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ĪSS PAMATOJUMS 

Atjaunināta tiesiskā regulējuma elektronisko sakaru jomā sekmīgai īstenošanai ES vajadzētu 

nozīmēt, ka ir jānodrošina arī vārda un informācijas brīvība, plašsaziņas līdzekļu plurālisms, 

kultūras daudzveidība, patērētāju aizsardzība, privātā dzīves neaizskaramība un personas datu 

aizsardzība. Lai sasniegtu šo mērķi, atzinuma sagatavotājs ierosina vēl papildus grozīt 

Komisijas priekšlikumu, ņemot vērā arī saiknes un mijiedarbību ar jaunajiem priekšlikumiem 

regulai par privāto dzīvi un elektroniskajiem sakariem. 
 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka papildus vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanai 

visiem pakalpojumu sniedzējiem šīs direktīvas mērķim vajadzētu būt arī nodrošināt vienotus 

obligātos standartus attiecībā uz tīklu un pakalpojumu drošību, kā arī galalietotāju privātumu. 

Tāpēc ir būtiski iekļaut visu veidu starppersonu sakaru pakalpojumus, pat ja starppersonu un 

interaktīvas saziņas mehānisms ir cita pakalpojuma papildu elements, ņemot vērā arī 

pakalpojumu turpmāko attīstību un sinerģiju. 

 

Saskaņā ar Parlamenta nostāju, kas pieņemta ar 2016. gada 14. marta rezolūciju par lielo datu 

ietekmi uz pamattiesībām: privātums, datu aizsardzība, nediskriminēšana, drošība un 

tiesībaizsardzība, atzinuma sagatavotājs uzstāj, ka nolūkā nodrošināt tīklu un pakalpojumu 

drošību un integritāti, būtu jāveicina un vajadzības gadījumā jāpadara par obligātu 

galšifrēšanas izmantošana saskaņā ar integrētas datu aizsardzības un integrētas privātuma 

aizsardzības principiem. Dalībvalstīm jo īpaši nebūtu jāuzliek šifrēšanas nodrošinātājiem, 

sakaru pakalpojumu sniedzējiem un visām citām organizācijām (visos piegādes ķēdes 

posmos) nekādi pienākumi, kuru rezultātā mazinātos to tīklu un pakalpojumu drošība, 

piemēram, atļaut vai veicināt apiešanas iespējas. Lai gan šāds jauns noteikums attiecas uz 

tīklu un pakalpojumu drošību, ir būtiski garantēt tiesības uz personas datu aizsardzību un 

privātumu elektronisko sakaru jomā. 

 

Vēl viens būtisks elements, ar ko stiprina tīklu un pakalpojumu drošību un pamattiesību 

aizsardzības pasākumus, ir jaunie BEREC uzticētie uzdevumi izstrādāt pamatnostādnes šajā 

konkrētajā jomā, lai nodrošinātu konsekventu un atbilstīgu īstenošanu. Turklāt, lai panāktu 

BEREC neatkarību, ir jānodrošina, ka valstu regulatīvās iestādes ir juridiski patstāvīgas un 

funkcionāli neatkarīgas no nozares un valdības, proti, ka tās nedz prasa, nedz saņem 

rīkojumus ne no vienas struktūras, tās darbojas pārredzami un pārskatatbildīgi, kā paredzēts 

tiesību aktos, un tām ir pietiekamas pilnvaras. 

 

Atzinuma sagatavotājs ierosina īpašu formulējumu attiecībā uz iespējamiem ierobežojumiem, 

ko dalībvalstis var piemērot sabiedriskās kārtības, sabiedriskās drošības vai sabiedrības 

veselības aizsardzības apsvērumu dēļ, lai saskaņā ar Hartu un saistīto ES Tiesas judikatūru 

nodrošinātu to, ka visiem Hartā atzīto tiesību un brīvību izmantošanas ierobežojumiem ir 

jābūt noteiktiem tiesību aktos un tajos jārespektē minēto tiesību un brīvību būtība. Ievērojot 

proporcionalitātes principu, ierobežojumus drīkst noteikt tikai tad, ja tie ir nepieciešami un 

patiešām atbilst vispārējas nozīmes mērķiem, ko atzinusi Savienība, vai vajadzībai aizsargāt 

citu personu tiesības un brīvības. 

GROZĪJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
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pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:  

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Digitālā vienotā tirgus stratēģijā 

Komisija uzsvēra, ka telesakaru regulējuma 

pārskatīšanā galvenā uzmanība tiks 

pievērsta pasākumiem, kuru mērķis ir 

stimulēt ieguldījumus ātrdarbīgos platjoslas 

tīklos, panākt konsekventāku vienotā tirgus 

pieeju radiofrekvenču spektra politikā un 

pārvaldībā, radīt patiesi vienota tirgus 

nosacījumus, novēršot regulējuma 

sadrumstalotību, nodrošināt vienādus 

konkurences apstākļus visiem tirgus 

dalībniekiem un noteikumu konsekventu 

piemērošanu, kā arī nodrošināt efektīvāku 

regulatīvo iestāžu sistēmu. 

(3) Digitālā vienotā tirgus stratēģijā 

Komisija uzsvēra, ka telesakaru regulējuma 

pārskatīšanā galvenā uzmanība tiks 

pievērsta pasākumiem, kuru mērķis ir 

stimulēt ieguldījumus ātrdarbīgos platjoslas 

tīklos, panākt konsekventāku vienotā tirgus 

pieeju radiofrekvenču spektra politikā un 

pārvaldībā, radīt patiesi vienota tirgus 

nosacījumus, novēršot regulējuma 

sadrumstalotību, nodrošināt efektīvu 

patērētāju aizsardzību, vienādus 

konkurences apstākļus visiem tirgus 

dalībniekiem un noteikumu konsekventu 

piemērošanu, kā arī nodrošināt efektīvāku 

regulatīvo iestāžu sistēmu. Digitālā vienotā 

tirgus stratēģijā Komisija arī paziņoja par 

Direktīvas 2002/58/EK pārskatīšanu, lai 

nodrošinātu augsta līmeņa privātuma 

aizsardzību elektronisko sakaru 

pakalpojumu lietotājiem un vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus visiem tirgus 

dalībniekiem. 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci, kā arī saskaņotību ar citiem saistītiem tiesību aktu priekšlikumiem, jo 

īpaši priekšlikumu regulai par e-privātumu (COM(2017)10). 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Šai direktīvai būtu jāizveido 

tiesiskais regulējums, kas dotu brīvību 

nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un 

(5) Šai direktīvai būtu jāizveido 

tiesiskais regulējums, kas dotu brīvību 

nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un 
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pakalpojumus tikai saskaņā ar 

nosacījumiem šajā direktīvā un 

ierobežojumiem, kas ir saskaņā ar Līguma 

52. panta 1. punktu, it īpaši pasākumus 

attiecībā uz sabiedrisko kārtību, sabiedrības 

drošību un sabiedrības veselību. 

pakalpojumus tikai saskaņā ar 

nosacījumiem šajā direktīvā un 

ierobežojumiem, kas ir saskaņā ar Līguma 

52. panta 1. punktu, it īpaši pasākumus 

attiecībā uz sabiedrisko kārtību, sabiedrības 

drošību un sabiedrības veselību, un 

saskaņā ar Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartas (Harta) 52. panta 

1. punktu. 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir vajadzīgs, jo tas ir cieši saistīts ar citiem 

grozījumiem to pieņemšanas gadījumā, jo īpaši ar 20. grozījumu attiecībā uz 12. pantu. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Šās direktīvas noteikumi 

neierobežo iespēju katrai dalībvalstij veikt 

vajadzīgus, ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 87. un 45. pantu 

pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu 

būtisko drošības interešu aizsardzību, 

nosargātu sabiedrisko kārtību, tikumus un 

sabiedrības drošību un ļautu izmeklēt un 

atklāt noziedzīgus nodarījumus un 

krimināli vajāt par tiem. 

