirdzniecības līmeņa balss 

savienojuma pabeigšanas pakalpojumus 

ar tādām pašām vienības izmaksām kā 

efektīvi strādājošs operators; 

 

g) mobilo sakaru tīklu operatoru 

minimālo efektivitātes pakāpi nosaka kā 

tirgus daļu, kas nav mazāka kā 20 %; 

 

h) attiecīgā pieeja aktīvu nolietojumam ir 

ekonomisks nolietojums; un 

 

i) modelētajiem tīkliem izvēlas 

tehnoloģiju, kas ļauj izveidot progresīvu, 

IP balstītu pamattīklu, ņemot vērā 

dažādās tehnoloģijas, kas varētu tikt 

izmantotas maksimālā tarifa derīguma 

laikā. Uzskata, ka fiksētajos tīklos 

izsaukumu nodrošināšanai izmanto tikai 

pakešu komutāciju. 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1110 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.   1111 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

VI pielikums – 1. apakšvirsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

KOLEKTĪVĀ IEGULDĪJUMA 

PIEDĀVĀJUMU NOVĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJI 

KOLEKTĪVĀ IEGULDĪJUMA 

NOTEIKUMU NOVĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJI 

Or. en 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   1112 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Novērtējot kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumu saskaņā ar 74. panta 1. punkta 

d) apakšpunktu, valsts regulatīvā iestāde 

pārbauda, vai ir izpildīti šādi kritēriji: 

Novērtējot kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumu saskaņā ar 74. panta 1. punkta 

d) apakšpunktu, valsts regulatīvā iestāde 

pārbauda, vai ir izpildīti šādi kritēriji, vai 

arī pastāv atbilstīgas cerības, ka tie tiks 

izpildīti: 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   1113 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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Novērtējot kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumu saskaņā ar 74. panta 

1. punkta d) apakšpunktu, valsts regulatīvā 

iestāde pārbauda, vai ir izpildīti šādi 

kritēriji: 

Novērtējot kolektīvā ieguldījuma vai 

vairumtirdzniecības piekļuves 

piedāvājumus saskaņā ar 74. panta 

1. punkta d) apakšpunktu, valsts regulatīvā 

iestāde pārbauda, vai ir izpildīti šādi 

kritēriji: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1114 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Novērtējot kolektīvā ieguldījuma 

piedāvājumu saskaņā ar 74. panta 

1. punkta d) apakšpunktu, valsts regulatīvā 

iestāde pārbauda, vai ir izpildīti šādi 

kritēriji: 

Novērtējot kolektīvā ieguldījuma 

noteikumus saskaņā ar 74. panta 1. punkta 

d) apakšpunktu, valsts regulatīvā iestāde 

pārbauda, vai ir izpildīti šādi kritēriji: 

Or. en 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   1115 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – a punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) kolektīvā ieguldījuma piedāvājums 

ir atvērts visiem uzņēmumiem bez 

diskriminācijas visā saskaņā ar kolektīvā 

ieguldījuma piedāvājumu uzbūvētā tīkla 

darbmūža laikā. BIT operators var 

piedāvājumā ietvert samērīgus 

nosacījumus attiecībā uz jebkura 

uzņēmuma finansiālajām spējām, 

a) attiecīgajā tirgū pastāv vismaz trīs 

neatkarīgi tīkli; 
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piemēram, prasību potenciālajiem 

kolektīvajiem ieguldītājiem pierādīt savu 

spēju veikt pakāpeniskus maksājumus, 

pamatojoties uz kuriem tiek plānota 

izvietošana, tāda stratēģiska plāna 

pieņemšanu, pamatojoties uz kuru tiek 

sagatavoti vidēja termiņa izvietošanas 

plāni, u. c.; 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   1116 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – b punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) kolektīvā ieguldījuma piedāvājums 

ir pārredzams: 

b) kolektīvā ieguldījuma piedāvājums 

ir godīgs, samērīgs, nediskriminējošs un 

pārredzams: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1117 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – b punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) kolektīvā ieguldījuma piedāvājums 

ir pārredzams: 

b) kolektīvā ieguldījuma projekta 

ietvaros nediskriminē nevienu dalībnieku; 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   1118 

Kaja Kallas 
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Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – b punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) kolektīvā ieguldījuma piedāvājums 

ir pārredzams: 

b) kolektīvā ieguldījuma noteikumi ir 

pārredzami: 

Or. en 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci. 

