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ĪSS PASKAIDROJUMS

Ieteiktajai telekomunikāciju nozares tiesiskās sistēmas reformai jāveicina konkurence, 
investīciju drošība un elektronisko komunikāciju iekšējā tirgus konsolidācija, lai turpinātu 
liberalizācijas procesu. Turklāt jāņem vērā patērētāju aizsardzības, tīkla drošības un kultūras 
jautājumi.

Ņemot vērā ārkārtīgi strauji mainīgo tirgu un telekomunikāciju nozares straujo attīstību, 
jāizvēlas elastīga pieeja, kas spēj pielāgoties turpmākajai attīstībai.

Turklāt vajadzīgas drošas nākotnes perspektīvas attiecībā uz ierosinātās tiesiskās sistēmas 
piemērotību jaunās paaudzes tīkliem (JPT). Saistībā ar to tieši JPT platjoslas tīklu 
infrastruktūru izveide ir izvietojuma un konkurences politikas problēma, kur uzņēmumiem ir 
jānodrošina augtas pakāpes plānošanas un tiesiskā drošība. Valsts pārvaldes iestādēm dotā 
iespēja sakārtot tādu iekārtu kā stabu, vadu un ēku koplietošanu veicina ieguldījumus optisko 
šķiedru tīklos un piekļuvi jauniem tirgus dalībniekiem. Lēmuma pieņemšanas procesā 
jāievēro pasākumu samērība un ekonomiskums. Turklāt tīklu izveidi var veicināt risku un 
izmaksu dalīšana. Veidojot tirgus definīcijas, var noskaidrot arī to, vai ārpus valsts teritorijas 
esošie ģeogrāfiskie apgabali ir konkurētspējīgi, lai varētu veikt atbilstīgu regulējumu 
samazināšanu.

Iepriekš jau vairākkārt ir konstatēts, ka ir nepieciešamas pastiprinātas saskaņošanas sistēmas, 
kuras pārsniedz valsts teritoriju. Tomēr šādas sistēmas vajadzētu veidot, pamatojoties uz jau 
esošām un stabilām struktūrām, un izmantot to iespējas mūsdienīgāk un efektīvāk. Tādēļ 
jāizveido valsts pārvaldes iestāžu tīkls, kas īsteno valsts līmenī neatrisināmus uzdevumus.
Turpretī lielāka centralizācija Kopienas līmenī Eiropas iestādes veidā rada risku, ka atbilstīgi 
netiks ņemtas vērā valsts īpatnības. Šāda veida centrālo pārvaldes iestāžu nostiprināšanai 
attiecībā pret valsts pārvaldes iestādēm nav politiska vai ekonomiska pamata.

Turklāt jākonstatē, ka komitoloģijas procedūra nav piemērota tādu regulējumu noteikšanai vai 
grozīšanai, kuri skar telekomunikāciju tiesību nozīmīgus elementus. Tādēļ priekšlikumā 
atbilstīgi jāierobežo daudzviet noteiktās komitoloģijas procedūras.

Analizējot un definējot valsts tirgus apstākļus, valsts pārvaldēm jāspēj patstāvīgi īstenot 
attiecīgos samērīgos pasākumus noteiktās konkurences problēmas novēršanai. Direktīvas
priekšlikumā paredzētās Komisijas tiesības pieņemt galīgo lēmumu, tas ir, Komisijas iespēja 
pieprasīt, lai pārvaldes iestādes uzliek uzņēmumiem kādas īpašas saistības, ieviestu 
centralizētu Eiropas pārvaldību. Šī iejaukšanās iespēja slēpj rada risku, ka netiks pietiekami 
ievēroti valsts apstākļi un rīcības princips būs ,,viens izmērs der visiem”.

Ņemot vērā jaunos kritērijus Komisijas papildu veto tiesību piešķiršanā, vajadzētu izvēlēties 
samierinošāku pieeju, kad valsts pārvaldes iestāžu tīkls kā augstākā komiteja sākumā lemj par 
valsts pārvaldes iestādes pasākuma piemērotību.

Lai īstenotu mērķi panākt efektīvāku un vairāk uz tirgu vērstu frekvenču izkārtojumu, 
piešķirot frekvenču izmantošanas tiesības, vienmēr jāizvēlas tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes pieeja. To darot, jāņem vērā, ka frekvenču piešķiršana, izņemot stingri 
ierobežotus Eiropas mēroga dienestus, ir tikai dalībvalstu kompetencē, un, nosakot 
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sabiedriskas intereses mērķus, piemēram, plašsaziņas līdzekļu plurālismu, ir jābūt piesaistes 
iespējai noteiktām tehnoloģijām. Šo iemeslu dēļ direktīvas priekšlikumā dalībvalstīm ir jādod 
pietiekama rīcības brīvība noteikt izņēmumus no tehnoloģiju un pakalpojumu neitralitātes 
prasības, piemēram, radio vajadzībām.

Frekvenču tirdzniecība ir iespēja nodrošināt efektīvu un saimniecisku frekvenču izmantošanu, 
turklāt lēmuma pieņemšanā par frekvenču tirdzniecību ir jāiesaista valsts pārvaldes iestādes.
Dalībvalstu ziņā ir noteikt, vai un kādos apstākļos attiecībā uz radiofrekvencēm ir jāapsver 
pastiprināta tirgus pieeja, it īpaši frekvenču tirdzniecība.

Atbilstīgi jāievēro tādu starptautisko komiteju kā Eiropas Pasta un elektrosakaru pārvalžu 
konferences (CEPT), RRC un WRC lēmumi, lai nodrošinātu ES telekomunikāciju tiesību aktu 
atbilstību citiem frekvenču koordinācijas instrumentiem.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju 
kā atbildīgo komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Elektronisko komunikāciju nozare 
strauji attīstās, un to raksturo 
tehnoloģiski jauninājumi un ārkārtīgi 
dinamiski tirgi. Tik mainīgos tirgus un 
tehnoloģiju apstākļos regulāri jāpārbauda 
noteikumu precizitāte, lai cenu, 
pakalpojumu un infrastruktūru 
konkurence dotu vislielāko labumu. Lai 
arī turpmāk nodrošinātu ES iedzīvotāju 
pilnīgu sagatavotību līdzdalībai globālajā 
informācijas sabiedrībā, šīs direktīvas 
piemērošanas prioritātei jābūt 
jauninājumiem un nākamās paaudzes 
ātrdarbīgu tīklu izvēršanai, lai 
apmierinātu turpmāko klientu prasības 
pēc plašākām frekvenču joslām un 
daudzveidīgākiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 2
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Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Reglamentējošajiem noteikumiem 
jārisina jauno investīciju un jauninājumu 
problēmas, apzinoties nepieciešamību 
veicināt gan ieguldījumus jaudas 
palielināšanā un jaunas infrastruktūras 
izveidē, gan ilgtspējīgu konkurenci, lai 
patērētāju izvēli paplašinātu, nevis 
ierobežotu.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Komisija 2006. gada 20. marta 
paziņojumā „Atšķirību izlīdzināšana 
platjoslas pakalpojumu jomā” atzina, ka 
Eiropas dažādos reģionos piekļuve 
ātrdarbīgiem platjoslas pakalpojumiem ir 
atšķirīga. Turklāt komerciāli stimuli 
ieguldīt platjoslas sakaru attīstīšanā 
apvidos, kur patlaban ir nepietiekams 
platjoslas pieslēgums, bieži vien izrādās 
nepietiekami. Lai mazāk attīstītos 
reģionos nodrošinātu ieguldījumus 
platjoslu pakalpojumos un jaunās 
tehnoloģijās, šai direktīvai jāsaskan ar 
citām politikas jomām, piemēram, valsts 
atbalsta politiku, struktūrfondiem vai 
plašākiem rūpniecības politikas mērķiem.

Pamatojums

Reģionālo atšķirību novēršana attiecībā uz platjoslas pakalpojumu pieejamību un jaunajām 
tehnoloģijām ir jārisina arī ar spēkā esošo tiesību aktu palīdzību.

Grozījums Nr. 4



PE404.782v02-00 6/50 AD\725956LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai neradītu pretrunas ar iepriekš 
iegūtām tiesībām, ir jāparedz iespēja 
radiofrekvenču spektra lietotājiem brīvi 
izvēlēties pakalpojumus, kurus tie vēlas 
piedāvāt spektrā, uz ko attiecas pārejas 
pasākumi. Ir jāparedz iespēja pieļaut tādus 
izņēmumus no pakalpojumu neitralitātes 
principa, ar kuriem pieprasa nodrošināt 
konkrētu pakalpojumu, lai izpildītu skaidri 
noteiktus vispārējo interešu mērķus, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, vajadzība 
veicināt sociālo, reģionālo vai teritoriālo 
kohēziju, radiofrekvenču spektra 
neefektīvas izmantošanas novēršana, ja 
šādi izņēmumi ir vajadzīgi un samērīgi. 
Minēto mērķu vidū ir jābūt kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanai, kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem. Izņemot 
gadījumus, kad tas ir vajadzīgs dzīvības 
aizsardzībai, izņēmumi nedrīkst būt par 
cēloni konkrētu pakalpojumu ekskluzīvai 
izmantošanai, bet tikai piešķirt tiem 
prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā. Lai atļaujas turētājs 
varētu brīvi izvēlēties visefektīvākos 
līdzekļus, ar kuriem piedāvātā 
pakalpojuma saturu pārraidīt 
radiofrekvencēs, saturu nevajadzētu 
regulēt ar radiofrekvenču izmantošanas 
atļaujām.

