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ĪSS PAMATOJUMS

Lai veicinātu investīcijas, inovācijas un patērētāju priekšrocības elektronisko sakaru jomā, ES 
ir vajadzīgs saskaņots digitālās ekonomikas tiesiskais regulējums, kas ņem vērā gan vajadzību 
pastiprināt sadarbību visā ES, gan dalībvalstu telekomunikāciju tirgu dažādību.

Valsts pārvaldes iestādes (VPI) iegūtu priekšrocības no pastiprinātas sadarbības savā starpā, 
kā arī no būtiskas autonomijas pakāpes saglabāšanas gan no Komisijas, gan valstu valdībām, 
lai novērtētu un novērstu nepilnības valstu tirgos. Ņemot vērā, ka sarežģīti jautājumi gan 
dalībvalstīs, gan to starpā jārisina uzmanīgi un atvērta dialoga veidā, konsultāciju un 
koordinācijas mehānisms būs efektīvāks nekā pilnvarojuma un veto mehānisms. Komisijai 
jābūt iespējai ieteikt VPI pieņemt vai anulēt noteiktus pasākumu projektus, un VPI — grozīt 
pasākumu projektus trīs mēnešu laikā.

VPI jāpiešķir vajadzīgie instrumenti, lai uzlabotu konkurenci tirgū. Ņemot vērā, ka 
atsevišķiem valstu tirgiem būs vajadzīgi dažādi risinājumi, VPI jābūt pieejamai funkcionālajai
nošķiršanai kā potenciālai iespējai novērst trūkumus tiesiskajā regulējumā.

Ievērojot dalībvalstu īpašās vajadzības un tirgus apstākļus, radiofrekvenču pārvaldības un 
harmonizācijas jautājumus visefektīvāk un atbilstošāk risinās VPI, konsultējoties ar Komisiju. 
Pieņemot atbilstošus lēmumus par piešķiršanu un sadali, tiks ievērota tehnoloģiju neitralitāte, 
ņemot vērā ar radiofrekvenču pārvaldību saistītu starptautisku organizāciju pieņemtus 
lēmumus.

Drošības un integritātes uzlabošana arī ir būtiska augošajiem Eiropas elektronisko 
komunikāciju tīkliem. Elektroniskie tīkli un pakalpojumi caur komunikācijām tuvina Eiropu, 
taču drošības pārkāpumu radītajiem riskiem ir lielāks kaitējuma potenciāls. Drošības 
pasākumiem jābūt samērīgiem ar novērtētajiem riskiem, tomēr arī jāpaliek atbilstošiem 
negadījumam, tāpēc Komisijai, vienojoties ar VPI, jābūt pilnvarām pieņemt tehniskus 
īstenošanas pasākumus. Uzņēmumiem jāpaziņo VPI par būtiskiem drošības pārkāpumiem, 
kuru definīciju jānosaka attiecīgajai VPI.

Komisija ir ierosinājusi tiesisko regulējumu atstāt konkurences politikas ziņā, kad tirgi kļūs 
konkurētspējīgāki. To vajadzētu veicināt ar ,,saulrieta” klauzulām, kas nosaka izpildes beigu 
termiņus.

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Nozares ex-ante tirgus tiesiskais 
regulējums šajā tiesību aktu sistēmā ir 
pāreja no bijušajiem monopoliem uz 
konkurētspējīgu elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu tirgu. 
Tiklīdz tirgi kļūst konkurētspējīgi, ex-ante 
regulējumu pārtrauc piemērot un piemēro 
tikai Kopienas un valstu konkurences 
tiesību aktus. Ņemot vērā konkurences 
dinamiku Eiropas elektronisko 
komunikācijas tirgos, nozares ex-ante 
cenas un pieejamības regulējuma radītās 
iespējamās priekšrocības laika gaitā 
būtiski samazinās. Elektronisko 
komunikāciju tirgos pēdējos gados ir 
bijusi spēcīga konkurences dinamika, un 
konkurence turpmāko gadu laikā droši 
vien turpinās pieaugt. Lai nodrošinātu 
savlaicīgu pāreju uz Kopienas un valstu 
konkurences tiesību ekskluzīvu 
piemērošanu, šīs direktīvas noteikumi par 
nozares ex-ante regulējumu zaudē spēku 
noteiktā datumā, ja vien Komisija 
nenorāda, ka ex-ante regulējuma 
turpmāka piemērošana ir attaisnojama 
pēc šā datuma.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Komisija sākotnējos konstatējumus šajā 
sakarā izklāstīja 2006. gada 29. jūnija 
Paziņojumā Padomei, Eiropas 
Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un 

(2) Komisija sākotnējos konstatējumus šajā 
sakarā izklāstīja 2006. gada 29. jūnija 
Paziņojumā Padomei, Eiropas 
Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un 
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sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai „Par elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu ES tiesiskā regulējuma 
pārskatīšanu”. Pamatojoties uz šiem 
sākotnējiem konstatējumiem, tika sarīkota 
sabiedriskā apspriešana, kuras gaitā 
izkristalizējās vissvarīgākā risināmā 
problēma, proti, elektronisko 
komunikāciju jomā vēl joprojām nav 
izveidots iekšējais tirgus. Īpaši tika 
uzsvērts tas, ka regulējuma 
sadrumstalotība un valsts pārvaldes
iestāžu rīcības nekonsekvence ne tikai 
apdraud attiecīgās nozares konkurētspēju, 
bet arī neļauj patērētājiem izmantot 
ievērojamās priekšrocības, ko sniedz 
pārrobežu konkurence.

sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai „Par elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu ES tiesiskā regulējuma 
pārskatīšanu”. Pamatojoties uz šiem 
sākotnējiem konstatējumiem, tika sarīkota 
apspriešana, kuras gaitā tika pausts 
atbalsts tam, lai tiktu turpināts 
pašreizējais tiesību aktu sistēmas modelis. 
Pašreizējais tiesiskais regulējums paredz 
īslaicīgas tehniskas korekcijas, lai 
nodrošinātu pilnīgu pāreju, kad 
konkurences tiesību akti stāsies spēkā, jo 
tiesiskais regulējums joprojām ir pārejas 
statusā un jāpārskata līdz 2013. gada 
31. decembrim, un, ja līdz šim datumam ir 
izveidojies pilnībā konkurētspējīgs 
telekomunikāciju tirgus, šīs direktīvas 
noteikumi zaudē spēku.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tāpēc ir jāreformē ES tiesiskais 
regulējums elektronisko komunikāciju tīklu 
un pakalpojumu jomā, lai pilnveidotu 
elektronisko komunikāciju iekšējo tirgu, 
nostiprinot Kopienas mehānismu to 
operatoru darbības regulēšanai, kuriem ir 
būtiska ietekme galvenajos tirgos. To 
panāca, ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes [datums] Regulu […/…/EK] 
izveidojot Eiropas Elektronisko sakaru 
tirgus iestādi (turpmāk tekstā — „EEST 
iestāde”). Reformas gaitā tiks izstrādāta arī 
efektīvas radiofrekvenču spektra 
pārvaldības stratēģija, lai radītu vienotu 
Eiropas informācijas telpu un paredzētu 
stingrākus noteikumus attiecībā uz 
lietotājiem invalīdiem, tādējādi veidojot 
iekļaujošu informācijas sabiedrību.

(3) Tāpēc ir jāreformē ES tiesiskais 
regulējums elektronisko komunikāciju tīklu 
un pakalpojumu jomā, lai pilnveidotu 
elektronisko komunikāciju iekšējo tirgu, 
nostiprinot Kopienas mehānismu to 
operatoru darbības regulēšanai, kuriem ir 
būtiska ietekme galvenajos tirgos. 
Reformas gaitā tiks izstrādāta arī efektīvas 
un saskaņotas radiofrekvenču spektra 
pārvaldības stratēģija, lai radītu vienotu 
Eiropas informācijas telpu un paredzētu 
stingrākus noteikumus attiecībā uz 
lietotājiem invalīdiem, tādējādi veidojot 
iekļaujošu informācijas sabiedrību.



AD\724548LV.doc 6/37 PE404.823v02-00

LV

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Jānostiprina valsts pārvaldes iestāžu 
neatkarība, lai nodrošinātu tiesiskā 
regulējuma efektīvāku piemērošanu, 
palielinātu to autoritāti un lēmumu 
paredzamību. Šajā nolūkā valsts tiesību 
aktos ir jāiestrādā īpašs noteikums, lai 
panāktu to, ka valsts pārvaldes iestādes 
uzdevumu pildīšanā ir pasargātas no ārējas 
iejaukšanās vai politiska spiediena, kas 
varētu apdraudēt to spēju neatkarīgi 
izvērtēt tām uzticētos jautājumus. Šādas 
ārējās ietekmes rezultātā valsts 
likumdevēja iestāde vairs nespēj veikt 
valsts pārvaldes iestādes funkcijas saskaņā 
ar tiesisko regulējumu. Šim nolūkam jau 
iepriekš ir jāparedz noteikumi par valsts 
pārvaldes iestādes vadītāja atlaišanas 
iemesliem, lai novērstu visas pamatotās 
šaubas par minētās iestādes neitralitāti un 
tās spēju pretoties ārējiem faktoriem. 
Svarīgi ir tas, lai valsts pārvaldes iestādēm 
būtu pašām savs budžets, kas pirmām 
kārtām ļautu tām pieņemt darbā pietiekamu 
skaitu kvalificētu darbinieku. 
Pārredzamības nolūkos budžets ir jāpublicē 
katru gadu.