 

Grozījums Nr.   1119 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – b punkts – 1. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– piedāvājums ir pieejams un viegli 

atrodams BIT operatora tīmekļa vietnē; 

svītrots 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   1120 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – b punkts – 1. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– piedāvājums ir pieejams un viegli 

atrodams BIT operatora tīmekļa vietnē; 

– noteikumi ir pieejami un viegli 

atrodami BIT operatora tīmekļa vietnē; 

Or. en 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci. 
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Grozījums Nr.   1121 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – b punkts – 2. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– pilnīgi, sīki izstrādāti noteikumi, 

tostarp par kolektīvā ieguldījuma līguma 

juridisko formu un, attiecīgā gadījumā, 

kolektīvā ieguldījuma instrumenta 

pārvaldības noteikumu pamatprincipiem, 

bez liekas kavēšanās jādara pieejami 

jebkuram potenciālajam pretendentam, 

kas paudis interesi; 

svītrots 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   1122 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – b punkts – 2. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– pilnīgi, sīki izstrādāti noteikumi, 

tostarp par kolektīvā ieguldījuma līguma 

juridisko formu un, attiecīgā gadījumā, 

kolektīvā ieguldījuma instrumenta 

pārvaldības noteikumu pamatprincipiem, 

bez liekas kavēšanās jādara pieejami 

jebkuram potenciālajam pretendentam, kas 

paudis interesi; un 

– pilnīgi, sīki izstrādāti noteikumi, 

tostarp par kolektīvā ieguldījuma līguma 

vai vairumtirdzniecības piekļuves 
juridisko formu un, attiecīgā gadījumā, 

kolektīvā ieguldījuma instrumenta 

pārvaldības noteikumu pamatprincipiem, 

bez liekas kavēšanās jādara pieejami 

jebkuram potenciālajam pretendentam, kas 

paudis interesi; un 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1123 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 
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IV pielikums – 1. daļa – b punkts – 3. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– procesam jābūt iepriekš noteiktam 

kolektīvā ieguldījuma projekta izveides un 

attīstības ceļveža veidā, skaidri izklāstītam 

rakstveidā visiem potenciālajiem 

kolektīvajiem ieguldītājiem, un par visiem 

nozīmīgajiem atskaites punktiem 

nepārprotami jāpaziņo visiem 

uzņēmumiem bez diskriminācijas; 

svītrots 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   1124 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – b punkts – 3. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– procesam jābūt iepriekš noteiktam 

kolektīvā ieguldījuma projekta izveides un 

attīstības ceļveža veidā, skaidri izklāstītam 

rakstveidā visiem potenciālajiem 

kolektīvajiem ieguldītājiem, un par visiem 

nozīmīgajiem atskaites punktiem 

nepārprotami jāpaziņo visiem 

uzņēmumiem bez diskriminācijas; 

– procesam jābūt iepriekš noteiktam 

jaunu tīkla elementu ierīkošanas modeļu, 

kas minēti 74. panta 1. punkta 

a) apakšpunkta ii) un iii) punktā, ceļveža 

veidā, skaidri izklāstītam rakstveidā visiem 

potenciālajiem kolektīvajiem ieguldītājiem 

un piekļuves prasītājiem, un par visiem 

nozīmīgajiem atskaites punktiem 

nepārprotami jāpaziņo visiem 

uzņēmumiem bez diskriminācijas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1125 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – c punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem izteiktajā kolektīvā 

c) neviens pakalpojumu sniedzējs, 

kuram ir būtiska ietekme konkrētā tirgū, 
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ieguldījuma piedāvājumā ietverti 

noteikumi, kas atbalsta noturīgu 

konkurenci ilgtermiņā, it sevišķi šādi 

noteikumi: 

neiegūst par 50 % lielāku ietekmi 

mazumtirdzniecības tirgū attiecībā uz 

tīkliem, kuri izveidoti kolektīvā 

ieguldījuma projektu gaitā. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   1126 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – c punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem izteiktajā kolektīvā 

ieguldījuma piedāvājumā ietverti 

noteikumi, kas atbalsta noturīgu 

konkurenci ilgtermiņā, it sevišķi šādi 

noteikumi: 

c) potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem un piekļuves prasītājiem 

izteiktajā piedāvājumā ietverti noteikumi, 

kas atbalsta noturīgu konkurenci 

ilgtermiņā, it sevišķi šādi noteikumi: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1127 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – c punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem izteiktajā kolektīvā 

ieguldījuma piedāvājumā ietverti 

noteikumi, kas atbalsta noturīgu 

konkurenci ilgtermiņā, it sevišķi šādi 

noteikumi: 

c) potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem izteiktajos kolektīvā 

ieguldījuma noteikumos ietverti noteikumi, 

kas atbalsta noturīgu konkurenci 

ilgtermiņā, it sevišķi šādi noteikumi: 