(22) Lai neradītu pretrunas ar iepriekš 
iegūtām tiesībām, ir jāparedz iespēja 
radiofrekvenču spektra lietotājiem brīvi 
izvēlēties pakalpojumus, kurus tie vēlas 
piedāvāt spektrā, uz ko attiecas pārejas 
pasākumi. Ir jāparedz iespēja pieļaut tādus 
izņēmumus no pakalpojumu neitralitātes 
principa, ar kuriem pieprasa nodrošināt 
konkrētu pakalpojumu, lai izpildītu skaidri 
noteiktus vispārējo interešu mērķus, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, vajadzība 
veicināt sociālo, reģionālo vai teritoriālo 
kohēziju, radiofrekvenču spektra 
neefektīvas izmantošanas novēršana, ja 
šādi izņēmumi ir vajadzīgi un samērīgi. 
Minēto mērķu vidū ir jābūt kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanai, kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem. Izņemot 
gadījumus, kad tas ir vajadzīgs dzīvības 
aizsardzībai, izņēmumi nedrīkst būt par 
cēloni konkrētu pakalpojumu ekskluzīvai 
izmantošanai, bet tikai piešķirt tiem 
prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā.

Pamatojums

Kā atzīts Pamatdirektīvas 5. apsvērumā, dalījums starp pārraides un satura regulēšanu 
nedrīkst traucēt tam, lai tiktu ņemta vērā starp tiem pastāvošā saikne, jo īpaši, lai plašsaziņas 
līdzekļos garantētu viedokļu dažādību, kultūras daudzveidību un patērētāju aizsardzību. 
Tādēļ dalībvalstīm ir jāsaglabā iespēja piešķirt individuālās izmantošanas tiesības atkarībā 
no saistībām par konkrētos pakalpojumos sniedzamo saturu.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījuma 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. To darot, 
dalībvalstis var ņemt vērā apraides un 
profesionālo bezvadu mikrofonu sistēmu 
kulturālo nozīmi uz multividi pamatotos 
audio, video un tiešraides raidījumos;

Pamatojums

Apraides un plašsaziņas līdzekļu produkcija saistībā ar tādiem starptautiskiem kultūras 
pasākumiem kā olimpiskās spēles ir atkarīga no drošām pārraides frekvencēm. 

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījuma 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 

(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 
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elektronisko komunikāciju infrastruktūras 
ierīkošanu. 

elektronisko komunikāciju infrastruktūras 
ierīkošanu. Kabeļu kanalizācijas 
koplietošana ir jāpaplašina, lai tā aptvertu 
visus sabiedriskās infrastruktūras veidus 
(ūdens, notekūdeņu, elektrības, gāzes 
infrastruktūru), ar kuru palīdzību var 
izvērst elektronisko komunikāciju 
infrastruktūru, lai nodrošinātu vienādus 
konkurences apstākļus un uzlabotu 
iespējas izveidot alternatīvu 
infrastruktūru.

Pamatojums

Visu iespēju — ne tikai telekomunikāciju tirgū pārstāvētajiem uzņēmumiem piederošo 
cauruļvadu bet arī visas sabiedriskās infrastruktūras (elektrības, gāzes un notekūdeņu 
cauruļvadu) — izmantošanas izpēte palīdzēs veicināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus, 
dodot iespēju izstrādāt jaunu papildu infrastruktūru ar noteikumu, ka pieeja tai ir garantēta 
vairāk nekā vienam tirgus dalībniekam.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Telefonsakaru tīklu un 
pakalpojumu pārvaldību vēsturiski 
raksturo augsta līmeņa starptautiskā 
sadarbība, kura ir paredzēta, lai 
nodrošinātu tehnisko standartu 
saskaņotību un veicinātu savstarpēju 
savietojamību. Internetā ir panākta 
savstarpēja savietojamība, izmantojot 
atvērtus pasaules līmeņa standartus 
starptīklu maršrutēšanai, savukārt 
pakalpojumu izstrāde, izmantojot 
internetu, ir bijusi atkarīga no brīvības 
radīt jaunus tehniskos standartus un 
protokolus bez regulējošiem pasākumiem; 
šī brīvība ir devusi pamatu neparedzētam 
novatorismam informācijas sabiedrības 
pakalpojumu un citu, nekomerciālu, 
pakalpojumu radīšanā, dodot milzīgus 
tautsaimnieciskos un sociālos ieguvumus 
Eiropas iedzīvotājiem. Katra tehnisko 
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standartu izstrādes un saskaņošanas 
tradīcija ir attiecīgajā jomā devusi labumu 
sabiedrībai. Valstu pārvaldes iestādēm ir 
jāatzīst novatorisma un daudzveidības 
nozīme interneta protokolos un 
pakalpojumos, kā arī to, cik svarīgi ir 
pārāk neiejaukties ar regulatīviem 
pasākumiem, lai sasniegtu šos mērķus.

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādes nedrīkst izmantot pilnvaras, lai veicinātu saskaņotību elektronisko 
komunikāciju tīklos tādos veidos, kas apdraudētu novatorisma attīstību internetā.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Ir jāveicina investīcijas un 
konkurence, lai paplašinātu, nevis 
mazinātu patērētāju izvēli.

Pamatojums

Direktīvās ir skaidri jānorāda, ka nevar upurēt konkurenci investīciju labā, piemēram, ar 
atvieglotiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) Lai iekšējā tirgū turpinātos 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
un tīklu tirgu saplūšana, nākotnē ir ciešāk 
jākoordinē tiesiskā regulējuma 
instrumentu īstenošana.

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestāžu tīkls ir vispiemērotākais instruments Eiropas telekomunikāciju tirgus 
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problēmu risināšanai. 

Ar šo grozījumu mēģina šo atzinumu saskaņot ar atzinumu, kas iesniegts par ziņojumu 
attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas 
Elektronisko komunikāciju tirgus iestādi.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
45.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45a) Līdzšinējā iniciatīva veikt 
informācijas un pieredzes apmaiņu starp 
dalībvalstu valsts pārvaldes iestādēm, lai 
nodrošinātu tiesību aktu vienotu 
piemērošanu iekšējā tirgū, ir sevi 
attaisnojusi. Tādēļ ar kopīgas lēmumu 
pieņemšanas procedūru jācenšas uzlabot 
dalībvalstu valsts pārvaldes iestāžu 
sadarbība. Ņemot vērā daudzējādās 
problēmas, ar kurām saskaras dalībvalstu 
valsts pārvaldes iestādes, un bieži vien 
atšķirīgos tirgus nosacījumus dalībvalstīs, 
tikai viens risinājums, kura pamatā ir 
decentralizēti pieejamu kompetenču 
izmantošana, var būt piemērots, atbilstošs 
un saskaņots ar subsidiaritātes principu.

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestāžu tīkls ir vispiemērotākais instruments Eiropas telekomunikāciju tirgus 
problēmu risināšanai. 

Ar šo grozījumu mēģina šo atzinumu saskaņot ar atzinumu, kas iesniegts par ziņojumu 
attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas 
Elektronisko komunikāciju tirgus iestādi.

Grozījums Nr. 11



AD\725956LV.doc 11/50 PE404.782v02-00

LV

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
46.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46a) Jāizveido Elektronisko 
komunikāciju tirgu valsts pārvaldes 
iestāžu tīkls (Tīkls) un jānodrošina 
vajadzīgie darbinieki un aprīkojums, lai 
garantētu netraucētu kopīgo lēmumu 
pieņemšanas procedūru norisi. Eiropas 
Savienības finansējums ir vienīgais veids, 
kā nodrošināt kopējās lēmumu 
pieņemšanas neatkarību. Šajā sakarā 
sekretariātam tikai jāpiegādā kopējās 
struktūrvienības darbam nepieciešamais 
aprīkojums, bet pats nav iesaistīts valsts 
pārvaldes iestāžu lēmumu pieņemšanas 
procesā.

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestāžu tīkls ir vispiemērotākais instruments Eiropas telekomunikāciju tirgus 
problēmu risināšanai. 

Ar šo grozījumu mēģina šo atzinumu saskaņot ar atzinumu, kas iesniegts par ziņojumu 
attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas 
Elektronisko komunikāciju tirgus iestādi.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Lai panāktu vienlīdzīgu attieksmi, 
nevienu spektra lietotāju nedrīkst atbrīvot 
no pienākuma maksāt parastās nodevas 
vai maksājumus, kas paredzēti par spektra 
izmantošanu. 

Svītrots

Pamatojums

Dalībvalstīm joprojām jābūt iespējai saglabāt vai ieviest sistēmas gadījumos, kad pienākumu 
maksāt izmantošanas nodevu aizstāj ar pienākumu pildīt īpašus vispārēju interešu mērķus. 
Šādas sistēmas jau ir zināmas attiecībā uz virszemes apraides frekvencēm.
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Šo koncepciju būs grūti īstenot, piemēram, atbilstoši tai satelītuztvērēju īpašniekiem būs tie 
jāreģistrē, tādējādi liekot ievadīt un uzturēt miljoniem reģistrācijas datu. 

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
60.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60a) Veicot šajā direktīvā noteiktās 
darbības, jāņem vērā starptautisko un 
reģionālo organizāciju (piemēram, 
Starptautiskās Telekomunikāciju 
savienības (ITU) un Eiropas Pasta un 
telekomunikāciju administrāciju 
konferences (CEPT)) darbs pie 
radiofrekvenču pārvaldības, lai visā 
Kopienā nodrošinātu radiofrekvenču 
spektra efektīvu pārvaldību un tā 
izmantošanas saskaņošanu. Dalībvalstis 
un Komisija, īstenojot šo direktīvu, atzīst 
dalībvalstu noslēgto starptautisko 
nolīgumu saturu saskaņā ar ITU 
noteikumiem par radiosakariem.

