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Grozījums Nr. 23
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Efektīvas un visaptverošas 
informācijas sabiedrības attīstībai ir 
nepieciešama platjoslas un bezvadu 
tehnoloģijas vispārēja nodrošināšana, 
kam vajadzīgs turpmāks atbalsts 
dalībvalstu un Kopienas līmenī. Tāpēc 
Komisijai, tuvākajā nākotnē mainot 
universālā pakalpojuma definīciju, ir 
jāierosina starp universālajiem 
pakalpojumiem iekļaut platjoslas 
internetu.

Or. en

Pamatojums

Efektīvas un visaptverošas informācijas sabiedrības attīstībai ir nepieciešama platjoslas un 
bezvadu tehnoloģijas vispārēja nodrošināšana.

Grozījums Nr. 24
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējiem jānodrošina, lai to klienti 
saņemtu pienācīgu informāciju par to, vai 
ir iespējama piekļuve neatliekamās 
palīdzības dienestiem, kā arī lai precīza un 
pārskatāma informācija būtu sniegta 
sākotnējā līgumā ar klientu un regulāri pēc 
tam, piemēram, klientu rēķinos ietvertajā 
informācijā. Klientus arī pietiekami labi 

(12) Elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējiem jānodrošina, lai to klienti 
saņemtu pienācīgu informāciju par to, vai 
ir iespējama piekļuve neatliekamās 
palīdzības dienestiem, kā arī lai precīza un 
pārskatāma informācija būtu sniegta 
sākotnējā līgumā ar klientu un regulāri pēc 
tam, piemēram, klientu rēķinos ietvertajā 
informācijā. Tāpat arī gadījumā, ja 
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jāinformē par iespējamiem pasākumiem, 
kurus elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējs varētu veikt, lai apkarotu 
drošības apdraudējumus vai reaģētu uz 
starpgadījumiem saistībā ar drošību vai 
integritāti, jo šādi pasākumi var tieši vai 
netieši ietekmēt klienta datus, privāto dzīvi 
vai citus sniegtā pakalpojuma aspektus.

konkrētā dalībvalstī nav pieņemta 
izstāšanās sistēma, klienti, lai nodrošinātu 
aptverošus uzziņu dienestus, ir vismaz 
pienācīgi jāinformē par to tiesībām tikt 
iekļautiem uzziņu datubāzēs un tiem 
jānodrošina reāla iespēja šīs tiesības 
īstenot gan sākumā, gan līgumattiecību 
laikā. Tādēļ klientiem, kad tie pieprasa 
pakalpojumu un ar regulāriem 
intervāliem pēc tam, ir nepārprotami 
jāvaicā, vai tie vēlas, lai uzziņu datubāzēs 
tiktu iekļauta attiecīgā informācija, un 
kādai tai jābūt. Tā kā ir pieejami 
mehānismi, ar kuriem informāciju uzziņu 
datubāzē var iekļaut tā, ka tā netiek 
izpausta uzziņu pakalpojumu lietotājiem, 
tādējādi atvieglojot aptverošāku uzziņu 
pakalpojumu sniegšanu, bet neapdraudot 
privātumu, piekļuves operatoriem būtu 
klientiem jāpiedāvā arī šī iespēja. Klientus 
arī pietiekami labi jāinformē par 
iespējamiem pasākumiem, kurus 
elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs 
varētu veikt, lai apkarotu drošības 
apdraudējumus vai reaģētu uz 
starpgadījumiem saistībā ar drošību vai 
integritāti, jo šādi pasākumi var tieši vai 
netieši ietekmēt klienta datus, privāto dzīvi 
vai citus sniegtā pakalpojuma aspektus.

Or. en

Pamatojums

Uzziņu pakalpojumi ir ļoti svarīgi pakalpojumi lietotājiem invalīdiem, gados vecākām 
personām un lietotājiem vispār (kā atzīts Universālā pakalpojuma direktīvā). Ir svarīgi ieviest 
mehānismus, kas garantē, ka tiek īstenotas lietotāju tiesības tikt šādā veidā iekļautiem uzziņu 
datubāzēs, un tādējādi nodrošināt visaptverošus uzziņu pakalpojumus saskaņā ar Universālā 
pakalpojuma direktīvas 11. apsvērumu.
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Grozījums Nr. 25
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Tirgū, kurā valda pilnvērtīga 
konkurence, jānodrošina, lai lietotājiem 
būtu iespēja piekļūt jebkura veida 
likumīgam saturam un izplatīt šādu saturu, 
kā arī pēc savas izvēles izmantot jebkura 
veida likumīgas lietotnes un/vai 
pakalpojumus, kā noteikts 
Direktīvas 2002/21/EK 8. pantā. 
Elektroniskie sakari kļūst aizvien svarīgāki 
gan patērētājiem, gan uzņēmējsabiedrībām, 
tāpēc lietotāji jebkurā gadījumā pilnībā 
jāinformē par jebkādiem ierobežojumiem, 
ko elektronisko sakaru pakalpojumu 
izmantošanai nosaka tīkla operators un/vai 
pakalpojumu sniedzējs. Ja nav faktiskas 
konkurences, valsts pārvaldes iestādēm 
jāizmanto līdzekļi, kas tām pieejami 
atbilstīgi Direktīvai 2002/19/EK, lai 
nodrošinātu, ka netiek nepamatoti 
ierobežota konkrētu veidu satura vai 
lietotņu pieejamība lietotājiem.

(14) Tirgū, kurā valda pilnvērtīga 
konkurence, jānodrošina, lai lietotājiem 
būtu iespēja piekļūt jebkura veida 
likumīgam saturam un izplatīt šādu saturu, 
kā arī pēc savas izvēles izmantot jebkura 
veida likumīgas lietotnes un/vai 
pakalpojumus, kā noteikts 
Direktīvas 2002/21/EK 8. pantā. 
Elektroniskie sakari kļūst aizvien svarīgāki 
gan patērētājiem, gan uzņēmējsabiedrībām, 
tāpēc lietotāji jebkurā gadījumā pilnībā 
jāinformē par jebkādiem ierobežojumiem, 
ko elektronisko sakaru pakalpojumu 
izmantošanai nosaka tīkla operators un/vai 
pakalpojumu sniedzējs. Ja nav faktiskas 
konkurences, valsts pārvaldes iestādēm 
jāizmanto līdzekļi, kas tām pieejami 
atbilstīgi Direktīvai 2002/19/EK, lai 
nodrošinātu, ka netiek nepamatoti 
ierobežota konkrētu veidu satura, 
pakalpojumu vai lietotņu pieejamība 
lietotājiem un ka, piemēram, tiek risināti 
jautājumi, kas saistīti ar nepamatotiem 
vairumtirdzniecības piekļuves 
nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik neregulētas piekļuves operatori prasa ārkārtīgi augstas cenas par uzziņu 
pakalpojumu zvanu pieslēgumiem, kā arī nedod uzziņu pakalpojumu sniedzējiem iespēju 
noteikt pašiem savas mazumtirdzniecības cenas (sk., piemēram, Komisijas jauno tirgus 
ieteikumu 41. lpp.). Šīs problēmas ir jārisina, lai lietotāji varētu izmantot visas konkurences 
priekšrocības uzziņu pakalpojumu jomā un lai varētu pilnībā atcelt mazumtirdzniecības 
regulējumu (USO).
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Grozījums Nr. 26
Renato Brunetta

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pārskatāmu, atjauninātu un 
salīdzināmu tarifu pieejamība ir būtisks 
elements patērētājiem tirgū, kurā valda 
pilnvērtīga konkurence un kurā 
pakalpojumus piedāvā vairāki uzņēmumi. 
Elektronisko sakaru pakalpojumu 
patērētājiem jābūt iespējai bez grūtībām 
salīdzināt dažādu tirgū piedāvāto 
pakalpojumu cenas, pamatojoties uz viegli 
pieejamā veidā publiskotu informāciju par 
tarifiem. Lai atvieglotu cenu salīdzināšanu, 
valsts pārvaldes iestādēm jāpiešķir 
pilnvaras pieprasīt no operatoriem labāku 
tarifu pārskatāmību un nodrošināt, ka 
trešām personām ir tiesības bez maksas 
izmantot publiski pieejamus tarifus, ko 
publiskojuši uzņēmumi, kuri sniedz 
elektronisko sakaru pakalpojumus. Tām arī 
jādara pieejamas cenu rokasgrāmatas, ja 
tādas netiek piedāvātas tirgū. Operatoriem 
nav tiesību saņemt jebkādu atlīdzību, ja 
šādi tiek izmantoti tarifi, kas jau ir 
publiskoti un tādējādi ir nodoti atklātībā. 
Turklāt lietotājus pirms pakalpojuma 
iegādes pienācīgi jāinformē par attiecīgo 
cenu vai piedāvātā pakalpojuma veidu, jo 
īpaši ja par bezmaksas tālruņa numura 
izmantošanu ir noteikta jebkāda papildu 
maksa. Komisijai jādod iespēja pieņemt 
tehniskus īstenošanas pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka lietotāji gūst labumu no 
konsekventas attieksmes pret tarifu 
pārskatāmību Kopienā.

(15) Pārskatāmu, atjauninātu un 
salīdzināmu tarifu pieejamība ir būtisks 
elements patērētājiem tirgū, kurā valda 
pilnvērtīga konkurence un kurā 
pakalpojumus piedāvā vairāki uzņēmumi. 
Elektronisko sakaru pakalpojumu 
patērētājiem jābūt iespējai bez grūtībām 
salīdzināt dažādu tirgū piedāvāto 
pakalpojumu cenas, pamatojoties uz viegli 
pieejamā veidā publiskotu informāciju par 
tarifiem. Lai atvieglotu cenu salīdzināšanu, 
valsts pārvaldes iestādēm jāpiešķir 
pilnvaras pieprasīt no operatoriem labāku 
tarifu pārskatāmību un nodrošināt, ka 
trešām personām ir tiesības bez maksas 
izmantot publiski pieejamus tarifus, ko 
publiskojuši uzņēmumi, kuri sniedz 
elektronisko sakaru pakalpojumus. Tām arī 
jādara pieejamas cenu rokasgrāmatas, ja 
tādas netiek piedāvātas tirgū. Operatoriem 
nav tiesību saņemt jebkādu atlīdzību, ja 
šādi tiek izmantoti tarifi, kas jau ir 
publiskoti un tādējādi ir nodoti atklātībā. 
Bezmaksas tālruņa numuriem nedrīkst 
noteikt nekādu papildu maksu. Komisijai 
jāpieņem pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
piekļuves operatori piedāvā pamatotus 
piekļuves nosacījumus un lietotāji varētu 
pilnībā izmantot visas konkurences 
priekšrocības pakalpojumu un jo īpaši 
uzziņu jomā.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik neregulētas piekļuves operatori prasa ārkārtīgi augstas cenas par uzziņu 
pakalpojumu zvanu pieslēgumiem, kā arī nedod uzziņu pakalpojumu sniedzējiem iespēju 
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noteikt pašiem savas mazumtirdzniecības cenas (sk., piemēram, Komisijas jauno tirgus 
ieteikumu 41. lpp.). Šīs problēmas ir jārisina, lai lietotāji varētu izmantot visas konkurences 
priekšrocības uzziņu pakalpojumu jomā un lai varētu pilnībā atcelt mazumtirdzniecības 
regulējumu (USO).

Grozījums Nr. 27
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tirgū, kurā valda pilnvērtīga 
konkurence, jānodrošina, lai lietotājiem 
būtu iespēja saņemt kvalitatīvu 
pakalpojumu, kas atbilstu to prasībām, 
tomēr atsevišķos gadījumos var būt 
nepieciešams publiskos sakaru tīklos 
garantēt minimālo kvalitātes līmeni, lai 
novērstu pakalpojuma kvalitātes 
pazemināšanos, piekļuves bloķēšanu un 
datu plūsmas palēnināšanos tīklos. Jo īpaši 
Komisijai jādod iespēja pieņemt 
īstenošanas pasākumus, lai noteiktu 
kvalitātes standartus, kurus jāizmanto 
valsts pārvaldes iestādēm.