Or. en 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci. 
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Grozījums Nr.   1128 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – c punkts – 1. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– visiem uzņēmumiem piedāvājami 

godīgi, samērīgi un nediskriminējoši 

noteikumi dalībai kolektīvā ieguldījuma 

līgumā atkarībā no to iesaistīšanās laika, 

tostarp šādos aspektos: konkrētu tiesību 

iegūšanai prasītā finansiālā atlīdzība, 

aizsardzība, ko minētās tiesības dod 

kolektīvajiem ieguldītājiem būves posmā 

un ekspluatācijas posmā (piemēram, 

piešķirot neatņemamas lietošanas tiesības 

uz visu tīkla, kas uzbūvēts, izmantojot 

kolektīvo ieguldījumu, paredzamo 

darbmūža laiku), un nosacījumi, saskaņā 

ar kuriem pievienojas kolektīvā 

ieguldījuma līgumam un var no tā 

izstāties. Nediskriminējoši noteikumi šajā 

kontekstā nenozīmē vis to, ka visiem 

potenciālajiem kolektīvajiem ieguldītājiem 

būtu piedāvājami pilnīgi vienādi 

noteikumi, tostarp finansiālie noteikumi, 

bet gan to, ka visas piedāvāto noteikumu 

atšķirības jāpamato ar vienādiem 

objektīviem, pārredzamiem, 

nediskriminējošiem un prognozējamiem 

kritērijiem, tādiem kā saskaņotais 

galalietotāju līniju skaits; 

svītrots 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   1129 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – c punkts – 1. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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– visiem uzņēmumiem piedāvājami 

godīgi, samērīgi un nediskriminējoši 

noteikumi dalībai kolektīvā ieguldījuma 

līgumā atkarībā no to iesaistīšanās laika, 

tostarp šādos aspektos: konkrētu tiesību 

iegūšanai prasītā finansiālā atlīdzība, 

aizsardzība, ko minētās tiesības dod 

kolektīvajiem ieguldītājiem būves posmā 

un ekspluatācijas posmā (piemēram, 

piešķirot neatņemamas lietošanas tiesības 

uz visu tīkla, kas uzbūvēts, izmantojot 

kolektīvo ieguldījumu, paredzamo 

darbmūža laiku), un nosacījumi, saskaņā ar 

kuriem pievienojas kolektīvā ieguldījuma 

līgumam un var no tā izstāties. 

Nediskriminējoši noteikumi šajā kontekstā 

nenozīmē vis to, ka visiem potenciālajiem 

kolektīvajiem ieguldītājiem būtu 

piedāvājami pilnīgi vienādi noteikumi, 

tostarp finansiālie noteikumi, bet gan to, ka 

visas piedāvāto noteikumu atšķirības 

jāpamato ar vienādiem objektīviem, 

pārredzamiem, nediskriminējošiem un 

prognozējamiem kritērijiem, tādiem kā 

saskaņotais galalietotāju līniju skaits; 

– visiem uzņēmumiem piedāvājami 

godīgi, samērīgi un nediskriminējoši 

noteikumi dalībai kolektīvā ieguldījuma 

vai vairumtirdzniecības piekļuves līgumā 

atkarībā no to iesaistīšanās laika, tostarp 

šādos aspektos: konkrētu tiesību iegūšanai 

prasītā finansiālā atlīdzība, aizsardzība, ko 

minētās tiesības dod kolektīvajiem 

ieguldītājiem un piekļuves prasītājiem 

būves posmā un ekspluatācijas posmā 

(piemēram, piešķirot neatņemamas 

lietošanas tiesības uz visu no jauna 

ierīkoto tīkla elementu paredzamo 

darbmūža laiku), un nosacījumi, saskaņā ar 

kuriem pievienojas kolektīvā ieguldījuma 

vai vairumtirdzniecības piekļuves 
līgumam un var no tā izstāties. Godīgi, 

samērīgi un nediskriminējoši noteikumi 

nodrošina izmaksu atgūšanu un ņem vērā 

riskus, kas saistīti ar operatora 

ieguldījumiem. Nediskriminējoši 

noteikumi šajā kontekstā nenozīmē vis to, 

ka visiem potenciālajiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem vai piekļuves prasītājiem 