(6) Šīs direktīvas noteikumi neierobežo 

iespēju katrai dalībvalstij veikt vajadzīgus, 

ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 

87. un 45. pantu pamatotus pasākumus, lai 

nodrošinātu būtisko drošības interešu 

aizsardzību, nosargātu sabiedrisko kārtību, 

tikumus un sabiedrības drošību un ļautu 

izmeklēt un atklāt noziedzīgus nodarījumus 

un krimināli vajāt par tiem, ņemot vērā to, 

ka šādiem pasākumiem ir jābūt noteiktiem 

tiesību aktos, tiem jārespektē Hartā 

noteiktās tiesības un brīvības un jāatbilst 

proporcionalitātes principam saskaņā ar 

Hartas 52. panta 1. punktu. 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir vajadzīgs, jo tas ir cieši saistīts ar citiem 

grozījumiem to pieņemšanas gadījumā, jo īpaši ar 20. grozījumu attiecībā uz 12. pantu. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Telesakaru, mediju un informācijas 

tehnoloģijas konverģence nozīmē, ka visi 

elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi 

cik iespējams būtu jāaptver vienam 

vienīgam Eiropas Elektronisko sakaru 

kodeksam, ko izveidotu ar vienu direktīvu, 

izņemot jautājumus, ko labāk risināt ar tieši 

piemērojamām normām, ko nosaka 

regulās. Jāatdala elektronisko sakaru tīklu 

un pakalpojumu regulēšana no satura 

regulēšanas. Tāpēc šis kodekss neaptver to 

pakalpojumu saturu, kas tiek sniegti caur 

elektronisko sakaru tīkliem, izmantojot 

elektronisko sakaru pakalpojumus, tādus kā 

pārraides saturs, finansiāli pakalpojumi un 

daži informācijas sabiedrības pakalpojumi, 

un tāpēc neierobežo Savienības vai valsts 

līmenī veiktos pasākumus attiecībā uz 

minētajiem pakalpojumiem, saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem, lai veicinātu 

kultūras un valodu daudzveidību un 

nodrošinātu mediju plurālisma aizsardzību. 

Televīzijas programmu saturs ir aptverts 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2010/13/ES21. Audiovizuālo 

mediju politikas un satura regulēšana 

notiek vispārības interesēs ar mērķi 

nodrošināt vārda brīvību, mediju 

plurālismu, objektivitāti, kultūras un 

valodu daudzveidību, sociālo integrāciju, 

patērētāju aizsardzību un nepilngadīgo 

aizsardzību. Elektronisko sakaru 

regulēšanas un satura regulēšanas 

nodalīšana neierobežo starp tiem esošo 

saikņu ievērošanu, it īpaši, lai garantētu 

mediju plurālismu, kultūras daudzveidību 

un patērētāju aizsardzību. 

(7) Telesakaru, mediju un informācijas 

tehnoloģijas konverģence nozīmē, ka visi 

elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi 

cik iespējams būtu jāaptver vienam 

vienīgam Eiropas Elektronisko sakaru 

kodeksam, ko izveidotu ar vienu direktīvu, 

izņemot jautājumus, ko labāk risināt ar tieši 

piemērojamām normām, ko nosaka 

regulās. Jāatdala elektronisko sakaru tīklu 

un pakalpojumu regulēšana no satura 

regulēšanas. Tāpēc šis kodekss neaptver to 

pakalpojumu saturu, kas tiek sniegti caur 

elektronisko sakaru tīkliem, izmantojot 

elektronisko sakaru pakalpojumus, tādus kā 

pārraides saturs, finansiāli pakalpojumi un 

daži informācijas sabiedrības pakalpojumi, 

un tāpēc neierobežo Savienības vai valsts 

līmenī veiktos pasākumus attiecībā uz 

minētajiem pakalpojumiem, saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem, lai veicinātu 

kultūras un valodu daudzveidību un 

nodrošinātu mediju plurālisma aizsardzību. 

Televīzijas programmu saturs ir aptverts 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2010/13/ES21. Audiovizuālo 

mediju politikas un satura regulēšana 

notiek vispārības interesēs ar mērķi 

nodrošināt vārda brīvību, mediju 

plurālismu, objektivitāti, kultūras un 

valodu daudzveidību, sociālo integrāciju, 

patērētāju aizsardzību un nepilngadīgo 

aizsardzību. Elektronisko sakaru 

regulēšanas un satura regulēšanas 

nodalīšana neierobežo starp tiem esošo 

saikņu ievērošanu, it īpaši, lai garantētu 

vārda un informācijas brīvību, mediju 

plurālismu, kultūras daudzveidību, 

patērētāju aizsardzību, privātumu un 

personas datu aizsardzību. 

 __________________ 

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. 

gada 10. marta Direktīva 2010/13/ES par 

to, lai koordinētu dažus dalībvalstu 

normatīvajos un administratīvajos aktos 

paredzētus noteikumus par audiovizuālo 

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. 

gada 10. marta Direktīva 2010/13/ES par 

to, lai koordinētu dažus dalībvalstu 

normatīvajos un administratīvajos aktos 

paredzētus noteikumus par audiovizuālo 
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mediju pakalpojumu sniegšanu 

(Audiovizuālo mediju pakalpojumu 

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

mediju pakalpojumu sniegšanu 

(Audiovizuālo mediju pakalpojumu 

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

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci, kā arī saskaņotību ar citiem saistītiem tiesību aktiem, jo īpaši Vispārīgo 

datu aizsardzības regulu un priekšlikumu regulai par e-privātumu. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Pakalpojumi, ko izmanto saziņai, 

un to tehniskie līdzekļi ir ievērojami 

attīstījušies. Galalietotāji arvien vairāk 

aizstāj tradicionālos balss telefonijas, 

īsziņu (SMS) un elektroniskā pasta 

pārvades pakalpojumus ar funkcionāli 

līdzvērtīgiem tiešsaistes pakalpojumiem, 

kā IP balss pārraide, ziņapmaiņa un tīmekļa 

e-pasta pakalpojumi. Lai nodrošinātu, ka 

funkcionāli līdzvērtīgu pakalpojumu 

izmantošanā galalietotāji ir efektīvi un 

vienādi aizsargāti, nākotnē vērsta 

elektronisko sakaru pakalpojumu definīcija 

nebūtu balstāma vienīgi uz tehniskiem 

parametriem, bet drīzāk uz funkcionālu 

pieeju. Nepieciešamā regulējuma darbības 

jomai būtu jāapmierina vispārības 

intereses. Tā kā “signālu pārvade” 

joprojām ir svarīgs rādītājs, pēc kura 

nosaka, kuri pakalpojumi ir šās direktīvas 

darbības jomā, definīcijai būtu jāaptver arī 

citi pakalpojumi, kas nodrošina saziņu. No 

galalietotāja viedokļa nav svarīgi, vai 

pakalpojuma sniedzējs pārvada signālus 

pats vai ziņojums tiek piegādāts caur 

interneta piekļuves pakalpojumu. Grozītajā 

elektronisko sakaru pakalpojumu definīcijā 

būtu jāiekļauj trīs pakalpojumu veidi, kas 

daļēji var pārklāties, proti, interneta 

piekļuves pakalpojumi saskaņā ar 

definīciju Regulas (ES) Nr. 2015/2120 

(15) Pakalpojumi, ko izmanto saziņai, 

un to tehniskie līdzekļi ir ievērojami 

attīstījušies. Galalietotāji arvien vairāk 

aizstāj tradicionālos balss telefonijas, 

īsziņu (SMS) un elektroniskā pasta 

pārvades pakalpojumus ar funkcionāli 

līdzvērtīgiem tiešsaistes pakalpojumiem, 

kā IP balss pārraide, ziņapmaiņa un tīmekļa 

e-pasta pakalpojumi. Lai nodrošinātu, ka 

funkcionāli līdzvērtīgu pakalpojumu 

izmantošanā galalietotāji un viņu tiesības 

ir efektīvi un vienādi aizsargātas, nākotnē 

vērsta elektronisko sakaru pakalpojumu 

definīcija nebūtu balstāma vienīgi uz 

tehniskiem parametriem, bet drīzāk uz 

funkcionālu pieeju. Nepieciešamā 

regulējuma darbības jomai būtu 

jāapmierina vispārības intereses. Tā kā 

“signālu pārvade” joprojām ir svarīgs 

rādītājs, pēc kura nosaka, kuri pakalpojumi 

ir šās direktīvas darbības jomā, definīcijai 

būtu jāaptver arī citi pakalpojumi, kas 

nodrošina saziņu. No galalietotāju un viņu 

tiesību aizsardzības viedokļa nav svarīgi, 

vai pakalpojuma sniedzējs pārvada 

signālus pats vai ziņojums tiek piegādāts 

caur interneta piekļuves pakalpojumu. 

Grozītajā elektronisko sakaru pakalpojumu 

definīcijā būtu jāiekļauj trīs pakalpojumu 

veidi, kas daļēji var pārklāties, proti, 

interneta piekļuves pakalpojumi saskaņā ar 
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2. panta 2. punktā, starppersonu sakaru 

pakalpojumi, kas tiek definēti šajā 

direktīvā, un pakalpojumi, kas pilnīgi vai 

galvenokārt ir signālu pārvade. 

Elektronisko sakaru pakalpojumu 

definīcijai būtu jānovērš iepriekšējās 

definīcijas piemērošanā pamanītās 

neskaidrības un jāļauj regulējumā ietvertās 

īpašās tiesības un pienākumus pienācīgā 

mērā normu pa normai piemērot dažādiem 

pakalpojumu veidiem. Personas datu 

apstrādei elektronisko sakaru 

pakalpojumos, atlīdzības veidā vai citādi, 

jābūt saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, kas 

2018. gada 25. maijā tiks aizstāta ar Regulu 

(ES) Nr. 2016/679 (Vispārīgo datu 

aizsardzības regulu).23 

definīciju Regulas (ES) Nr. 2015/2120 

2. panta 2. punktā, starppersonu sakaru 

pakalpojumi, kas tiek definēti šajā 

direktīvā, un pakalpojumi, kas pilnīgi vai 

galvenokārt ir signālu pārvade. 