Pamatojums

Nedrīkst nenovērtēt ITU nozīmi starptautiski saistošu noteikumu izstrādē, lai nodrošinātu 
efektīvu spektra un orbītas izmantošanu, pamatojoties uz efektīvu, racionālu un lietderīgu 
lietojumu. Lai nodrošinātu efektīvu frekvenču spektra izmantošanu, ir būtiski, lai operatori 
ievērotu reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas un saskaņošanas kārtību un paļaujas uz to 
atbilstoši Starptautiskās Telekomunikāciju savienības saistošajiem noteikumiem, tādējādi 
panākot tīkla vai sistēmas veiksmīgu saskaņošanu un izmantošanu.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) „saistītās iekārtas” ir iekārtas un 
aprīkojums, kas saistīts ar elektronisko 

(e) „saistītās iekārtas” ir iekārtas un 
aprīkojums, kas saistīts ar elektronisko 
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komunikāciju tīklu un/vai ar elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu un kas pieļauj 
un/vai atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu 
ar minētā tīkla un/vai pakalpojuma 
palīdzību, vai kam ir minētajām darbībām 
vajadzīgais potenciāls; tās ietver numuru 
vai adrešu translācijas sistēmas, nosacītās 
piekļuves sistēmas un elektroniskos 
programmu ceļvežus, kā arī fizisko 
infrastruktūru, piemēram, kabeļu 
kanalizāciju, stabus, ārtelpu sadales 
punktus un ēkas;

komunikāciju tīklu un/vai ar elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu un kas pieļauj 
un/vai atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu 
ar minētā tīkla un/vai pakalpojuma 
palīdzību, vai kam ir minētajām darbībām 
vajadzīgais potenciāls; tās ietver numuru 
vai adrešu translācijas sistēmas, nosacītās 
piekļuves sistēmas un elektroniskos 
programmu ceļvežus, kā arī fizisko 
infrastruktūru, piemēram, kabeļu 
kanalizāciju, tostarp to, kas paredzēta cita 
veida valsts un privātajai infrastruktūrai, 
piemēram, ūdenim, notekūdeņiem, gāzei 
un elektrībai, stabus, ārtelpu sadales 
punktus un ēkas;

Pamatojums

Visu iespēju — ne tikai telekomunikāciju tirgū pārstāvētajiem uzņēmumiem piederošo 
cauruļvadu bet arī visas sabiedriskās infrastruktūras (elektrības, gāzes un notekūdeņu 
cauruļvadu) — izmantošanas izpēte palīdzēs veicināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus, 
dodot iespēju izstrādāt jaunu papildu infrastruktūru ar noteikumu, ka pieeja tai ir garantēta 
vairāk nekā vienam tirgus dalībniekam.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – s apakšpunkts

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, 
tehniski traucē frekvenču kopīgu 
izmantošanu vai kas citādi var nopietni
pasliktināt, traucēt vai vairākkārt
pārtraukt radiosakaru pakalpojumu, kurš 
nodrošināts saskaņā ar piemērojamajiem
starptautiskajiem, Kopienas vai valsts 
tiesību aktiem.”

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jābūt iespējai piemērot ierobežojumus ne tikai tad, ja ir novēroti šādi 
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traucējumi, bet arī tad, ja ir aizdomas par šādiem kaitīgiem traucējumiem. Ņemot vērā 
būtiskos traucējumus, kas rodas gan apraides, gan divvirzienu (uztveršanas un pārraidīšanas) 
pakalpojumu sniegšanā, ir svarīgi nodrošināt aizsardzību pret kaitīgajiem traucējumiem 
atbilstoši starptautiski atzītiem radiofrekvenču plāniem un it īpaši ITU Ženēvas plānam (GE-
O6). Valstu tiesību sistēmās ir jāparedz frekvenču spektra kopīgas izmantošanas 
nodrošinājums.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/21/EK
3. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes savas pilnvaras īsteno 
neatkarīgi, objektīvi un pārredzami. Valsts 
pārvaldes iestādes nelūdz un neizpilda citu 
struktūru norādījumus par to, kā veikt 
ikdienas uzdevumus, kuri tām uzticēti 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar ko 
īsteno Kopienas tiesību aktus. Tikai 
pārsūdzības iestādes, kas izveidotas 
saskaņā ar 4. pantu, vai valsts tiesas ir 
pilnvarotas apturēt vai anulēt valsts 
pārvaldes iestāžu lēmumus.

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes savas pilnvaras īsteno 
neatkarīgi, objektīvi, pārredzami un 
savlaicīgi. Valsts pārvaldes iestādes nelūdz 
un neizpilda citu struktūru norādījumus par 
to, kā veikt ikdienas uzdevumus, kuri tām 
uzticēti saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar 
ko īsteno Kopienas tiesību aktus. Tikai 
pārsūdzības iestādes, kas izveidotas 
saskaņā ar 4. pantu, vai valsts tiesas ir 
pilnvarotas apturēt vai anulēt valsts 
pārvaldes iestāžu lēmumus.

Pamatojums

Valstu pārvaldes iestāžu nespēja laikus reaģēt, piemēram, saistībā ar tirgus analīzi, var 
traucēt konkurenci un novatorismu tirgū.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
3.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Iekļauj šādu pantu:

„3.a pants

Elektronisko komunikāciju tirgu valsts
pārvaldes iestāžu tīkls

Dalībvalstis kopīgi izveido Elektronisko 
komunikāciju tirgu valsts pārvaldes 
iestāžu tīklu (Tīkls) saskaņā ar Regulā 
Nr. [.../.../EC]1 noteikto kārtību. 
1 Regula, ar kuru izveido Eiropas Elektronisko 
komunikāciju tirgu valsts pārvaldes iestāžu tīklu.”

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, būs vajadzīgi attiecīgi grozījumi 
visā tekstā.)

Pamatojums

Eiropas Elektronisko komunikāciju tirgu iestāde jāaizstāj ar valsts pārvaldes iestāžu tīklu. 
Eiropas Elektronisko komunikāciju tirgus iestāde rada ievērojamu birokrātiju, ir pretrunā ar 
subsidiaritātes principu un ilgtermiņa mērķi aizstāt ex-ante regulējumu ar konkurences 
likumu, un turklāt liecina par neatkarības trūkumu. 

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valstī 
darbojas efektīvs mehānisms, lai jebkuram 
lietotājam vai uzņēmumam, kas nodrošina 
elektronisko komunikāciju tīklus un/vai 
pakalpojumus un ko ir ietekmējis valsts 
pārvaldes iestādes lēmums, būtu tiesības 
pārsūdzēt lēmumu pārsūdzības iestādē, kas 
ir neatkarīga no iesaistītajām pusēm. Šai 
iestādei, kas var būt tiesa, ir attiecīga 
lietpratība, lai tā varētu pildīt savas 
funkcijas. Dalībvalstis nodrošina to, ka tiek 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valstī 
darbojas efektīvs mehānisms, lai jebkuram 
lietotājam vai uzņēmumam, kas nodrošina 
elektronisko komunikāciju tīklus un/vai 
pakalpojumus un ko ir ietekmējis valsts 
pārvaldes iestādes lēmums, būtu tiesības 
pārsūdzēt lēmumu pārsūdzības iestādē, kas 
ir neatkarīga no iesaistītajām pusēm. Šai 
iestādei, kas var būt tiesa, ir attiecīga 
lietpratība, lai tā varētu pildīt savas 
funkcijas. Dalībvalstis nodrošina to, ka tiek 
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pienācīgi ņemti vērā lietas apstākļi un ka ir 
izveidots efektīvs pārsūdzības mehānisms.

pienācīgi ņemti vērā lietas apstākļi un ka ir 
izveidots efektīvs pārsūdzības mehānisms. 
Dalībvalstīm jāierobežo šādu pārsūdzību 
izskatīšanas laiks.

Pamatojums

Pašlaik pārsūdzības procesu var apturēt uz vairākiem gadiem, un tad jau ir par vēlu risināt 
sākotnējo problēmu.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kamēr nav zināms pārsūdzības rezultāts, 
valsts pārvaldes iestādes lēmums paliek 
spēkā, ja vien netiek noteikti pagaidu 
pasākumi. Pagaidu pasākumus var noteikt, 
ja ir steidzama vajadzība apturēt lēmuma 
darbību, lai nepieļautu būtisku un 
neatgriezenisku kaitējumu pusei, kura 
pieprasa šos pasākumus, un ja tas 
nepieciešams interešu līdzsvara 
nodrošināšanai.

Kamēr nav zināms pārsūdzības rezultāts, 
valsts pārvaldes iestādes lēmums paliek 
spēkā, ja vien netiek noteikti pagaidu 
pasākumi. Pagaidu pasākumus var noteikt 
tikai tad, ja ir steidzama vajadzība apturēt 
lēmuma darbību, lai nepieļautu būtisku un 
neatgriezenisku kaitējumu pusei, kura 
pieprasa šos pasākumus, un ja tas 
nepieciešams interešu līdzsvara 
nodrošināšanai.

Pamatojums

Jāpaskaidro, ka pagaidu pasākumus nevar noteikt citu iemeslu dēļ. 

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
4 pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis apkopo informāciju par 
pārsūdzību iemesliem, iesniegto 
pārsūdzību skaitu, pārsūdzības procesu 

3. Dalībvalstis apkopo informāciju par 
pārsūdzību iemesliem, iesniegto 
pārsūdzību skaitu, pārsūdzības procesu 
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ilgumu, to lēmumu skaitu, ar ko nosaka 
pagaidu pasākumus saskaņā ar 1. punktu, 
un šādu lēmumu pamatojumu. Dalībvalstis 
katru gadu šo informāciju nosūta Komisijai 
un Eiropas Elektronisko sakaru tirgus 
iestādei (turpmāk tekstā — „EEST 
iestāde”).

ilgumu, to lēmumu skaitu, ar ko nosaka 
pagaidu pasākumus saskaņā ar 1. punktu, 
un šādu lēmumu pamatojumu. Dalībvalstis 
katru gadu šo informāciju nosūta Komisijai 
un Tīklam.