(6) Jānostiprina valsts pārvaldes iestāžu 
neatkarība, lai nodrošinātu tiesiskā 
regulējuma efektīvāku piemērošanu, 
palielinātu to autoritāti un lēmumu 
paredzamību. Šajā nolūkā valsts tiesību 
aktos ir jāiestrādā īpašs noteikums, lai 
panāktu to, ka valsts pārvaldes iestādes 
uzdevumu pildīšanā ir pasargātas no ārējas 
iejaukšanās vai politiska spiediena, kas 
varētu apdraudēt to spēju neatkarīgi 
izvērtēt tām uzticētos jautājumus. Šādas 
ārējās ietekmes rezultātā valsts 
likumdevēja iestāde vairs nespēj veikt 
valsts pārvaldes iestādes funkcijas saskaņā 
ar tiesisko regulējumu. Šim nolūkam jau 
iepriekš ir jāparedz noteikumi par valsts 
pārvaldes iestādes vadītāja atlaišanas 
iemesliem, lai novērstu visas pamatotās 
šaubas par minētās iestādes neitralitāti un 
tās spēju pretoties ārējiem faktoriem.
Iemesli šādai atlaišanai, izņemot tos, kas 
varētu kaitēt iestādes tēlam, publiski 
jāpaziņo. Svarīgi ir tas, lai valsts pārvaldes 
iestādēm būtu pašām savs budžets, kas 
pirmām kārtām ļautu tām pieņemt darbā 
pietiekamu skaitu kvalificētu darbinieku.
Pārredzamības nolūkos budžets ir jāpublicē 
katru gadu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Kopienas mehānisms, ar kura 
palīdzību Komisija var pieprasīt valsts 
pārvaldes iestādēm anulēt plānotos 

(11) Kopienas mehānisms, ar kura 
palīdzību Komisija var pieprasīt valsts 
pārvaldes iestādēm anulēt plānotos 
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pasākumus, kas saistīti ar tirgus noteikšanu 
un operatoru atzīšanu par tādiem, kam ir 
būtiska ietekme tirgū, ir lielā mērā 
palīdzējis panākt konsekventu pieeju to 
apstākļu noteikšanai, kādos var piemērot 
ex-ante regulējumu un operatoriem 
piemēro šādu regulējumu. Savukārt 
attiecībā uz piemērojamajiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem līdzvērtīgs 
mehānisms nav izveidots. Komisijas veiktā 
tirgus uzraudzība un jo īpaši pieredze ar 
Pamatdirektīvas 7. pantā paredzēto 
procedūru liecina, ka nekonsekvence, ar 
kādu valsts pārvaldes iestādes piemēro 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus pat līdzīgos 
tirgus apstākļos, kavē elektronisko 
komunikāciju iekšējā tirgus izveidi, 
nenodrošina līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus operatoriem, kas veic 
uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs, un 
traucē patērētājiem gūt priekšrocības no 
pārrobežu konkurences un pakalpojumiem. 
Ir jāpiešķir pilnvaras Komisijai pieprasīt 
valsts pārvaldes iestādēm anulēt pasākumu 
projektus par to izvēlēto tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu piemērošanu. Lai 
nodrošinātu tiesiskā regulējuma 
konsekventu piemērošanu Kopienā, 
Komisijai pirms lēmuma pieņemšanas ir 
jāapspriežas ar EEST iestādi.

pasākumus, kas saistīti ar tirgus noteikšanu 
un operatoru atzīšanu par tādiem, kam ir 
būtiska ietekme tirgū, ir lielā mērā 
palīdzējis panākt konsekventu pieeju to 
apstākļu noteikšanai, kādos var piemērot 
ex-ante regulējumu un operatoriem 
piemēro šādu regulējumu. Savukārt 
attiecībā uz piemērojamajiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem līdzvērtīgs 
mehānisms nav izveidots. Komisijas veiktā 
tirgus uzraudzība un jo īpaši pieredze ar 
Pamatdirektīvas 7. pantā paredzēto 
procedūru liecina, ka nekonsekvence, ar 
kādu valsts pārvaldes iestādes piemēro 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus pat līdzīgos 
tirgus apstākļos, kavē elektronisko 
komunikāciju iekšējā tirgus izveidi, 
nenodrošina līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus operatoriem, kas veic 
uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs, un 
traucē patērētājiem gūt priekšrocības no 
pārrobežu konkurences un pakalpojumiem. 
Var piešķirt pilnvaras Komisijai vienoties 
ar valsts pārvaldes iestādēm par pasākumu 
projektu par to izvēlēto tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu piemērošanu 
anulēšanu. Lai nodrošinātu tiesiskā 
regulējuma konsekventu piemērošanu 
Kopienā, Komisijai pirms sarunu 
uzsākšanas ir jāapspriežas ar EEST iestādi.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Turklāt, ņemot vērā vajadzību 
nepieļaut regulējuma trūkumu nozarē, kam 
raksturīgas straujas pārmaiņas, ir 
jānodrošina iespēja Komisijai pēc 
apspriešanās ar EEST iestādi pieprasīt 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
noteiktā termiņā piemērot konkrētu 
tiesiskās aizsardzības līdzekli, ja arī 

(13) Turklāt, ņemot vērā vajadzību 
nepieļaut regulējuma trūkumu nozarē, kam 
raksturīgas straujas pārmaiņas, ir 
jānodrošina iespēja Komisijai pēc 
apspriešanās ar EEST iestādi ieteikt 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
noteiktā termiņā piemērot konkrētu 
tiesiskās aizsardzības līdzekli, ja arī 
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atkārtoti paziņotā pasākuma projekta 
pieņemšana radītu šķērsli vienotajam 
tirgum vai nebūtu saderīga ar Kopienas 
tiesību aktiem.

atkārtoti paziņotā pasākuma projekta 
pieņemšana radītu šķērsli vienotajam 
tirgum vai nebūtu saderīga ar Kopienas 
tiesību aktiem. Ja attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde (VPI)  neievēro 
ieteikumu, tai ir skaidri un pārredzami 
jāpaziņo par saviem apsvērumiem.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ņemot vērā īsos termiņus, kādi 
paredzēti Kopienas mēroga apspriešanās 
vajadzībām, ir jāpiešķir Komisijai 
pilnvaras pieņemt īstenošanas pasākumus, 
lai vienkāršotu procedūras informācijas 
apmaiņai starp Komisiju un valsts 
pārvaldes iestādēm, piemēram, gadījumos, 
kas attiecas uz stabiliem tirgiem vai kas 
saistīti tikai ar nelielām pārmaiņām 
iepriekš paziņotos pasākumos, vai lai 
atļautu paredzēt izņēmumu no paziņošanas 
prasības, tādējādi atsevišķos gadījumos 
racionalizējot procedūras.

(14) Ņemot vērā īsos termiņus, kādi 
paredzēti Kopienas mēroga apspriešanās 
vajadzībām, Komisija, apspriežoties ar 
VPI, pieņem īstenošanas pasākumus, lai 
vienkāršotu procedūras informācijas 
apmaiņai starp Komisiju un valsts 
pārvaldes iestādēm, piemēram, gadījumos, 
kas attiecas uz stabiliem tirgiem vai kas 
saistīti tikai ar nelielām pārmaiņām 
iepriekš paziņotos pasākumos, vai lai 
atļautu paredzēt izņēmumu no paziņošanas 
prasības, tādējādi atsevišķos gadījumos 
racionalizējot procedūras.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Saskaņā ar mērķiem, kas izklāstīti 
Eiropas 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 galalietotājiem 
invalīdiem, gados vecākiem lietotājiem un 

(15) Saskaņā ar mērķiem, kas izklāstīti 
Eiropas Pamattiesību hartā un Apvienoto 
Nāciju Konvencijā par invalīdu tiesībām, 
tiesiskajam regulējumam ir jānodrošina tas, 
ka elektronisko komunikāciju pakalpojumi 
ir viegli pieejami visiem lietotājiem, 
tostarp galalietotājiem invalīdiem, gados 
vecākiem lietotājiem un lietotājiem ar 
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lietotājiem ar īpašām sociālajām 
vajadzībām. Amsterdamas akta galīgajai 
redakcijai pievienotajā Deklarācijā Nr. 22 
ir paredzēts, ka Kopienas iestādēm, 
izstrādājot pasākumus saskaņā ar Līguma 
95. pantu, ir jāņem vērā invalīdu 
vajadzības.

īpašām sociālajām vajadzībām. 
Amsterdamas akta galīgajai redakcijai 
pievienotajā Deklarācijā Nr. 22 ir 
paredzēts, ka Kopienas iestādēm, 
izstrādājot pasākumus saskaņā ar Līguma 
95. pantu, ir jāņem vērā invalīdu 
vajadzības.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Valstu robežas kļūst arvien 
maznozīmīgākas optimālas radiofrekvenču 
spektra izmantošanas noteikšanai. 
Radiofrekvenču spektra piekļuves tiesību 
sadrumstalota pārvaldība ierobežo 
investīcijas un inovācijas un traucē 
operatoriem un iekārtu ražotājiem izmantot 
apjomradītus ietaupījumus, tādā veidā 
neļaujot izveidot iekšējo tirgu elektronisko 
komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, 
kam izmanto radiofrekvenču spektru.