(16) Tirgū, kurā valda pilnvērtīga 
konkurence, jānodrošina, lai lietotājiem 
būtu iespēja saņemt kvalitatīvu 
pakalpojumu, kas atbilstu to prasībām, 
tomēr atsevišķos gadījumos var būt 
nepieciešams publiskos sakaru tīklos 
garantēt minimālo kvalitātes līmeni, lai 
novērstu pakalpojuma kvalitātes 
pazemināšanos, piekļuves bloķēšanu un 
datu plūsmas palēnināšanos tīklos. Valsts 
pārvaldes iestādēm jādod iespēja pieņemt 
pamatnostādnes par atbilstošiem 
kvalitātes standartiem.

Or. de

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādes katrā valstī ir vispiemērotākās iestādes atbilstošu standartu 
izstrādei, un sadarbībā Eiropas Regulatoru grupā (ERG) tās par šo jautājumu ir ieguvušas 
pietiekamas zināšanas, lai šajā jomā ņemtu vērā arī visas Kopienas mēroga aspektu.
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Grozījums Nr. 28
Renato Brunetta

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18.a) Uzziņu pakalpojumi ir jāsniedz un 
tie bieži vien tiek sniegti tirgū, kurā valda 
konkurence, saskaņā ar 5. pantu 
Komisijas 2002. gada 16. septembra 
Direktīvā 2002/77/EK par konkurenci 
elektronisko komunikāciju tīklu un 
pakalpojumu tirgū1. Ir jāievieš 
vairumtirdzniecības pasākumi, kas 
nodrošina lietotāju datu (gan fiksēto, gan 
mobilo) iekļaušanu datubāzēs, šo datu 
sniegšanu pakalpojumu sniedzējiem uz 
izmaksām vērstā veidā un tīkla piekļuves 
sniegšanu uz izmaksām vērstos, 
pamatotos un pārredzamos apstākļos, lai 
nodrošinātu, ka lietotāji var izmantot 
visas konkurences priekšrocības, ar gala 
mērķi panākt šī pakalpojuma 
mazumtirdzniecības regulējuma 
atcelšanu.
1 OV L 249, 17.9.2002., 21. lpp.

Or. en

Pamatojums

Vairumtirdzniecības pienākumu uzlikšana operatoriem, kas kontrolē piekļuvi, ir pamatota, jo 
tādējādi var nodrošināt, ka lietotāji var izmantot visas konkurences priekšrocības uzziņu 
pakalpojumu jomā, un tas ļautu atcelt mazumtirdzniecības universālā pakalpojuma smagnējo 
regulējumu.
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Grozījums Nr. 29
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20.a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo 
īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā 
tirgū1 nosaka, ka tas, ka pakalpojumu 
sniedzējs komunikāciju tīklā pārraida 
pakalpojuma saņēmēja sniegto 
informāciju, pakalpojuma sniedzēju 
nepadara atbildīgu par pārraidīto 
informāciju. Tādējādi elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem ir 
pienākums ziņot abonentam un valsts 
pārvaldes iestādēm tikai par drošības 
pārkāpumiem saistībā ar attiecīgā 
pakalpojuma sniegšanu, kas varētu 
izpausties kā abonenta informācija, kā arī 
datu plūsmas dati un personīgs saturs 
gadījumos, kad tie izvēlas piedāvāt satura 
pakalpojumu.
1 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai pilnībā izmantotu konkurences 
vides piedāvātās priekšrocības, 
patērētājiem jābūt iespējai izdarīt izvēli, 
pamatojoties uz informāciju, un mainīt 
pakalpojumu sniedzēju, kad tas ir 
patērētāju interesēs. Ir svarīgi nodrošināt, 

(23) Lai pilnībā izmantotu konkurences 
vides piedāvātās priekšrocības, 
patērētājiem jābūt iespējai izdarīt izvēli, 
pamatojoties uz informāciju, un mainīt 
pakalpojumu sniedzēju, kad tas ir 
patērētāju interesēs. Ir svarīgi nodrošināt, 
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lai patērētājus šādā gadījumā nekavētu 
tiesiski, tehniski vai praktiski šķēršļi, 
tostarp, līguma nosacījumi, procedūras, 
maksājumi u.c. Tas neizslēdz iespēju 
līgumā ar patērētāju noteikt samērīgu
minimālo līguma termiņu. Elektronisko 
sakaru tirgos, kuros valda pilnvērtīga 
konkurence, numura saglabāšana ir 
galvenais faktors, kas patērētājiem atvieglo 
izvēli un veicina faktisku konkurenci, un 
tādēļ tā jāīsteno pēc iespējas ātrāk. Lai 
numura saglabāšanas iespēju pielāgotu 
tirgus un tehnoloģiju attīstībai, tostarp 
paredzot iespējamību saglabāt abonenta 
personīgos direktorijus un profila 
informāciju, kas tiek uzglabāta tīklā, 
Komisijai jādod iespēja pieņemt tehniskus 
īstenošanas pasākumus šajā jomā. 
Novērtējot to, vai tehnoloģiju un tirgus 
apstākļi atļauj saglabāt numurus, pārejot 
starp tīkliem, kas nodrošina pakalpojumus 
noteiktā atrašanās vietā, un mobilajiem 
tīkliem, jo īpaši jāņem vērā cenas 
lietotājiem un izmaksas, pārslēdzoties starp 
uzņēmumiem, kas nodrošina pakalpojumus 
noteiktā atrašanās vietā, un mobilajiem 
tīkliem.

lai patērētājus šādā gadījumā nekavētu 
tiesiski, tehniski vai praktiski šķēršļi, 
tostarp, līguma nosacījumi, procedūras, 
maksājumi u.c. Tas neizslēdz iespēju 
līgumā ar patērētāju noteikt samērīgu 
minimālo līguma termiņu (tas ir, 
nepārsniedzot vienu gadu). Elektronisko 
sakaru tirgos, kuros valda pilnvērtīga 
konkurence, numura saglabāšana ir 
galvenais faktors, kas patērētājiem atvieglo 
izvēli un veicina faktisku konkurenci, un 
tādēļ tā jāīsteno pēc iespējas ātrāk. Lai 
numura saglabāšanas iespēju pielāgotu 
tirgus un tehnoloģiju attīstībai, tostarp 
paredzot iespējamību saglabāt abonenta 
personīgos direktorijus un profila 
informāciju, kas tiek uzglabāta tīklā, 
Komisijai jādod iespēja pieņemt tehniskus 
īstenošanas pasākumus šajā jomā. 
Novērtējot to, vai tehnoloģiju un tirgus 
apstākļi atļauj saglabāt numurus, pārejot 
starp tīkliem, kas nodrošina pakalpojumus 
noteiktā atrašanās vietā, un mobilajiem 
tīkliem, jo īpaši jāņem vērā cenas 
lietotājiem un izmaksas, pārslēdzoties starp 
uzņēmumiem, kas nodrošina pakalpojumus 
noteiktā atrašanās vietā, un mobilajiem 
tīkliem.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Televīzijas apraide ir lineārs 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojums, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada […] 
Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu direktīvā, un šo 
pakalpojumu sniedz plašsaziņas līdzekļu 

(24) Juridiskas saistības, kas jāievēro, var 
uzlikt tikai noteiktiem apraides, 
audiovizuālajiem vai papildu 
pakalpojumiem, kurus piedāvā noteikts 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs. Audiovizuālie pakalpojumi ir 
definēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
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pakalpojumu sniedzējs nolūkā nodrošināt 
raidījumu vienlaicīgu skatīšanos, 
pamatojoties uz raidījumu programmu; 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs var piedāvāt vairākas audio vai 
audiovizuālās raidījumu programmas 
(kanālus). Juridiskas saistības, kas 
jāievēro, var uzlikt tikai noteiktiem 
apraides kanāliem, kurus piedāvā noteikts 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs. Saistības, kas jāievēro, 
dalībvalstīm precīzi jāpamato savos valsts 
tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka šādas 
saistības ir pārskatāmas, samērīgas un 
pienācīgi definētas. Tādēļ saistības, kas 
jāievēro, ir jāizstrādā tādas, lai pietiekami 
veicinātu efektīvas investīcijas 
infrastruktūrā. Saistības, kas jāievēro, ir 
regulāri jāpārskata, lai tās neatpaliktu no 
tehnoloģiju un tirgus attīstības tempa, 
nodrošinot to nepārtrauktu samērīgumu ar 
īstenojamajiem mērķiem. Ņemot vērā 
tehnoloģiju un tirgus apstākļu straujās 
izmaiņas, šāda pilnīga pārskatīšana būtu 
jāveic vismaz reizi trijos gados, rīkojot 
sabiedrisku apspriešanu ar visām 
ieinteresētajām personām. Vienu vai 
vairākus apraides kanālus var papildināt 
ar pakalpojumiem, lai uzlabotu to 
pieejamību lietotājiem invalīdiem, 
piemēram, izmantojot videotekstu,
subtitrus, audioaprakstu vai 
surdotulkojumu.

2007. gada 11 decembra Direktīvā 
2007/65/EK, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu 
televīzijas raidījumu veidošanas un 
apraides noteikumu koordinēšanu, kas 
ietverti dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos1.  Saistības, kas 
jāievēro, dalībvalstīm precīzi jāpamato 
savos valsts tiesību aktos, lai nodrošinātu, 
ka šādas saistības ir pārskatāmas, 
samērīgas un pienācīgi definētas. Tādēļ 
saistības, kas jāievēro, ir jāizstrādā tādas, 
lai pietiekami veicinātu efektīvas 
investīcijas infrastruktūrā. Saistības, kas 
jāievēro, ir regulāri jāpārskata, lai tās 
neatpaliktu no tehnoloģiju un tirgus 
attīstības tempa, nodrošinot to nepārtrauktu 
samērīgumu ar īstenojamajiem mērķiem. 
Papildu pakalpojumi var būt arī tādi, kas 
uzlabo to pieejamību lietotājiem 
invalīdiem, piemēram, izmantojot 
videotekstu, subtitrus, audioaprakstu vai 
surdotulkojumu.

--------------------------------------------
1 OV. L 332, 18.12.2007., 27. lpp. 

Or. de

Pamatojums

Darbības jomai ir jāatbilst Televīzijas direktīvai. Darbības joma direktīvas 31. pantā 
minētajām saistībām, kas jāievēro, ir pārāk šaura un ir pretrunā ar telekomunikāciju paketē 
izvirzīto mērķi — pastiprināt lietotāju un patērētāju tiesības. Tās attiecas tikai uz 
pakalpojumiem, kuru mērķis ir uzlabot pieejamību invalīdiem. Saistībām, kas jāievēro, ir 
jāattiecas arī uz citām grupām, piemēram, cilvēkiem, kas runā minoritāšu valodās, vai 
papildu pakalpojumiem plašākai sabiedrībai, piemēram, radioteksts, teleteksts un programmu 
informācija.
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Grozījums Nr. 32
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26.a) Saskaņā ar subsidiaritātes principu 
šīs direktīvas regulatīvā modeļa pamatā ir 
princips, kas paredz decentralizētu 
regulējumu dalībvalstīs, uzticot valsts 
iestādēm atbildību par valsts tirgu 
pārraudzību atbilstoši noteiktiem 
kopīgiem mērķiem. Patērētāju tirgos, kas 
galvenokārt ir valsts mēroga tirgi, 
patērētāju aizsardzību un jo īpaši personu 
ar invaliditāti interešu aizsardzību 
ietekmē tādi apstākļi kā pastāvošie tiesību 
akti un kopregulējums un pašregulējums. 
Komisijas pamatnostādnes palīdzēs 
dalībvalstīs sasniegt augstu patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or. de

Pamatojums

Patērētāju tirgi elektronisko komunikāciju tirgū saskaņā ar jauno regulējumu ir arī valsts 
tirgi. Tāpēc vienotā tirgus izveide nevar pamatot patērētāju aizsardzības palielināšanu. Tādēļ 
pasākumi par patērētāju aizsardzību šajā tirgū pirmkārt būtu jāpieņem dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 33
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ja uz drošības pārkāpumiem, kā 
rezultātā atsevišķu abonentu personas dati 
ir zuduši vai kompromitēti, nereaģē 
pienācīgi un savlaicīgi, tie var radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltošanu. Tāpēc abonentus, ko skāruši šādi 

(29) Ja uz drošības pārkāpumiem, kā 
rezultātā atsevišķu abonentu personas dati 
ir zuduši vai kompromitēti, nereaģē 
pienācīgi un savlaicīgi, tie var radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltošanu. Tāpēc abonentus, ko skāruši šādi 
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starpgadījumi saistībā ar drošību, bez 
kavēšanās jābrīdina un jāinformē, lai tie 
varētu veikt nepieciešamos piesardzības 
pasākumus. Paziņojumā jāiekļauj 
informācija par pasākumiem, kurus 
pakalpojuma sniedzējs veicis, reaģējot uz 
pārkāpumu, un ieteikumi lietotājiem, ko 
skāris pārkāpums.

starpgadījumi saistībā ar drošību, bez 
kavēšanās jābrīdina un jāinformē, lai tie 
varētu veikt nepieciešamos piesardzības 
pasākumus, ja valsts pārvaldes iestādes to 
uzskata par nepieciešamu pēc 
pakalpojuma sniedzēja paziņojuma 
saņemšanas un pēc apspriešanās ar citām 
atbildīgajām iestādēm. Paziņojumā, ko 
sniedz šādos apstākļos, jāiekļauj 
informācija par pasākumiem, kurus 
pakalpojuma sniedzējs veicis, reaģējot uz 
pārkāpumu, un ieteikumi lietotājiem, ko 
skāris pārkāpums, atbilstoši katram 
atsevišķajam gadījumam.