Pamatojums

Eiropas Elektronisko komunikāciju tirgus iestāde jāaizstāj ar valsts pārvaldes iestāžu tīklu. 
Eiropas Elektronisko komunikāciju tirgus iestāde rada ievērojamu birokrātiju, ir pretrunā ar 
subsidiaritātes principu un ilgtermiņa mērķi aizstāt ex-ante regulējumu ar konkurences 
likumu, un turklāt liecina par neatkarības trūkumu. 

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/21/EK
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. Uzņēmumi sniedz arī 
savlaicīgas norādes par ievērojamiem 
iespējamiem tādu vairumtirdzniecības 
pakalpojumu ierobežojumiem, kādus tie 
nosaka konkurentiem. Ir jāievēro 
Kopienas un valstu tiesību aktos noteiktā 
komercnoslēpumu aizsardzība.
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Pamatojums

Tīklu vai pakalpojumu turpmāka attīstība bieži vien ir ārkārtīgi konfidenciāla, un, piespiežot 
uzņēmumus atklāt informāciju par attīstību, var apdraudēt novatorismu. Tomēr ir vēlama 
savlaicīga informācija par iespējamo ietekmi vairumtirdzniecības līmenī. Ir jābūt skaidrībai 
par to, ka ir jāievēro komercnoslēpumi.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
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. Attiecībā uz 4.a un 4.b punktā 
minētajiem pasākumiem un 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 
Tīkla 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.

Pamatojums

Jāizvēlas līdzsvarotāks risinājums: tā vietā, lai piešķirtu Komisijai galīga veto tiesības uz 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, jārīko regulatīvā apspriede par tiesiskās aizsardzības 
līdzekļa piemērotību un efektivitāti, iesaistot valsts pārvaldes iestādi, kura ierosina tiesiskās 
aizsardzības līdzekli, un valsts pārvaldes iestāžu tīklu. Visiem šīs apspriedes dalībniekiem 
pienācīgi jāņem vērā tirgus dalībnieku viedokļi, un tās mērķis ir nonākt pie kopēja viedokļa 
par vispiemērotāko un efektīvāko tiesiskās aizsardzības līdzekli. 

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Attiecībā uz 4.c punktā minētajiem 
pasākumiem Komisijas norāde par 
nopietnām šaubām ir sākums regulatīvai 
apspriedei starp valsts pārvaldes iestādi 
un Tīklu, lai noteiktu vispiemērotākos un 
efektīvākos pasākumus attiecīgās 
konkurences problēmas risināšanai, 
pienācīgi ņemot vērā tirgus dalībnieku 
viedokļus un šādu pasākumu atbilstību 
iekšējā tirgū. Minētā regulatīvā apspriede 
nekādā gadījumā nedrīkst būt ilgāka par 
4. punktā minētajiem diviem mēnešiem. 
Ja regulatīvās apspriedes noslēgumā Tīkls 
apstiprina pasākuma piemērotību ar divu 
trešdaļu balsu vairākumu, valsts 
pārvaldes iestāde drīkst īstenot pasākumu. 
Ja Tīkls šādu apstiprinājumu nesniedz, 
Komisija var paziņot par nopietnām 
šaubām ar lēmumu, kurā pieprasa, lai 
valsts pārvaldes iestāde anulē pasākuma 
projektu.
Valsts pārvaldes iestādei ir tiesības anulēt 
pasākuma projektu jebkurā regulatīvās 
apspriedes posmā.

Pamatojums

Jāizvēlas līdzsvarotāks risinājums: tā vietā, lai piešķirtu Komisijai galīga veto tiesības uz 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, jārīko regulatīvā apspriede par tiesiskās aizsardzības 
līdzekļa piemērotību un efektivitāti, iesaistot valsts pārvaldes iestādi, kura ierosina tiesiskās 
aizsardzības līdzekli, un valsts pārvaldes iestāžu tīklu. Visiem šīs apspriedes dalībniekiem 
pienācīgi jāņem vērā tirgus dalībnieku viedokļi, un tās mērķis ir nonākt pie kopēja viedokļa 
par vispiemērotāko un efektīvāko tiesiskās aizsardzības līdzekli. 

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija trīs mēnešu laikā saskaņā ar 
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.

6. Ja Komisija trīs mēnešu laikā saskaņā ar 
5. vai 5.a 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.

Pamatojums

Jāizvēlas līdzsvarotāks risinājums: tā vietā, lai piešķirtu Komisijai galīga veto tiesības uz 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, jārīko regulatīvā apspriede par tiesiskās aizsardzības 
līdzekļa piemērotību un efektivitāti, iesaistot valsts pārvaldes iestādi, kura ierosina tiesiskās 
aizsardzības līdzekli, un valsts pārvaldes iestāžu tīklu. Visiem šīs apspriedes dalībniekiem 
pienācīgi jāņem vērā tirgus dalībnieku viedokļi, un tās mērķis ir nonākt pie kopēja viedokļa 
par vispiemērotāko un efektīvāko tiesiskās aizsardzības līdzekli. 

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
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. 

Svītrots

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 



AD\725956LV.doc 21/50 PE404.782v02-00

LV

Regulas […/EK] 6. pantu, jo īpaši sīki 
izstrādājot uzliekamā pienākuma vai 
pienākumu aprakstu.

Pamatojums

Komisijas priekšlikums būtu nopietns precedents iekšējā tirgus tiesību aktos, jo ES iestāde 
aizvietotu valsts iestādes lēmumu. Tas pilnībā apdraud ES līguma pārbaužu un līdzsvara 
sistēmu, saskaņā ar kuru valsts iestādes īsteno Kopienas tiesību aktus atkarībā no Tiesas 
norādēm un iespējamām Komisijas pārkāpumu procedūrām.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7.a pants – 2. punkts

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

Pamatojums

Joprojām nav skaidrs, ko nozīmē 2. punktā minētie ,,nebūtiskie elementi”. Šādi ierosinātie 
,,īstenošanas pasākumi” var nopietni ietekmēt uzņēmumus finansiālā ziņā. Jebkādiem 
iespējamiem grozījumiem jāparedz pilnīga kontrole ES līmeņa likumdošanas procedūrā vai 
jāatstāj dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 8. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) pievieno šādu punktu:

„4.a Valsts pārvaldes iestāžu mērķis ir 
izveidot atbilstošu normatīvo vidi 
konkurētspējīgiem ieguldījumiem 
jaunajos piekļuves tīklos, kas rada 
unikālu iespēju inovācijām un uz 
platformu pamatotai konkurencei, 
bruģējot ceļu noteikumu atcelšanai. Šādai 
normatīvai videi cita starpā:
a) jābūt paredzamai laika posmā, kas 
vajadzīgs, lai lielie ieguldījumi kļūtu 
ienesīgi;
b) jācenšas maksimāli paplašināt uz 
platformu pamatotas konkurences 
ģeogrāfisko telpu;
c) jādod iespēja iegūt konkurences 
priekšrocības no ģeogrāfiskās izplatības, 
tādējādi veicinot tīkla attīstību;
d) jāpiesaista resursi no finanšu tirgiem 
lielām sākotnējām investīcijām jaunos 
piekļuves tīklos;
e) jāatļauj elastīgi komerciāli nolīgumi 
par investīcijām un riska sadali starp 
jaunu piekļuves tīklu operatoriem.”

Pamatojums

Pašreizējais regulatīvais režīms jāpiemēro ieguldījumu problēmām saistībā ar jaunās 
paaudzes piekļuves tīklu izplatību. Regulējumiem jādod iespēja tirgus dalībniekiem veikt 
ieguldījumus jaunās paaudzes piekļuves tīklos, un tādējādi tajos jāņem vērā iesaistītie riski. 

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

elektronisko komunikāciju pakalpojumiem 
izmantoto radiofrekvenču pilnvērtīgu 
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. To darot, 
dalībvalstis ievēro starptautiskos 
nolīgumus un var ņemt vērā valsts 
pārvaldes apsvērumus.

Pamatojums

Tā kā frekvences pārsniedz ES robežas, ir jāievēro starptautiskie nolīgumi par traucējumu 
novēršanu.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
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 veicina radiofrekvenču 
izmantošanas harmonizāciju visā Kopienā 
atbilstīgi vajadzībai nodrošināt to faktisku 
un efektīvu izmantošanu, kas var veicināt 
apjomradītus ietaupījumus un 
patērētājiem izdevīgu pakalpojumu 
savietojamību, un saskaņā ar Lēmumu 
Nr. 676/2002/EK (Radiofrekvenču spektra 
lēmums).

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
radiotīklus vai bezvadu piekļuves 
tehnoloģijas var izmantot radiofrekvenču 
joslās, kas atvēlētas elektronisko 
komunikāciju pakalpojumiem.

3. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c un 9.d pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis, cik vien iespējams, veicina 
visu veidu radiotīklu vai bezvadu 
piekļuves tehnoloģiju izmantošanu
radiofrekvenču joslās, kas atvēlētas 
elektronisko komunikāciju pakalpojumiem 
saskaņā ar atbilstīgo valsts frekvenču 
piešķiršanas tabulu un Starptautiskās 
telekomunikāciju savienības noteikumiem 
par radio.

Pamatojums

Atsaucēm uz 2002. gada Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK) un ITU 
noteikumiem par radiosakariem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ES noteikumu konsekvenci 
un atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, kas ievēroti valsts radiofrekvenču sadalījuma 
tabulās. Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīgas valsts pārvaldes 
iestādes, un šī pārvaldība jānodrošina atbilstīgi ITU procedūrām. 