(19) Valstu robežas kļūst arvien 
maznozīmīgākas optimālas radiofrekvenču 
spektra izmantošanas noteikšanai. 
Radiofrekvenču spektra piekļuves tiesību 
sadrumstalota pārvaldība ierobežo 
investīcijas un inovācijas un var traucēt 
operatoriem un iekārtu ražotājiem izmantot 
apjomradītus ietaupījumus, tādā veidā 
neļaujot izveidot iekšējo tirgu elektronisko 
komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, 
kam izmanto radiofrekvenču spektru.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem, kas attiecas uz kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanu saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem.

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem, kas attiecas uz kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanu saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem, ja tas 
nemazina izcelsmes valsts principu.
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ievērojot izņēmumu ietekmi uz 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
iekšējā tirgus attīstību, Komisijai ir jābūt 
iespējai saskaņot darbības jomu un būtību 
visiem izņēmumiem no tehnoloģiju un 
pakalpojumu neitralitātes principa, izņemot 
tos, kuru mērķis ir veicināt kultūras un 
valodu daudzveidību un plašsaziņas 
līdzekļu plurālismu, ņemot vērā 
harmonizētos tehniskos nosacījumus par 
radiofrekvenču pieejamību un efektīvu 
izmantošanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par 
normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra 
politikai Eiropas Kopienā 
(„Radiofrekvenču spektra lēmums”).

(26) Ievērojot izņēmumu ietekmi uz 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
iekšējā tirgus attīstību, Komisijai, 
vienojoties ar VPI, var būt iespēja
saskaņot darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem no tehnoloģiju un 
pakalpojumu neitralitātes principa, izņemot 
tos, kuru mērķis ir veicināt kultūras un 
valodu daudzveidību un plašsaziņas 
līdzekļu plurālismu, ņemot vērā 
harmonizētos tehniskos nosacījumus par 
radiofrekvenču pieejamību un efektīvu 
izmantošanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par 
normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra 
politikai Eiropas Kopienā 
(„Radiofrekvenču spektra lēmums”).

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai veicinātu iekšējā tirgus darbību un 
atbalstītu pārrobežu pakalpojumu izveidi, ir 
jāpilnvaro Komisija piešķirt EEST iestādei 
īpašus pienākumus numerācijas jomā. 
Turklāt, lai dalībvalstu iedzīvotāji, tostarp 
ceļotāji un lietotāji invalīdi, konkrētus 
dienestus visās dalībvalstīs varētu izsaukt 
par līdzīgām cenām, izmantojot vienus un 
tos pašus zināmos numurus, Komisijas 
pilnvarām pieņemt tehniskus īstenošanas 
pasākumus vajadzības gadījumā ir jāaptver 
arī piemērojamie tarifikācijas principi vai 

(29) Lai veicinātu iekšējā tirgus darbību un 
atbalstītu pārrobežu pakalpojumu izveidi, 
Komisiju, vienojoties ar VPI, var pilnvarot 
piešķirt EEST iestādei īpašus pienākumus 
numerācijas jomā. Turklāt, lai dalībvalstu 
iedzīvotāji, tostarp ceļotāji un lietotāji 
invalīdi, konkrētus dienestus visās 
dalībvalstīs varētu izsaukt par līdzīgām 
cenām, izmantojot vienus un tos pašus 
zināmos numurus, Komisijas pilnvarām 
pieņemt tehniskus īstenošanas pasākumus 
vajadzības gadījumā ir jāaptver arī 
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mehānismi. piemērojamie tarifikācijas principi vai 
mehānismi.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Ir jāpastiprina dalībvalstu pilnvaras 
attiecībā uz ceļa tiesību turētājiem, lai 
nodrošinātu jauna tīkla ierīkošanu vai 
paplašināšanu videi nekaitīgā veidā un 
neatkarīgi no pienākuma, kas uzlikts 
operatoram ar būtisku ietekmi tirgū, proti, 
piešķirt piekļuvi tā elektronisko 
komunikāciju tīkliem. Valsts pārvaldes 
iestādēm ir jābūt iespējai, izvērtējot katru 
gadījumu atsevišķi, pieprasīt kabeļu 
kanalizācijas, stabu un antenu, un ievadu 
ēkās koplietošanu un inženiertehnisko 
būvdarbu labāku koordinēšanu. 
Pilnveidojot iekārtu koplietošanu, 
iespējams būtiski uzlabot konkurenci un 
samazināt uzņēmumiem vispārējās 
finansiālās un vides izmaksas par 
elektronisko komunikāciju infrastruktūras 
ierīkošanu.

(31) Ir jāpastiprina dalībvalstu pilnvaras 
attiecībā uz ceļa tiesību turētājiem, lai 
nodrošinātu jauna tīkla ierīkošanu vai 
paplašināšanu videi nekaitīgā veidā un 
neatkarīgi no pienākuma, kas uzlikts 
operatoram ar būtisku ietekmi tirgū, proti, 
piešķirt piekļuvi tā elektronisko 
komunikāciju tīkliem. Valsts pārvaldes 
iestādēm ir jābūt iespējai, izvērtējot katru 
gadījumu atsevišķi, pieprasīt kabeļu 
kanalizācijas, stabu un antenu, un ievadu 
ēkās koplietošanu un inženiertehnisko 
būvdarbu labāku koordinēšanu gadījumos, 
kad trūkst infrastruktūras konkurences.
Pilnveidojot iekārtu koplietošanu, 
iespējams būtiski uzlabot konkurenci un 
samazināt uzņēmumiem vispārējās 
finansiālās un vides izmaksas par 
elektronisko komunikāciju infrastruktūras 
ierīkošanu.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Ir jāpastiprina dalībvalstu pilnvaras 
attiecībā uz ceļa tiesību turētājiem, lai 
nodrošinātu jauna tīkla ierīkošanu vai 
paplašināšanu videi nekaitīgā veidā un 
neatkarīgi no pienākuma, kas uzlikts 
operatoram ar būtisku ietekmi tirgū, proti, 
piešķirt piekļuvi tā elektronisko 
komunikāciju tīkliem. Valsts pārvaldes 

(31) Ir jāpastiprina dalībvalstu pilnvaras 
attiecībā uz ceļa tiesību turētājiem, lai 
nodrošinātu jauna tīkla ierīkošanu vai 
paplašināšanu videi nekaitīgā veidā un 
neatkarīgi no pienākuma, kas uzlikts 
operatoram ar būtisku ietekmi tirgū, proti, 
piešķirt piekļuvi tā elektronisko 
komunikāciju tīkliem. Valsts pārvaldes 
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iestādēm ir jābūt iespējai, izvērtējot katru 
gadījumu atsevišķi, pieprasīt kabeļu 
kanalizācijas, stabu un antenu, un ievadu 
ēkās koplietošanu un inženiertehnisko 
būvdarbu labāku koordinēšanu.
Pilnveidojot iekārtu koplietošanu, 
iespējams būtiski uzlabot konkurenci un 
samazināt uzņēmumiem vispārējās 
finansiālās un vides izmaksas par 
elektronisko komunikāciju infrastruktūras 
ierīkošanu.

iestādēm ir jābūt iespējai, izvērtējot katru 
gadījumu atsevišķi, pieprasīt kabeļu 
kanalizācijas, stabu un antenu, un ievadu 
ēkās koplietošanu un inženiertehnisko 
būvdarbu labāku koordinēšanu, ja 
infrastruktūras konkurences tiesiskajā 
regulējumā ir nepilnības. Pilnveidojot 
iekārtu koplietošanu, iespējams būtiski 
uzlabot konkurenci un samazināt 
uzņēmumiem vispārējās finansiālās un 
vides izmaksas par elektronisko 
komunikāciju infrastruktūras ierīkošanu.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Uzticama un droša informācijas 
nodošana elektronisko komunikāciju tīklos 
ieņem arvien nozīmīgāku vietu visā 
tautsaimniecībā un sabiedrībā. Sistēmas 
sarežģītība, tehniskas kļūmes vai cilvēku 
kļūdas, negadījumi vai uzbrukumi — tie 
visi var ietekmēt tās fiziskās infrastruktūras 
darbību un pieejamību, ar kuras palīdzību 
ES iedzīvotājiem tiek nodrošināti svarīgi 
pakalpojumi, tostarp e-pārvaldes 
pakalpojumi. Tāpēc valsts pārvaldes 
iestādēm ir jānodrošina publisko 
komunikāciju tīklu integritāte un drošība. 
EEST iestādei ir jāpalīdz nodrošināt augsta 
elektronisko komunikāciju drošības 
pakāpe, cita starpā daloties pieredzē un 
sniedzot atzinumus, kā arī veicinot 
apmaiņu ar labāko praksi. Gan EEST 
iestādes, gan valsts pārvaldes iestāžu rīcībā 
ir jābūt to pienākumu pildīšanai 
vajadzīgajiem līdzekļiem, tostarp 
pilnvarām saņemt pietiekamu informāciju, 
lai varētu novērtēt tīklu vai pakalpojumu 
drošības pakāpi, kā arī iegūt visaptverošus 
un drošticamus datus par aktuāliem 
drošības incidentiem, kas ir būtiski 