būtu piedāvājami pilnīgi vienādi 

noteikumi, tostarp finansiālie noteikumi, 

bet gan to, ka visas piedāvāto noteikumu 

atšķirības jāpamato ar vienādiem 

objektīviem, pārredzamiem, 

nediskriminējošiem un prognozējamiem 

kritērijiem, tādiem kā saskaņotais 

galalietotāju līniju skaits; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1130 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – c punkts – 1. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– visiem uzņēmumiem piedāvājami 

godīgi, samērīgi un nediskriminējoši 

– visiem uzņēmumiem piedāvājami 

godīgi, samērīgi un nediskriminējoši 
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noteikumi dalībai kolektīvā ieguldījuma 

līgumā atkarībā no to iesaistīšanās laika, 

tostarp šādos aspektos: konkrētu tiesību 

iegūšanai prasītā finansiālā atlīdzība, 

aizsardzība, ko minētās tiesības dod 

kolektīvajiem ieguldītājiem būves posmā 

un ekspluatācijas posmā (piemēram, 

piešķirot neatņemamas lietošanas tiesības 

uz visu tīkla, kas uzbūvēts, izmantojot 

kolektīvo ieguldījumu, paredzamo 

darbmūža laiku), un nosacījumi, saskaņā ar 

kuriem pievienojas kolektīvā ieguldījuma 

līgumam un var no tā izstāties. 

Nediskriminējoši noteikumi šajā kontekstā 

nenozīmē vis to, ka visiem potenciālajiem 

kolektīvajiem ieguldītājiem būtu 

piedāvājami pilnīgi vienādi noteikumi, 

tostarp finansiālie noteikumi, bet gan to, ka 

visas piedāvāto noteikumu atšķirības 

jāpamato ar vienādiem objektīviem, 

pārredzamiem, nediskriminējošiem un 

prognozējamiem kritērijiem, tādiem kā 

saskaņotais galalietotāju līniju skaits; 

noteikumi dalībai kolektīvā ieguldījuma 

līgumā atkarībā no to iesaistīšanās laika, 

tostarp šādos aspektos: konkrētu tiesību 

iegūšanai prasītā finansiālā atlīdzība, 

piekļuve atsevišķām līnijām, kas izpaužas 

kā aizsardzība, ko minētās tiesības dod 

kolektīvajiem ieguldītājiem būves posmā 

un ekspluatācijas posmā (piemēram, 

piešķirot neatņemamas lietošanas tiesības 

uz visu tīkla, kas uzbūvēts, izmantojot 

kolektīvo ieguldījumu, paredzamo 

darbmūža laiku), un nosacījumi, saskaņā ar 

kuriem pievienojas kolektīvā ieguldījuma 

līgumam un var no tā izstāties. 

Nediskriminējoši noteikumi šajā kontekstā 

nenozīmē vis to, ka visiem potenciālajiem 

kolektīvajiem ieguldītājiem būtu 

piedāvājami pilnīgi vienādi noteikumi, 

tostarp finansiālie noteikumi, bet gan to, ka 

visas piedāvāto noteikumu atšķirības 

jāpamato ar vienādiem objektīviem, 

pārredzamiem, nediskriminējošiem un 

prognozējamiem kritērijiem, tādiem kā 

saskaņotais galalietotāju līniju skaits; 

Or. en 

Pamatojums 

Spēkā esošie noteikumi par kolektīvā ieguldījuma modeļiem nedod iespēju bezpeļņas 

uzņēmumiem vai vietējiem interneta pakalpojumu sniedzējiem piedalīties ieguldījumu 

veikšanā, paredzot šādu iespēju tikai lielākiem un vēsturiskajiem dalībniekiem. Lai gan 

Kopienas tīkli un vietējie dalībnieki ir guvuši panākumus, nodrošinot savienojumus starp 

nelabvēlīgākā situācijā esošām kopienām gan pilsētās, gan arī lauku reģionos, būtu tikai 

normāli, ja tie tiktu uzskatīti par telekomunikāciju ekosistēmas līdzvērtīgiem dalībniekiem, 

tādējādi nodrošinot viņiem godīgu un līdzvērtīgu piekļuvi kolektīvā ieguldījuma iespējām. 