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) maksimāli nodrošinātu radiofrekvenču 
koplietošanu, ja šo frekvenču 
izmantošanai vajadzīga vispārēja atļauja, 
vai

c) ievērotu saistības, kas tām jāpilda 
saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem 
nolīgumiem par radiofrekvenču 
koplietošanu vai Starptautiskās 
telekomunikāciju savienības noteikumus 
par radio,

Pamatojums

Atsaucēm uz 2002. gada Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK) un ITU 
noteikumiem par radiosakariem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ES noteikumu konsekvenci 
un atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, kas ievēroti valsts radiofrekvenču sadalījuma 
tabulās. Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīgas valsts pārvaldes 
iestādes, un šī pārvaldība jānodrošina atbilstīgi ITU procedūrām. 
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Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) aizsargātu spektra efektīvu 
izmantošanu, vai

Pamatojums

Spektra politikas vispārējam mērķim ir jābūt spektra efektīvas izmantošanas nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus 
var sniegt radiofrekvenču joslās, kas 
atvēlētas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem. Tomēr dalībvalstis var 
paredzēt samērīgus un nediskriminējošus 
ierobežojumus attiecībā uz sniedzamo 
elektronisko sakaru pakalpojumu veidiem.

4. Ja vien šā punkta otrajā daļā pieņemtajos 
pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis, cik vien iespējams, veicina 
visu veidu elektronisko komunikāciju
pakalpojumu izmantošanu radiofrekvenču 
joslās, kas atvēlētas elektronisko 
komunikāciju pakalpojumiem saskaņā ar 
atbilstīgo dalībvalsts frekvenču 
piešķiršanas tabulu un Starptautiskās 
telekomunikāciju savienības noteikumiem 
par radio. Tomēr dalībvalstis var paredzēt 
samērīgus un nediskriminējošus 
ierobežojumus attiecībā uz sniedzamo 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
veidiem. 

Ierobežojumi, ar ko nosaka, ka 
pakalpojuma sniegšanai jāizmanto 
konkrēta josla, ir pamatoti, ja ar to 
palīdzību īsteno Kopienas tiesību aktos 
noteiktu vispārējo interešu mērķi, 

Ierobežojumi, ar ko nosaka, ka 
elektronisko komunikāciju pakalpojuma 
sniegšanai jāizmanto konkrēta josla, ir 
pamatoti, ja ar to palīdzību īsteno Kopienas 
tiesību aktos noteiktu vispārējo interešu 
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piemēram, dzīvības aizsardzība, sociālās, 
reģionālās vai teritoriālās kohēzijas 
veicināšana, radiofrekvenču neefektīvas 
izmantošanas novēršana, vai — kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem — veicina 
kultūras un valodu daudzveidību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu. 

mērķi, piemēram, dzīvības aizsardzība, 
universālu vai sabiedrisku pakalpojumu 
sniegšana, sociālās, reģionālās vai 
teritoriālās kohēzijas veicināšana, efektīva
radiofrekvenču izmantošana un efektīva 
spektra pārvaldība, lai ievērotu 
starptautiskās saistības un praksi, vai 
veicina kultūras un valodu daudzveidību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu.

Ierobežojumu, ar ko aizliedz sniegt 
jebkādu citu pakalpojumu konkrētā joslā, 
var noteikt vienīgi tad, ja to pamato 
vajadzība netraucēti sniegt dzīvības 
aizsardzības pakalpojumus.

Ierobežojumu, ar ko aizliedz sniegt 
jebkādu citu elektronisko komunikāciju
pakalpojumu konkrētā joslā, var noteikt 
vienīgi tad, ja to pamato vajadzība 
netraucēti sniegt dzīvības aizsardzības 
pakalpojumus vai sasniegt noteiktu 
vispārējo interešu mērķi, kā paredzēts 
valsts tiesību aktos saskaņā ar Kopienas 
tiesībām, piemēram, veicināt kultūras un 
valodu daudzveidību un plašsaziņas 
līdzekļu plurālismu.

Pamatojums

Atsaucēm uz 2002. gada Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums Nr. 676/2002/EK) un ITU 
noteikumiem par radiosakariem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ES noteikumu konsekvenci 
un atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, kas ievēroti valsts radiofrekvenču sadalījuma 
tabulās. Par radiofrekvenču spektra efektīvu pārvaldību ir atbildīgas valsts pārvaldes 
iestādes, un šī pārvaldība jānodrošina atbilstīgi ITU procedūrām.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis regulāri pārskata 3. un 
4. punktā minēto ierobežojumu 
nepieciešamību.

5. Dalībvalstis regulāri pārskata 3. un 
4. punktā minēto ierobežojumu 
nepieciešamību. Dalībvalstīm ir tiesības 
noteikt jebkura izņēmuma apjomu un 
veidu.
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Pamatojums

Kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas definēšana ir dalībvalstu kompetencē, un tas ir 
atbilstīgi jāņem vērā.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Svītro 9.a pantu.

Pamatojums

Šajā pantā paredzētā spēkā esošo tiesību pārskatīšana var radīt ievērojamas neskaidrības 
uzņēmējiem, neņemot vērā faktisko situāciju tirgū, kāda ir daudziem operatoriem, kuru 
investīcijas ir balstītas uz tiesībām izmantot frekvences 15 gadus vai ilgāk.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
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. Vajadzības gadījumā dalībvalstis
nodrošina to, ka uzņēmumi var nodot vai 
iznomāt citiem uzņēmumiem individuālās 
tiesības izmantot radiofrekvences joslās, 
attiecībā uz kurām šāda tiesību nodošana 
vai iznomāšana ir atļauta ar dalībvalstu 
procedūrām atbilstošiem īstenošanas 
pasākumiem.

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

Uz frekvenču tirdzniecību attiecas subsidiaritātes princips, tādēļ šis jautājums ir jārisina 
atbilstīgi dalībvalstu noteikumiem.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmuma 
nodoms nodot radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības tiek paziņots par 
spektra piešķīrumiem atbildīgajām valsts 
pārvaldes iestādēm un darīts zināms
atklātībai. Ja radiofrekvenču izmantošana ir 
harmonizēta, piemērojot Radiofrekvenču 
spektra lēmumu vai citus Kopienas tiesību 
aktus, šādu nodošanu veic atbilstīgi 
harmonizētas izmantošanas principiem.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmuma 
nodoms nodot radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības un veiktā nodošana
tiek paziņota par spektra piešķīrumiem 
atbildīgajām kompetentajām valsts 
iestādēm un darīta zināma atklātībai. Ja 
radiofrekvenču izmantošana ir 
harmonizēta, piemērojot Radiofrekvenču 
spektra lēmumu vai citus Kopienas tiesību 
aktus, šādu nodošanu veic atbilstīgi 
harmonizētas izmantošanas principiem.

Pamatojums

Kompetentā iestāde ne vienmēr ir valsts pārvaldes iestāde pamatdirektīvas nozīmē.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. punkts– a)–d)apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) noteiktu un ieteiktu tās joslas, kuru 
izmantošanas tiesības uzņēmumi var nodot 
vai iznomāt viens otram, tostarp 
frekvences, ko dalībvalstis plānojušas 
noteiktiem pakalpojumiem, kas, attīstoties 
tehnoloģijām, varēs pilnībā izmantot 
digitālās dividendes, bet izņemot 
frekvences, kuras dalībvalstis 
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paredzējušas apraides pakalpojumiem;

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 
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 
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, tostarp apraides 
pakalpojumiem, un ņemot vērā vajadzību 
visiem iedzīvotājiem nodrošināt labāku 
piekļuvi informācijas sabiedrības 
iespējām.

Pamatojums

Pasākumi, kurus ierosina pieņemt saskaņā ar komitoloģijas procedūru, ir daudz plašāki par 
,,nebūtiskiem Direktīvas elementiem”. No otras puses, daudzus saskaņojumus var veikt, un tie 
ir sekmīgi veikti, pamatojoties uz spēkā esošo Radiofrekvenču spektra lēmumu (Lēmums 
Nr. 676/2002/EK).  Tādēļ jāsvītro šā panta b) un c) apakšpunkts. Saskaņā ar 23. apsvērumu, 
plašsaziņas līdzekļu politikas noteikšana ir dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos 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 

Svītrots
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piemērot 22. panta 4. punktā minēto 
steidzamības procedūru. Saskaņā ar 
Regulas […/EK] 10. pantu Komisijai šā 
punkta noteikumu īstenošanā var palīdzēt 
EEST iestāde.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.d pants
Starptautisko normu un noteikumu 

ietekme
1. Lai nodrošinātu spektra efektīvu 
izmantošanu un pārvaldību visā Kopienā, 
dalībvalstīm un Komisijai, īstenojot šo 
direktīvu, ir jāņem vērā Starptautiskās 
telekomunikāciju savienības (STS) 
normas un noteikumi, īpaši noteikumi par 
radio, kas ik pa laikam tiek grozīti. 
2. Komisija pārrauga norises, kas attiecas 
uz radiofrekvenču spektru trešās valstīs 
un starptautiskajās organizācijās, tostarp 
STS, un kas var ietekmēt šīs direktīvas 
īstenošanu.
3. Dalībvalstis informē Komisiju par 
jebkādām grūtībām, ko šīs direktīvas 
īstenošanā de jure vai de facto rada 
starptautiski nolīgumi, trešās valstis vai 
starptautiskas organizācijas, tostarp ITU.
4. Komisija regulāri ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 1., 2. un 
3. punkta piemērošanas rezultātiem un 
vajadzības gadījumā var ieteikt 
pasākumus, lai nodrošinātu šīs direktīvas 
principu un mērķu īstenošanu. Vajadzības 
gadījumā vienojas par kopējās politikas 
mērķiem, lai Kopienā nodrošinātu 
koordināciju starp dalībvalstīm.
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5. Pasākumi, ko veic saskaņā ar šo pantu, 
neierobežo Kopienas un dalībvalstu 
tiesības un pienākumus, kurus nosaka 
attiecīgi starptautiskie nolīgumi.