Or. de

Pamatojums

Ne katrs drošības pārkāpums, kura dēļ tiek zaudēti personas dati, radīs ievērojamu 
ekonomisko un sociālo kaitējumu; obligāti paziņojumi par to, ka ir skarta operatora datu 
krātuve, var radīt uztraukumu starp klientiem, taču tam bieži vien nav pamata. Tāpēc 
priekšroka dodama elastīgām procedūrām, kas atbilst katram atsevišķajam gadījumam un ko 
operatori izstrādā, apspriežoties ar attiecīgo valsts pārvaldes iestādi un citām atbildīgām 
iestādēm.

Grozījums Nr. 34
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31.a) Pakalpojuma sniegšanas kvalitāte 
nedrīkst negatīvi ietekmēt publisku 
komunikāciju tīklu uzņēmumu spēju 
piedāvāt diferencētus pakalpojumus un 
diferencētus kvalitātes līmeņus. Tas ir 
labākais veids, kā klientiem piedāvāt 
izvēli, un tas stimulē lielākas 
priekšrocības klientiem un pieprasījumu.

Or. en
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Pamatojums

Ierosinātais jaunais apsvērums precizē, ka tīkla pakalpojumu sniedzējiem jābūt iespējai 
piedāvāt dažādus pakalpojumu kvalitātes līmeņus, kā teikts darbinieku darba dokumentā un 
ietekmes novērtējumā, un precizē bloķēšanas un pakalpojumu kvalitātes pazemināšanās 
būtību.

Grozījums Nr. 35
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
31.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31.b) Bloķēšana un tīkla pakalpojumu 
kvalitātes nopietna pazemināšanās ir 
uzskatāma par rīcību, kas vērsta pret 
konkurenci, lai nepieļautu piekļuvi 
konkurenta pakalpojumiem. Tas 
neattiecas uz ierobežotiem pakalpojumu 
plāniem, kas var neietvert noteiktus 
pakalpojumus, ja vien šī informācija ir 
pieejama lietotājiem un tiem ir iespēja 
izvēlēties. Tas neattiecas arī uz tīklu 
pamatotu pārvaldību, lai mazinātu datu 
plūsmu sastrēgumus, uzlabotu veiktspēju 
un nodrošinātu jaunus pakalpojumus. 

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 31.a apsvērumam.

Grozījums Nr. 36
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39.a) Universālā pakalpojuma direktīvas 
mērķis ir nodrošināt augstu aizsardzības 
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līmeni patērētāju un individuālu lietotāju 
tiesībām telekomunikāciju pakalpojumu 
sniegšanas jomā. Šāda aizsardzība nav 
nepieciešama globālu telekomunikāciju 
pakalpojumu jomā. Tie ir korporatīvi datu 
un balss pakalpojumi, ko paketes veidā 
sniedz lieliem uzņēmumiem, kuri atrodas 
dažādās valstīs ES un ārpus tās, saskaņā 
ar individuāli noslēgtiem līgumiem starp 
uzņēmumiem ar vienādu spēku.

Or. en

Pamatojums

Globāli telekomunikāciju pakalpojumi (GTP) ir uzņēmējdarbības datu un balss pakalpojumi, 
ko sniedz starptautiskiem uzņēmumiem, kuri atrodas dažādās valstīs un bieži vien arī dažādos 
kontinentos. Pirmkārt, ņemot vērā Universālā pakalpojuma direktīvas mērķi, šie pakalpojumi 
tiek sniegti nevis masu tirgus patērētājiem vai maziem uzņēmumiem, bet gan lieliem 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 37
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/22/EK
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar Direktīvu 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) izveidotajā sistēmā šī 
direktīva attiecas uz elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
nodrošināšanu lietotājiem. Mērķis ir ar 
pilnvērtīgas konkurences un izvēles 
palīdzību visā Kopienā nodrošināt publiski 
pieejamus labas kvalitātes pakalpojumus 
un rīkoties apstākļos, kad tirgus 
nepietiekami apmierina patērētāju 
vajadzības. Direktīvā iekļauti arī noteikumi 
par termināliekārtām patērētāju telpās.

1. Ar Direktīvu 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) izveidotajā sistēmā šī 
direktīva attiecas uz elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
nodrošināšanu lietotājiem. Mērķis ir ar 
pilnvērtīgas konkurences un izvēles 
palīdzību visā Kopienā nodrošināt publiski 
pieejamus labas kvalitātes pakalpojumus 
un rīkoties apstākļos, kad tirgus 
nepietiekami apmierina patērētāju 
vajadzības. Direktīvā iekļauti arī noteikumi 
par termināliekārtām patērētāju telpās, 
īpašu uzmanību pievēršot 
termināliekārtām, kas paredzētas
personām ar invaliditāti.
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Or. es

Grozījums Nr. 38
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/22/EK
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šīs direktīvas noteikumus attiecībā uz 
lietotāju un patērētāju tiesībām piemēro, 
neskarot Kopienas tiesību aktus šajā 
jomā, jo īpaši Direktīvas 93/13/EK un 
97/7/EK, un valstu noteikumus, ar kuriem 
īsteno Kopienas tiesību aktus.

Or. es

Pamatojums

Šāds teksts dotu iespēju pieņemt līdzīgu pieeju attiecībā arī uz citām tiesībām, kas pašlaik ir 
atzītas tikai telefona pakalpojumiem, piemēram, izmaksu kontrole, pakalpojumu kvalitāte vai 
pārredzamība un informācijas publiska pieejamība.

Grozījums Nr. 39
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/22/EK
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Jomās, kas ir saskaņotas ar šo 
direktīvu, dalībvalstis veicina 
kopregulējumu un pašregulējumu valsts 
līmenī, ja to atļauj to tiesību akti.

Or. de
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Pamatojums

Patērētāju aizsardzības un lietotāju invalīdu tiesību jomā daudzās dalībvalstīs priekšroka tiek 
dota nevis tradicionāliem tiesību aktiem, bet gan pašregulējumam un kopregulējumam. 
Pašregulējuma un kopregulējuma kodeksi sniedz iespēju īstenot ātrāku transponēšanu un 
elastīgāku saskaņošanu, un tas ir svarīgi telekomunikāciju tirgū. Pašregulējumu un 
kopregulējumu nevajadzētu aizstāt ar tradicionāliem tiesību aktiem. Par paraugu būtu 
jāizmanto Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu direktīvas pieņemtais teksts.

Grozījums Nr. 40
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – (b) apakšpunkts
Direktīva 2002/22/EK
2. pants – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu: svītrots
„c) „publiski pieejami 
telefonpakalpojumi” nozīmē 
pakalpojumus, kas pieejami sabiedrībai 
vietējo un/vai starptautisko zvanu 
veikšanai un saņemšanai tieši vai netieši, 
ar operatora izvēli vai iepriekšēju izvēli, 
vai ar tālākpārdošanas palīdzību, ar 
numuru vai numuriem nacionālajā vai 
starptautiskajā numerācijas plānā;”

Or. es

Grozījums Nr. 41
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/22/EK
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis veic īpašus pasākumus 
lietotājiem invalīdiem, lai nodrošinātu tiem 

(1) Dalībvalstis, izmantojot valsts 
subsīdijas, veic īpašus pasākumus 
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pieejamu piekļuvi publiski pieejamiem 
telefonpakalpojumiem, tostarp piekļuvi 
neatliekamās palīdzības dienestiem, uzziņu 
dienestiem un sarakstiem, kas līdzvērtīga 
tai piekļuvei, kura nodrošināta citiem 
lietotājiem.

lietotājiem invalīdiem, lai nodrošinātu tiem 
pieejamu piekļuvi publiski pieejamiem 
telefonpakalpojumiem, tostarp piekļuvi 
neatliekamās palīdzības dienestiem, uzziņu 
dienestiem un sarakstiem, kas līdzvērtīga 
tai piekļuvei, kura nodrošināta citiem 
lietotājiem.

Or. el

Pamatojums

Lai lietotājiem invalīdiem nodrošinātu līdzvērtīgu piekļuvi šādiem pakalpojumiem, 
uzņēmumiem ir jāveic lieli ieguldījumi, nezinot, vai tos varēs atgūt no peļņas. Tāpēc tad, ja 
šādu pakalpojumu sniegšana tiek noteikta par obligātu, ir jāparedz arī konkrēti noteikumi par 
valsts subsīdijām.

Grozījums Nr. 42
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/22/EK
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, ņemot vērā apstākļus valstī, 
veic īpašus pasākumus, lai nodrošinātu to, 
ka arī lietotāji invalīdi var izmantot 
vairākumam lietotāju pieejamo 
priekšrocību izvēlēties uzņēmumus un 
pakalpojumu sniedzējus.

2. Dalībvalstis, ņemot vērā apstākļus valstī 
un nozarē pieņemtos kopregulējuma un 
pašregulējuma kodeksus, veic īpašus 
pasākumus, lai nodrošinātu to, ka arī 
lietotāji invalīdi var izmantot vairākumam 
lietotāju pieejamo priekšrocību izvēlēties 
uzņēmumus un pakalpojumu sniedzējus.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par īpašiem pasākumiem lietotājiem invalīdiem stājas spēkā tikai tad, ja 
pašregulējums un kopregulējums nav pietiekams.
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Grozījums Nr. 43
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/22/EK
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, ņemot vērā apstākļus valstī, 
var pieprasīt izraudzītajiem uzņēmumiem 
nodrošināt patērētājiem izvēles tarifus vai 
tarifu paketes, kas atšķiras no parastā 
komercpiedāvājuma, jo īpaši, lai 
nodrošinātu to, ka patērētājiem ar zemiem 
ienākumiem vai patērētājiem ar īpašām 
sociālajām vajadzībām netiek liegta 
4. panta 1. punktā minētās piekļuves tīklam 
pieejamība vai izmantošana vai tādu 
pakalpojumu pieejamība vai izmantošana, 
kas 4. panta 3. punktā un 5., 6. un 7. pantā 
noteikti kā universālā pakalpojuma 
saistībās ietilpstoši un ko nodrošina 
izraudzītie uzņēmumi.

2. Dalībvalstis, ņemot vērā apstākļus valstī, 
var pieprasīt izraudzītajiem uzņēmumiem 
nodrošināt patērētājiem izvēles tarifus vai 
tarifu paketes, kas atšķiras no parastā 
komercpiedāvājuma, jo īpaši, lai 
nodrošinātu to, ka patērētājiem ar zemiem 
ienākumiem vai patērētājiem ar īpašām 
sociālajām vajadzībām netiek liegta 
4. panta 1. punktā minētās piekļuves tīklam 
pieejamība vai izmantošana vai tādu 
pakalpojumu pieejamība vai izmantošana, 
kas 4. panta 3. punktā un 5., 6. un 7. pantā 
noteikti kā universālā pakalpojuma 
saistībās ietilpstoši un ko nodrošina 
izraudzītie uzņēmumi. Pierādāmas papildu 
tīkla izmaksas izraudzītajiem 
uzņēmumiem atlīdzina.