Elektronisko sakaru pakalpojumu 

definīcijai būtu jānovērš iepriekšējās 

definīcijas piemērošanā pamanītās 

neskaidrības un jāļauj regulējumā ietvertās 

īpašās tiesības un pienākumus pienācīgā 

mērā normu pa normai piemērot dažādiem 

pakalpojumu veidiem. Personas datu 

apstrādei elektronisko sakaru 

pakalpojumos, atlīdzības veidā vai citādi, 

jābūt saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, kas 

2018. gada 25. maijā tiks aizstāta ar Regulu 

(ES) Nr. 2016/679 (Vispārīgo datu 

aizsardzības regulu).23 

__________________ __________________ 

23 Parlamenta un Padomes 2016. gada 

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

personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar 

ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā 

datu aizsardzības regula). OV L 119, 

4.5.2016., 1. lpp. 

23 Parlamenta un Padomes 2016. gada 

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

personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar 

ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā 

datu aizsardzības regula). OV L 119, 

4.5.2016., 1. lpp. 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir vajadzīgs, jo tas ir cieši saistīts ar citiem 

grozījumiem to pieņemšanas gadījumā, jo īpaši ar 13. grozījumu attiecībā uz 2. pantu. 

 

Grozījums Nr.   6 

Direktīvas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai pakalpojums ietilptu 

elektronisko sakaru pakalpojumu jēdzienā, 

tam jābūt parasti sniedzamam par atlīdzību. 

Digitālajā ekonomikā tirgus dalībnieki 

arvien biežāk uzskata, ka informācijai par 

lietotājiem ir naudiska vērtība. 

Elektronisko sakaru pakalpojumus bieži 

sniedz apmaiņā pret citu pakalpojumu, 

(16) Lai pakalpojums ietilptu 

elektronisko sakaru pakalpojumu jēdzienā, 

tam jābūt parasti sniedzamam par atlīdzību. 

Digitālajā ekonomikā tirgus dalībnieki 

arvien biežāk uzskata, ka informācijai par 

lietotājiem ir naudiska vērtība. 

Elektronisko sakaru pakalpojumus 

galalietotājam bieži sniedz apmaiņā pret 
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nevis naudu, piemēram, dod piekļuvi 

personas datiem vai citiem datiem. Tādēļ 

atlīdzības jēdziens aptver situācijas, kad 

pakalpojuma sniedzējs pieprasa un 

galalietotājs aktīvi sniedz personas datus, 

piemēram, vārdu vai e-pasta adresi, vai 

citus datus tieši vai netieši pakalpojuma 

sniedzējam. Tas aptver arī situācijas, kad 

pakalpojuma sniedzējs ievāc informāciju, 

ko galalietotājs aktīvi nesniedz, kā 

personas datus, ieskaitot IP adresi, vai citu 

automātiski ģenerētu informāciju, kā 

informāciju, kuru savāc un pārsūta 

sīkdatnē. Saskaņā ar Eiropas Savienības 

Tiesas judikatūru par LESD 57. pantu24 

atlīdzība Līguma izpratnē pastāv arī tad, ja 

pakalpojumu sniedzējam maksā trešā 

persona, nevis pakalpojuma saņēmējs. 

Tādēļ atlīdzības jēdzienam būtu jāaptver 

arī situācijas, kad galalietotājs ir pakļauts 

uz reklāmai, kas ir nosacījums piekļūšanai 

pakalpojumam, un situācijas, kad 

pakalpojuma sniedzējs savāktos personas 

datus pārvērš naudā. 

citu pakalpojumu, nevis naudu, jo īpaši 

apmaiņā pret personas datiem vai citiem 

datiem. Tādēļ atlīdzības jēdzienam būtu 

jāaptver situācijas, kad pakalpojuma 

sniedzējs pieprasa un galalietotājs apzināti 

sniedz personas datus saskaņā ar Regulas 

(ES) 2016/679 4. panta 1. punktu vai citus 

datus tieši vai netieši pakalpojuma 

sniedzējam. Tam būtu jāaptver arī 

situācijas, kad galalietotājs atļauj piekļūt 

informācijai, ko galalietotājs aktīvi 

nesniedz, piemēram, personas datiem, 

ieskaitot IP adresi, vai citai automātiski 

ģenerētai informācijai, piemēram, 

informācijai, kuru savāc un pārsūta 

sīkdatnē. Saskaņā ar Eiropas Savienības 

Tiesas judikatūru par LESD 57. pantu24 

atlīdzība Līguma izpratnē pastāv arī tad, ja 

pakalpojumu sniedzējam maksā trešā 

persona, nevis pakalpojuma saņēmējs. 

Tādēļ atlīdzības jēdzienam būtu jāaptver 

arī situācijas, kad galalietotājs ir pakļauts 

uz reklāmai, kas ir nosacījums piekļūšanai 

pakalpojumam, un situācijas, kad 

pakalpojuma sniedzējs savāktos personas 

datus pārvērš naudā. 

_________________ _________________ 

24 Lieta C-352/85, Bond van Adverteerders 

un citi pret Nīderlandes valsti, 

EU:C:1988:196. 

24 Tiesas 1988. gada 26. aprīļa spriedums 

lietā C-352/85, Bond van Adverteerders un 

citi pret Nīderlandes valsti, ECLI: 

EU:C:1988:196. 

 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Starppersonu pakalpojumi ir 

pakalpojumi, kas ļauj personām interaktīvi 

dalīties informācijā, un tie aptver tādus 

pakalpojumus kā tradicionālie balss 

izsaukumi starp divām privātpersonām, kā 

arī visu veidu e-vēstules, ziņojumapmaiņu 

vai grupveida tērzi. Starppersonu 

(17) Starppersonu pakalpojumi ir 

pakalpojumi, kas ļauj personām interaktīvi 

dalīties informācijā, un tie aptver tādus 

pakalpojumus kā tradicionālie balss 

izsaukumi starp divām privātpersonām, kā 

arī visu veidu e-vēstules, ziņojumapmaiņu 

vai grupveida tērzi. Starppersonu 
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pakalpojumi aptver tikai saziņu noteikta, 

citiem vārdiem, potenciāli neierobežota, 

paziņojuma nosūtītāja noteikta skaita 

fizisku personu starpā. Saziņai ar 

juridiskām personām būtu jābūt definīcijas 

tvērumā tad, ja fiziskas personas rīkojas 

juridisko personu uzdevumā vai ir 

iesaistītas vismaz vienā saziņas pusē. 

Interaktīva saziņa prasa, lai pakalpojums 

informācijas saņēmējam ļautu atbildēt. 

Pakalpojumi, kas neatbilst šīm prasībām, 

kā lineārā apraide, pieprasījumvideo, 

tīmekļa vietnes, sociālie tīkli, emuāri vai 

informācijas apmaiņa starp iekārtām, 

nebūtu uzskatāmi par starppersonu sakaru 

pakalpojumiem. Izņēmuma apstākļos 

pakalpojums nebūtu uzskatāms par 

starppersonu sakaru pakalpojumu, ja 

starppersonu interaktīvas saziņas 

mehānisms ir tikai cita pakalpojuma 

papildelements un objektīvu tehnisku 

iemeslu dēļ nav izmantojams bez galvenā 

pakalpojuma, un tā integrācija nav 

līdzeklis, ar ko apiet elektronisko sakaru 

pakalpojumu noteikumu piemērošanu. 

Tāda izņēmuma piemērs principā varētu 

būt sakaru kanāls tiešsaistes spēlēs, 

atkarībā no pakalpojuma sakaru 

mehānisma iezīmēm. 

pakalpojumi aptver tikai saziņu noteikta, 

citiem vārdiem, potenciāli neierobežota, 

paziņojuma nosūtītāja noteikta skaita 

fizisku personu starpā. Saziņai ar 

juridiskām personām būtu jābūt definīcijas 

tvērumā tad, ja fiziskas personas rīkojas 

juridisko personu uzdevumā vai ir 

iesaistītas vismaz vienā saziņas pusē. 

Interaktīva saziņa prasa, lai pakalpojums 

informācijas saņēmējam ļautu atbildēt. 

Pakalpojumi, kas neatbilst šīm prasībām, 

kā lineārā apraide, pieprasījumvideo, 

tīmekļa vietnes, sociālie tīkli, emuāri vai 

informācijas apmaiņa starp iekārtām, 

nebūtu uzskatāmi par starppersonu sakaru 

pakalpojumiem. 