(32) Uzticama un droša informācijas 
nodošana elektronisko komunikāciju tīklos 
ieņem arvien nozīmīgāku vietu visā 
tautsaimniecībā un sabiedrībā. Sistēmas 
sarežģītība, tehniskas kļūmes vai cilvēku 
kļūdas, negadījumi vai uzbrukumi — tie 
visi var ietekmēt tās fiziskās infrastruktūras 
darbību un pieejamību, ar kuras palīdzību 
ES iedzīvotājiem tiek nodrošināti svarīgi 
pakalpojumi, tostarp e-pārvaldes 
pakalpojumi. Tāpēc valsts pārvaldes 
iestādēm ir jānodrošina publisko 
komunikāciju tīklu integritāte un drošība. 
EEST iestādei ir jāpalīdz nodrošināt augsta 
elektronisko komunikāciju drošības 
pakāpe, cita starpā daloties pieredzē un 
sniedzot atzinumus, kā arī veicinot 
apmaiņu ar labāko praksi. Gan EEST 
iestādes, gan valsts pārvaldes iestāžu rīcībā 
ir jābūt to pienākumu pildīšanai 
vajadzīgajiem līdzekļiem, tostarp 
pilnvarām saņemt pietiekamu informāciju, 
lai varētu novērtēt tīklu vai pakalpojumu 
drošības pakāpi, kā arī iegūt visaptverošus 
un drošticamus datus par aktuāliem 
drošības incidentiem, kas ir būtiski 
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ietekmējuši tīklu vai pakalpojumu darbību. 
Ņemot vērā to, ka atbilstīgas drošības 
pakāpes veiksmīga izvēle nav vienreizējs 
pasākums, bet gan nepārtraukts 
īstenošanas, pārskatīšanas un 
atjaunināšanas process, ir jāpieprasa 
elektronisko komunikāciju tīklu 
nodrošinātājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem veikt pasākumus, lai 
aizsargātu to integritāti un drošību saskaņā 
ar novērtētajiem apdraudējumiem, ņemot 
vērā jaunākos sasniegumus šajā jomā.

ietekmējuši tīklu vai pakalpojumu darbību. 
Ņemot vērā to, ka atbilstīgas drošības 
pakāpes veiksmīga izvēle nav vienreizējs 
pasākums, bet gan nepārtraukts 
īstenošanas, pārskatīšanas un 
atjaunināšanas process, ir jāpieprasa 
elektronisko komunikāciju tīklu 
nodrošinātājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem veikt pasākumus, lai 
aizsargātu to integritāti un drošību 
proporcionāli novērtētajiem 
apdraudējumiem, ņemot vērā jaunākos 
sasniegumus šajā jomā.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Ja ir jāpanāk vienošanās par kopīgām 
drošības prasībām, Komisija ir jāpilnvaro
pieņemt tehniskus īstenošanas pasākumus, 
lai panāktu elektronisko komunikāciju tīklu 
un pakalpojumu pienācīgu drošības pakāpi 
iekšējā tirgū. EEST iestādei ir jāiesaistās 
piemērotu tehnisku un organizatorisku 
drošības pasākumu harmonizācijā, 
nodrošinot speciālistu ieteikumus. Valsts 
pārvaldes iestādēm ir jābūt pilnvarotām 
izdot saistošas instrukcijas par tehniskiem 
īstenošanas pasākumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi Pamatdirektīvai. Lai tās varētu 
veikt savus pienākumus, tām ir jābūt 
pilnvarotām veikt izmeklēšanu un uzlikt 
sodus noteikumu neievērošanas gadījumos.

(33) Ja ir jāpanāk vienošanās par kopīgām 
drošības prasībām, vienojoties ar valsts 
pārvaldes iestādēm Komisiju var pilnvarot 
pieņemt tehniskus īstenošanas pasākumus, 
lai panāktu elektronisko komunikāciju tīklu 
un pakalpojumu pienācīgu drošības pakāpi 
iekšējā tirgū, ja industrijas pašregulējošās 
iniciatīvas nav sasniegušas atbilstošu 
drošības līmeni iekšējā tirgū vienā vai 
vairākās dalībvalstīs. Ja tiek uzskatīts, ka 
ir vajadzīgi tehniski īstenošanas 
pasākumi, ir nepieciešama izmaksu 
atlīdzināšanas sistēma valsts līmenī.
Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūrai (ENISA) ir jāiesaistās piemērotu 
tehnisku un organizatorisku drošības 
pasākumu harmonizācijā, nodrošinot 
speciālistu ieteikumus. Valsts pārvaldes 
iestādēm ir jābūt pilnvarotām izdot 
saistošas instrukcijas par tehniskiem 
īstenošanas pasākumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi Pamatdirektīvai. Lai tās varētu 
veikt savus pienākumus, tām ir jābūt 
pilnvarotām veikt izmeklēšanu un uzlikt 
sodus noteikumu neievērošanas gadījumos.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai tirgus dalībnieki varētu rēķināties 
ar noteiktību regulatīvo nosacījumu jomā, 
jānosaka laika limits tirgus analīzes 
veikšanai. Ir svarīgi veikt regulāras tirgus 
analīzes pieņemamā un piemērotā termiņā. 
Nosakot šo termiņu, ir jāņem vērā tas, vai 
iepriekš ir veikta konkrētā tirgus analīze un 
vai par to ir pienācīgi paziņots. Ja valsts 
pārvaldes iestāde neveic tirgus analīzi 
noteiktajā termiņā, tas var apdraudēt 
iekšējo tirgu, un parastās noteikumu 
neizpildes procedūras var laikus neradīt 
vēlamo efektu. Tāpēc Komisijai ir jābūt 
iespējai pieprasīt, lai EEST iestāde palīdz 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei pildīt 
tās uzdevumus un jo īpaši izdod atzinumu, 
iekļaujot pasākumu projektu, konkrētā 
tirgus analīzi un atbilstīgos pienākumus, 
kurus pēc tam varētu uzlikt Komisija.

(36) Lai tirgus dalībnieki varētu rēķināties 
ar noteiktību regulatīvo nosacījumu jomā, 
jānosaka laika limits tirgus analīzes 
veikšanai. Ir svarīgi veikt regulāras tirgus 
analīzes pieņemamā un piemērotā termiņā. 
Nosakot šo termiņu, ir jāņem vērā tas, vai 
iepriekš ir veikta konkrētā tirgus analīze un 
vai par to ir pienācīgi paziņots. Ja valsts 
pārvaldes iestāde neveic tirgus analīzi 
noteiktajā termiņā, tas var apdraudēt 
iekšējo tirgu, un parastās noteikumu 
neizpildes procedūras var laikus neradīt 
vēlamo efektu. Tāpēc Komisijai, 
vienojoties ar VPI, var būt iespēja 
pieprasīt, lai EEST iestāde palīdz 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei pildīt 
tās uzdevumus un jo īpaši izdod atzinumu, 
iekļaujot pasākumu projektu, konkrētā 
tirgus analīzi un atbilstīgos pienākumus, 
kurus pēc tam varētu uzlikt Komisija.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Novēršot Eiropas mēroga juridiskos 
un administratīvos šķēršļus vispārējām 
atļaujām vai tiesībām izmantot spektru vai 
numurus, ir jāveicina tehnoloģiju un 
pakalpojumu attīstība un jāpanāk spraigāka 
konkurence. Kaut gan radiofrekvenču 
pieejamības un efektīvas izmantošanas 
tehnisko nosacījumu koordinēšana tiek 

(53) Novēršot Eiropas mēroga juridiskos 
un administratīvos šķēršļus vispārējām 
atļaujām vai tiesībām izmantot spektru vai 
numurus, ir jāveicina tehnoloģiju un 
pakalpojumu attīstība un jāpanāk spraigāka 
konkurence. Kaut gan radiofrekvenču 
pieejamības un efektīvas izmantošanas 
tehnisko nosacījumu koordinēšana tiek 
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organizēta saskaņā ar Radiofrekvenču 
spektra lēmumu, iekšējā tirgus mērķu 
sasniegšanai var būt nepieciešams arī 
koordinēt vai harmonizēt atlases 
procedūras un nosacījumus, kas 
piemērojami tiesībām un atļaujām 
konkrētās frekvenču joslās, numuru 
izmantošanas tiesībām un vispārējām 
atļaujām. Tas jo īpaši attiecas uz 
elektronisko komunikāciju pakalpojumiem, 
ko piedāvā iekšējā tirgū vai kam piemīt 
pārrobežu pakalpojumu potenciāls, 
piemēram, satelītu pakalpojumi, kuru 
attīstību traucētu dalībvalstīs pastāvošās 
atšķirības spektra piešķiršanā. Tāpēc 
Komisijai ir jābūt iespējai ar Komunikāciju 
komitejas palīdzību pieņemt tehniskos 
īstenošanas pasākumus šādu mērķu 
sasniegšanai, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu. Komisijas pieņemtajos 
īstenošanas pasākumos var pieprasīt, ka 
dalībvalstīm spektra un/vai numuru 
izmantošanas tiesības ir jādara pieejamas 
visā to teritorijā un vajadzības gadījumā 
jāanulē citas valstī spēkā esošas 
izmantošanas tiesības. Šādos gadījumos 
dalībvalstis nedrīkst piešķirt jaunas tiesības 
izmantot attiecīgo frekvenču joslu vai 
numuru sēriju, piemērojot valsts 
procedūras.