Or. de

Pamatojums

Parasti nav iespējams segt izmaksas, kas saistītas ar šāda veida tarifu nodrošināšanu. Valstij, 
kas nosaka šo īpašo sabiedriskā pakalpojuma pienākumu, ir katram attiecīgajam uzņēmumam 
atbilstoši jākompensē radušās pierādāmās papildu izmaksas, lai nepieļautu, ka papildu 
pienākumi tiem rada neizdevīgu konkurences stāvokli, salīdzinot ar citiem operatoriem.

Grozījums Nr. 44
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/22/EK
9. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis papildus noteikumiem 
izraudzītajiem uzņēmumiem nodrošināt 
īpašus izvēles tarifus vai pildīt cenu griestu 
vai ģeogrāfiskās izlīdzināšanas prasības vai 
līdzīgas programmas var nodrošināt to, ka 
tiek sniegts atbalsts patērētājiem, kas 
apzināti kā patērētāji ar zemu ienākumu 
līmeni, ar invaliditāti vai ar īpašām 
sociālajām vajadzībām.

3. Dalībvalstis papildus noteikumiem 
izraudzītajiem uzņēmumiem nodrošināt 
īpašus izvēles tarifus vai pildīt cenu griestu 
vai ģeogrāfiskās izlīdzināšanas prasības vai 
līdzīgas programmas var nodrošināt to, ka 
tiek sniegts atbalsts patērētājiem, kas 
apzināti kā patērētāji ar zemu ienākumu 
līmeni, ar invaliditāti vai ar īpašām 
sociālajām vajadzībām. Dalībvalstis 
nodrošina, lai tiem uzņēmumiem, kuriem 
tās uzliek šādus pienākumus, tiktu 
kompensētas radušās pierādāmās papildu 
tīkla izmaksas.

Or. de

Pamatojums

Tāpat kā attiecībā uz tarifu nodrošināšanu parasti nav iespējams segt izmaksas, kas rodas, 
ievērojot cenu griestu prasības. Valstij, kas nosaka šo īpašo sabiedriskā pakalpojuma 
pienākumu, ir katram attiecīgajam uzņēmumam atbilstoši jākompensē radušās pierādāmās 
papildu izmaksas, lai nepieļautu, ka papildu pienākumi tiem rada neizdevīgu konkurences 
stāvokli, salīdzinot ar citiem operatoriem.

Grozījums Nr. 45
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – (a) apakšpunkts
Direktīva 2002/22/EK
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Panta 1. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
„1. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
pārvaldes iestādes attiecīgajā 
mazumtirdzniecības tirgū uzliek 
atbilstošas reglamentējošas saistības 
uzņēmumiem, kas norādīti kā uzņēmumi 
ar būtisku ietekmi tirgū saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
14. pantu,



AM\718824LV.doc 21/52 PE404.785v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

a) ja saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
16. panta 3. punktu veiktās tirgus analīzes 
rezultātā valsts pārvaldes iestāde secina, 
ka attiecīgajā mazumtirdzniecības tirgū, 
kas norādīts saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
15. pantu, nav pilnvērtīgas konkurences, 
un
b) ja valsts pārvaldes iestāde secina, 
ka saistības, kas uzliktas saskaņā ar 
Direktīvu 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva), nedos iespēju sasniegt 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
8. pantā noteiktos mērķus.”

Or. de

Pamatojums

Mazumtirdzniecības tirgu regulējuma atcelšana ir svarīgs solis, pārejot uz vispārējiem 
konkurences noteikumiem. Vienlaikus regulējot cenas un piekļuvi gan pakalpojumu 
sniegšanas, gan mazumtirdzniecības līmenī, saglabātos šis dubultais regulējums, radot liekus 
apgrūtinājumus jaunu produktu izstrādei, piemēram, platjoslas pakalpojumu jomā.

.

Grozījums Nr. 46
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – (a.a) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a.a) svītro 2. punktu. 

Or. de

Pamatojums

Mazumtirdzniecības tirgu regulējuma atcelšana ir svarīgs solis, pārejot uz vispārējiem 
konkurences noteikumiem. Vienlaikus regulējot cenas un piekļuvi gan pakalpojumu 
sniegšanas, gan mazumtirdzniecības līmenī, saglabātos šis dubultais regulējums, radot liekus 
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apgrūtinājumus jaunu produktu izstrādei, piemēram, platjoslas pakalpojumu jomā.

.

Grozījums Nr. 47
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina to, ka gadījumos, 
kad starp abonentiem un elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem ir 
noslēgti līgumi, kuros paredzēti balss 
sakari, abonentus nepārprotami informē par 
to, vai ir nodrošināta piekļuve neatliekamās 
palīdzības dienestiem. Elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzēji 
nodrošina to, ka klienti jau pirms līguma 
noslēgšanas un regulāri pēc tam tiek 
nepārprotami informēti par to, ka 
neatliekamās palīdzības dienesti nav 
pieejami.

4. Dalībvalstis nodrošina to, ka gadījumos, 
kad starp abonentiem un elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem ir 
noslēgti līgumi, kuros paredzēti balss 
sakari, abonentus nepārprotami informē par
to, vai ir nodrošināta piekļuve neatliekamās 
palīdzības dienestiem. Elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzēji 
nodrošina to, ka klienti jau pirms līguma 
noslēgšanas un pēc tam tiek nepārprotami 
informēti par to, ka neatliekamās 
palīdzības dienesti nav pieejami.

Or. de

Pamatojums

Prasība informēt „regulāri” rada jautājumu, „cik bieži ir regulāri”, un tādējādi rada 
juridisko neskaidrību. Informācija ir jāsniedz tikai tad, kad to prasa konkrētais gadījums, lai 
novērstu lieku informāciju, ko nevēlētos arī pats lietotājs.

Grozījums Nr. 48
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina to, ka gadījumos, 
kad ir noslēgti līgumi starp abonentiem un 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniedzējiem un/vai tīkla nodrošinātājiem, 
abonentus jau pirms līguma noslēgšanas un 
regulāri pēc tam nepārprotami informē par 
visiem ierobežojumiem, kurus 
pakalpojuma sniedzējs noteicis to iespējām 
piekļūt likumīgam saturam vai izplatīt šādu 
saturu, vai pēc savas izvēles izmantot 
jebkura veida likumīgas lietotnes un/vai 
pakalpojumus.

5. Dalībvalstis nodrošina un, kad 
nepieciešams, nekavējoties piemēro 
prasību par to, ka gadījumos, kad ir 
noslēgti līgumi starp abonentiem un 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniedzējiem un/vai tīkla nodrošinātājiem, 
abonentus jau pirms līguma noslēgšanas un 
regulāri pēc tam nepārprotami informē par 
visiem pamatotajiem ierobežojumiem, 
kurus pakalpojuma sniedzējs noteicis to 
iespējām piekļūt jebkādam likumīgam 
saturam vai izplatīt šādu saturu, vai pēc 
savas izvēles izmantot jebkura veida 
likumīgas lietotnes un/vai pakalpojumus. 
Šādu informāciju sniedz skaidri, vispusīgi 
un viegli pieejamā veidā.

Or. en

Pamatojums

Ierobežojumiem, ko piemēro uzņēmumi, kuri sniedz elektronisko komunikāciju pakalpojumus 
un/vai nodrošina tīklu pieejamību, jābūt pamatotiem, un ir jāsniedz nepārprotama 
informācija. Ja tiek pierādīts, ka kāds uzņēmums piemēro ierobežojumu, par ko tas nav 
informējis abonentus, dalībvalstīm ir nekavējoties jāpiemēro prasība sniegt informāciju.

Grozījums Nr. 49
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina to, ka gadījumos, 
kad ir noslēgti līgumi starp abonentiem un 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniedzējiem un/vai tīkla nodrošinātājiem, 
abonentus jau pirms līguma noslēgšanas un 
regulāri pēc tam nepārprotami informē par 
visiem ierobežojumiem, kurus 

5. Dalībvalstis nodrošina to, ka gadījumos, 
kad ir noslēgti līgumi starp abonentiem un 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniedzējiem un/vai tīkla nodrošinātājiem, 
abonentus jau pirms līguma noslēgšanas un 
pēc tam nepārprotami informē par visiem 
ierobežojumiem, kurus pakalpojuma 
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pakalpojuma sniedzējs noteicis to iespējām 
piekļūt likumīgam saturam vai izplatīt šādu 
saturu, vai pēc savas izvēles izmantot 
jebkura veida likumīgas lietotnes un/vai 
pakalpojumus.

sniedzējs noteicis to iespējām piekļūt 
saturam vai izplatīt šādu saturu, vai pēc 
savas izvēles izmantot jebkura veida 
lietotnes un/vai pakalpojumus.

Or. de

Pamatojums

Prasība informēt „regulāri” rada jautājumu, „cik bieži ir regulāri”, un tādējādi rada 
juridisko neskaidrību. Informācija jāsniedz tikai tad, kad tas ir nepieciešams konkrētā 
gadījumā. Atsauce uz „likumīgu” saturu nozīmē, ka pakalpojumu sniedzēji pārrauga un 
pārbauda komunikāciju saturu un spēj to iedalīt atbilstošās kategorijās, taču parasti tā nav. 
Tas rada nepareizu priekšstatu, jo šāda rīcība ir aizliegta ar likumu. Lai nepieļautu nepareizu 
interpretāciju, šis īpašības vārds ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 50
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
gadījumos, kad ir noslēgti līgumi starp 
abonentiem un elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu sniedzējiem un/vai tīkla 
nodrošinātājiem, abonentus jau pirms 
līguma noslēgšanas un regulāri pēc tam 
nepārprotami informē par to saistībām 
attiecībā uz autortiesībām un 
blakustiesībām. Neierobežojot 
Direktīvu 2000/31/EK par elektronisko 
tirdzniecību, tas ietver pienākumu 
informēt abonentus par visbiežāk 
sastopamajiem pārkāpumiem un to 
juridiskajām sekām.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Telefonsakaru uzņēmumiem nav jāinformē klienti par sankcijām par autortiesību 
pārkāpumiem un citām nelikumīgām darbībām.

Grozījums Nr. 51
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina to, ka gadījumos, 
kad ir noslēgti līgumi starp abonentiem un 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniedzējiem un/vai tīkla nodrošinātājiem, 
abonentus jau pirms līguma noslēgšanas un 
regulāri pēc tam nepārprotami informē par 
to saistībām attiecībā uz autortiesībām un 
blakustiesībām. Neierobežojot 
Direktīvu 2000/31/EK par elektronisko 
tirdzniecību, tas ietver pienākumu 
informēt abonentus par visbiežāk 
sastopamajiem pārkāpumiem un to 
juridiskajām sekām.

6. Dalībvalstis nodrošina to, ka gadījumos, 
kad ir noslēgti līgumi starp abonentiem un 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniedzējiem un/vai tīkla nodrošinātājiem, 
abonentus jau pirms līguma noslēgšanas un 
pēc tam nepārprotami informē par to 
saistībām attiecībā uz autortiesībām un 
blakustiesībām.

Or. de

Pamatojums

Prasība informēt „regulāri” rada jautājumu, „cik bieži ir regulāri”, un tādējādi rada 
juridisko neskaidrību. Informācija ir jāsniedz tikai tad, kad to prasa konkrētais gadījums, lai 
novērstu lieku informāciju, ko nevēlētos arī pats lietotājs. Detalizētais pienākums, kas 
paredzēts pēdējā teikumā, radītu pakalpojumu sniedzējiem nepieņemamu nastu un ārkārtas 
gadījumos varētu radīt tiem konfliktus ar profesionāliem juriskonsultiem, un tāpēc ir jāsvītro.
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Grozījums Nr. 52
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Abonentiem ir tiesības lauzt līgumu bez 
soda piemērošanas, saņemot paziņojumu 
par pakalpojumu sniedzēju piedāvātajām 
līguma nosacījumu izmaiņām. Abonentus 
atbilstoši informē ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pirms šādām izmaiņām, tajā pašā laikā 
informējot arī par to tiesībām lauzt līgumu 
bez soda piemērošanas, ja tie nepiekrīt 
jaunajiem nosacījumiem.

7. Abonentiem ir tiesības lauzt līgumu bez 
soda piemērošanas, saņemot paziņojumu 
par pakalpojumu sniedzēju piedāvātajām 
līguma nosacījumu izmaiņām. Abonentus 
atbilstoši informē ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pirms šādām izmaiņām, tajā pašā laikā 
informējot arī par to tiesībām lauzt līgumu 
bez soda piemērošanas, ja tie nepiekrīt 
jaunajiem nosacījumiem. Šīs tiesības drīkst 
izmantot tikai tad, ja izmaiņas abonentam 
ir neizdevīgas.