Pamatojums 

Papildus vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanai visiem pakalpojumu sniedzējiem 

šīs direktīvas mērķim vajadzētu būt arī nodrošināt vienotus obligātos standartus attiecībā uz 

tīklu un pakalpojumu drošību, kā arī galalietotāju privātumu. Tāpēc ir būtiski iekļaut visu 

veidu savstarpējo sakaru pakalpojumus, pat ja starppersonu un interaktīvas saziņas 

mehānisms ir cita pakalpojuma papildu elements, tostarp ņemot vērā pakalpojumu turpmāko 

attīstību un sinerģiju. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

36. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(36) Ir jānostiprina valsts regulatīvo 

iestāžu neatkarība, lai nodrošinātu to 

(36) Ir jānostiprina valsts regulatīvo 

iestāžu neatkarība, lai nodrošinātu to 
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vadītāja un darbinieku neuzņēmību pret 

ārēju spiedienu, nosakot minimālo 

kvalifikāciju amatā iecelšanai un pilnvaru 

minimālo laiku. Turklāt ierobežojums 

iespējai pilnvaras pagarināt vairāk nekā 

vienreiz un prasība pēc pienācīgas valdes 

un vadības rotācijas shēmas mazinātu risku 

iestrēgt regulējumā, nodrošinātu 

nepārtrauktību un vairotu neatkarību. 

vadītāja un darbinieku neuzņēmību pret 

ārēju spiedienu, nosakot minimālo 

kvalifikāciju amatā iecelšanai un pilnvaru 

minimālo laiku. Turklāt ierobežojums 

iespējai pilnvaras pagarināt vairāk nekā 

vienreiz un prasība pēc pienācīgas valdes 

un vadības rotācijas shēmas mazinātu risku 

iestrēgt regulējumā, nodrošinātu 

nepārtrauktību un vairotu neatkarību. Šajā 

nolūkā dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 

valstu regulatīvās iestādes ir juridiski 

patstāvīgas un funkcionāli neatkarīgas no 

nozares un valdības un neprasa un 

nepieņem nevienas struktūras rīkojumus, 

darbojas pārredzami un pārskatatbildīgi, 

kā paredzēts Savienības un dalībvalstu 

tiesību aktos, un ka tām ir pietiekamas 

pilnvaras. 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci, kā arī saskaņotību ar citiem saistītiem tiesību aktu priekšlikumiem, jo 

īpaši priekšlikumu regulai par BEREC (COM(2016)0591). 

 

Grozījums Nr.   9 

Direktīvas priekšlikums 

91.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (91a) Lai nodrošinātu aizsardzības 

pasākumus, kuru mērķis ir panākt tīklu 

un pakalpojumu drošību un integritāti, 

būtu jāveicina un tehniski atbilstošos 

gadījumos jāpadara par obligātu 

galšifrēšanas izmantošana saskaņā ar 

integrētas datu aizsardzības un integrētas 

privātuma aizsardzības principiem. 

Dalībvalstīm nebūtu īpaši jāuzliek 

šifrēšanas nodrošinātājiem, elektronisko 

sakaru pakalpojumu sniedzējiem un 

visām citām organizācijām visos piegādes 

ķēdes posmos nekādi pienākumi, kuru dēļ 

mazinātos to tīklu un pakalpojumu 

drošība, piemēram, atļaujot vai veicinot 

apiešanas iespējas. 
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Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums vajadzīgs, jo tas steidzami nepieciešams, lai 

nodrošinātu šā teksta atbilstību Eiropas Parlamenta nostājai, proti, tā 2014. gada 12. marta 

rezolūcijai par ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programmu, novērošanas 

struktūrām dažādās dalībvalstīs un ietekmi uz ES pilsoņu pamattiesībām un transatlantisko 

sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā, kā arī 2016. gada 14. marta rezolūcijai par lielo datu 

ietekmi uz pamattiesībām — privātums, datu aizsardzība, nediskriminācija, drošība un 

tiesībaizsardzība. 

 

 

 

Grozījums Nr.   10 

Direktīvas priekšlikums 

111. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(111) Kad izņēmuma gadījumos 

dalībvalstis nolemj uz sabiedriskās 

kārtības, sabiedrības drošības un 

sabiedrības veselības aizsardzības pamata 

ierobežot brīvību nodrošināt elektronisko 

sakaru tīklus un pakalpojumus, tām būtu 

jāpaskaidro ierobežošanas nolūki. 

(111) Kad izņēmuma gadījumos 

dalībvalstis nolemj uz sabiedriskās 

kārtības, sabiedrības drošības un 

sabiedrības veselības aizsardzības pamata 

ierobežot brīvību nodrošināt elektronisko 

sakaru tīklus un pakalpojumus, šādiem 

ierobežojumiem vajadzētu būt pienācīgi 

pamatotiem, paredzētiem tiesību aktos, 

atbilst Hartā atzīto tiesību un brīvību 

būtībai un proporcionalitātes principam 

saskaņā ar Hartas 52. panta 1. punktu. 

Turklāt jebkuri dalībvalstu tiesību akti, 

kas ļauj valstu iestādēm piekļūt 

elektronisko sakaru tīkliem vai saturam, 

jāuzskata par tādiem, kas apdraud Hartas 

7. pantā garantēto pamattiesību uz 

privātās dzīves neaizskaramību būtību, kā 

arī būtu jāņem vērā Tiesas spriedums 

lietā C-362/141a, spriedums apvienotajās 

lietās C-293/12 un C-594/121b, kā arī 

Tiesas rīkojums lietā C-557/071c. 

 _________________ 

 1a Tiesas 2015. gada 6. oktobra spriedums 

lietā C-362/14, Maximillian 

Schrems/Data Protection Commissioner, 

ECLI:EU:C:2015:650. 

 1b Tiesas 2014. gada 8. aprīļa spriedums 

Digital Rights Ireland Ltd pret Minister 
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for Communications, Marine and Natural 

Resources u. c. un Kärntner 

Landesregierung un citi, apvienotās lietas 

C-293/12 un C-594/12, 

ECLI:EU:C:2014:238. 

 1cTiesas 2009. gada 19. februāra rīkojums 

LSG -Gesellschaft zur Wahrnehmung von 

Leistungsschutzrechten GmbH pret Tele2 

Telecommunication GmbH, C-557/07, 

ECLI:EU:C:2009:107. 

Pamatojums 

Ir norādīts ne tikai tas, ka visiem pieņemtajiem tiesību aktiem jāatbilst brīvībām un 

principiem, kuri paredzēti Pamattiesību hartā, bet arī sniegta atsauce uz spriedumiem lietās 

Max Schrems pret Data Protection, Tele2 un Digital Rights Ireland, un visi šie spriedumi 

veido tiesisko pamatu uzskatam, ka tiesību akti, kas ļauj valstu iestādēm vispārējā veidā 

piekļūt elektronisko sakaru tīkliem vai saturam, jāuzskata par tādiem, kas apdraud 

pamattiesību uz privātās dzīves neaizskaramību būtību. 

 

 

Grozījums Nr.   11 

Direktīvas priekšlikums 

227. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(227) Ņemot vērā īpašos aspektus saistībā 

ar ziņošanu par pazudušiem bērniem, 

dalībvalstīm vajadzētu paturēt spēkā 

apņemšanos nodrošināt, ka sekmīgi 

funkcionējošs dienests, kam ziņot par 

pazudušiem bērniem, reāli darbojas to 

teritorijās ar numuru „116000”. 

(227) Ņemot vērā īpašos aspektus saistībā 

ar ziņošanu par pazudušiem bērniem, 

dalībvalstīm vajadzētu paturēt spēkā 

apņemšanos nodrošināt, ka sekmīgi 

funkcionējošs un bērniem draudzīgs 

dienests, kam ziņot par pazudušiem 

bērniem, reāli darbojas to teritorijās ar 

numuru „116000”, kā arī ar numuru 

„116111” darbojas palīdzības dienests 

bērniem, kuriem nepieciešama aprūpe un 

aizsardzība. 

Pamatojums 

Pieminot vienīgi pazudušo bērnu palīdzības dienestu, netiek sniegta atsauce uz bērnu 

palīdzības līnijām ar numuru „116111”, kas ir svarīgas visiem bērniem, kuri ir neaizsargāti 

vai ir pakļauti riskam, piemēram, visiem bērniem, kuri pakļauti vardarbībai, tādējādi mērķa 

grupai ir jābūt daudz lielākai par pazudušajiem bērniem vien. 
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Grozījums Nr.   12 

Direktīvas priekšlikums 

227.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (227a) Iedzīvotājiem, ceļojot starp 

dalībvalstīm, bieži vien ir nepieciešams 

sazvanīt viņu izcelsmes dalībvalsts 

palīdzības līnijas vai palīdzības dienestus, 

vai arī izmantot to pakalpojumus, taču 

patlaban tas nav iespējams. Būtu 

jānodrošina, ka iedzīvotāji var piekļūt 

savas izcelsmes valsts palīdzības līnijām 

un palīdzības dienestiem, pievienojot 

valsts kodu, lai risinātu steidzamas 

problēmas vai lai organizētu palīdzību 

kādam savā izcelsmes valstī, ja dienesti, 

kuri darbojas uzņēmējā dalībvalstī, nevar 

nodrošināt efektīvu palīdzību ģeogrāfisku 

vai lingvistisku apsvērumu dēļ. 