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu frekvenču spektra izmantošanu, ir būtiski, lai pakalpojumu sniedzēji 
atbilstu reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas un saskaņošanas kārtībai un varētu paļauties 
uz to atbilstoši Starptautiskās Telekomunikāciju savienības saistošajiem noteikumiem un 
kārtībai, tādējādi panākot tīkla vai sistēmas veiksmīgu saskaņošanu un izmantošanu. 
Administrāciju starptautiski atzītās tiesības un pienākumi attiecību uz viņu pašu citu 
administrāciju frekvenču sadalījumu izriet no sadalījuma reģistrācijas ITU galvenajā 
starptautiskajā frekvenču reģistrā vai sadalījuma atbilstības ITU frekvenču plānam.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 11. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) Šī panta 1. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:

„1. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
pārvaldes iestādes kontrolē visu valsts 
numuru resursu piešķiršanu un valsts 
numuru piešķiršanas plānu pārvaldību. 
Dalībvalstis nodrošina, ka ir pieejami 
pienācīgi numuri un numuru sērijas […]. 
Valstu pārvaldes iestādes izveido 
objektīvas, pārredzamas un 
nediskriminējošas valsts numerācijas 
resursu sadales procedūras.”

Pamatojums

Numerācijas sadales kārtības nereformēšana kaitē ES iedzīvotāju, patērētāju un uzņēmumu 
interesēm, īpaši tad, ja atsevišķu lielu ES dalībvalstu un trešo valstu numuri de jure un de 
facto ir pieejami visā pasaulē. Turklāt pašlaik spēkā esošie ierobežojumi (kas nav ietverti 
direktīvās, bet ir dalībvalstīs ierasta prakse) ir pretrunā iekšējā tirgus mērķiem. 

Grozījums Nr. 42
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Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina to, 
ka numerācijas [numuru piešķiršanas] 
plānus un procedūras piemēro tā, lai 
panāktu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 
publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem. 
Dalībvalstis jo īpaši nodrošina to, ka 
uzņēmums, kam piešķirta numuru sērija, 
nenostāda citus elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu sniedzējus neizdevīgākā 
stāvoklī attiecībā uz numuru secībām, ko 
izmanto, lai nodrošinātu piekļuvi to 
pakalpojumiem.

2. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina to, 
ka numerācijas [numuru piešķiršanas] 
plānus un procedūras piemēro tā, lai 
panāktu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 
pakalpojumu sniedzējiem un numuru 
izmantotājiem visā Eiropas Savienībā. 
Dalībvalstis jo īpaši nodrošina to, ka 
uzņēmums, kam piešķirta numuru sērija, 
nenostāda citus pakalpojumu sniedzējus un 
lietotājus neizdevīgākā stāvoklī attiecībā 
uz numuru secībām, ko izmanto, lai 
nodrošinātu piekļuvi to pakalpojumiem.

Pamatojums

Numerācijas sadales kārtības nereformēšana kaitē ES iedzīvotāju, patērētāju un uzņēmumu 
interesēm, īpaši tad, ja atsevišķu lielu ES dalībvalstu un trešo valstu numuri de jure un de 
facto ir pieejami visā pasaulē. Turklāt pašlaik spēkā esošie ierobežojumi (kas nav ietverti 
direktīvās, bet ir dalībvalstīs ierasta prakse) ir pretrunā iekšējā tirgus mērķiem. 

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 11. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
10. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. 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 

4. 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.
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iestādei var paredzēt konkrētus 
pienākumus šo pasākumu piemērošanā.

Pamatojums

Komisijas grozījuma rezultāts būtu mazumtirdzniecības regulēšana, nosakot tarifu principus. 
Tas ir reglamentējošo noteikumu sistemātisks pārkāpums, turklāt mazumtirdzniecības 
pakalpojumu cenu regulēšana paredzēta tikai būtiskas tirgus spējas noskaidrošanas gadījumā 
mazumtirdzniecības tirgū saskaņā ar Universālā pakalpojuma direktīvas 17. pantu. Pilnīgi 
jaunu cenas noteikšanas pilnvaru piešķiršana regulatoriem ir pretrunā mērķim panākt labāku 
regulējumu un vissvarīgākajam principam par to, ka regulējums būtībā ir jāattiecina uz 
vairumtirdzniecību. 

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2002/21/EK
12. pants – 1. punkts

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, pilnībā ņemot vērā 
proporcionalitātes principu, veicināt šādu 
iekārtu vai īpašuma, tostarp ievadu ēkās, 
stabu, antenu, kabeļu kanalizācijas, kabeļu 
aku un ārtelpu sadales punktu, 
koplietošanu. 

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2002/21/EK
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

veic saskaņā ar 1. punktu, ņem vērā 
uzņēmuma un vispārējās drošības 
intereses un nepieciešamību nodrošināt 
skaidru iesaistīto uzņēmumu atbildības 
jomu, lai novērstu kaitīgus traucējumus 
starp lietotājiem. Pasākumiem jābūt arī 
objektīviem, pārredzamiem un 
samērīgiem.

Uzdodot operatoram pienākumu sniegt 
piekļuvi saskaņā ar šā panta 
noteikumiem, valsts pārvaldes iestādes 
vajadzības gadījumā var noteikt tehniskus 
vai operatīvus nosacījumus, kas jāizpilda 
šādas piekļuves sniedzējam un/vai 
saņēmējam, lai nodrošinātu normālu tīkla 
darbību. Piekļuves saņēmējiem var noteikt 
īpašus, nediskriminējošus nosacījumus, 
kas nodrošina ierobežoto līdzekļu efektīvu 
izlietojumu, it īpaši attiecībā uz tīkla 
izmantošanu. Pienākumam ievērot īpašas 
tehniskas normas vai specifikācijas 
jāatbilst saskaņā ar 17. panta 1. punktu 
noteiktajām normām un specifikācijām. 

Pamatojums

Tekstā ir uzsvērta nepieciešamība ņemt vērā iesaistīto pušu pamatotās drošības intereses.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2002/21/EK
12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai nodrošinātu, ka saskaņā ar 
1. punktu veiktie pasākumi ir 
proporcionāli, valsts pārvaldes iestādes 
izpēta to, cik pieejami ir visi kabeļi, 
tostarp tādi telekomunikāciju un 
enerģētikas pakalpojumu sniedzēju kabeļi 
un komunālo pakalpojumu sniedzēju un 
kanalizācijas cauruļvadi, kas ir 
izmantojami telekomunikāciju līnijām 
vietās, kur šāda pieejamība ir 
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nepieciešama.

Pamatojums

Visu iespēju — ne tikai telekomunikāciju tirgū pārstāvētajiem uzņēmumiem piederošo 
cauruļvadu bet arī visas sabiedriskās infrastruktūras (elektrības, gāzes un notekūdeņu 
cauruļvadu) — izmantošanas izpēte palīdzēs veicināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus, 
dodot iespēju izstrādāt jaunu papildu infrastruktūru ar noteikumu, ka pieeja tai ir garantēta 
vairāk nekā vienam tirgus dalībniekam.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
13.a pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts pārvaldes iestāde ik pēc trim 
mēnešiem iesniedz Komisijai 
kopsavilkuma ziņojumu par saņemtajiem 
paziņojumiem un rīcību, kas veikta saskaņā 
ar šo punktu.

Valsts pārvaldes iestāde reizi gadā iesniedz 
Komisijai kopsavilkuma ziņojumu par 
saņemtajiem paziņojumiem un rīcību, kas 
veikta saskaņā ar šo punktu.

Pamatojums

Lai novērstu nevajadzīgu birokrātiju un papildu administratīvo slogu, valsts pārvaldes 
iestādēm jāsniedz ziņojumi tikai reizi gadā.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
13.a pants – 4. punkts – 1. daļa

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, 

4. Komisija, maksimāli ņemot vērā valstu 
pārvaldes iestāžu un Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūras 
atzinumus, var pieņemt attiecīgus 
tehniskus īstenošanas pasākumus, lai 
harmonizētu 1., 2. un 3. punktā minētos 
pasākumus, tostarp pasākumus, ar ko 
nosaka paredzēto paziņojumu apstākļus, 
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veidu un piemērojamās procedūras. veidu un piemērojamās procedūras. 
Tehniskie īstenošanas pasākumi netraucē 
dalībvalstīm pieņemt papildu prasības, lai 
izpildītu 1. un 2. punktā noteiktos 
uzdevumus.

Pamatojums

EEST iestādei nevar būt kompetence drošības jautājumos, šie jautājumi ir ENISA 
kompetencē.

Atsevišķos gadījumos dalībvalstīm ir jābūt iespējai izmantot augstākus standartus nekā 
saskaņotajā pamatlīnijā, lai izpildītu 1. un 2. punktā noteiktos uzdevumus.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
13.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 13.a panta 
īstenošanas nolūkos valsts pārvaldes 
iestādes ir pilnvarotas izdot saistošas 
instrukcijas uzņēmumiem, kuri nodrošina 
publisko komunikāciju tīklus vai sniedz 
publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 13.a panta 
īstenošanas nolūkos attiecīgās valsts 
pārvaldes iestādes ir pilnvarotas izdot 
saistošas instrukcijas uzņēmumiem, kuri 
nodrošina publisko komunikāciju tīklus vai 
sniedz publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus.

Pamatojums

Daudzām valstu pārvaldes iestādēm nav kompetences drošības jautājumos.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
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 attiecīgās
valsts pārvaldes iestādes ir pilnvarotas 
pieprasīt, lai uzņēmumi, kuri nodrošina 
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komunikāciju tīklus vai sniedz publiski 
pieejamus elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus:

publisko sakaru tīklus vai sniedz publiski 
pieejamus elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus:

Pamatojums

Daudzām valstu pārvaldes iestādēm nav kompetences drošības jautājumos.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
13.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādēm ir visas vajadzīgās 
pilnvaras izmeklēt noteikumu 
neievērošanas gadījumus.