organizēta saskaņā ar Radiofrekvenču 
spektra lēmumu, iekšējā tirgus mērķu 
sasniegšanai var būt nepieciešams arī 
koordinēt vai harmonizēt atlases 
procedūras un nosacījumus, kas 
piemērojami tiesībām un atļaujām 
konkrētās frekvenču joslās, numuru 
izmantošanas tiesībām un vispārējām 
atļaujām. Tas jo īpaši attiecas uz 
elektronisko komunikāciju pakalpojumiem, 
ko piedāvā iekšējā tirgū vai kam piemīt 
pārrobežu pakalpojumu potenciāls, 
piemēram, satelītu pakalpojumi, kuru 
attīstību traucētu dalībvalstīs pastāvošās 
atšķirības spektra piešķiršanā, kā arī ES un 
trešās valstīs pastāvošās atšķirības spektra 
piešķiršanā, ņemot vērā lēmumus, ko 
pieņēmušas ar spektra pārvaldību saistītas 
starptautiskas organizācijas, piemēram, 
piemēram, Starptautiskā 
telekomunikāciju apvienība (STA) un 
Eiropas Pasta un telekomunikāciju 
iestāžu konference (EPTK). Tāpēc 
Komisijai ir jābūt iespējai ar Komunikāciju 
komitejas palīdzību pieņemt tehniskos 
īstenošanas pasākumus šādu mērķu 
sasniegšanai, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu. Komisijas pieņemtajos 
īstenošanas pasākumos var pieprasīt, ka 
dalībvalstīm spektra un/vai numuru 
izmantošanas tiesības ir jādara pieejamas 
visā to teritorijā un vajadzības gadījumā 
jāanulē citas valstī spēkā esošas 
izmantošanas tiesības. Šādos gadījumos 
dalībvalstis nedrīkst piešķirt jaunas tiesības 
izmantot attiecīgo frekvenču joslu vai 
numuru sēriju, piemērojot valsts 
procedūras.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
1. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo direktīvu izveido elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu, elektronisko 
komunikāciju tīklu, saistītu iekārtu un 
saistītu pakalpojumu, kā arī konkrētu, ar 
termināliekārtām saistītu aspektu 
saskaņotu regulējumu. Tajā nosaka valsts 
pārvaldes iestāžu uzdevumus un izveido 
procedūru kopumu, lai nodrošinātu tiesiskā 
regulējuma saskaņotu piemērošanu visā 
Kopienā.”

1.  Ar šo direktīvu izveido elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu, elektronisko 
komunikāciju tīklu, saistītu iekārtu un 
saistītu pakalpojumu saskaņotu 
regulējumu. Tajā nosaka valsts pārvaldes 
iestāžu uzdevumus un izveido procedūru 
kopumu, lai nodrošinātu tiesiskā 
regulējuma saskaņotu piemērošanu visā 
Kopienā.”

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
2. pants – s punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud radionavigācijas pakalpojuma vai 
citu drošības pakalpojumu nodrošināšanu 
vai kas citādi nopietni pasliktina, traucē vai 
vairākkārt pārtrauc radiosakaru 
pakalpojumu, kurš nodrošināts saskaņā ar 
piemērojamajiem Kopienas vai valsts 
tiesību aktiem.”

(s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud radionavigācijas pakalpojuma vai 
citu drošības pakalpojumu nodrošināšanu 
vai kas citādi nopietni pasliktina, traucē vai 
vairākkārt pārtrauc radiosakaru 
pakalpojumu, kurš nodrošināts saskaņā ar 
piemērojamajiem starptautiskajiem,
Kopienas vai valsts tiesību aktiem.”

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
2. pants – s punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud radionavigācijas pakalpojuma vai 
citu drošības pakalpojumu nodrošināšanu 
vai kas citādi nopietni pasliktina, traucē vai 
vairākkārt pārtrauc radiosakaru 
pakalpojumu, kurš nodrošināts saskaņā ar 

(s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud radionavigācijas pakalpojuma vai 
citu drošības pakalpojumu nodrošināšanu 
vai kas citādi nopietni pasliktina, traucē vai 
vairākkārt pārtrauc radiosakaru 
pakalpojumu, kurš nodrošināts saskaņā ar 
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piemērojamajiem Kopienas vai valsts 
tiesību aktiem.”

piemērojamajiem Kopienas vai valsts 
tiesību aktiem, kā arī valstu 
radiofrekvenču plāniem.”

Pamatojums

Ņemot vērā būtiskās traucējumu problēmas, kas rodas gan apraides, gan divvirzienu 
(uztveršanas un pārraidīšanas) pakalpojumu sniegšanā, ir svarīgi digitālās apraides 
pakalpojumiem nodrošināt aizsardzību pret kaitīgajiem traucējumiem atbilstoši starptautiski 
atzītiem radiofrekvenču plāniem un it īpaši ITU Ženēvas plānam (GE-O6). Tādēļ jāizdara 
grozījumi “kaitīgu traucējumu” definīcijā.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kas nodrošina elektronisko komunikāciju 
tīklus vai pakalpojumus, sniedz visu 
informāciju, ieskaitot finanšu informāciju, 
kura nepieciešama valsts pārvaldes 
iestādēm, lai tās varētu panākt atbilstību šīs 
direktīvas un īpašo direktīvu noteikumiem 
vai saskaņā ar tām pieņemtiem lēmumiem. 
Šiem uzņēmumiem pieprasa sniegt arī 
informāciju par tīklu vai pakalpojumu 
turpmāku attīstību, kas varētu ietekmēt 
vairumtirdzniecības pakalpojumus, kas ir 
pieejami konkurentiem. Minētie 
uzņēmumi pēc pieprasījuma nekavējoties 
sniedz šādu informāciju, ievērojot valsts 
pārvaldes iestādes norādītos termiņus un 
detalizētības pakāpi. Valsts pārvaldes 
iestādes pieprasītā informācija ir samērīga 
ar iestādes veicamo uzdevumu. Valsts 
pārvaldes iestāde norāda iemeslus, kas 
pamato informācijas pieprasījumu.”

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kas nodrošina elektronisko komunikāciju 
tīklus vai pakalpojumus, sniedz visu 
informāciju, ieskaitot finanšu informāciju, 
kura nepieciešama valsts pārvaldes 
iestādēm, lai tās varētu panākt atbilstību šīs 
direktīvas un īpašo direktīvu noteikumiem 
vai saskaņā ar tām pieņemtiem lēmumiem. 
Minētie uzņēmumi pēc pieprasījuma 
nekavējoties sniedz šādu informāciju,
ievērojot valsts pārvaldes iestādes 
norādītos termiņus un detalizētības pakāpi. 
Valsts pārvaldes iestādes pieprasītā 
informācija ir samērīga ar iestādes veicamo 
uzdevumu. Valsts pārvaldes iestāde norāda 
iemeslus, kas pamato informācijas 
pieprasījumu, un ņem vērā Kopienas un 
valsts tiesību aktus par uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti.
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Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis neparedz nosacījumus 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniegšanai, ko veic cita dalībvalsts.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Divu mēnešu laikposmā, kas minēts 
4. punktā, Komisija var pieņemt lēmumu, 
ar ko attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa anulēt pasākuma projektu. 
Komisija pirms lēmuma pieņemšanas 
maksimāli ņem vērā EEST iestādes 
atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar Regulas 
[…/EK] 5. pantu. Šim lēmumam pievieno 
sīki izstrādātu un objektīvu analīzi par to, 
kāpēc Komisija uzskata, ka pasākuma 
projektu nevajadzētu pieņemt, pievienojot 
konkrētus priekšlikumus par pasākuma 
projekta grozīšanu.

5. Divu mēnešu laikposmā, kas minēts 
4. punktā, Komisija var sniegt ieteikumu
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei anulēt 
pasākuma projektu. Komisija pirms 
lēmuma pieņemšanas maksimāli ņem vērā 
EEST iestādes atzinumu, kas iesniegts 
saskaņā ar Regulas […/EK] 5. pantu. Šim 
ieteikumam pievieno sīki izstrādātu un 
objektīvu analīzi par to, kāpēc Komisija 
uzskata, ka pasākuma projektu nevajadzētu 
pieņemt, pievienojot konkrētus 
priekšlikumus par pasākuma projekta 
grozīšanu.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija trīs mēnešu laikā saskaņā ar 6. Ja Komisija trīs mēnešu laikā saskaņā ar 
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5. punktu izdod lēmumu, ar ko attiecīgajai 
valsts pārvaldes iestādei pieprasa anulēt 
pasākuma projektu, valsts pārvaldes iestāde 
groza vai anulē minēto pasākuma projektu. 
Ja pasākuma projektu groza, valsts 
pārvaldes iestāde organizē sabiedrisku 
apspriešanu saskaņā ar 6. pantā minētajām 
procedūrām, un saskaņā ar 3. punkta 
noteikumiem atkārtoti paziņo Komisijai 
grozīto pasākuma projektu.

5. punktu sniedz ieteikumu attiecīgajai 
valsts pārvaldes iestādei anulēt pasākuma 
projektu, valsts pārvaldes iestāde groza vai 
anulē minēto pasākuma projektu. Ja 
pasākuma projektu groza, valsts pārvaldes 
iestāde organizē sabiedrisku apspriešanu 
saskaņā ar 6. pantā minētajām procedūrām, 
un saskaņā ar 3. punkta noteikumiem 
atkārtoti paziņo Komisijai grozīto 
pasākuma projektu.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja pasākuma projekts ir grozīts saskaņā 
ar 6. punktu, Komisija var pieņemt 
lēmumu, ar ko valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa konkrētā termiņā uzlikt īpašu 
pienākumu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 9. līdz 13. pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu. 
Šādi rīkojoties, Komisija īsteno tos pašus 
politikas mērķus, kas valsts pārvaldes 
iestādēm noteikti 8. pantā. Komisija 
maksimāli ņem vērā EEST iestādes 
atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Regulas […/EK] 6. pantu, jo īpaši sīki 
izstrādājot uzliekamā pienākuma vai 
pienākumu aprakstu.

svītrots

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
7.a pants – 2. punkts



AD\724548LV.doc 20/37 PE404.823v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

svītrots

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
8. pants – 4. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) nodrošinot sadarbību starp 
uzņēmumiem, kas nodrošina 
elektroniskās komunikācijas tīklus, un 
nozarēm, kuras ir ieinteresētas likumīga 
satura aizsardzībā un veicināšanā 
elektroniskās komunikācijas tīklos un 
pakalpojumos.