Or. de

Pamatojums

Tiesības lauzt līgumu bez soda piemērošanas vajadzētu atļaut izmantot tikai tad, ja attiecīgās 
izmaiņas klientam ir neizdevīgas. No otras puses, klienti savu līgumu varētu bez brīdinājuma 
lauzt pat tad, ja izmaiņas ir bijušas izdevīgas.

Grozījums Nr. 53
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Abonentiem ir tiesības lauzt līgumu bez 
soda piemērošanas, saņemot paziņojumu 
par pakalpojumu sniedzēju piedāvātajām 
līguma nosacījumu izmaiņām. Abonentus 
atbilstoši informē ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pirms šādām izmaiņām, tajā pašā laikā 
informējot arī par to tiesībām lauzt līgumu 

7. Abonentiem ir tiesības lauzt līgumu bez 
soda piemērošanas gadījumā, ja
pakalpojumu sniedzēji izmaina līguma 
nosacījumus, ja izmaiņas kopumā tiem ir 
neizdevīgas. Abonentus atbilstoši informē 
ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms šādām 
izmaiņām, tajā pašā laikā informējot arī par 
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bez soda piemērošanas, ja tie nepiekrīt 
jaunajiem nosacījumiem.

to tiesībām lauzt līgumu bez soda 
piemērošanas, ja tie nepiekrīt jaunajiem 
nosacījumiem.

Or. de

Pamatojums

Tiesībām lauzt līgumu izmaiņu dēļ ir jābūt nevis brīdī, kad tiek paziņots par piedāvātajām 
izmaiņām, bet tad, kad tās stājas spēkā. Turklāt principā atbilstoša kompensācija nav 
jāparedz katram gadījumam, kad lietotājs ir tāda pakalpojumu sniedzēja klients, kas savus 
nosacījumus pielāgo izmaiņām attiecīgajā vidē, bet tā ir jāpiemēro tikai tad, ja jaunie 
nosacījumi kopumā faktiski nozīmē, ka lietotājam rodas neizdevīgāks stāvoklis, salīdzinot ar 
sākotnējiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 54
Renato Brunetta

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalstis nodrošina, lai gadījumos, 
kad starp abonentiem un uzņēmumiem, 
kas sniedz elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus un/vai nodrošina tīklu
pieejamību, slēdz līgumus, abonenta 
informācija tiek automātiski iekļauta 
uzziņu datubāzēs, ja vien nav 
nepārprotamas prasības noteiktus datus 
neiekļaut, vai lai līguma slēgšanas brīdī 
un ar regulāriem intervāliem pēc tam 
abonentiem tiek nepārprotami vaicāts, vai 
tie vēlas, lai uzziņu datubāzēs tiktu 
iekļauta attiecīgā informācija, un kādai 
tai jābūt, un vai tie vēlas izmantot iespēju, 
ka noteikta informācija tiek iekļauta 
datubāzē, bet netiek izpausta uzziņu 
dienestu lietotājiem.

Or. en
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Pamatojums

Uzziņu pakalpojumu sniedzēji var šādā veidā atvieglot komunikācijas ar elektronisko 
komunikāciju pakalpotāju lietotājiem, neradot bažas attiecībā uz privātuma apsvērumiem, un 
tādējādi tiek labāk īstenoti abi mērķi attiecībā uz informācijas iekļaušanu un privātuma 
aizsardzību. Ir svarīgi ieviest mehānismus, kas garantē, ka tiek īstenotas lietotāju tiesības tikt 
šādā veidā iekļautiem uzziņu datubāzēs, un tādējādi nodrošināt visaptverošus uzziņu 
pakalpojumus saskaņā ar Universālā pakalpojuma direktīvas 11. apsvērumu.

Grozījums Nr. 55
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādēm ir iespēja elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem 
uzlikt pienākumu pakalpojumu iegādes 
laikā un vietā sniegt klientiem informāciju 
par piemērojamiem tarifiem, tādējādi 
nodrošinot klientu pilnīgu informētību par 
cenu nosacījumiem.

4. Ja kopregulējums un pašregulējums 
izrādās neefektīvs, dalībvalstis nodrošina 
to, ka valsts pārvaldes iestādēm ir iespēja 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniedzējiem uzlikt pienākumu pakalpojumu 
iegādes laikā un vietā sniegt klientiem 
informāciju par piemērojamiem tarifiem, 
tādējādi nodrošinot klientu pilnīgu 
informētību par cenu nosacījumiem.

Or. de

Pamatojums

Noteikumu par pārredzamību un informācijas publiskošanu piemēro tikai tad, ja 
kopregulējums un pašregulējums izrādās neefektīvs.

Grozījums Nr. 56
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
21. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu to, ka lietotāji Kopienā 
var izmantot priekšrocības, ko dod 
konsekventa pieeja tarifu pārskatāmībai un 
informācijas sniegšana saskaņā ar 20. panta 
5. punktu, Komisija, apspriedusies ar 
Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestādi 
(turpmāk „EEST iestāde”), var pieņemt 
piemērotus tehniskus īstenošanas 
pasākumus šajā jomā, piemēram, precizēt 
metodes vai kārtību. Minētos pasākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisku 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 37. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var izmantot 37. panta 3. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

6. Lai nodrošinātu to, ka lietotāji Kopienā 
var izmantot priekšrocības, ko dod 
konsekventa pieeja tarifu pārskatāmībai un 
informācijas sniegšana saskaņā ar 20. panta 
5. punktu, Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes, lai precizētu metodes vai 
kārtību.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar pastāvošo tiesisko regulējumu šajā gadījumā jāizveido Komunikāciju komiteja 
tehnisko korekciju veikšanai pielikumos saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 35. pantu. Tam tā 
būtu jābūt arī saskaņā ar jauno tiesisko regulējumu. Direktīvas 37. panta 2. un 3. punktā 
paredzēto komitoloģijas procedūru izmantošana varētu izraisīt to, ka tiek regulētas daudzas 
jomas, kas ir ārpus normatīvās procedūras darbības jomas. Komisija var izstrādāt 
pamatnostādnes, lai veicinātu labas prakses apmaiņu. Nav nepieciešamības iesaistīt kādu 
iestādi, kā paredzēts Komisijas priekšlikumā COM(2007)699.

Grozījums Nr. 57
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts – (b) apakšpunkts
Direktīva 2002/22/EK
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iekļauj šādu 3. punktu: svītrots
„3. Lai novērstu pakalpojuma kvalitātes 
pazemināšanos un datu plūsmas 
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palēnināšanos tīklos, Komisija, 
apspriedusies ar EEST iestādi, var 
pieņemt tehniskus īstenošanas pasākumus 
saistībā ar pakalpojumu kvalitātes 
minimālajām prasībām, kuras valsts 
pārvaldes iestādei jānosaka uzņēmumiem, 
kas nodrošina publiski pieejamus 
elektronisko komunikāciju tīklus. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 37. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var izmantot 37. panta 3. punktā 
minēto steidzamības procedūru.” 

Or. es

Grozījums Nr. 58
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts – (b) apakšpunkts
Direktīva 2002/22/EK
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai novērstu pakalpojuma kvalitātes 
pazemināšanos un datu plūsmas 
palēnināšanos tīklos, Komisija, 
apspriedusies ar EEST iestādi, var 
pieņemt tehniskus īstenošanas pasākumus 
saistībā ar pakalpojumu kvalitātes 
minimālajām prasībām, kuras valsts 
pārvaldes iestādei jānosaka uzņēmumiem, 
kas nodrošina publiski pieejamus 
elektronisko komunikāciju tīklus. Minētos
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 37. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var izmantot 37. panta 3. punktā 
minēto steidzamības procedūru.”

3. Lai novērstu pret konkurenci vērstu 
bloķēšanu un pakalpojuma kvalitātes 
nopietnu pazemināšanos tīklos, valsts 
pārvaldes iestādes var noteikt 
pakalpojumu kvalitātes minimālās 
prasības uzņēmumiem, kas nodrošina 
publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju tīklus. Uzņēmumiem, kas 
nodrošina publiski pieejamus 
komunikāciju tīklus, ir tiesības veikt 
pamatotu tīkla pārvaldību. Pakalpojumu 
kvalitātes minimālo prasību noteikšana 
nedrīkst radīt neparedzētas sekas, kas 
negatīvi ietekmētu patērētāju izvēli un 
jauninājumus.
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Or. en

Pamatojums

Ir jāparedz atšķirība starp bloķēšanu un kvalitātes pazemināšanos, ko nedrīkst atļaut, un tīkla 
pamatotu pārvaldību, kas dažos apstākļos var izraisīt datu plūsmas palēnināšanos, lai visiem 
lietotājiem nodrošinātu vidējo kvalitāti.

Grozījums Nr. 59
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts – (b) apakšpunkts
Direktīva 2002/22/EK
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai novērstu pakalpojuma kvalitātes 
pazemināšanos un datu plūsmas 
palēnināšanos tīklos, Komisija, 
apspriedusies ar EEST iestādi, var 
pieņemt tehniskus īstenošanas pasākumus 
saistībā ar pakalpojumu kvalitātes 
minimālajām prasībām, kuras valsts 
pārvaldes iestādei jānosaka uzņēmumiem, 
kas nodrošina publiski pieejamus 
elektronisko komunikāciju tīklus. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 37. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var izmantot 37. panta 3. punktā 
minēto steidzamības procedūru.”

3. Lai novērstu pakalpojuma kvalitātes 
pazemināšanos un datu plūsmas 
palēnināšanos tīklos, Komisija un valsts 
pārvaldes iestādes var ierosināt 
pakalpojumu kvalitātes minimālās 
prasības pēc iespējas labākai 
pakalpojumu sniegšanai, tostarp attiecībā 
uz pakalpojumiem, kas saistīti ar IP 
izmantošanu balss pārraidei. Šādos 
ierosinājumos jāņem vērā starptautiski 
atzīti standarti.

Or. de

Pamatojums

Um eine Verschlechterung oder Verlangsamung von Diensten für den Endkunden zu 
verhindern, insbesondere im Bereich Voice Over IP, sollten die Kommission und der 
nationale Regulierer Mindestanforderungen für die best mögliche Diensterbringung falls 
erforderlich vorschlagen können. Die Vorschläge sollten aber internationale Standards 
berücksichtigen, um vergleichbare Wettbewerbsbedingungen  für die europäische Industrie zu 
garantieren. Darüber hinaus dürften diese Maßnahmen nicht im Rahmen des 
Komitologieverfahrens nach Art 37 Absatz 2 oder nach dem Dringlichkeitsverfahren 
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genommen werden, da es sich nicht um nicht wesentliche Bestimmungen handelt, sondern 
diese Vorschläge hätten wichtige Konsequenzen für die Qualität der Diensterbringung.

Grozījums Nr. 60
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts – (b) apakšpunkts
Direktīva 2002/22/EK
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai novērstu pakalpojuma kvalitātes 
pazemināšanos un datu plūsmas 
palēnināšanos tīklos, Komisija, 
apspriedusies ar EEST iestādi, var 
pieņemt tehniskus īstenošanas pasākumus 
saistībā ar pakalpojumu kvalitātes 
minimālajām prasībām, kuras valsts 
pārvaldes iestādei jānosaka uzņēmumiem, 
kas nodrošina publiski pieejamus 
elektronisko komunikāciju tīklus. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 37. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var izmantot 37. panta 3. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

3. Lai novērstu pakalpojuma kvalitātes 
pazemināšanos un datu plūsmas 
palēnināšanos tīklos, dalībvalstis 
nodrošina, ka valsts pārvaldes iestādes var 
noteikt pakalpojumu kvalitātes minimālās 
prasības uzņēmumiem, kas nodrošina 
publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju tīklus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā stāvoklis dalībvalstīs var ievērojami atšķirties, ir svarīgi, lai varētu rīkoties valsts 
pārvaldes iestādes.