 

Grozījums Nr.   1131 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – c punkts – 2. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– piedāvājumā jāparedz elastīgums 

tādā aspektā kā to saistību vērtība un 

svītrots 
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grafiks, kuras uzņēmies katrs kolektīvais 

ieguldītājs, piemēram, paredzot saskaņotu 

un pakāpeniski pieaugošu procentuālo 

daļu no kopējā galalietotāju līniju skaita 

konkrētā apgabalā, attiecībā uz ko 

kolektīvajiem ieguldītājiem ir iespēja 

uzņemties saistības pakāpeniski un ko 

nosaka vienības līmenī, lai nelieliem 

kolektīvajiem ieguldītājiem būtu iespēja 

pakāpeniski palielināt savu dalību, 

vienlaikus nodrošinot pienācīgu sākotnējo 

saistību līmeni. Nosakot finansiālo 

atlīdzību, ko maksā katrs kolektīvais 

ieguldītājs, jāatspoguļo tas, ka agrīnie 

ieguldītāji uzņemas lielāku risku un agrāk 

iegulda kapitālu; 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   1132 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – c punkts – 2. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– piedāvājumā jāparedz elastīgums 

tādā aspektā kā to saistību vērtība un 

grafiks, kuras uzņēmies katrs kolektīvais 

ieguldītājs, piemēram, paredzot saskaņotu 

un pakāpeniski pieaugošu procentuālo daļu 

no kopējā galalietotāju līniju skaita 

konkrētā apgabalā, attiecībā uz ko 

kolektīvajiem ieguldītājiem ir iespēja 

uzņemties saistības pakāpeniski un ko 

nosaka vienības līmenī, lai nelieliem 

kolektīvajiem ieguldītājiem būtu iespēja 

pakāpeniski palielināt savu dalību, 

vienlaikus nodrošinot pienācīgu sākotnējo 

saistību līmeni. Nosakot finansiālo 

atlīdzību, ko maksā katrs kolektīvais 

ieguldītājs, jāatspoguļo tas, ka agrīnie 

ieguldītāji uzņemas lielāku risku un agrāk 

iegulda kapitālu; 

– piedāvājumā jāparedz elastīgums 

tādā aspektā kā to saistību vērtība un 

grafiks, kuras uzņēmies katrs kolektīvais 

ieguldītājs vai vairumtirdzniecības 

piekļuves sniedzējs, piemēram, paredzot 

saskaņotu un pakāpeniski pieaugošu 

procentuālo daļu no kopējā galalietotāju 

līniju skaita konkrētā apgabalā, attiecībā uz 

ko kolektīvajiem ieguldītājiem vai 

piekļuves prasītājiem ir iespēja uzņemties 

saistības pakāpeniski, vienlaikus 

nodrošinot pienācīgu sākotnējo saistību 

līmeni. Nosakot finansiālo atlīdzību, ko 

maksā katrs kolektīvais ieguldītājs vai 

piekļuves prasītājs, jāatspoguļo tas, ka 

agrīnie ieguldītāji uzņemas lielāku risku un 

agrāk iegulda kapitālu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.   1133 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – c punkts – 3. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– lai atspoguļotu risku 

samazināšanos un neitralizētu stimulus 

atturēties no kapitāla ieguldīšanas 

agrīnos posmos, piemaksa, kas laika gaitā 

palielinās, uzskatāma par pamatotu 

attiecībā uz saistībām, kuras ieguldītāji 

uzņemas vēlāk, un attiecībā uz jauniem 

ieguldītājiem, kuri kolektīvajā 

ieguldījumā iesaistās pēc projekta 

uzsākšanas; 

svītrots 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   1134 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – c punkts – 3. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– lai atspoguļotu risku samazināšanos 

un neitralizētu stimulus atturēties no 

kapitāla ieguldīšanas agrīnos posmos, 

piemaksa, kas laika gaitā palielinās, 

uzskatāma par pamatotu attiecībā uz 

saistībām, kuras ieguldītāji uzņemas vēlāk, 

un attiecībā uz jauniem ieguldītājiem, kuri 

kolektīvajā ieguldījumā iesaistās pēc 

projekta uzsākšanas; 