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm ir 
visas vajadzīgās pilnvaras izmeklēt 
noteikumu neievērošanas gadījumus.

Pamatojums

Daudzām valstu pārvaldes iestādēm nav kompetences drošības jautājumos.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
1. pants – 18. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
17. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) 17. panta 2. punkta trešo daļu aizstāj 
ar šādu tekstu:

„Ja šādu standartu un/vai specifikāciju 
nav, dalībvalstis veicina Starptautiskās 
Telekomunikāciju savienības (ITU), 
Eiropas Pasta un elektrosakaru pārvalžu 
konferences (CEPT), Starptautiskās 
Standartizācijas organizācijas (ISO) vai 
Starptautiskās Elektrotehniskās komisijas 
(IEC) pieņemto starptautisko standartu 
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vai rekomendāciju ieviešanu.”

Pamatojums

CEPT izstrādā frekvenču spektra lietošanas noteikumus Eiropā, un tie jāņem vērā it īpaši tad, 
ja nav Eiropas Elektrosakaru standartu institūta (ETSI) normu.

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
2. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 2. punkts – 1.a un 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtējot ieviešamo saistību samērību, 
valsts pārvaldes iestādes ņem vērā 
atšķirīgos konkurences apstākļus 
dalībvalsts dažādos ģeogrāfiskajos 
apgabalos. 
Ja ģeogrāfiskais apgabals ir 
konkurētspējīgs, valsts pārvaldes iestādes 
anulē nevajadzīgās saistības, kas 
pielāgotas tirgus vajadzībām. Attiecībā uz 
to valsts pārvaldes iestādes ņem vērā 
nepieciešamību aizsargāt infrastruktūras 
konkurenci.  

Pamatojums

Ex-ante regulējumi principā jāierobežo tikai līdz ekonomiski vājām vietām. Tādējādi, ja 
noteiktos reģionos ir attīstījusies efektīva konkurence, regulējums atbilstīgi jālikvidē.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
2. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/19/EK
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija var pieņemt II pielikumā 
vajadzīgos grozījumus, lai to pielāgotu 
tehnoloģijas un tirgus attīstībai. Minētos 

5. Komisija var pieņemt II pielikumā 
vajadzīgos grozījumus, lai to pielāgotu 
tehnoloģijas un tirgus attīstībai. Minētos 
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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. Šā punkta 
noteikumu īstenošanā Komisijai var 
palīdzēt EEST iestāde.

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. Šā punkta 
noteikumu īstenošanā Komisijai var 
palīdzēt valstu pārvaldes iestādes.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
2. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Panta 1. punkta f) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu:

Svītrots

„f) nodrošināt līdzāsatrašanos vai citus 
iekārtu koplietošanas [dalīšanas] veidus, 
tostarp kabeļu kanalizācijas, ēku vai 
ievadu ēkās, antenu vai stabu, kabeļu aku 
un ārtelpu sadales punktu koplietošanu;”

Pamatojums

Iekārtu koplietošana jau ir noteikta 12. panta fd) apakšpunktā. Tādējādi 12. panta 1. punkta 
f) apakšpunkts ir lieks.

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
2. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 1. un 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Direktīvas 13. pantu groza šādi.

a) minētā panta 1. punktā iekļauj šādu 
apakšpunktu:

„Ja valsts pārvaldes iestāde reglamentē 
piekļuvi jaunās paaudzes piekļuves 
tīkliem, tā var uzdot piekļuves 
pieprasītājiem uzņemties saprātīgu daļu 
no investējošā operatora riska. Riska 
dalīšanas līgumos var iekļaut avansa 
maksājumu, kas sedz riska prēmiju par 
zināmu piekļuves apjomu noteiktos 
reģionos, vai arī tie var būt ilgtermiņa 
piekļuves līgumi ar obligātajiem 
daudzumiem noteiktos laikposmos.” 
b) minētā panta 3. punktā iekļauj šādu 
apakšpunktu:

„Lai stimulētu ieguldījumus jaunos 
ātrdarbīgos tīklos, nosakot piekļuves 
maksu, operatora, kas nodrošina piekļuvi, 
peļņa ir tāda, kas atbilst vismaz ar 
ieguldījumu saistītajām kapitāla 
izmaksām un ieguldījumu riskam.”

Pamatojums

Jaunās paaudzes tīklu regulējumos var ņemt vērā ar ieguldījumu lēmumu saistīto risku. Riska 
dalīšanu var panākt, piekļuves piešķiršanu pamatojot ar avansa maksājumu vai ilgtermiņa 
piekļuves līgumiem ar obligātiem pirkuma daudzumiem. Īstermiņa līgumos bez obligātajiem 
daudzumiem var iekļaut cenas palielinājumu, kas sedz ieguldītāja risku, pieņemot, ka 
ieguldītājs uzņemas visu ieguldījuma risku. Ilgtermiņa piekļuves līgumi var atspoguļot 
ieguldījumu izmaksu amortizācijai nepieciešamo laikposmu jaunos tirgos.

Nākamajos gados galvenais uzdevums ir pienācīgi stimulēt ieguldījumus ātrdarbīgos tīklos, 
kuros var ieviest jauninājumus, kas saistīti ar satura ziņā daudzveidīgā interneta 
pakalpojumiem. Šiem tīkliem ir lielas iespējas sniegt priekšrocības patērētājiem visā Eiropas 
Savienībā. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi, lai nebūtu šķēršļu ilgtspējīgiem ieguldījumiem šo jauno 
tīklu attīstībā, vienlaikus sekmējot konkurenci un patērētāju izvēli.

Grozījums Nr. 57
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Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) novērstu nopietnus apdraudējumus vai 
kaitīgus traucējumus vai 

a) novērstu kaitīgu traucējumu vai 
konkurences izkropļojumu risku; vai

Pamatojums

Jebkāds “kaitīgs traucējums” ir “nopietns apdraudējums”. 

Ierosinātais mehānisms pastāvošo tiesību pārskatīšanai nav reālistisks, kā tas noradīts 
Pamatdirektīvas 9.a panta grozījumu pamatojumos.

Obligāti jānodrošina, ka radiofrekvenču spektra sadalījums nerada konkurences 
izkropļojumus tirgū. 

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) nodrošinātu un aizsargātu 
radiofrekvenču spektra efektīvu
izmantošanu.

Pamatojums

Spektra politikas vispārējam mērķim ir jābūt spektra efektīvas izmantošanas nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neierobežojot īpašos kritērijus, ko Neierobežojot īpašos kritērijus un 
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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.

procedūras, ko dalībvalstis iepriekš
pieņēmušas, 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.

Pamatojums

Jebkāds “kaitīgs traucējums” ir “nopietns apdraudējums”.

Ierosinātais mehānisms pastāvošo tiesību pārskatīšanai nav reālistisks, kā tas noradīts 
Pamatdirektīvas 9.a panta grozījumu pamatojumos.

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot lēmumu par lietošanas tiesībām, 
jāņem vērā nepieciešamība noteikt 
pienācīgu ieguldījumu amortizācijas 
laiku.

Pamatojums

Daudzām jaunām platformām un pakalpojumiem ieguldījumus vajadzēs amortizēt laikposmā, 
kas pārsniedz desmit vai, katrā ziņā, piecus gadus. Dažu pirmo darbības gadu laikā nereti 
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nākas ciest ievērojamus zaudējumus. Būtu nesamērīgi, ja valsts pārvaldes iestādēm noteiktu 
stingru prasību veikt visu spektra licenču oficiālu pārbaudi ik pa pieciem gadiem.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lēmumu par izmantošanas tiesībām 
pieņem, paziņo un publisko iespējami drīz 
pēc tam, kad valsts pārvaldes iestāde ir 
saņēmusi pilnīgu pieteikumu; trīs nedēļu 
laikā, ja numuri saskaņā ar nacionālo 
numerācijas plānu [valsts numuru 
piešķiršanas plānu] ir iedalīti īpašiem 
nolūkiem, un sešu nedēļu laikā, ja 
radiofrekvences saskaņā ar nacionālo 
radiofrekvenču plānu ir iedalītas 
elektroniskiem paziņojumiem. Pēdējais 
termiņš neierobežo piemērojamos 
starptautiskos nolīgumus attiecībā uz 
radiofrekvenču vai orbītas stāvokļu 
izmantošanu.

3. Lēmumu par izmantošanas tiesībām 
pieņem, paziņo un publisko iespējami drīz 
pēc tam, kad valsts pārvaldes iestāde ir 
saņēmusi pilnīgu pieteikumu; trīs nedēļu 
laikā, ja numuri saskaņā ar nacionālo 
numerācijas plānu [valsts numuru 
piešķiršanas plānu] ir iedalīti īpašiem 
nolūkiem, un sešu nedēļu laikā, ja 
radiofrekvences saskaņā ar nacionālo 
radiofrekvenču plānu ir iedalītas īpašiem 
mērķiem. Pēdējais termiņš neierobežo 
piemērojamos starptautiskos nolīgumus 
attiecībā uz radiofrekvenču vai orbītas 
stāvokļu izmantošanu.

Pamatojums

Jebkāds “kaitīgs traucējums” ir “nopietns apdraudējums”.

Ierosinātais mehānisms pastāvošo tiesību pārskatīšanai nav reālistisks, kā tas noradīts 
Pamatdirektīvas 9.a panta grozījumu pamatojumos.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 
aprindām saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 

4. Ja pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 
aprindām saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
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6. pantu ir nolemts, ka tiesības izmantot 
numurus ar īpašu ekonomisko vērtību ir 
jāpiešķir, organizējot atlasi konkursa 
kārtībā vai salīdzinošu atlasi, dalībvalstis 
maksimālo trīs nedēļu laikposmu var 
pagarināt par laiku, kas nepārsniedz trīs 
nedēļas.