Grozījums Nr. 61
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – (b.a) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
22. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b.a) Iekļauj šādu 3.a punktu:
„3.a Lai nodrošinātu, ka netiek 
nepamatoti ierobežotas lietotāju iespējas 
piekļūt likumīgam saturam vai to izplatīt, 
vai pēc savas izvēles izmantot jebkura 
veida likumīgas lietotnes un 
pakalpojumus, dalībvalstis nodrošina, lai 
valsts pārvaldes iestādes varētu 
nodrošināt, ka visi ierobežojumi, ko 
uzņēmumi, kuri sniedz publisku 
komunikāciju tīklu pakalpojumus, 
piemēro abonentu iespējām piekļūt 
likumīgam saturam vai to izplatīt, būtu 
pienācīgi pamatoti.”

Or. en

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādēm jāspēj pārraudzīt, vai diskriminējoša prakse, ko īsteno uzņēmumi, 
kuri sniedz elektronisko komunikāciju pakalpojumus, ir pienācīgi pamatota.

Grozījums Nr. 62
Renato Brunetta

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts – (a.a) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a.a) Direktīvas 25. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu:
„1. Dalībvalstis nodrošina to, ka visiem 
elektronisko komunikāciju tīklu un 
pakalpojumu abonentiem viņu 
informācija tiek vai nu automātiski 
iekļauta uzziņu datubāzēs, vai arī līguma 
slēgšanas brīdī un ar regulāriem 
intervāliem pēc tam tiek nepārprotami 
vaicāts, vai tie vēlas, lai uzziņu datubāzēs 
tiktu iekļauta attiecīgā informācija, un 
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kādai tai jābūt. Lietotājiem piedāvā arī 
iespēju, ka noteikta informācija tiek 
iekļauta datubāzē, bet netiek izpausta 
uzziņu dienestu lietotājiem.”

Or. en

Pamatojums

Vairumtirdzniecības pienākumu uzlikšana operatoriem, kas kontrolē piekļuvi, ir pamatota, jo 
tādējādi var nodrošināt, ka lietotāji var izmantot visas konkurences priekšrocības uzziņu 
pakalpojumu jomā, un tas ļautu atcelt mazumtirdzniecības universālā pakalpojuma smagnējo
regulējumu. Eiropas pilsoņu iespējām doties uz citām dalībvalstīm un piekļūt parastajam 
uzziņu pakalpojumu sniedzējam, lai saņemtu informāciju savas valsts valodā, ir svarīga 
nozīme vienota tirgus veicināšanā.

Grozījums Nr. 63
Renato Brunetta

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts – (b) apakšpunkts
Direktīva 2002/22/EK
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka visiem 
lietotājiem, kas nodrošināti ar publiski 
pieejamiem telefonpakalpojumiem, ir 
pieejami telefona uzziņu dienesti saskaņā 
ar 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka visiem 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
lietotājiem ir pieejami telefona uzziņu 
dienesti saskaņā ar 5. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu un ka operatori, kas 
kontrolē piekļuvi šādiem dienestiem, 
piekļuves pakalpojumus sniedz atbilstoši 
taisnīgiem, uz izmaksām vērstiem, 
objektīviem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Vairumtirdzniecības pienākumu uzlikšana operatoriem, kas kontrolē piekļuvi, ir pamatota, jo 
tādējādi var nodrošināt, ka lietotāji var izmantot visas konkurences priekšrocības uzziņu 
pakalpojumu jomā, un tas ļautu atcelt mazumtirdzniecības universālā pakalpojuma smagnējo 
regulējumu. Eiropas pilsoņu iespējām doties uz citām dalībvalstīm un piekļūt parastajam 
uzziņu pakalpojumu sniedzējam, lai saņemtu informāciju savas valsts valodā, ir svarīga 
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nozīme vienota tirgus veicināšanā.

Grozījums Nr. 64
Renato Brunetta

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts – (b.a) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b.a) Direktīvas 25. panta 4. punktu 
aizstāj ar šādu:
„4. Dalībvalstis nesaglabā nekādus 
reglamentējošos ierobežojumus, kas 
lietotājiem vienā dalībvalstī liedz tiešu 
piekļuvi uzziņu dienestam citā dalībvalstī,
izmantojot balss zvanu vai SMS, un veic 
visus pasākumus, lai nodrošinātu šādu 
piekļuvi saskaņā ar šīs direktīvas 
28. pantu.

Or. en

Pamatojums

Vairumtirdzniecības pienākumu uzlikšana operatoriem, kas kontrolē piekļuvi, ir pamatota, jo 
tādējādi var nodrošināt, ka lietotāji var izmantot visas konkurences priekšrocības uzziņu 
pakalpojumu jomā, un tas ļautu atcelt mazumtirdzniecības universālā pakalpojuma smagnējo 
regulējumu. Eiropas pilsoņu iespējām doties uz citām dalībvalstīm un piekļūt parastajam 
uzziņu pakalpojumu sniedzējam, lai saņemtu informāciju savas valsts valodā, ir svarīga 
nozīme vienota tirgus veicināšanā.

Grozījums Nr. 65
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 16. punkts
Direktīva 2002/22/EK
26. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kas piedāvā pakalpojumus vietējo un/vai 
starptautisko zvanu veikšanai ar numuru 
vai numuriem nacionālajā vai 
starptautiskajā numerācijas plānā, 
nodrošina piekļuvi neatliekamās palīdzības 
dienestiem.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kas piedāvā pakalpojumus vietējo un/vai 
starptautisko zvanu veikšanai un 
saņemšanai ar numuru vai numuriem 
nacionālajā vai starptautiskajā numerācijas 
plānā, nodrošina piekļuvi neatliekamās 
palīdzības dienestiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā definīcija pienākumus, kas attiecas uz neatliekamās palīdzības dienestu zvaniem, 
piemērotu pārāk plaši un aptvertu pakalpojumus, ko nav paredzēts regulēt ar pastāvošo 
tiesisko regulējumu un kas nav paredzēti telefona pakalpojumu aizstāšanai (piem., izejošo 
zvanu sērija tikai uz starptautiskajiem telefona numuriem). Tiek izteikts brīdinājums par šādu
pieeju, jo tā var atturēt no noteiktu novatorisku pakalpojumu piedāvāšanas, paredzot pārāk 
apgrūtinošus nosacījumus, pirms tehnoloģija ir pilnībā attīstīta.

Grozījums Nr. 66
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 16. punkts
Direktīva 2002/22/EK
26. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dalībvalstis nodrošina to, ka lietotājiem 
invalīdiem ir iespējams piekļūt 
neatliekamās palīdzības dienestiem. Lai 
nodrošinātu to, ka lietotājiem invalīdiem, 
ceļojot pa citām dalībvalstīm, ir iespējams 
piekļūt neatliekamās palīdzības dienestiem, 
pieņemtajos pasākumos var iekļaut prasību 
nodrošināt atbilstību attiecīgajiem 
standartiem vai specifikācijām, ko publicē 
saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 17. panta noteikumiem. 

(4) Dalībvalstis nodrošina to, ka lietotājiem 
invalīdiem ir iespējams piekļūt 
neatliekamās palīdzības dienestiem 
saskaņā ar 7. panta noteikumiem. Lai 
nodrošinātu to, ka lietotājiem invalīdiem, 
ceļojot pa citām dalībvalstīm, ir iespējams 
piekļūt neatliekamās palīdzības dienestiem, 
pieņemtajos pasākumos var iekļaut prasību 
nodrošināt atbilstību attiecīgajiem 
standartiem vai specifikācijām, ko publicē 
saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 17. panta noteikumiem. 

Or. el
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Pamatojums

Šie pasākumi var paredzēt speciālu termināliekārtu nodrošināšanu lietotājiem invalīdiem, jo 
īpaši tiem, kas cieš no kurluma vai ir vājdzirdīgi, kam ir runas grūtības vai kas ir gan kurli, 
gan akli, kā arī datu pārraides pakalpojumus vai citas īpašas iekārtas, ko nodrošinātu 
dalībvalstis.

Grozījums Nr. 67
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 16. punkts
Direktīva 2002/22/EK
26. pants – 5. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Dalībvalstis nodrošina to, ka par visiem 
zvaniem uz vienoto Eiropas neatliekamās 
palīdzības numuru „112” informāciju par 
zvanītāja atrašanās vietu bez maksas dara 
pieejamu iestādēm, kas nodrošina 
neatliekamo palīdzību. 

(5) Dalībvalstis nodrošina to, ka par visiem 
zvaniem uz vienoto Eiropas neatliekamās 
palīdzības numuru „112” informāciju par 
zvanītāja atrašanās vietu dara pieejamu 
iestādēm, kas nodrošina neatliekamo 
palīdzību. Izmaksas par šādas 
informācijas nosūtīšanu sedz saskaņā ar 
attiecīgajiem valsts tiesību aktiem par 
valsts neatliekamās palīdzības telefona 
numuriem.

Or. el

Pamatojums

Ir svarīgi, lai noteikumi par izmaksu segšanu saistībā ar zvanītāja atrašanās vietas 
noteikšanas informāciju, izmantojot neatliekamās palīdzības numuru „112”, atbilstu 
attiecīgās dalībvalsts noteikumiem par sabiedrisko drošību.

Grozījums Nr. 68
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 16. punkts
Direktīva 2002/22/EK
26. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Lai nodrošinātu numura „112” 
pakalpojumu sekmīgu īstenošanu 
dalībvalstīs, tostarp pieejamību lietotājiem 
invalīdiem, ceļojot pa citām dalībvalstīm, 
Komisija, apspriedusies ar EEST iestādi,
var pieņemt tehniskus īstenošanas 
pasākumus.

7. Lai nodrošinātu numura „112” 
pakalpojumu sekmīgu īstenošanu 
dalībvalstīs, tostarp pieejamību lietotājiem 
invalīdiem, ceļojot pa citām dalībvalstīm, 
Komisija var pieņemt pamatnostādnes.

Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisku elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
37. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru. Nenovēršamu 
steidzamu iemeslu dēļ Komisija var 
izmantot 37. panta 3. punktā minēto 
steidzamības procedūru.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar pastāvošo tiesisko regulējumu šajā gadījumā jāizveido Komunikāciju komiteja 
tehnisko korekciju veikšanai pielikumos saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 35. pantu. Tam tā 
būtu jābūt arī saskaņā ar jauno tiesisko regulējumu. Direktīvas 37. panta 2. un 3. punktā 
paredzēto komitoloģijas procedūru izmantošana varētu izraisīt to, ka tiek regulētas daudzas 
jomas, kas ir ārpus normatīvās procedūras darbības jomas. Komisija var izstrādāt 
pamatnostādnes, lai veicinātu labas prakses apmaiņu. Nav nepieciešamības iesaistīt kādu 
iestādi, kā paredzēts Komisijas priekšlikumā COM(2007)699.

Grozījums Nr. 69
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 16. punkts
Direktīva 2002/22/EK
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu lietotājiem faktisku 
piekļuvi numuriem un pakalpojumiem 
Kopienā, Komisija, apspriedusies ar 
EEST iestādi, var pieņemt tehniskus 
īstenošanas pasākumus. Minētos 

2. Lai nodrošinātu lietotājiem faktisku 
piekļuvi numuriem un pakalpojumiem 
Kopienā, Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes.
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pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 37. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var izmantot 37. panta 3. punktā 
minēto steidzamības procedūru.
Jebkuru no šādiem tehniskiem 
īstenošanas pasākumiem var periodiski 
pārskatīt, lai ņemtu vērā tirgus un 
tehnoloģiju attīstību.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar pastāvošo tiesisko regulējumu šajā gadījumā jāizveido Komunikāciju komiteja 
tehnisko korekciju veikšanai pielikumos saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 35. pantu. Tam tā 
būtu jābūt arī saskaņā ar jauno tiesisko regulējumu. Direktīvas 37. panta 2. un 3. punktā 
paredzēto komitoloģijas procedūru izmantošana varētu izraisīt to, ka tiek regulētas daudzas 
jomas, kas ir ārpus normatīvās procedūras darbības jomas. Komisija var izstrādāt 
pamatnostādnes, lai veicinātu labas prakses apmaiņu. Nav nepieciešamības iesaistīt kādu 
iestādi, kā paredzēts Komisijas priekšlikumā COM(2007)699.