– lai atspoguļotu risku samazināšanos 

un neitralizētu stimulus atturēties no 

kapitāla ieguldīšanas agrīnos posmos, 

piemaksa, kas laika gaitā palielinās, 

uzskatāma par pamatotu attiecībā uz 

saistībām, kuras ieguldītāji uzņemas vēlāk, 

un attiecībā uz jauniem kolektīvajiem 

ieguldītājiem vai piekļuves prasītājiem, 

kuri iesaistās pēc projekta uzsākšanas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1135 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – c punkts – 3.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – noteikumiem un nosacījumiem, 

kuros ņemti vērā izmantošanas riski, kuri 

izriet, piemēram, no lēna pakalpojumu 

ieviešanas tempa salīdzinājumā ar kopējo 

pārklājumu, jābūt atzītiem par 

pamatotiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1136 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – c punkts – 4. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– kolektīvā ieguldījuma līgumā 

jāparedz iespēja kolektīvo ieguldītāju 

iegūtās tiesības nodot citiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem vai trešām personām, kas 

vēlas iesaistīties kolektīvā ieguldījuma 

līgumā, ja uzņēmumam, kuram nodod 

tiesības, ir pienākums izpildīt visus 

uzņēmuma, kas nodod tiesības, sākotnējos 

pienākumus saskaņā ar kolektīvā 

ieguldījuma līgumu; 

svītrots 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   1137 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – c punkts – 4. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– kolektīvā ieguldījuma līgumā 

jāparedz iespēja kolektīvo ieguldītāju 

– kolektīvā ieguldījuma vai 

vairumtirdzniecības piekļuves līgumā 
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iegūtās tiesības nodot citiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem vai trešām personām, kas 

vēlas iesaistīties kolektīvā ieguldījuma 

līgumā, ja uzņēmumam, kuram nodod 

tiesības, ir pienākums izpildīt visus 

uzņēmuma, kas nodod tiesības, sākotnējos 

pienākumus saskaņā ar kolektīvā 

ieguldījuma līgumu; 

jāparedz iespēja kolektīvo ieguldītāju 

iegūtās tiesības nodot citiem kolektīvajiem 

ieguldītājiem, piekļuves prasītājiem vai 

trešām personām, kas vēlas iesaistīties 

kolektīvā ieguldījuma vai 

vairumtirdzniecības piekļuves līgumā, ja 

uzņēmumam, kuram nodod tiesības, ir 

pienākums izpildīt visus uzņēmuma, kas 

nodod tiesības, sākotnējos pienākumus 

saskaņā ar kolektīvā ieguldījuma vai 

vairumtirdzniecības piekļuves līgumu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1138 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – c punkts – 5. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– kolektīvo ieguldītāju pienākums ir 

cits citam piešķirt savstarpējas tiesības ar 

godīgiem un samērīgiem noteikumiem 

piekļūt infrastruktūrai, kurā veikts 

kolektīvais ieguldījums, lai sniegtu 

lejupējus pakalpojumus, tostarp 

galalietotājiem, saskaņā ar pārredzamiem 

nosacījumiem, kuri skaidri jānorāda 

kolektīvā ieguldījuma piedāvājumā un pēc 

tam noslēgtajā līgumā, it sevišķi tad, ja 

kolektīvie ieguldītāji ir pa vienam un 

atsevišķi atbildīgi par konkrētu tīkla daļu 

izvēršanu. Ja ir izveidots kolektīvā 

ieguldījuma instruments, tam jāļauj 

visiem kolektīvajiem ieguldītājiem tieši vai 

netieši piekļūt tīklam uz devuma 

līdzvērtīguma pamata un saskaņā ar 

godīgiem un samērīgiem noteikumiem, 

tostarp finansiāliem nosacījumiem, kas 

atspoguļo dažādā līmeņa risku, kuru 

uzņēmušies atsevišķi kolektīvie ieguldītāji; 

svītrots 

Or. de 
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Grozījums Nr.   1139 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – c punkts – 5. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– kolektīvo ieguldītāju pienākums ir 

cits citam piešķirt savstarpējas tiesības ar 

godīgiem un samērīgiem noteikumiem 

piekļūt infrastruktūrai, kurā veikts 

kolektīvais ieguldījums, lai sniegtu 

lejupējus pakalpojumus, tostarp 

galalietotājiem, saskaņā ar pārredzamiem 

nosacījumiem, kuri skaidri jānorāda 

kolektīvā ieguldījuma piedāvājumā un pēc 

tam noslēgtajā līgumā, it sevišķi tad, ja 

kolektīvie ieguldītāji ir pa vienam un 

atsevišķi atbildīgi par konkrētu tīkla daļu 

izvēršanu. Ja ir izveidots kolektīvā 

ieguldījuma instruments, tam jāļauj visiem 

kolektīvajiem ieguldītājiem tieši vai netieši 

piekļūt tīklam uz devuma līdzvērtīguma 

pamata un saskaņā ar godīgiem un 

samērīgiem noteikumiem, tostarp 

finansiāliem nosacījumiem, kas atspoguļo 

dažādā līmeņa risku, kuru uzņēmušies 

atsevišķi kolektīvie ieguldītāji; 