Pamatojums 

Jauns apsvērums tika iekļauts tāpēc, lai nodrošinātu atbilstību 90. panta 2.a punkta (jauns) 

grozījumam. Iedzīvotājiem, ceļojot starp dažādām dalībvalstīm, tomēr nepieciešams 

sazināties ar dažādām palīdzības līnijām un palīdzības dienestiem viņu izcelsmes valstī, lai 

risinātu steidzamus jautājumus vai lai organizētu šādu jautājumu risināšanu. Piekļuve šādām 

līnijām, pievienojot valsts kodu, palīdzētu iedzīvotājiem saņemt palīdzību vai konsultācijas. 

 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

254. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(254) Saskaņā ar mērķiem, kas izklāstīti 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un 

Apvienoto Nāciju Konvencijā par invalīdu 

tiesībām, tiesiskajam regulējumam ir 

jānodrošina tas, ka kvalitatīvi pakalpojumi 

par pieņemamām cenām ir viegli pieejami 

visiem lietotājiem, tostarp lietotājiem ar 

invaliditāti, gados vecākiem lietotājiem un 

lietotājiem ar īpašām sociālajām 

(254) Saskaņā ar mērķiem, kas izklāstīti 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un 

Apvienoto Nāciju Konvencijā par invalīdu 

tiesībām, tiesiskajam regulējumam ir 

jānodrošina tas, ka kvalitatīvi pakalpojumi 

par pieņemamām cenām ir viegli pieejami 

visiem lietotājiem, tostarp lietotājiem ar 

invaliditāti, gados vecākiem lietotājiem un 

lietotājiem ar īpašām sociālajām 
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vajadzībām. Amsterdamas akta galīgajai 

redakcijai pievienotajā Deklarācijā Nr. 22 

ir paredzēts, ka Savienības iestādēm, 

izstrādājot pasākumus saskaņā ar LESD 

114. pantu, ir jāņem vērā vajadzības, kādas 

ir personām ar invaliditāti. 

vajadzībām neatkarīgi no viņu 

dzīvesvietas Savienībā. Amsterdamas akta 

galīgajai redakcijai pievienotajā 

Deklarācijā Nr. 22 ir paredzēts, ka 

Savienības iestādēm, izstrādājot 

pasākumus saskaņā ar LESD 114. pantu, ir 

jāņem vērā vajadzības, kādas ir personām 

ar invaliditāti. 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci, kā arī saskaņotību ar citiem saistītiem tiesību aktiem, jo īpaši Vispārīgo 

datu aizsardzības regulu un priekšlikumu regulai par e-privātumu. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – 1. daļa  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šās direktīvas mērķis ir, pirmkārt, ieviest 

iekšējo tirgu elektronisko sakaru tīklos un 

pakalpojumos, kas radīs ļoti veiktspējīgu 

tīklu izvēršanu un uzņemšanu lietošanā, 

noturīgu konkurenci, elektronisko sakaru 

pakalpojumu sadarbspēju un labumu 

galalietotājam. 

Šīs direktīvas mērķis ir, pirmkārt, ieviest 

iekšējo tirgu elektronisko sakaru tīklos un 

pakalpojumos, kas radīs ļoti veiktspējīgu 

un drošu tīklu izvēršanu un lietošanas 

sākšanu, noturīgu konkurenci, elektronisko 

sakaru pakalpojumu sadarbspēju, 

piekļūstamību un labumu galalietotājam. 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci, kā arī saskaņotību ar citiem saistītiem tiesību aktiem, jo īpaši Vispārīgo 

datu aizsardzības regulu un priekšlikumu regulai par e-privātumu. 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts – 2. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- Savienības vai valsts līmenī 

saskaņā ar Savienības tiesību aktiem 

veiktos pasākumus, kas tiecas sasniegt 

vispārējas intereses mērķus, it īpaši 

- Savienības vai valsts līmenī 

saskaņā ar Savienības tiesību aktiem 

veiktos pasākumus, kas tiecas sasniegt 

vispārējas intereses mērķus, it īpaši 
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attiecībā uz satura reglamentēšanas un 

audiovizuālo politiku. 

attiecībā uz personas datu un privātuma 

aizsardzību, satura reglamentēšanas un 

audiovizuālo politiku. 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci, kā arī saskaņotību ar citiem saistītiem tiesību aktiem, jo īpaši Vispārīgo 

datu aizsardzības regulu un priekšlikumu regulai par e-privātumu. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5) “starppersonu sakaru pakalpojums” 

ir parasti atlīdzināms pakalpojums, kas dod 

iespēju galīgam personu skaitam 

elektronisko sakaru tīklos tieši savā starpā 

interaktīvi dalīties informācijā un kur 

saziņas sācējas vai dalībnieces personas 

nosaka saņēmējus; tajā neietilpst 

pakalpojumi, kuros interaktīva 

starppersonu saziņa ir tikai ar citu 

pakalpojumu saistīta sīka palīgfunkcija; 

5) “starppersonu sakaru pakalpojums” 

ir parasti atlīdzināms pakalpojums, kas dod 

iespēju galīgam personu skaitam 

elektronisko sakaru tīklos tieši savā starpā 

interaktīvi dalīties informācijā un kur 

saziņas sācējas vai dalībnieces personas 

nosaka saņēmējus; 

Pamatojums 

Papildus vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanai visiem pakalpojumu sniedzējiem 

šīs direktīvas mērķim vajadzētu būt arī nodrošināt vienotus obligātos standartus attiecībā uz 

tīklu un pakalpojumu drošību, kā arī galalietotāju privātumu. Tāpēc ir būtiski iekļaut visu 

veidu savstarpējo sakaru pakalpojumus, pat ja starppersonu un interaktīvas saziņas 

mehānisms ir cita pakalpojuma papildu elements, tostarp ņemot vērā pakalpojumu turpmāko 

attīstību un sinerģiju. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 22. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

22) tīklu un pakalpojumu “drošība” ir 

elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu 

spēja noteiktā uzticamības līmenī pretoties 

22) tīklu un pakalpojumu “drošība” ir 

elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu 

tehniska un strukturāla spēja noteiktā 
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jebkurām darbībām, kas apdraud 

glabājamo, pārraidāmo vai apstrādājamo 

datu pieejamību, autentiskumu, integritāti 

vai konfidencialitāti vai minēto tīklu vai 

pakalpojumu piedāvātos vai caur tiem 

pieejamos saistītos pakalpojumus; 

uzticamības līmenī pretoties jebkurām 

darbībām, kas apdraud glabājamo, 

pārraidāmo vai apstrādājamo datu 

pieejamību, autentiskumu, integritāti vai 

konfidencialitāti vai minēto tīklu vai 

pakalpojumu piedāvātos vai caur tiem 

pieejamos saistītos pakalpojumus; 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir vajadzīgs, jo tas ir cieši saistīts ar citiem 

grozījumiem to pieņemšanas gadījumā, jo īpaši ar 22. grozījumu attiecībā uz 40. pantu. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts regulatīvās un citas kompetentās 

iestādes savas lietpratības robežās var 

sekmēt tādas politikas īstenošanu, kuras 

mērķis ir kultūras un valodu 

daudzveidības, kā arī mediju plurālisma 

veicināšana. 

Valsts regulatīvās un citas kompetentās 

iestādes savas lietpratības robežās var 

sekmēt tādas politikas īstenošanu, kuras 

mērķis ir personas datu un privātuma 

aizsardzība un kultūras un valodu 

daudzveidības, kā arī mediju plurālisma 

veicināšana. 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci, kā arī saskaņotību ar citiem saistītiem tiesību aktiem, jo īpaši Vispārīgo 

datu aizsardzības regulu un priekšlikumu regulai par e-privātumu. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis sadarbojas gan savā 

starpā, gan ar Komisiju radiofrekvenču 

spektra izmantošanas stratēģiskajā 

plānošanā, koordinēšanā un harmonizēšanā 

Savienībā . Šai nolūkā tās cita starpā ņem 

vērā arī ES politikas tautsaimnieciskos, 

1. Dalībvalstis sadarbojas gan savā 

starpā, gan ar Komisiju radiofrekvenču 

spektra izmantošanas stratēģiskajā 

plānošanā, koordinēšanā un harmonizēšanā 

Savienībā . Šai nolūkā tās cita starpā ņem 

vērā arī ES politikas tautsaimnieciskos, 



 