Pamatojums

Ir atbilstoši saskaņošanas uzdevumu uzticēt Eiropas Elektronisko sakaru iestādei vai 
saskaņošanas struktūrai, kas būs tās vietā, lai nodrošinātu elektroniskās komunikācijas 
pakalpojumu operatoru sadarbību autortiesību pārkāpumu jomā, kuri vēršas plašumā. 

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis savā teritorijā nodrošina 
elektronisko komunikāciju pakalpojumiem 
izmantoto radiofrekvenču pilnvērtīgu 

1. Dalībvalstis savā teritorijā nodrošina 
elektronisko komunikāciju pakalpojumiem 
izmantoto radiofrekvenču pilnvērtīgu 
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pārvaldību saskaņā ar 8. pantu. Tās 
nodrošina to, ka valsts pārvaldes iestādes, 
kuru pārziņā ir šādu radiofrekvenču 
sadalījums un piešķīrums, rīkojas, 
pamatojoties uz objektīviem, 
pārredzamiem, nediskriminējošiem un 
samērīgiem kritērijiem.

pārvaldību saskaņā ar 8. pantu. Tās 
nodrošina to, ka valsts pārvaldes iestādes, 
kuru pārziņā ir šādu radiofrekvenču 
sadalījums un piešķīrums, rīkojas, 
pamatojoties uz objektīviem, 
pārredzamiem, nediskriminējošiem un 
samērīgiem kritērijiem, un ka 
radiofrekvenču spektra piešķīrums un 
sadalījums, ko veic VPI, nodrošina 
efektīvu konkurenci, ņemot vērā attiecīgo 
valstu frekvenču plānus un ar 
radiofrekvenču spektra pārvaldību saistītu 
starptautisku organizāciju iepriekš 
pieņemtus lēmumus.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veicina radiofrekvenču 
izmantošanas harmonizāciju visā Kopienā 
atbilstīgi vajadzībai nodrošināt to faktisku 
un efektīvu izmantošanu un saskaņā ar 
Lēmumu Nr. 676/2002/EK 
(Radiofrekvenču spektra lēmums).

2. Dalībvalstis pēc iespējas veicina 
radiofrekvenču izmantošanas 
harmonizāciju visā Kopienā atbilstīgi 
vajadzībai nodrošināt to faktisku un 
efektīvu izmantošanu un saskaņā ar 
Lēmumu Nr. 676/2002/EK 
(Radiofrekvenču spektra lēmums), ņemot 
vērā attiecīgo valstu frekvences plānus un 
ar radiofrekvenču spektra pārvaldību 
saistītu starptautisku organizāciju iepriekš 
pieņemtus lēmumus.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
9. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) novērstu konkurences kropļojumus.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ievērotu ierobežojumu, kas noteikts 
saskaņā ar 4. punktu.

(d) ievērotu ierobežojumu, kas noteikts 
saskaņā ar 4. punktu, tostarp 
ierobežojumus, lai nodrošinātu kultūras 
un plašsaziņas līdzekļu politikas mērķu 
izplatīšanu, piemēram, kultūras un valodu 
dažādību, kā arī plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
9. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu, būtību un spēkā esamību 
visiem ierobežojumiem, kas paredzēti tādu 
kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas 
mērķu veicināšanai kā kultūras un valodu 
daudzveidība un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisms, saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 34
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Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
9.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi 
bez valsts pārvaldes iestādes iepriekšējas 
piekrišanas var nodot vai iznomāt citiem 
uzņēmumiem individuālās tiesības 
izmantot radiofrekvences joslās, attiecībā 
uz kurām šāda tiesību nodošana vai 
iznomāšana ir atļauta atbilstīgi 9.c pantam 
pieņemtajos īstenošanas pasākumos.

1.Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi 
ar valsts pārvaldes iestādes iepriekšēju 
piekrišanu var nodot vai iznomāt citiem 
uzņēmumiem individuālās tiesības 
izmantot radiofrekvences joslās, attiecībā 
uz kurām šāda tiesību nodošana vai 
iznomāšana ir atļauta atbilstīgi 9.c pantam 
pieņemtajos īstenošanas pasākumos.

Arī attiecībā uz citām joslām dalībvalstis 
var paredzēt uzņēmumiem noteikumu par 
individuālo radiofrekvenču izmantošanas 
tiesību nodošanu vai iznomāšanu citiem 
uzņēmumiem.

Arī attiecībā uz citām joslām dalībvalstis 
ar iepriekšēju valsts pārvaldes iestāžu 
piekrišanu var paredzēt uzņēmumiem 
noteikumu par individuālo radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību nodošanu vai 
iznomāšanu citiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
9.c pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu iekšējā tirgus attīstību, šā 
panta principu īstenošanai Komisija var 
pieņemt piemērotus īstenošanas 
pasākumus, lai:

Lai veicinātu iekšējā tirgus attīstību, šā 
panta principu īstenošanai Komisija, 
vienojoties ar VPI, var ieteikt piemērotus 
īstenošanas pasākumus, lai:

(a) harmonizētu to joslu noteikšanu, kuru 
izmantošanas tiesības uzņēmumi var nodot 
vai iznomāt viens otram;

(a) harmonizētu to joslu noteikšanu, kuru 
izmantošanas tiesības uzņēmumi var nodot 
vai iznomāt viens otram;

(b) harmonizētu nosacījumus, kas saistīti ar 
šādām tiesībām, un nosacījumus, 
procedūras, limitus, ierobežojumus, 
anulēšanu un pārejas pasākumus, kas 
piemērojami šādai nodošanai vai 
iznomāšanai;

(b) harmonizētu nosacījumus, kas saistīti ar 
šādām tiesībām, un nosacījumus, 
procedūras, limitus, ierobežojumus, 
anulēšanu un pārejas pasākumus, kas 
piemērojami šādai nodošanai vai 
iznomāšanai;

(c) harmonizētu īpašos pasākumus godīgas 
konkurences nodrošināšanai individuālo 

(c) harmonizētu īpašos pasākumus godīgas 
konkurences nodrošināšanai individuālo 
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tiesību nodošanas gadījumā; tiesību nodošanas gadījumā;
(d) paredzētu izņēmumu no pakalpojumu 
vai tehnoloģiju neitralitātes principa, kā arī 
atbilstīgi 9. panta 3. un 4. punktam 
saskaņotu darbības jomu un būtību visiem 
tiem izņēmumiem no šā principa, kuru 
mērķis nav kultūras un valodu 
daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisma veicināšana.

(d) paredzētu izņēmumu no pakalpojumu 
vai tehnoloģiju neitralitātes principa, kā arī 
saskaņotu darbības jomu un būtību visiem 
tiem izņēmumiem no šā principa. Visiem 
izņēmumiem jāatbilst 9. panta 3. un 
4. punktam.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis atbalsta numerācijas 
[numuru piešķiršanas] harmonizāciju 
Kopienā, ja tas ir vajadzīgs, lai sekmētu 
iekšējā tirgus darbību un veicinātu visu 
Eiropu aptverošu pakalpojumu izveidi. 
Komisija šajā jomā var veikt piemērotus 
tehniskus īstenošanas pasākumus, kas var 
ietvert tarifa principu ieviešanu attiecībā 
uz konkrētiem numuriem vai numuru 
sērijām. Īstenošanas pasākumos EEST 
iestādei var paredzēt konkrētus 
pienākumus šo pasākumu piemērošanā.

2. Dalībvalstis atbalsta numerācijas 
[numuru piešķiršanas] harmonizāciju 
Kopienā, ja tas ir vajadzīgs, lai sekmētu 
iekšējā tirgus darbību un veicinātu visu 
Eiropu aptverošu pakalpojumu izveidi. 
Komisija, vienojoties ar VPI, šajā jomā 
var ieteikt piemērotus tehniskus 
īstenošanas pasākumus.

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
12. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja uzņēmumam, kas nodrošina 
elektronisko komunikāciju tīklus, saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem ir tiesības uzstādīt 
iekārtas uz, virs vai zem valsts īpašuma vai 
privātīpašuma, vai tas var izmantot 
procedūru īpašuma atsavināšanai vai 
izmantošanai, valsts pārvaldes iestādēm 
jābūt iespējai veicināt šādu iekārtu vai 
īpašuma, tostarp ievadu ēkās, stabu, 
antenu, kabeļu kanalizācijas, kabeļu aku un 
ārtelpu sadales punktu, koplietošanu.