– kolektīvo ieguldītāju pienākums ir 

cits citam piešķirt savstarpējas tiesības ar 

godīgiem un samērīgiem noteikumiem 

piekļūt infrastruktūrai, kurā veikts 

kolektīvais ieguldījums, lai sniegtu 

lejupējus pakalpojumus, tostarp 

galalietotājiem, saskaņā ar pārredzamiem 

nosacījumiem, kuri skaidri jānorāda 

kolektīvā ieguldījuma piedāvājumā un pēc 

tam noslēgtajā līgumā, it sevišķi tad, ja 

kolektīvie ieguldītāji ir pa vienam un 

atsevišķi atbildīgi par konkrētu tīkla daļu 

izvēršanu. Ja ir izveidots kolektīvā 

ieguldījuma instruments, tam jāļauj visiem 

kolektīvajiem ieguldītājiem tieši vai netieši 

piekļūt tīklam uz ieguvuma līdzvērtīguma 

pamata un saskaņā ar godīgiem un 

samērīgiem noteikumiem, tostarp 

finansiāliem nosacījumiem, kas atspoguļo 

dažādā līmeņa risku, kuru uzņēmušies 

atsevišķi kolektīvie ieguldītāji; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1140 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – d punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) kolektīvā ieguldījuma piedāvājums 

nodrošina ilgtspējīgus ieguldījumus, kas, 

visticamāk, atbildīs nākotnes vajadzībām, 

izvietojot jaunus tīkla elementus, kuri 

ievērojami veicina ļoti veiktspējīgu tīklu 

izveidi. 

svītrots 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.   1141 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – d punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) kolektīvā ieguldījuma piedāvājums 

nodrošina ilgtspējīgus ieguldījumus, kas, 

visticamāk, atbildīs nākotnes vajadzībām, 

izvietojot jaunus tīkla elementus, kuri 

ievērojami veicina ļoti veiktspējīgu tīklu 

izveidi. 

d) kolektīvā ieguldījuma projekts 

neparedz vai nerada nekādus 

konkurences ierobežojumus starp 

dalībniekiem vai starp dalībniekiem un 

citiem pakalpojumu sniedzējiem tajā pašā 

attiecīgajā tirgū; tādas vienošanās vai 

struktūras ietver, piemēram, tirgus sadali, 

informācijas apmaiņu, vienošanos par 

cenām vai tehnoloģiskajiem 

jauninājumiem. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   1142 

Kaja Kallas 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – d punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) kolektīvā ieguldījuma piedāvājums 

nodrošina ilgtspējīgus ieguldījumus, kas, 

visticamāk, atbildīs nākotnes vajadzībām, 

izvietojot jaunus tīkla elementus, kuri 

ievērojami veicina ļoti veiktspējīgu tīklu 

izveidi. 

d) kolektīvā ieguldījuma noteikumi 

nodrošina ilgtspējīgus ieguldījumus, kas, 

visticamāk, atbildīs nākotnes vajadzībām, 

izvietojot jaunus tīkla elementus, kuri 

ievērojami veicina ļoti veiktspējīgu tīklu 

izveidi. 

Or. en 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci. 
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Grozījums Nr.   1143 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – da punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) kolektīvā ieguldījuma projekts 

neierobežo piekļuvi attiecīgajam tirgum 

ne tiešā, ne netiešā veidā; 

Or. de 

 

Grozījums Nr.   1144 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Direktīvas priekšlikums 

V pielikums – 11.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 11a) Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumi 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   1145 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Direktīvas priekšlikums 

V pielikums – 11.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 11a) Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumi 

Or. en 

Pamatojums 

Ja tiek saglabāta pieeja, kas paredz izmantot sarakstu, lai noteiktu pakalpojumus, kurus var 

atbalstīt, izmantojot funkcionālos interneta piekļuves pakalpojumus, šajā sarakstā būtu 
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jāiekļauj arī audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi. Universālai piekļuvei platjoslas 

tīkliem ir izšķiroša nozīme publisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu jomā, lai veicinātu 

iekļaujošas digitālās sabiedrības attīstību interneta laikmetā. 