Grozījums Nr. 70
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts
Direktīva 2002/22/EK
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka visi 
abonenti ar numuriem no nacionālā 
numerācijas plāna pēc pieprasījuma var 
saglabāt savu(-s) numuru(-us) neatkarīgi 
no uzņēmuma, kas sniedz pakalpojumus, 
saskaņā ar I pielikuma C daļas 
noteikumiem.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Pasākumus par numuru pārnešanu būtu jāpieņem saskaņā ar tiesību aktiem, jo tas nav 
pielāgojums, kas nepieciešams tehnoloģisku vai tirgus izmaiņu dēļ.

Grozījums Nr. 71
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts
Direktīva 2002/22/EK
30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Numuru pārnešanu un to sekojošu 
aktivāciju veic pēc iespējas drīzāk un ne 
vēlāk kā vienu darbdienu pēc abonenta 
sākotnējā pieprasījuma.

4. Numuru pārnešanu un to sekojošu 
aktivāciju veic pēc iespējas drīzāk un ne 
vēlāk kā vienu darbdienu pēc abonenta 
sākotnējā pieprasījuma mobilo tīklu 
gadījumā un ne vēlāk kā trīs darbadienu 
laikā pēc abonenta sākotnējā 
pieprasījuma fiksēto tīklu operatoru 
gadījumā.

Or. ro

Pamatojums

Šāda nodalīšana ir svarīga tāpēc, ka numuru pārnešana var būt saistīta ar sarežģītiem 
tehniskiem pielāgojumiem, kas ir atkarīgi no esošās infrastruktūras.

Grozījums Nr. 72
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts
Direktīva 2002/22/EK
30. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neierobežojot jebkādu minimālo līguma 
termiņu, valsts pārvaldes iestādes 
nodrošina to, ka līguma pārtraukšanas 
nosacījumi un kārtība nekavē pakalpojumu 

6. Neierobežojot jebkādu pamatotu 
minimālo līguma termiņu, valsts pārvaldes 
iestādes nodrošina to, ka līguma 
pārtraukšanas nosacījumi un kārtība 
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sniedzēja nomaiņu. nekavē pakalpojumu sniedzēja nomaiņu.

Or. en

Pamatojums

Minimālajiem līguma termiņiem jābūt pamatotiem, un tie nedrīkst kavēt konkurenci.

Grozījums Nr. 73
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 19. punkts
Direktīva 2002/22/EK
31. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt pamatotas 
saistības, kas jāievēro, īpašu radio un 
televīzijas apraides kanālu un pieejamības 
pakalpojumu raidīšanai uzņēmumiem, kas 
ir to jurisdikcijā un kas nodrošina 
elektronisko komunikāciju tīklus, ko 
izmanto radio vai televīzijas apraides
izplatīšanai sabiedrībai, ja nozīmīgs šādu 
tīklu lietotāju skaits izmanto tos kā galveno 
līdzekli radio un televīzijas apraides
saņemšanai. Šādas saistības nosaka tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai īstenotu 
vispārējo interešu mērķus, kas skaidri un 
konkrēti noteikti katras dalībvalsts tiesību 
aktos, un tās ir samērīgas un pārskatāmas. .

1. Dalībvalstis var noteikt pamatotas 
saistības, kas jāievēro, īpašu audiovizuālo 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu un
papildu pakalpojumu raidīšanai 
uzņēmumiem, kas ir to jurisdikcijā un kas 
nodrošina elektronisko komunikāciju 
tīklus, ko izmanto radio vai audiovizuālo 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
izplatīšanai sabiedrībai, ja nozīmīgs šādu 
tīklu lietotāju skaits izmanto tos kā galveno 
līdzekli radio un audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumu saņemšanai. Šādas 
saistības nosaka tikai tad, ja tās ir 
vajadzīgas, lai īstenotu vispārējo interešu 
mērķus, kas skaidri un konkrēti noteikti 
katras dalībvalsts tiesību aktos, un tās ir 
samērīgas un pārskatāmas. .

Or. de

Pamatojums

Darbības jomai ir jāatbilst Televīzijas direktīvai. Darbības joma direktīvas 31. pantā 
minētajām saistībām, kas jāievēro, ir pārāk šaura un ir pretrunā telekomunikāciju paketē 
izvirzītajam mērķim — pastiprināt lietotāju un patērētāju tiesības. Tās attiecas tikai uz 
pakalpojumiem, kuru mērķis ir uzlabot pieejamību invalīdiem. Saistībām, kas jāievēro, ir 
jāattiecas arī uz citām grupām, piemēram, cilvēkiem, kas runā minoritāšu valodās, vai 
papildu pakalpojumiem plašākai sabiedrībai, piemēram, radioteksts, teleteksts un programmu 
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informācija.

Grozījums Nr. 74
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 19. punkts
Direktīva 2002/22/EK
31. pants – 1. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vismaz reizi trijos gados
pārskata saistības, kas jāievēro.

Dalībvalstis ar regulāriem intervāliem 
pārskata saistības, kas jāievēro.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā atšķirīgos juridiskos instrumentus, kas pieņemti dalībvalstīs, nedrīkst būt ES 
mēroga noteikumi par to, cik bieži ir jāpārskata attiecīgās saistības.

Grozījums Nr. 75
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/22/EK
33. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neierobežojot Direktīvas 1999/5/EK 
piemērošanu un jo īpaši prasības par 
izmantošanu invalīdiem saskaņā ar tās 
3. panta 3. punkta f) apakšpunktu un lai 
uzlabotu elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu un iekārtu pieejamību 
lietotājiem invalīdiem, Komisija, 
apspriedusies ar EEST iestādi, var 
pieņemt piemērotus tehniskus īstenošanas 
pasākumus, lai pēc sabiedriskas 
apspriešanas risinātu jautājumus, kuri 
izvirzīti 3. punktā minētajā ziņojumā. 
Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs 

4. Neierobežojot Direktīvas 1999/5/EK 
piemērošanu un jo īpaši prasības par 
izmantošanu invalīdiem saskaņā ar tās 
3. panta 3. punkta f) apakšpunktu un lai 
uzlabotu elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu un iekārtu pieejamību 
lietotājiem invalīdiem, Komisija var 
pieņemt pamatnostādnes un piemērotus 
tehniskus īstenošanas pasākumus, lai pēc 
sabiedriskas apspriešanas risinātu 
jautājumus, kuri izvirzīti 3. punktā 
minētajā ziņojumā.
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direktīvas nebūtisku elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
37. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru. Nenovēršamu 
steidzamu iemeslu dēļ Komisija var 
izmantot 37. panta 3. punktā minēto 
steidzamības procedūru.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar pastāvošo tiesisko regulējumu šajā gadījumā jāizveido Komunikāciju komiteja 
tehnisko korekciju veikšanai pielikumos saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 35. pantu. Tam tā 
būtu jābūt arī saskaņā ar jauno tiesisko regulējumu. Direktīvas 37. panta 2. un 3. punktā 
paredzēto komitoloģijas procedūru izmantošana varētu izraisīt to, ka tiek regulētas daudzas 
jomas, kas ir ārpus normatīvās procedūras darbības jomas. Komisija var izstrādāt 
pamatnostādnes, lai veicinātu labas prakses apmaiņu. Nav nepieciešamības iesaistīt kādu 
iestādi, kā paredzēts Komisijas priekšlikumā COM(2007)699.

Grozījums Nr. 76
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 24. punkts
Direktīva 2002/22/EK
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 
4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 
8. panta noteikumus.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar pastāvošo tiesisko regulējumu šajā gadījumā jāizveido Komunikāciju komiteja 
tehnisko korekciju veikšanai pielikumos saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 35. pantu. Tam tā 
būtu jābūt arī saskaņā ar jauno tiesisko regulējumu. Ja Eiropas Parlaments izmantotu 
komitoloģijas kontroles procedūru, tas novestu pie tā, ka tiktu regulētas daudzas jomas, kas ir 
ārpus parastās normatīvās procedūras darbības jomas, neveicot ietekmes novērtējuma 
pētījumu un bez sabiedriskas apspriešanas. Taču Komisija var izstrādāt pamatnostādnes, lai 
veicinātu labas prakses apmaiņu.
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Grozījums Nr. 77
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 24. punkts
Direktīva 2002/22/EK
37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. 
un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 
8. panta noteikumus.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar pastāvošo tiesisko regulējumu šajā gadījumā jāizveido Komunikāciju komiteja 
tehnisko korekciju veikšanai pielikumos saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 35. pantu. Tam tā 
būtu jābūt arī saskaņā ar jauno tiesisko regulējumu. Ja izmantotu steidzamo komitoloģijas 
procedūru, tas novestu pie tā, ka tiktu regulētas daudzas jomas, kas ir ārpus parastās 
normatīvās procedūras darbības jomas, neveicot ietekmes novērtējuma pētījumu un bez 
sabiedriskas apspriešanas. Taču Komisija var izstrādāt pamatnostādnes, lai veicinātu labas 
prakses apmaiņu.

Grozījums Nr. 78
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – (b) apakšpunkts
Direktīva 2002/58/EK
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3. Ja noticis drošības pārkāpums, kā 
rezultātā nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, 
zaudēti, izmainīti, neatļauti izpausti vai 
kļuvuši pieejami personas dati, kas 
pārraidīti, uzglabāti vai citādi apstrādāti 
saistībā ar publiski pieejamu komunikāciju 
pakalpojumu sniegšanu Kopienā, tad 
publiski pieejamu elektronisko 

„3. Ja publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējs 
pieļāvis drošības pārkāpumu, kā rezultātā 
nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, zaudēti, 
izmainīti, neatļauti izpausti vai kļuvuši 
pieejami personas dati, kas pārraidīti, 
uzglabāti vai citādi apstrādāti saistībā ar 
publiski pieejamu komunikāciju 
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komunikāciju pakalpojumu sniedzējs bez 
nepamatotas kavēšanās par šādu 
pārkāpumu paziņo attiecīgajam 
abonentam un valsts pārvaldes iestādei. 
Paziņojumā abonentam jāizklāsta vismaz
pārkāpuma būtība un ieteicamie pasākumi 
tā iespējamās negatīvās ietekmes 
mazināšanai. Paziņojumā valsts pārvaldes 
iestādei bez tam jāizklāsta pārkāpuma 
sekas un pakalpojumu sniedzēja veiktie 
pasākumi saistībā ar pārkāpumu.

pakalpojumu sniegšanu Kopienā, tad 
publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējs bez 
nepamatotas kavēšanās par šādu 
pārkāpumu paziņo valsts pārvaldes 
iestādei. Paziņojumā jāizklāsta pārkāpuma
būtība un sekas un pasākumi, ko
pakalpojumu sniedzējs veicis pārkāpuma 
novēršanai, kā arī ieteicamie pasākumi tā 
iespējamās negatīvās ietekmes 
mazināšanai. Valsts pārvaldes iestāde 
izlemj, vai publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējam 
par pārkāpumu ir jāpaziņo attiecīgajam 
abonentam. Komisija pēc apspriešanās ar
[xxx] var veikt piemērotus koordinācijas 
pasākumus, lai nodrošinātu konsekventu 
pieeju Kopienas līmenī. Nepieciešamības 
gadījumā attiecīgā valsts pārvaldes iestāde 
paziņo par pārkāpumu citu dalībvalstu 
pārvaldes iestādēm un [xxx]. Ja 
pārkāpuma publiskošana ir sabiedrības 
interesēs, valsts pārvaldes iestāde var 
informēt sabiedrību. Valsts pārvaldes 
iestāde ik pēc trim mēnešiem iesniedz 
Komisijai kopsavilkuma ziņojumu par 
saņemtajiem paziņojumiem un rīcību, kas 
veikta saskaņā ar šo punktu.