1. Ja uzņēmumam, kas nodrošina 
elektronisko komunikāciju tīklus, saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem ir tiesības uzstādīt 
iekārtas uz, virs vai zem valsts īpašuma vai 
privātīpašuma, vai tas var izmantot 
procedūru īpašuma atsavināšanai vai 
izmantošanai, valsts pārvaldes iestādēm 
jābūt iespējai veicināt šādu iekārtu vai 
īpašuma, tostarp ievadu ēkās, stabu, 
antenu, kabeļu kanalizācijas, kabeļu aku un 
ārtelpu sadales punktu, koplietošanu 
saskaņā ar attiecīgu un proporcionālu 
kompensāciju par godīgu tirgus cenu šo 
tiesību īpašniekiem.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pasākumi, ko valsts pārvaldes iestādes
veic saskaņā ar 1. punktu, ir objektīvi, 
pārredzami un samērīgi.”

3. Pasākumi, ko valsts pārvaldes iestādes 
veic saskaņā ar 1. punktu, ir objektīvi, 
pārredzami, nediskriminējoši un samērīgi, 
tie jāveic atbilstīgi procedūrai, kas 
noteikta 7. panta 4. punkta a) 
apakšpunktā.  

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
13.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kuri nodrošina publisko komunikāciju 
tīklus, veic visus vajadzīgos pasākumus, lai 

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kuri nodrošina publisko komunikāciju 
tīklus, veic atbilstošus pasākumus, lai 
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panāktu tādu tīklu integritāti, kura garantē 
pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību 
šajos tīklos.

panāktu tādu tīklu integritāti, kura garantē 
pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību 
šajos tīklos. Dalībvalstis nodrošina, ka 
valsts pārvaldes iestādes regulāri 
apspriežas ar uzņēmumiem, lai garantētu 
to, ka tiek veikti atbilstoši pasākumi, lai 
nodrošinātu drošību un integritāti.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
13.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu, kas izdots saskaņā ar 
Regulas […/EK] 4. panta 3. punkta 
b) apakšpunktu, var pieņemt attiecīgus 
tehniskus īstenošanas pasākumus, lai 
harmonizētu 1., 2. un 3. punktā minētos 
pasākumus, tostarp pasākumus, ar ko 
nosaka paredzēto paziņojumu apstākļus, 
veidu un piemērojamās procedūras. Šos 
īstenošanas pasākumus, kas paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
22. panta 3. punktā minēto procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ
Komisija var piemērot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

svītrots

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
13.b pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes ir pilnvarotas pieprasīt, 
lai uzņēmumi, kuri nodrošina publisko 

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes vajadzības gadījumā ir 
pilnvarotas pieprasīt, lai uzņēmumi, kuri 



AD\724548LV.doc 27/37 PE404.823v02-00

LV

komunikāciju tīklus vai sniedz publiski 
pieejamus elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus:

nodrošina publisko komunikāciju tīklus vai 
sniedz publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus:

Pamatojums

Ieteiktās izpildes pilnvaras – VPI saistošie norādījumi, drošības pārbades un prasība sniegt 
informāciju par tīkla operatoriem – ir papildu noteikumu ievērošanas slogs, kas jāsamazina, 
lai ilgtermiņā tās netraucētu jauno tehnoloģiju attīstībai tirgum.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
13.b pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina to, lai 
gadījumos, kad Komisija pieņem 
tehniskus īstenošanas pasākumus saskaņā 
ar 13.a panta 4. punktu, uzņēmumiem, 
kas nodrošina publiski pieejamus 
komunikāciju tīklus vai publiski 
pieejamus elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus, būtu pieejama izmaksu 
atlīdzināšanas sistēma.

Pamatojums

Ieteiktās izpildes pilnvaras – VPI saistošie norādījumi, drošības pārbades un prasība sniegt 
informāciju par tīkla operatoriem – ir papildu noteikumu ievērošanas slogs, kas jāsamazina, 
lai ilgtermiņā tās netraucētu jauno tehnoloģiju attīstībai tirgum.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 16. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu, kas iesniegts saskaņā 
ar Regulas […/EK] 7. pantu, pieņem 

4. Komisija, apspriedusies ar valsts 
pārvaldes iestādēm, pieņem lēmumu par 
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lēmumu par vairāku valstu tirgu 
norādīšanu.

vairāku valstu tirgu norādīšanu.

Šo lēmumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

Šo lēmumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
16. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu, kas izdots saskaņā ar 
Regulas […/EK] 6. pantu, var pieņemt 
lēmumu, ar ko valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa atzīt konkrētus uzņēmumus par 
tādiem, kam ir būtiska ietekme tirgū, un 
uzlikt šādi atzītajiem uzņēmumiem īpašos 
pienākumus saskaņā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 8. pantu un 9. līdz 13.a pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu. Šādi 
rīkojoties, Komisija īsteno tos pašus 
politikas mērķus, kas valsts pārvaldes 
iestādēm noteikti 8. pantā.

Komisija, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu, kas izdots saskaņā ar 
Regulas […/EK] 6. pantu, var ieteikt valsts 
pārvaldes iestādei atzīt konkrētus 
uzņēmumus par tādiem, kam ir būtiska 
ietekme tirgū, un uzlikt šādi atzītajiem 
uzņēmumiem īpašos pienākumus saskaņā 
ar Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 8. pantu un 9. līdz 13.a pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu. Šādi 
rīkojoties, Komisija īsteno tos pašus 
politikas mērķus, kas valsts pārvaldes 
iestādēm noteikti 8. pantā.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neierobežojot šīs direktīvas 9. pantu un 
Direktīvas 2002/20/EK (Atļauju 

1. Neierobežojot šīs direktīvas 9. pantu un 
Direktīvas 2002/20/EK (Atļauju 
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izsniegšanas direktīva) 6. un 8. pantu, ja 
Komisija konstatē, ka atšķirīga to valsts 
pārvaldes iestāžu regulēšanas uzdevumu 
īstenošana, kas konkrēti norādīti šajā 
direktīvā un īpašajās direktīvās, var radīt 
šķērsli iekšējam tirgum, Komisija var, 
maksimāli ņemot vērā EEST iestādes 
atzinumu, ja tāds pieejams, izdot ieteikumu 
vai lēmumu par šajā direktīvā un īpašajās 
direktīvās paredzēto noteikumu 
harmonizētu piemērošanu, lai turpinātu 
8. pantā izklāstīto mērķu īstenošanu.

izsniegšanas direktīva) 6. un 8. pantu, ja 
Komisija konstatē, ka atšķirīga to valsts 
pārvaldes iestāžu regulēšanas uzdevumu 
īstenošana, kas konkrēti norādīti šajā 
direktīvā un īpašajās direktīvās, var radīt
šķērsli iekšējam tirgum, Komisija var, 
maksimāli ņemot vērā EEST iestādes 
atzinumu, ja tāds pieejams, izdot ieteikumu 
vai lēmumu par šajā direktīvā un īpašajās 
direktīvās paredzēto noteikumu 
harmonizētu piemērošanu, lai turpinātu 
8. pantā izklāstīto mērķu īstenošanu.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minēto lēmumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

svītrots

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pasākumos, kas pieņemti atbilstīgi 
1. punktam, var paredzēt harmonizētu vai 
koordinētu pieeju šādiem jautājumiem:

svītrots

(a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp jaunu pakalpojumu regulēšana;
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(b) numerācijas, nominācijas un 
adresācijas [numuru, nosaukumu un 
adrešu piešķiršanas] jautājumi, tostarp 
numuru sērijas, numuru un identifikatoru 
saglabāšana, numuru un adrešu 
translācijas sistēmas un piekļuve 
„112” neatliekamās palīdzības 
dienestiem;
(c) ar patērētājiem saistīti jautājumi, 
tostarp elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu un iekārtu pieejamība 
galalietotājiem invalīdiem;
(d) grāmatvedības uzskaite regulēšanas 
vajadzībām.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 23. punkts
Direktīva 2002/21/EK (Pamatdirektīva)
21.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz sodus, kas piemērojami 
par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu šo sodu izpildi. Sodiem ir jābūt 
reāliem, samērīgiem un preventīviem.
Dalībvalstis vēlākais [grozošā tiesību aktu 
īstenošanas termiņš] paziņo šos 
noteikumus Komisijai un to nekavējoties 
informē par visiem turpmākajiem 
grozījumiem, kas skar šos noteikumus.”

Dalībvalstis paredz sodus, kas piemērojami 
par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu šo sodu izpildi. Sodiem ir jābūt 
atbilstošiem, efektīviem, samērīgiem un 
preventīviem. Dalībvalstis vēlākais 
[grozošā tiesību aktu īstenošanas termiņš] 
paziņo šos noteikumus Komisijai un to 
nekavējoties informē par visiem 
turpmākajiem grozījumiem, kas skar šos 
noteikumus.”

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
2. pants – 2. punkts
Direktīva 2002/19/EK (Piekļuves direktīva)
4. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Publisko komunikāciju tīklu operatoriem 
ir tiesības un — ja to pieprasa citi 
uzņēmumi, kas ir pilnvaroti tā rīkoties 
saskaņā ar Direktīvas 2002/20/EK (Atļauju 
izsniegšanas direktīva) 4. pantu, —
pienākums risināt sarunas par 
starpsavienojumu publiski pieejamu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniegšanai, lai nodrošinātu pakalpojumu 
sniegšanu un savietojamību visā Kopienā. 
Operatori piekļuvi un starpsavienojumu 
citiem uzņēmumiem piedāvā ar 
noteikumiem un nosacījumiem, kas ir 
saskanīgi ar pienākumiem, ko valsts 
pārvaldes iestāde uzlikusi, ievērojot 5., 6., 
7. un 8. pantu.”