6. pantu ir nolemts, ka tiesības izmantot 
numurus ar īpašu ekonomisko vērtību ir 
jāpiešķir, organizējot atlasi konkursa 
kārtībā vai salīdzinošu atlasi, dalībvalstis 
maksimālo trīs nedēļu laikposmu var 
pagarināt par vēl vienu laiku, kas 
nepārsniedz trīs nedēļas.

Pamatojums

Jebkāds “kaitīgs traucējums” ir “nopietns apdraudējums”.

Ierosinātais mehānisms pastāvošo tiesību pārskatīšanai nav reālistisks, kā tas noradīts 
Pamatdirektīvas 9.a panta grozījumu pamatojumos.

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
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.
Dalībvalstis ņem vērā mantotos 
ieguldījumus un konkurences līmeni. 

Pamatojums

Piesardzība, lai nodrošinātu mantoto ieguldījumu pienācīgu ievērošanu. Pretējā gadījumā 
iepriekšējo ieguldījumu vērtība var tikt samazināta. Tas varētu nopietni izkropļot tirgu un 
nelabvēlīgi ietekmēt turpmākos ieguldījumu lēmumus.

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina to, 
ka radiofrekvences tiek efektīvi un faktiski 
izmantotas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta 2. punktu. Tās nodrošina to, ka 
radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
nodošanas vai uzkrāšanas rezultātā netiek 
traucēta konkurence. Šādiem nolūkiem 
dalībvalstis var veikt piemērotus 
pasākumus, piemēram, radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību samazināšana, 
anulēšana vai piespiedu pārdošana.

6. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina to, 
ka radiofrekvences tiek efektīvi un faktiski 
izmantotas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta 2. punktu. Tās nodrošina to, ka 
radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
nodošanas vai uzkrāšanas rezultātā netiek 
traucēta konkurence.

Pamatojums

Jebkāds “kaitīgs traucējums” ir “nopietns apdraudējums”.

Ierosinātais mehānisms pastāvošo tiesību pārskatīšanai nav reālistisks, kā tas noradīts 
Pamatdirektīvas 9.a panta grozījumu pamatojumos.

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – 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 un Radiofrekvenču spektra 
lēmumu, Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus:

Pamatojums

Atsauce uz radiofrekvenču spektra lēmumu ir ļoti svarīga, lai panāktu integrētu politisku 
pieeju un konsekvenci attiecībā uz saskaņošanas pasākumiem.
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Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lai noteiktu radiofrekvenču joslas, kuru 
izmantošanai izsniedz vispārējas atļaujas 
vai individuālas radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības;

a) lai noteiktu radiofrekvenču joslas, kuras 
nodrošina visu Eiropu aptverošus tīklus 
vai sniedz elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus un kuru izmantošanai 
izsniedz vispārējas atļaujas vai individuālas 
radiofrekvenču izmantošanas tiesības;

Pamatojums

Šā panta darbības joma ir pārāk plaša. Turklāt formulējums neatbilst pārbaužu un līdzsvara 
principam. Ir svarīgi nodrošināt, lai jaunās, centralizētās ES līmeņa procedūras nekaitē 
dalībvalstu pilnvarām attiecībā uz frekvencēm. Tāpēc ir piemēroti attiecināt šo pantu uz 
Eiropas mēroga pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) lai harmonizētu procedūras vispārēju 
atļauju vai radiofrekvenču vai numuru 
individuālu izmantošanas tiesību 
piešķiršanai;

c) lai harmonizētu procedūras vispārēju 
atļauju vai radiofrekvenču, kuras 
nodrošina visu Eiropu aptverošus tīklus 
vai sniedz elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus, vai numuru individuālu 
izmantošanas tiesību piešķiršanai;

Pamatojums

Šā panta darbības joma ir pārāk plaša. Turklāt formulējums neatbilst pārbaužu un līdzsvara 
principam. Ir svarīgi nodrošināt, lai jaunās, centralizētās ES līmeņa procedūras nekaitē 
dalībvalstu pilnvarām attiecībā uz frekvencēm. Tāpēc ir piemēroti attiecināt šo pantu uz 
Eiropas mēroga pakalpojumiem.
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Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) lai harmonizētu II pielikumā 
paredzētos nosacījumus vispārēju atļauju 
vai radiofrekvenču vai numuru 
individuālu izmantošanas tiesību 
piešķiršanai;

Svītrots

Pamatojums

Nosacījumi vispārēju atļauju vai individuālu izmantošanas tiesību piešķiršanai saskaņā ar 
subsidiaritātes principu jānosaka dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts –1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) lai vajadzības gadījumā saskaņā ar 
6.b panta noteikumiem paredzētu 
procedūras to uzņēmumu atlasei, kam 
valsts pārvaldes iestādes piešķir 
individuālas radiofrekvenču vai numuru 
izmantošanas tiesības.

f) lai vajadzības gadījumā saskaņā ar 
6.b panta noteikumiem paredzētu 
procedūras to uzņēmumu atlasei, kas 
nodrošina visu Eiropu aptverošus tīklus 
vai sniedz elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus un kam valsts pārvaldes 
iestādes piešķir individuālas 
radiofrekvenču vai numuru izmantošanas 
tiesības.

Pamatojums

Šā panta darbības joma ir pārāk plaša. Turklāt formulējums neatbilst pārbaužu un līdzsvara 
principam. 

Grozījums Nr. 70
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Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tehniskajos īstenošanas pasākumos, kas 
minēti 6.a panta 1. punkta f) apakšpunktā, 
var paredzēt, ka EEST iestāde saskaņā ar 
Regulas […] 12. pantu iesniedz 
priekšlikumus par tā uzņēmuma vai 
uzņēmumu atlasi, kam piešķir individuālas 
radiofrekvenču vai numuru izmantošanas 
tiesības.

1. Tehniskajos īstenošanas pasākumos, kas 
minēti 6.a panta 1. punkta f) apakšpunktā, 
var paredzēt, ka Radiofrekvenču spektra 
politikas grupa (RSPG) saskaņā ar 
Regulas […] 12. pantu iesniedz 
priekšlikumus par tā uzņēmuma vai 
uzņēmumu atlasi, kas nodrošina visu 
Eiropu aptverošus tīklus vai sniedz 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus 
un kam piešķir individuālas 
radiofrekvenču vai numuru izmantošanas 
tiesības.

Šādos gadījumos pasākumos norāda 
laikposmu, kurā EEST iestādei jāveic 
atlase, procedūru, noteikumus un 
nosacījumus, kas piemērojami atlasei, un 
sīkas ziņas par maksājumiem un nodevām, 
kas jāuzliek radiofrekvenču un/vai numuru 
izmantošanas tiesību turētājiem, lai 
nodrošinātu radiofrekvenču spektra vai 
numerācijas resursu optimālu izmantošanu. 
Atlases procedūra ir atklāta, pārredzama, 
nediskriminējoša un objektīva.

Šādos gadījumos pasākumos norāda 
laikposmu, kurā RSPG jāveic atlase, 
procedūru, noteikumus un nosacījumus, 
kas piemērojami atlasei, un sīkas ziņas par 
maksājumiem un nodevām, kas jāuzliek 
radiofrekvenču un/vai numuru 
izmantošanas tiesību turētājiem, lai 
nodrošinātu radiofrekvenču spektra vai 
numerācijas resursu optimālu izmantošanu. 
Atlases procedūra ir atklāta, pārredzama, 
nediskriminējoša un objektīva.

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

2. Maksimāli ņemot vērā RSPG atzinumu, 
Komisija pieņem pasākumu tā uzņēmuma 
vai uzņēmumu atlasei, kas nodrošina visu 
Eiropu aptverošus tīklus vai sniedz 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus 
un kam 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.

Pamatojums

EEST iestādei nevajadzētu būt kompetencei frekvenču spektra politikas jautājumos, bet par 
šiem jautājumiem ir jābūt atbildīgai RSPG. 
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6.b pants ir pretrunā ar subsidiaritātes principu. Ir svarīgi nodrošināt, lai jaunās, 
centralizētās ES līmeņa procedūras nekaitē dalībvalstu pilnvarām attiecībā uz frekvencēm. 
Tāpēc ir piemēroti attiecināt šo pantu uz Eiropas mēroga pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
3. pants – 13. punkts
Direktīva 2002/20/EK
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neierobežojot Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 9.a pantu, dalībvalstis 
2009. gada 31. decembrī spēkā esošās
atļaujas pielāgo šīs direktīvas 5., 6. un 
7. panta un I pielikuma noteikumiem 
vēlākais līdz [2010. gada 31. decembrim].

1. Neierobežojot Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 9.a pantu, dalībvalstis 
vispārējās atļaujas un izmantošanas 
tiesības, kas ir spēkā šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienā, drīkst pielāgot šīs 
direktīvas 5., 6. un 7. panta un I pielikuma 
noteikumiem līdz (..)*.
* Divus gadus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

Pamatojums

Šajā pantā paredzētā spēkā esošo tiesību pārskatīšana var radīt ievērojamas neskaidrības 
uzņēmējiem, neņemot vērā faktisko situāciju tirgū, kāda ir daudziem operatoriem, kuru 
investīcijas ir balstītas uz tiesībām izmantot frekvences 15 gadus vai ilgāk.

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums – grozījuma akts
II pielikums
Direktīva 2002/20/EK
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots.

Pamatojums

Grozījums izriet no 6.a panta 1. punkta d) apakšpunkta svītrošanas.
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