PE601.042v02-00 18/32 AD\1127738LV.docx 

LV 

drošības, veselības, vispārības interešu, 

sabiedriskās drošības un sabiedrības 

aizsardzības , vārda brīvības, kultūras, 

zinātnes, sociālos un tehniskos aspektus, kā 

arī radiofrekvenču spektra lietotāju 

kopienu dažādās intereses, lai optimizētu 

radiofrekvenču spektra izmantošanu un 

izvairītos no kaitīgiem traucējumiem. 

drošības, veselības, vispārības interešu, 

sabiedriskās drošības un sabiedrības 

aizsardzības, datu aizsardzības un 

privātuma, vārda brīvības, kultūras, 

zinātnes, sociālos un tehniskos aspektus, kā 

arī radiofrekvenču spektra lietotāju 

kopienu dažādās intereses, lai optimizētu 

radiofrekvenču spektra izmantošanu un 

izvairītos no kaitīgiem traucējumiem. 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci, kā arī saskaņotību ar citiem saistītiem tiesību aktiem, jo īpaši Vispārīgo 

datu aizsardzības regulu un priekšlikumu regulai par e-privātumu. 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvās iestādes vadītāju 

vai attiecīgi šās funkcijas veicējas kolēģijas 

locekļus valsts regulatīvajā iestādē vai viņu 

vietniekus no personām ar labu slavu un 

profesionālu pieredzi pēc viņu nopelniem, 

prasmēm, zināšanām un pieredzes pēc 

atklāta konkursa ieceļ uz vismaz četriem 

gadiem. Viņiem nav ļauts kalpot vairāk 

nekā divus termiņus, ne pēc kārtas, ne 

citādi. Dalībvalstis nodrošina lēmumu 

pieņemšanas nepārtrauktību, izveidojot 

piemērotu sistēmu kolēģijas locekļu vai 

priekšniecības rotēšanai, piemēram, pirmos 

kolēģijas locekļus ieceļot uz atšķirīgu 

laiku, lai viņu un viņu pēcteču pilnvaras 

nenotecētu vienā laikā. 

1. Valsts regulatīvās iestādes vadītāju 

vai attiecīgi šīs funkcijas veicējas kolēģijas 

locekļus valsts regulatīvajā iestādē vai viņu 

vietniekus no personām ar labu slavu un 

profesionālu pieredzi pēc viņu nopelniem, 

prasmēm, zināšanām un pieredzes pēc 

atklāta un pārredzama konkursa ieceļ uz 

vismaz četriem gadiem. Viņiem nav ļauts 

kalpot vairāk nekā divus termiņus, ne pēc 

kārtas, ne citādi. Dalībvalstis nodrošina 

lēmumu pieņemšanas nepārtrauktību, 

izveidojot piemērotu sistēmu kolēģijas 

locekļu vai priekšniecības rotēšanai, 

piemēram, pirmos kolēģijas locekļus 

ieceļot uz atšķirīgu laiku, lai viņu un viņu 

pēcteču pilnvaras nenotecētu vienā laikā. 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci, kā arī saskaņotību ar citiem saistītiem tiesību aktu priekšlikumiem, jo 

īpaši priekšlikumu regulai par BEREC. 
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Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Neskarot 10. panta noteikumus, 

valsts regulatīvās iestādes rīkojas 

neatkarīgi un objektīvi un neprasa un 

nepieņem norādījumus no citām 

struktūrām, īstenojot uzdevumus, kas tai 

uzticēti ar valsts tiesību aktiem, kuri īsteno 

Savienības tiesības. Tas neliedz veikt 

pārraudzību saskaņā ar valsts 

konstitucionālajām tiesībām. Tikai 

pārsūdzības iestādes, kas izveidotas 

saskaņā ar 31. pantu, ir pilnvarotas apturēt 

vai atcelt valsts pārvaldes iestāžu lēmumus. 

1. Neskarot 10. panta noteikumus, 

valsts regulatīvās iestādes rīkojas 

neatkarīgi un objektīvi, ir juridiski un 

funkcionāli neatkarīgas no valdības, 

darbojas pārredzami un pārskatatbildīgi 

saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un 

valstu tiesību aktiem, tām ir pietiekamas 

pilnvaras un tās neprasa un nepieņem 

norādījumus no citām struktūrām, īstenojot 

uzdevumus, kas tai uzticēti ar valsts tiesību 

aktiem, kuri īsteno Savienības tiesības. Tas 

neliedz veikt pārraudzību saskaņā ar valsts 

konstitucionālajām tiesībām. Tikai 

pārsūdzības iestādes, kas izveidotas 

saskaņā ar 31. pantu, ir pilnvarotas apturēt 

vai atcelt valsts pārvaldes iestāžu lēmumus. 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci, kā arī saskaņotību ar citiem saistītiem tiesību aktiem, jo īpaši Vispārīgo 

datu aizsardzības regulu un priekšlikumu regulai par e-privātumu un priekšlikumu par 

BEREC. Tas ir arī saistīts ar 19. grozījumu, jo ar to tiek mēģināts nodrošināt uzraudzības 

iestāžu neatkarību. 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts regulatīvās iestādes, citas 

saskaņā ar šo direktīvu kompetentās 

iestādes un valsts konkurences iestādes cita 

citu nodrošina ar informāciju, kas 

nepieciešama šās direktīvas noteikumu 

piemērošanai. Attiecībā uz informācijas 

apmaiņu informācijas saņēmēja iestāde 

nodrošina tādu pašu konfidencialitāti, kādu 

informācijas nosūtītāja iestāde. 

1. Valsts regulatīvās iestādes, citas 

saskaņā ar šo direktīvu kompetentās 

iestādes un valsts konkurences iestādes cita 

citu nodrošina ar informāciju, kas 

nepieciešama šās direktīvas noteikumu 

piemērošanai. Attiecībā uz informācijas 

apmaiņu piemēro Savienības datu 

aizsardzības noteikumus, un informācijas 

saņēmēja iestāde nodrošina tādu pašu 
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konfidencialitāti, kādu informācijas 

nosūtītāja iestāde. 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci, kā arī saskaņotību ar citiem saistītiem tiesību aktiem, jo īpaši Vispārīgo 

datu aizsardzības regulu un priekšlikumu regulai par e-privātumu. 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina brīvību 

nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un 

pakalpojumus saskaņā ar šajā direktīvā 

paredzētajiem noteikumiem. Tālab 

dalībvalstis neliedz uzņēmumam 

nodrošināt elektronisko sakaru tīklus vai 

pakalpojumus, izņemot gadījumus, kad tas 

ir nepieciešams Līguma 52. panta 1. punktā 

minēto iemeslu dēļ. Ikkatrs tāds 

ierobežojums brīvībai nodrošināt 

elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus 

ir pienācīgi pamatojams un paziņojams 

Komisijai. 

1. Dalībvalstis nodrošina brīvību 

nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un 

pakalpojumus saskaņā ar šajā direktīvā 

paredzētajiem noteikumiem. Tālab 

dalībvalstis neliedz uzņēmumam 

nodrošināt elektronisko sakaru tīklus vai 

pakalpojumus, izņemot gadījumus, kad tas 

ir nepieciešams Līguma 52. panta 1. punktā 

minēto iemeslu dēļ. Ikkatrs tāds 

ierobežojums brīvībai nodrošināt 

elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus 

ir pienācīgi pamatojams, ir paredzēts 

tiesību aktos, atbilst Hartā atzīto tiesību 
un brīvību būtībai un proporcionalitātes 

principam saskaņā ar Hartas 52. panta 

1. punktu un ir jāpaziņo Komisijai. 

Pamatojums 

Saskaņā ar Hartu un ES Tiesas judikatūru visiem Hartā atzīto tiesību un brīvību 

izmantošanas ierobežojumiem ir jābūt noteiktiem tiesību aktos, un tajos jārespektē šo tiesību 

un brīvību būtība. Ievērojot proporcionalitātes principu, ierobežojumus drīkst noteikt tikai 

tad, ja tie ir nepieciešami un patiešām atbilst vispārējas nozīmes mērķiem, ko atzinusi 

Savienība, vai vajadzībai aizsargāt citu personu tiesības un brīvības. 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

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

 3.a Ja informācija satur personas 

datus, Komisija, BEREC un attiecīgās 

iestādes nodrošina datu apstrādes 

atbilstību Savienības datu aizsardzības 

noteikumiem. 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci, kā arī saskaņotību ar citiem saistītiem tiesību aktiem, jo īpaši Vispārīgo 

datu aizsardzības regulu un priekšlikumu regulai par e-privātumu. Pārstrādāšanas 

priekšlikumā datu apstrāde minēta vairākos gadījumos, taču nav noteikuma par atbilstību 

Savienības tiesību aktiem datu aizsardzības jomā. 

 

 

Grozījums Nr.   25 

Direktīvas priekšlikums 

39. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis veicina 1. punktā minēto 

standartu un/vai specifikāciju izmantošanu 

pakalpojumu, tehnisku pieslēgumu un/vai 

tīkla darbību nodrošināšanā tādā mērā, kas 

noteikti vajadzīgs, lai nodrošinātu 

pakalpojumu sadarbspēju un uzlabotu 

izvēles brīvību lietotājiem. 