1. Publisko komunikāciju tīklu operatoriem 
ir tiesības un — ja to pieprasa citi 
uzņēmumi, kas ir pilnvaroti tā rīkoties 
saskaņā ar Direktīvas 2002/20/EK (Atļauju 
izsniegšanas direktīva) 4. pantu, —
pienākums risināt sarunas par 
starpsavienojumu publiski pieejamu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniegšanai, lai nodrošinātu pakalpojumu 
sniegšanu un savietojamību visā Kopienā. 
Operatori piekļuvi un starpsavienojumu 
citiem uzņēmumiem piedāvā ar 
noteikumiem un nosacījumiem, kas ir 
saskanīgi ar pienākumiem, ko valsts 
pārvaldes iestāde uzlikusi, ievērojot 5., 6., 
7. un 8. pantu.” Tomēr starpsavienojuma 
noteikumi un nosacījumi nedrīkst radīt 
nepamatotus šķēršļus sadarbspējai.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
2. pants – 4. punkts
Direktīva 2002/19/EK (Piekļuves direktīva)
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ņemot vērā tirgus un tehnoloģijas 
attīstību, Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, lai grozītu I pielikumu. 
Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 14. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru. 
Šajā punktā minēto noteikumu 
sagatavošanā Komisijai var palīdzēt 
Eiropas Elektronisko sakaru tirgus 
iestāde (turpmāk tekstā — „EEST 
iestāde”).”

2. Ņemot vērā tirgus un tehnoloģijas 
attīstību, Komisija, apspriežoties ar valsts 
pārvaldes iestādēm iesaka īstenošanas 
pasākumus, lai grozītu I pielikumu.
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Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK (Piekļuves direktīva)
12. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a)  1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:
„(ba) noslēgt līgumus par radiosakaru 
piekļuves tīklu koplietošanu, iekļaujot 
attālākus un/vai nerentablākus rajonus, 
lai piedāvātu daudzveidīgu pakalpojumu 
izvēli un nodrošinātu piekļuvi tiem visu 
dalībvalstu visā teritorijā, sniedzot 
priekšrocības patērētājiem un labumu 
videi.”

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK (Piekļuves direktīva)
13.a pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja valsts pārvaldes iestāde plāno uzlikt 
pienākumu veikt funkcionālo nošķiršanu, 
tā iesniedz Komisijai pieprasījumu, kurā 
ietver:

2. Ja valsts pārvaldes iestāde plāno uzlikt 
pienākumu veikt funkcionālo nošķiršanu, 
tā iesniedz Komisijai paziņojumu, kurā 
ietver:

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
3. pants - 1. punkts
Direktīva 2002/20/EK (Atļauju izsniegšanas direktīva)
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piemēro arī šādu definīciju: 2. Piemēro arī šādas definīcijas:
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„vispārējā atļauja” ir tiesiskais regulējums, 
ko saskaņā ar šo direktīvu izveidojusi 
dalībvalsts, paredzot tiesības nodrošināt 
elektronisko komunikāciju tīklus vai 
pakalpojumus un nosakot nozarei 
specifiskus pienākumus, kas var attiekties 
uz visiem vai uz atsevišķiem elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
veidiem.”

„vispārējā atļauja” ir tiesiskais regulējums, 
ko saskaņā ar šo direktīvu izveidojusi 
dalībvalsts, paredzot tiesības nodrošināt 
elektronisko komunikāciju tīklus vai 
pakalpojumus un nosakot nozarei 
specifiskus pienākumus, kas var attiekties 
uz visiem vai uz atsevišķiem elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
veidiem.”

„globālie telekomunikāciju pakalpojumi”  
ir pārvaldīti biznesa datu un balss 
pakalpojumi daudznacionāliem 
uzņēmumiem, kas atrodas dažādās valstīs 
un nereti arī dažādos kontinentos, tie 
parasti ir pārrobežu pakalpojumi un 
Eiropā — visas Eiropas mēroga 
pakalpojumi.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
3. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/20/EK (Atļauju izsniegšanas direktīva)
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) 3. pantam pievieno šādu punktu:
"3.a Uz jaunajiem pasaules līmeņa 
telesakaru pakalpojumiem attiecas tikai 
vienkāršota paziņošanas procedūra, 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
darbības jomu īpaši reģistrējot kā 
„pasaules līmeņa telesakaru 
pakalpojumi.”

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts 
Direktīva 2002/20/EK (Atļauju izsniegšanas direktīva)
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) novērstu nopietnus apdraudējumus vai 
kaitīgus traucējumus  vai

(a) novērstu nopietnus apdraudējumus vai 
kaitīgus traucējumus, novērstu 
konkurences izkropļojumus vai

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK (Atļauju izsniegšanas direktīva)
5.pants – 2.punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neierobežojot īpašos kritērijus, ko 
dalībvalstis iepriekš noteikušas, lai 
piešķirtu radiofrekvenču izmantošanas 
tiesības radio un televīzijas apraides satura 
pakalpojumu nodrošinātājiem vispārējo 
interešu mērķu īstenošanai saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, šādas 
izmantošanas tiesības piešķir ar objektīvu, 
pārredzamu, nediskriminējošu un samērīgu 
procedūru palīdzību un — attiecībā uz 
radiofrekvencēm — saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta noteikumiem. Turklāt procedūras 
ir atklātas, izņemot gadījumus, kad 
iespējams apliecināt, ka radiofrekvenču 
izmantošanas individuālo tiesību 
piešķiršana radio vai televīzijas apraides 
satura pakalpojumu nodrošinātājiem ir 
svarīga, lai izpildītu īpašu, dalībvalsts 
iepriekš noteiktu pienākumu, kas vajadzīgs 
vispārējo interešu mērķa sasniegšanai 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

Neierobežojot īpašos kritērijus, ko 
dalībvalstis iepriekš noteikušas, lai 
piešķirtu radiofrekvenču izmantošanas 
tiesības radio un televīzijas apraides satura 
pakalpojumu nodrošinātājiem vispārējo 
interešu mērķu īstenošanai saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, šādas 
izmantošanas tiesības piešķir ar objektīvu, 
pārredzamu, nediskriminējošu un samērīgu 
procedūru palīdzību un — attiecībā uz 
radiofrekvencēm — saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta noteikumiem. Turklāt procedūras 
ir atklātas, izņemot gadījumus, kad 
iespējams apliecināt, ka radiofrekvenču 
izmantošanas individuālo tiesību 
piešķiršana radio vai televīzijas apraides 
satura pakalpojumu nodrošinātājiem ir 
svarīga, lai izpildītu īpašu, dalībvalsts 
iepriekš noteiktu pienākumu, kas vajadzīgs 
vispārējo interešu mērķa sasniegšanai 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. 
Dalībvalstis publicē pamatojumus 
radiofrekvenču individuālas izmantošanas 
tiesību piešķiršanai.
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Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK (Atļauju izsniegšanas direktīva)
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis neierobežo piešķiramo 
izmantošanas tiesību skaitu, izņemot 
gadījumus, kad tas ir vajadzīgs, lai 
nodrošinātu radiofrekvenču efektīvu 
izmantošanu saskaņā ar 7. pantu.

5. Dalībvalstis neierobežo piešķiramo 
izmantošanas tiesību skaitu, izņemot 
gadījumus, kad tas ir vajadzīgs, lai 
nodrošinātu radiofrekvenču efektīvu 
izmantošanu saskaņā ar 7. pantu. Ir jāņem 
vērā mantotie ieguldījumi, arī ja 
pašreizējais īpašnieks ir pārņēmis 
mantoto tīklu no iepriekšējās PTT 
aģentūras, kā arī konkurences līmenis.

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK (Atļauju izsniegšanas direktīva)
6.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai sasniegtu 1. pantā izklāstītos mērķus, 
neierobežojot šīs direktīvas 5. panta 
2. punktu, Komisija var pieņemt 
īstenošanas pasākumus:

1. Lai sasniegtu 1. pantā izklāstītos mērķus, 
neierobežojot šīs direktīvas 5. panta 
2. punktu, Komisija, apspriežoties ar valsts 
pārvaldes iestādēm, iesaka īstenošanas 
pasākumus:

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK (Atļauju izsniegšanas direktīva)
6.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksimāli ņemot vērā EEST iestādes 
atzinumu, Komisija pieņem pasākumu tā 
uzņēmuma vai uzņēmumu atlasei, kam 

2. Maksimāli ņemot vērā EEST iestādes 
atzinumu, Komisija, apspriežoties ar VPI, 
iesaka pieņemt pasākumu tā uzņēmuma vai 
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jāizsniedz individuālas radiofrekvenču vai 
numuru izmantošanas tiesības. Pasākumā 
norāda laiku, kādā valsts pārvaldes 
iestādām jāizsniedz šādas tiesības. To 
veicot, Komisija rīkojas saskaņā ar 
14.a panta 2. punktā minēto procedūru.”

uzņēmumu atlasei, kam jāizsniedz 
individuālas radiofrekvenču vai numuru 
izmantošanas tiesības.

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
I PIELIKUMS – 3. punkts – g apakšpunkts
 Direktīva 2002/20/EK (Atļauju izsniegšanas direktīva)
Pielikums – A daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) Iekļauj šādu 19. punktu:
‘19. Atbilstība valsts pasākumiem, ar ko 
īsteno 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2001/29/EK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/48/EK.

svītrots
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