Or. en

Pamatojums

Elektronisko komunikāciju pakalpojumi sniedzēji par drošības pārkāpumu paziņojumiem ir 
atbildīgi tikai tad, ja pārkāpums noticis to rīcības nevis trešo personu rīcības dēļ. Turklāt visu 
abonentu informēšana par katru mazāko pārkāpumu var radīt nevajadzīgas neskaidrības. 
Valsts pārvaldes iestādēm jālemj, vai drošības apdraudējuma risks un tā iespējamās sekas ir 
pietiekami nopietns iemesls, lai veiktu preventīvas darbības. Komisija pārrauga drošības 
pārkāpumus un valsts pārvaldes iestāžu veiktās darbības, lai novērstu jebkādu negatīvu 
ietekmi, ko šādi pārkāpumi var vai būtu varējuši radīt.
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Grozījums Nr. 79
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – (b) apakšpunkts
Direktīva 2002/58/EK
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja noticis drošības pārkāpums, kā 
rezultātā nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, 
zaudēti, izmainīti, neatļauti izpausti vai 
kļuvuši pieejami personas dati, kas 
pārraidīti, uzglabāti vai citādi apstrādāti 
saistībā ar publiski pieejamu komunikāciju 
pakalpojumu sniegšanu Kopienā, tad 
publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējs bez 
nepamatotas kavēšanās par šādu 
pārkāpumu paziņo attiecīgajam abonentam 
un valsts pārvaldes iestādei. Paziņojumā 
abonentam jāizklāsta vismaz pārkāpuma 
būtība un ieteicamie pasākumi tā 
iespējamās negatīvās ietekmes 
mazināšanai. Paziņojumā valsts pārvaldes 
iestādei bez tam jāizklāsta pārkāpuma 
sekas un pakalpojumu sniedzēja veiktie 
pasākumi saistībā ar pārkāpumu.

3. Ja noticis drošības pārkāpums, kā 
rezultātā nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, 
zaudēti, izmainīti, neatļauti izpausti vai 
kļuvuši pieejami personas dati, kas 
pārraidīti, uzglabāti vai citādi apstrādāti 
saistībā ar publiski pieejamu komunikāciju 
pakalpojumu sniegšanu Kopienā, tad 
publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējs bez 
nepamatotas kavēšanās par šādu 
pārkāpumu paziņo attiecīgajam abonentam 
un valsts pārvaldes iestādei. Paziņojumā 
abonentam jāizklāsta vismaz pārkāpuma 
būtība un ieteicamie pasākumi tā 
iespējamās negatīvās ietekmes 
mazināšanai. Paziņojumā valsts pārvaldes 
iestādei bez tam jāizklāsta pārkāpuma 
sekas un pakalpojumu sniedzēja veiktie 
pasākumi saistībā ar pārkāpumu.

Drošības pārkāpumu par tādu, kas rada 
ievērojamu kaitējumu, uzskata tikai tad, 
ja tas ir saistīts ar konkrētu noziegumu.
Ja dati ir padarīti nelietojami ar 
tehniskiem vai procesuāliem līdzekļiem, 
ciktāl datu zaudēšanas risks ir zems vai 
būtībā novērsts, nav jāuzskata, ka datu 
drošības pārkāpums rada nopietnu 
kaitējumu lietotājam, bet pēc 
pieprasījuma jāsniedz pamatojums.

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – (b) apakšpunkts
Direktīva 2002/58/EK
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja noticis drošības pārkāpums, kā 
rezultātā nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, 
zaudēti, izmainīti, neatļauti izpausti vai 
kļuvuši pieejami personas dati, kas 
pārraidīti, uzglabāti vai citādi apstrādāti 
saistībā ar publiski pieejamu komunikāciju 
pakalpojumu sniegšanu Kopienā, tad 
publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējs bez 
nepamatotas kavēšanās par šādu 
pārkāpumu paziņo attiecīgajam abonentam 
un valsts pārvaldes iestādei. Paziņojumā 
abonentam jāizklāsta vismaz pārkāpuma 
būtība un ieteicamie pasākumi tā 
iespējamās negatīvās ietekmes 
mazināšanai. Paziņojumā valsts pārvaldes 
iestādei bez tam jāizklāsta pārkāpuma 
sekas un pakalpojumu sniedzēja veiktie 
pasākumi saistībā ar pārkāpumu.

3. Ja noticis nopietns drošības pārkāpums, 
kā rezultātā neatļauti izpausti vai kļuvuši 
pieejami personas dati, kas pārraidīti, 
uzglabāti vai citādi apstrādāti saistībā ar 
publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniegšanu 
Kopienā, un kas klientam rada kaitējumu, 
tad publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējs bez 
nepamatotas kavēšanās par šādu 
pārkāpumu paziņo attiecīgajam abonentam 
un valsts pārvaldes iestādei. Paziņojumā 
abonentam jāizklāsta vismaz pārkāpuma 
būtība un ieteicamie pasākumi tā 
iespējamās negatīvās ietekmes 
mazināšanai. Paziņojumā valsts pārvaldes 
iestādei bez tam jāizklāsta pārkāpuma 
sekas un pakalpojumu sniedzēja veiktie 
pasākumi saistībā ar pārkāpumu.

Or. en

Pamatojums

Pienākumam paziņot par drošības pārkāpumu jābūt proporcionālam notikušajam 
pārkāpumam.

Grozījums Nr. 81
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 4. punkts
Direktīva 2002/58/EK
5. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka informācijas 
uzglabāšana abonenta vai lietotāja 
termināliekārtā vai piekļuves iegūšana šādā 
iekārtā jau uzglabātai informācijai ir atļauta 
tikai ar nosacījumu, ka attiecīgo abonentu 
vai lietotāju saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK 
nodrošina ar skaidru un visaptverošu 
informāciju, cita starpā par apstrādes 
nolūku, un piedāvā tiesības liegt datu 
kontrolierim veikt šādu apstrādi. Tas 
neliedz jebkādu tehnisku uzglabāšanu vai 
piekļuvi, kas paredzēta vienīgi, lai veiktu 
vai atvieglotu saziņas pārraidīšanu 
elektronisko komunikāciju tīklā, vai kas 
noteikti nepieciešama, lai sniegtu 
informācijas sabiedrības pakalpojumu, ko 
skaidri pieprasījis abonents vai lietotājs.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka informācijas 
uzglabāšana abonenta vai lietotāja 
termināliekārtā vai piekļuves iegūšana šādā 
iekārtā jau uzglabātai informācijai ir atļauta 
tikai ar nosacījumu, ka attiecīgais 
abonents vai lietotājs ir tam iepriekš 
piekritis, pamatojoties uz skaidru un 
visaptverošu informāciju saskaņā ar 
Direktīvu 95/46/EK, cita starpā par 
apstrādes nolūku, un tam ir piedāvātas
tiesības liegt datu kontrolierim veikt šādu 
apstrādi. Tas neliedz jebkādu tehnisku 
uzglabāšanu vai piekļuvi, kas paredzēta 
vienīgi, lai veiktu vai atvieglotu saziņas 
pārraidīšanu elektronisko komunikāciju 
tīklā, vai kas noteikti nepieciešama, lai 
sniegtu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu, ko skaidri pieprasījis 
abonents vai lietotājs. Abonenta 
iepriekšēja piekrišana vienmēr ir jāprasa 
atsevišķi no tā piekrišanas vispārējiem 
nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Elektronisko komunikāciju vidē personas informācijas izmantošana ir ļoti plaši izplatīta. 
Pirms piekļuves informācijai jāprasa abonenta iepriekšēja piekrišana, un tā jāprasa atsevišķi 
no tā piekrišanas visiem pārējiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 82
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 4.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Direktīvas 6. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:
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„3. Elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu tirdzniecības nolūkā vai 
pievienotās vērtības pakalpojumu 
sniegšanas nolūkā publiski pieejamu 
elektronisko komunikāciju pakalpojuma 
sniedzējs var apstrādāt 1. punktā minēto 
informāciju līdz līmenim un tik ilgi, cik 
nepieciešams šādiem pakalpojumiem vai 
tirdzniecībai, ja abonents vai lietotājs, uz 
kuru šī informācija attiecas, ir devis savu 
iepriekšēju piekrišanu. Lietotājiem vai 
abonentiem sniedz skaidru un 
visaptverošu informāciju par iespēju 
jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu 
informācijas par datu plūsmu apstrādei. 
Piekrišanas atsaukšanas procedūrām 
jābūt vieglām un vienkāršām.

Or. en

Pamatojums

Elektronisko komunikāciju vidē personas informācijas izmantošana ir ļoti plaši izplatīta. 
Pirms piekļuves datiem jāprasa abonenta iepriekšēja piekrišana.

Grozījums Nr. 83
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 4.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.b) Direktīvas 9. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:
„1. Ja var apstrādāt atrašanās vietas 
datus, kas nav informācija par datu 
plūsmu, attiecībā uz publisko 
komunikāciju tīklu vai publiski pieejamu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
lietotājiem vai abonentiem, šādus datus 
var apstrādāt tikai tad, kad tie ir padarīti 
anonīmi, un ar lietotāju vai abonentu 
iepriekšēju piekrišanu, līdz tādam 
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līmenim un tik ilgi, cik nepieciešams, lai 
sniegtu pievienotās vērtības 
pakalpojumus. Pakalpojuma sniedzējam 
ir jāinformē lietotāji vai abonenti pirms to 
piekrišanas saņemšanas par 
apstrādājamajiem atrašanās vietas datu 
veidiem, ja dati nav informācija par datu 
plūsmu, par apstrādes nolūku un ilgumu 
un par to, vai šos datus pārsūtīs trešajai 
personai ar nolūku sniegt pievienotās 
vērtības pakalpojumu. Lietotājiem vai 
abonentiem sniedz skaidru un 
visaptverošu informāciju par iespēju 
jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu 
atrašanās vietas datu apstrādei, ja dati 
nav informācija par datu plūsmu. 
Piekrišanas atsaukšanas procedūrām 
jābūt vieglām un vienkāršām. 

Or. en

Pamatojums

Elektronisko komunikāciju vidē personas informācijas izmantošana ir ļoti plaši izplatīta. 
Pirms piekļuves datiem jāprasa abonenta iepriekšēja piekrišana.

Grozījums Nr. 84
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 4.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.c) Direktīvas 12. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:
„2. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, 
kad personas datus par elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
lietotājiem uzziņu datubāzēs iekļauj 
automātiski, lietotājiem tiek sniegta reāla 
iespēja šādus datus atsaukt vai ierobežot, 
bet gadījumos, kad tas tā nav, līguma 
slēgšanas brīdī un ar regulāriem 
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intervāliem pēc tam lietotājiem 
nepārprotami vaicā, vai tie vēlas, lai 
uzziņu datubāzēs tiktu iekļauta personas 
informācija, un kādai tai jābūt. 
Lietotājiem piedāvā arī iespēju, ka 
noteikta informācija tiek iekļauta 
datubāzē, bet netiek izpausta uzziņu 
dienestu lietotājiem, un iespēju pārbaudīt, 
labot vai atsaukt šādus datus. Personas 
datu neiekļaušana publiski pieejamā 
abonentu sarakstā, to pārbaude, labošana 
un atsaukšana ir bez maksas.”

Or. en

Pamatojums

Uzziņu pakalpojumu sniedzēji var šādā veidā atvieglot komunikācijas ar elektronisko 
komunikāciju pakalpotāju lietotājiem, neradot bažas attiecībā uz privātuma apsvērumiem, un 
tādējādi tiek labāk īstenoti abi mērķi attiecībā uz informācijas iekļaušanu un privātuma 
aizsardzību. Ir svarīgi ieviest mehānismus, kas garantē, ka tiek īstenotas lietotāju tiesības tikt 
šādā veidā iekļautiem uzziņu datubāzēs, un tādējādi nodrošināt visaptverošus uzziņu 
pakalpojumus saskaņā ar Universālā pakalpojuma direktīvas 11. apsvērumu.

Grozījums Nr. 85
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 4.d punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.c) Direktīvas 13. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:
1. Automātisku zvanīšanas sistēmu bez 
cilvēka iesaistīšanās (automātiskā 
atbildētāja), faksa aparātu (faksa) vai 
elektroniskā pasta izmantošana ar tiešu 
tirdzniecību saistītiem mērķiem ir 
pieļaujama tikai attiecībā uz abonentiem, 
kas snieguši iepriekšēju piekrišanu. 
Nelūgtu komerciālu paziņojumu 
automātiska pārraide uz fizisku personu 
radioiekārtām vai telekomunikāciju 
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termināliekārtām var būt atļauta tikai ar 
to iepriekšēju piekrišanu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā tehnoloģijas attīstību, ir jāatjaunina nelūgtu paziņojumu apraksts, jo pašlaik ir 
ierīces, kas spēj savstarpēji sazināties, neizmantojot publisko sakaru tīklu.

Grozījums Nr. 86
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 4.e punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.e) Svītro 13. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā nelūgtie paziņojumi ir kļuvuši tik izplatīti internetā, klientiem vienmēr jābūt iespējai no 
tiem atteikties.