Dalībvalstis veicina 1. punktā minēto 

standartu un/vai specifikāciju izmantošanu 

pakalpojumu, tehnisku pieslēgumu un/vai 

tīkla darbību nodrošināšanā tādā mērā, kas 

noteikti vajadzīgs, lai nodrošinātu 

pakalpojumu sadarbspēju un 

savienojamību, tādā veidā uzlabojot 
izvēles brīvību lietotājiem un vienkāršojot 

pakalpojumu sniedzēju maiņu. 

Pamatojums 

Ēnu referents uzskata, ka šis grozījums vajadzīgs, jo tas uzlabos izvēles brīvību lietotājiem un 

veicinās Digitālā vienotā tirgus stratēģijas ES īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.   26 

Direktīvas priekšlikums 

40. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

uzņēmumi, kuri nodrošina publisko sakaru 

tīklus vai sniedz publiski pieejamus 

elektronisko sakaru pakalpojumus, veic 

piemērotus tehniskus un organizatoriskus 

pasākumus, lai atbilstīgi pārvarētu tīklu un 

pakalpojumu drošības apdraudējumus. 

Ņemot vērā jaunākos tehniskos 

sasniegumus, šiem pasākumiem 

jānodrošina radītajam riskam atbilstošas 

pakāpes tīklu un pakalpojumu drošība. 

Galvenais, veic pasākumus, lai novērstu 

un mazinātu drošības starpgadījumu 

ietekmi uz lietotājiem un citiem tīkliem un 

pakalpojumiem . 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

uzņēmumi, kuri nodrošina publisko sakaru 

tīklus vai sniedz publiski pieejamus 

elektronisko sakaru pakalpojumus, veic 

piemērotus tehniskus un organizatoriskus 

pasākumus, lai atbilstīgi pārvarētu tīklu un 

pakalpojumu drošības apdraudējumus. 

Ņemot vērā jaunākos tehniskos 

sasniegumus, šiem pasākumiem 

jānodrošina radītajam riskam atbilstošas 

pakāpes tīklu un pakalpojumu drošība. Jo 

īpaši tiek veikti pasākumi, lai nodrošinātu, 

ka gadījumos, kad tas ir tehniski 

iespējams, tiek veikta elektronisko sakaru 

satura pilnīga šifrēšana pēc noklusējuma, 

lai novērstu un mazinātu drošības 

incidentu ietekmi uz lietotājiem un citiem 

tīkliem un pakalpojumiem. 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums vajadzīgs, jo tas steidzami nepieciešams, lai 

nodrošinātu šā teksta atbilstību Eiropas Parlamenta nostājai, proti, tā 2014. gada 12. marta 

rezolūcijai par ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programmu, novērošanas 

struktūrām dažādās dalībvalstīs un ietekmi uz ES pilsoņu pamattiesībām un transatlantisko 

sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā, kā arī 2016. gada 14. marta rezolūcijai par lielo datu 

ietekmi uz pamattiesībām — privātums, datu aizsardzība, nediskriminēšana, drošība un 

tiesībaizsardzība. 

 

Grozījums Nr.   27 

Direktīvas priekšlikums 

40. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Dalībvalstis neuzliek nekādus 

pienākumus uzņēmumiem, kuri 

nodrošina publisko sakaru tīklus vai 

sniedz publiski pieejamus elektronisko 

sakaru pakalpojumus, ja tas vājinātu 

minēto uzņēmumu tīklu un pakalpojumu 

drošību. 

 Ja dalībvalstis piemēro papildu drošības 

prasības uzņēmumiem, kas nodrošina 

publiskos sakaru tīklus vai sniedz publiski 

pieejamus elektronisko sakaru 

pakalpojumus vairāk nekā vienā 
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dalībvalstī, tām būtu jāpaziņo šie 

pasākumi Komisijai un ENISA. ENISA 

palīdz dalībvalstīm koordinēt pasākumus, 

ko veic lai novērstu tādu prasību 

dublēšanu vai atšķirības, kas varētu radīt 

draudus drošībai un šķēršļus iekšējā 

tirgū. 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums vajadzīgs, jo tas steidzami nepieciešams, lai 

nodrošinātu šā teksta atbilstību Eiropas Parlamenta nostājai, proti, tā 2014. gada 12. marta 

rezolūcijai par ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programmu, novērošanas 

struktūrām dažādās dalībvalstīs un ietekmi uz ES pilsoņu pamattiesībām un transatlantisko 

sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā, kā arī 2016. gada 14. marta rezolūcijai par lielo datu 

ietekmi uz pamattiesībām — privātums, datu aizsardzība, nediskriminēšana, drošība un 

tiesībaizsardzība. 

 

Grozījums Nr.   28 

Direktīvas priekšlikums 

40. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 

kas nodrošina publisko sakaru tīklus vai 

sniedz publiski pieejamus elektronisko 

sakaru pakalpojumus, bez liekas kavēšanās 

paziņo kompetentajai iestādei par drošības 

prasību pārkāpumiem, kas ir būtiski 

ietekmējuši tīklu darbību vai pakalpojumu 

sniegšanu. 

Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 

kas nodrošina publisko sakaru tīklus vai 

sniedz publiski pieejamus elektronisko 

sakaru pakalpojumus, bez liekas kavēšanās 

paziņo kompetentajai iestādei par drošības 

incidentu vai par integritātes zudumu, kas 

ir būtiski ietekmējuši tīklu darbību vai 

pakalpojumu sniegšanu. 

Pamatojums 

Saskaņā ar Reglamenta 104. pantu šis grozījums ir vajadzīgs, jo tas ir cieši saistīts ar citiem 

40. panta grozījumiem to pieņemšanas gadījumā. Šī pirmā daļa ir vajadzīga, jo tā ir 

saskaņota ar trešās daļas grozījumu. 

 

Grozījums Nr.   29 

Direktīvas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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(a) pārkāpuma ietekmēto lietotāju 

skaits, 

(a) incidentā skarto lietotāju skaits, 

 

Grozījums Nr.   30 

Direktīvas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.   31 

Direktīvas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) pārkāpuma ietekmētās teritorijas 

ģeogrāfiskā platība, 

(c) incidenta skartās teritorijas 

ģeogrāfiskā platība, 

 

Grozījums Nr.   32 

Direktīvas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) cik lielā mērā traucēta 

pakalpojuma funkcionēšana, 

(d) cik lielā mērā ir skarta tīkla vai 

pakalpojuma darbība, 

 

Grozījums Nr.   33 

Direktīvas priekšlikums 

40. pants – 3. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vajadzības gadījumā attiecīgā kompetentā 

iestāde informē citu dalībvalstu 

kompetentās iestādes un Eiropas Tīklu un 

informācijas drošības aģentūru (ENISA). 

Attiecīgā kompetentā iestāde var informēt 

sabiedrību vai prasīt, ka to dara uzņēmumi, 

Vajadzības gadījumā attiecīgā kompetentā 

iestāde informē citu dalībvalstu 

kompetentās iestādes un Eiropas Tīklu un 

informācijas drošības aģentūru (ENISA). 

Attiecīgā kompetentā iestāde var informēt 

sabiedrību vai prasīt, ka to dara 
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ja tā konstatē, ka pārkāpuma fakta 

publiskošana ir sabiedrības interesēs. 

pakalpojuma sniedzēji, ja tā konstatē, ka 

incidenta publiskošana ir sabiedrības 

interesēs. 

Pamatojums 

Šī grozījuma pirmā daļa ir steidzami vajadzīga, lai nodrošinātu šā teksta atbilstību Eiropas 

Parlamenta nostājai, proti, tā 2014. gada 12. marta rezolūcijai par ASV Nacionālās drošības 

aģentūras novērošanas programmu, novērošanas struktūrām dažādās dalībvalstīs un ietekmi 

uz ES pilsoņu pamattiesībām un transatlantisko sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā, kā arī 

2016. gada 14. marta rezolūcijai par lielo datu ietekmi uz pamattiesībām — privātums, datu 

aizsardzība, nediskriminēšana, drošība un tiesībaizsardzība. Tā otrā daļa ir vajadzīga, jo tas 

ir cieši saistīts ar citiem 40. panta grozījumiem to pieņemšanas gadījumā. 

 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

40. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Lai sekmētu to pasākumu 

konsekventu piemērošanu, ar ko veicina 

tīklu un pakalpojumu drošību, BEREC 

līdz .. [datums] pēc apspriešanās ar 

ieinteresētajām personām un ciešā 

sadarbībā ar Komisiju un citām 

Savienības aģentūrām pieņem 

pamatnostādnes par obligātajiem 

kritērijiem un vienotu pieeju, kā īstenot 

tīklu un pakalpojumu drošību un veicināt 

galšifrēšanas izmantošanu. 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci, kā arī saskaņotību ar citiem saistītiem tiesību aktu priekšlikumiem, jo 

īpaši priekšlikumu regulai par BEREC. Ar šo grozījumu sekmē tīklu un informācijas 

pakalpojumu drošību. 