 

Grozījums Nr.   1146 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

V pielikums – 11.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 11a) E-veselības pakalpojumi 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   1147 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

VII pielikums – 1. apakšvirsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

UNIVERSĀLĀ PAKALPOJUMA 

SAISTĪBU NETO IZMAKSU, JA TĀDAS 

IR, APRĒĶINĀŠANA SASKAŅĀ AR 84. 

UN 85. PANTU 

UNIVERSĀLĀ PAKALPOJUMA 

SAISTĪBU NETO IZMAKSU, JA TĀDAS 

IR, APRĒĶINĀŠANA UN IZMAKSU 

SEGŠANAS VAI SADALES 

MEHĀNISMA IZVEIDE SASKAŅĀ AR 

84. UN 85. PANTU 

Or. en 

Pamatojums 

Arī turpmāk jānodrošina rīcības brīvība dalībvalstīm saistībā ar universālā pakalpojuma 

saistību režīma finansēšanu. Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu saskaņotību ar 85. panta 

1. punkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.   1148 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

VII pielikums – 1.a apakšvirsraksts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 A DAĻA: NETO IZMAKSU 

APRĒĶINĀŠANA 

Or. en 

Pamatojums 

Arī turpmāk jānodrošina rīcības brīvība dalībvalstīm saistībā ar universālā pakalpojuma 

saistību režīma finansēšanu. Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu saskaņotību ar 85. panta 

1. punkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.   1149 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 B DAĻA: JEBKĀDU UNIVERSĀLĀ 

PAKALPOJUMA SAISTĪBU NETO 

IZMAKSU ATMAKSĀŠANA 

 Jebkādu universālā pakalpojuma saistību 

neto izmaksu atmaksāšanai vai 

finansēšanai izraudzītajiem uzņēmumiem 

ar universālā pakalpojuma saistībām 

jākompensē pakalpojumi, ko tie nodrošina 

saskaņā ar nekomerciāliem noteikumiem. 

Tā kā šāda kompensēšana iekļauj 

finansiālus pārskaitījumus, dalībvalstīm 

jānodrošina tas, ka tie tiek veikti objektīvi, 

pārredzami, nediskriminējoši un samērīgi. 

Tādējādi šie pārskaitījumi radītu mazāku 

konkurences un lietotāju pieprasījuma 

izkropļojumu. 

 Saskaņā ar 85. panta 3. punktu sadales 

mehānismā, kas pamatojas uz fondu, būtu 

jāizmanto pārredzami un neitrāli līdzekļi 

iemaksu iekasēšanai, kurus izmantojot 

var izvairīties no divkāršas iemaksu 

uzlikšanas draudiem, kas ietekmē gan 

uzņēmuma ieguldījumus, gan peļņu. 

 Neatkarīgajai iestādei, kas administrē 
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fondu, ir jābūt atbildīgai par iemaksu 

iekasēšanu no uzņēmumiem, kas ir 

novērtēti kā tādi, kam jāizdara iemaksa 

universālā pakalpojuma saistību neto 

izmaksās dalībvalstī, un jāpārrauga 

attiecīgo summu pārskaitīšana un/vai 

administratīvo maksājumu pārskaitīšana 

uzņēmumiem, kas tiesīgi saņemt 

maksājumus no fonda. 

Or. en 

Pamatojums 

Arī turpmāk jānodrošina rīcības brīvība dalībvalstīm saistībā ar universālā pakalpojuma 

saistību režīma finansēšanu. Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu saskaņotību ar 85. panta 

1. punkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.   1150 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Direktīvas priekšlikums 

X pielikums – 1. apakšvirsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

PATĒRĒTĀJU DIGITĀLO IEKĀRTU 

SADARBSPĒJA, KAS MINĒTA 

105. PANTĀ 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   1151 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Direktīvas priekšlikums 

X pielikums – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Sadarbspēja radio uztveršanas 

jomā 

Or. fr 
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Grozījums Nr.   1152 

Pervenche Berès 

 

Direktīvas priekšlikums 

X pielikums – 2.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Visām radioiekārtām, kas laistas 

tirgū pārdošanai vai iznomāšanai vai 

darītas pieejamas Savienībā, jāspēj uztvert 

digitālus un analogus radio pakalpojumus 

saskaņā ar standartiem, ko apstiprinājusi 

atzīta Eiropas standartizācijas 

organizācija. Visām pārnēsājamām 

iekārtām, kuras tirgo Savienībā un kurās 

iebūvēts analogs un/vai digitāls 

radiouztvērējs, šis uztvērējs tiks aktivizēts. 

Or. fr 

 