 

Grozījums Nr.   35 

Direktīvas priekšlikums 

41. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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1. Dalībvalstis nodrošina, ka 40. panta 

īstenošanas nolūkos kompetentās iestādes 

ir pilnvarotas uzņēmumiem, kas nodrošina 

publisko sakaru tīklus vai publiski 

pieejamus elektronisko sakaru 

pakalpojumus, dot saistošus norādījumus, 

arī par pārkāpuman novēršanai 

vajadzīgajiem pasākumiem un stenošanas 

termiņiem. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 40. panta 

īstenošanas nolūkos kompetentās iestādes 

ir pilnvarotas uzņēmumiem, kas nodrošina 

publisko sakaru tīklus vai publiski 

pieejamus elektronisko sakaru 

pakalpojumus, dot saistošus norādījumus, 

arī par incidenta novēršanai vai 

kompensēšanai vajadzīgajiem 

pasākumiem un īstenošanas termiņiem. 

 

Grozījums Nr.   36 

Direktīvas priekšlikums 

90. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Palīdzības dienesta numurs pazudušu bērnu 

meklēšanai 

Palīdzības dienesta numurs pazudušu bērnu 

meklēšanai un palīdzības līnija palīdzības 

sniegšanai bērniem 

 

Grozījums Nr.   37 

Direktīvas priekšlikums 

90. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

iedzīvotājiem ir pieejams dienests, kas 

apkalpo palīdzības līniju, pa kuru var ziņot 

par pazudušiem bērniem. Palīdzības līnija 

ir pieejama pa numuru “116000”. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

iedzīvotājiem ir pieejams dienests, kas 

apkalpo palīdzības līniju pazudušu bērnu 

meklēšanai. Palīdzības līnija ir bērniem 

draudzīga, un tā ir pieejama, zvanot pa 

numuru „116000”. 

 

Grozījums Nr.   38 

Direktīvas priekšlikums 

90. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Dalībvalstis nodrošina, ka bērniem 

ir pieejams bērniem draudzīgs dienests, 

kas apkalpo palīdzības līniju. Palīdzības 

līnija ir pieejama, zvanot pa numuru 
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„116111”. 

Pamatojums 

Palīdzības līnijas ir būtisks pakalpojums, un tām ir arī konsultatīva funkcija. Bērni, 

iespējams, jutīsies drošāk, zvanot uz palīdzības līniju pa numuru „116111”, nekā sazinoties 

ar dienestu darbiniekiem, kurus viņi nepazīst vai kuriem viņi neuzticas. Ja bērns (vai cita 

persona) zvana bērnu palīdzības līnijai un informē, ka kāds bērns ir pakļauts riskam, par 

šādu situāciju atsevišķos gadījumos ir jāziņo bērnu aizsardzības iestādēm/policijai. 

Palīdzības līnijas sniedz atbalstu simtiem tūkstošu bērnu, kuri nonākuši grūtībās vai kuriem 

nepieciešama palīdzība. 

 

Grozījums Nr.   39 

Direktīvas priekšlikums 

90. pants – 1.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b Dalībvalstis nodrošina, ka 

iedzīvotāji ir informēti par numuru 

„116000” un „116111”pakalpojumu 

esamību un izmantošanas iespējām un ka 

viņi visplašākajā iespējamajā veidā var 

piekļūt šo numuru sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

Pamatojums 

Palīdzības līnijas, pa kurām var ziņot par pazudušiem bērniem, izveidotas ar Eiropas 

Komisijas Lēmumu 2007/116/EK, un tās ir pieejamas visā Eiropā, zvanot uz numuru 

„116000”. Saskaņā ar Eirobarometra pētījumu patlaban tikai 13 % ES iedzīvotāju ir 

informēti par numura „116000” pakalpojumu. ES saskaras ar tādu pašu problēmu attiecībā 

uz numuru „116111”, kuru izveidoja ar Direktīvu 2009/136/EK (Universālo pakalpojumu 

direktīva). Nodrošinot, ka iedzīvotāji ir informēti par minēto tālruņa numuru esamību un 

pieejamību, tiek veicināta tiesību aktu īstenošana. 

 

Grozījums Nr.   40 

Direktīvas priekšlikums 

90. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

galalietotājiem invalīdiem vislielākajā 

iespējamajā mērā ir pieejami 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka bērni un 

galalietotāji invalīdi ir informēti par 

numuru „116000” un 
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pakalpojumi, ko sniedz pa numuru 

“116000” attiecīgajā numuru sērijā. 

Pasākumi, ko veic nolūkā vienkāršot 

galalietotāju invalīdu piekļuvi šādiem 

pakalpojumiem, ceļojot citās dalībvalstīs, ir 

pamatoti ar atbilstību attiecīgajiem 

standartiem vai specifikācijām, ko publicē 

saskaņā ar 39. pantu. 

„116111”pakalpojumu esamību un 

izmantošanas iespējām un ka viņi 

visplašākajā iespējamajā veidā var piekļūt 

šo numuru sniegtajiem pakalpojumiem. 

Pasākumi, ko veic nolūkā vienkāršot pēc 

iespējas lielāka skaita galalietotāju 
piekļuvi šādiem pakalpojumiem, tostarp 

ceļojot citās dalībvalstīs, ir pamatoti ar 

atbilstību attiecīgajiem standartiem vai 

specifikācijām, ko publicē saskaņā ar 

39. pantu. 

 

Grozījums Nr.   41 

Direktīvas priekšlikums 

90. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis nodrošina, ka 

iedzīvotājiem, ceļojot starp dalībvalstīm, ir 

piekļuve palīdzības dienestiem un 

palīdzības līnijām, kuras darbojas viņu 

izcelsmes dalībvalstī, pievienojot valsts 

kodu. 

Pamatojums 

Iedzīvotājiem, ceļojot starp dažādām dalībvalstīm, tomēr ir nepieciešams sazināties ar 

dažādām palīdzības līnijām un palīdzības dienestiem viņu izcelsmes valstī, lai risinātu 

steidzamus jautājumus vai lai organizētu šādu jautājumu risināšanu. Piekļuve šādām līnijām, 

pievienojot valsts kodu, palīdzētu iedzīvotājiem saņemt palīdzību vai konsultāciju. 

 

Grozījums Nr.  42 

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 
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saskaņā ar Hartas 52. pantā paredzēto 

pamattiesību piemērošanas jomu un 

interpretāciju. 

Pamatojums 

Saskaņā ar Hartu un ES Tiesas judikatūru visiem Hartā atzīto tiesību un brīvību 

izmantošanas ierobežojumiem ir jābūt noteiktiem tiesību aktos, un tajos jārespektē šo tiesību 

un brīvību būtība. Ievērojot proporcionalitātes principu, ierobežojumus drīkst noteikt tikai 

tad, ja tie ir nepieciešami un patiešām atbilst vispārējas nozīmes mērķiem, ko atzinusi 

Savienība, vai vajadzībai aizsargāt citu personu tiesības un brīvības. 

 

Grozījums Nr.  43 

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. 

Pamatojums 

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

iekšējo konsekvenci, kā arī saskaņotību ar citiem saistītiem tiesību aktu priekšlikumiem, jo 

īpaši priekšlikumu regulai par BEREC. 

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

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

 3.a Līdz... [5 gadus pēc piemērošanas 

dienas, kas minēta 115. panta 1. punkta 

otrajā daļā] un pēc tam reizi piecos gados 

Komisija pārskata 93. pantā minēto 

pamattiesību aizsardzības piemērošanu. 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Eiropas elektronisko sakaru kodekss (pārstrādāta redakcija) 

Atsauces COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD) 

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

ITRE 

24.10.2016 
   

Atzinumu sniedza 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

LIBE 

15.12.2016 

Atzinumu sagatavoja 

       Iecelšanas datums 

Morten Helveg Petersen 

14.12.2016 

Izskatīšana komitejā 25.4.2017 8.6.2017   

Pieņemšanas datums 8.6.2017    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

26 

14 

1 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, 

Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, 

Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice 

Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, 

Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan 

Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József 

Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, 

Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, 

Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Pál Csáky, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, 

Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault 

D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS 
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA 

26 + 

ALDE Group Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, 

Sophia in 't Veld 

ECR Group Helga Stevens, Branislav Škripek 

GUE/NGL 

Group 

Malin Björk, Barbara Spinelli 

S&D Group Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile 

Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, 

Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit 

Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer 

Verts/ALE 

Group 

Jan Philipp Albrecht, Jan Keller, Bodil Valero 
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EFDD Group Kristina Winberg 

ENF Group Auke Zijlstra 

PPE Group Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa 

Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba 

Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský 

 

1 0 

PPE Group Michał Boni 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums: 

+ : par 

- : pret 

0 : atturas 

 

 


