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Grozījums Nr. 13
Piia-Noora Kauppi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(32) Elektronisko sakaru pakalpojumi ir 
būtiski neatliekamos gadījumos. Tāpēc 
valsts pārvaldes iestādēm ir jānodrošina
tīkla pieejamības obligātā standarta 
saglabāšana, lai atbalstītu ārkārtīgi 
nepieciešamos sakarus neatliekamās 
situācijās. Valsts pārvaldes iestāžu rīcībā ir 
jābūt to pienākumu pildīšanai 
vajadzīgajiem līdzekļiem, tostarp 
pilnvarām saņemt pietiekamu informāciju, 
lai varētu novērtēt tīklu vai pakalpojumu 
drošības pakāpi, kā arī iegūt visaptverošus 
un drošticamus datus par aktuāliem 
drošības incidentiem, kas ir būtiski 
ietekmējuši tīklu vai pakalpojumu darbību.
Ņemot vērā to, ka atbilstīgas drošības 
pakāpes veiksmīga izvēle nav vienreizējs 
pasākums, bet gan nepārtraukts 
īstenošanas, pārskatīšanas un 
atjaunināšanas process, jāpieprasa 
elektronisko komunikāciju tīklu 
nodrošinātājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem ir jāveic pasākumi, lai
nodrošinātu nepieciešamo tīklu 
pieejamību saskaņā ar novērtētajiem 
apdraudējumiem.
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ņemot vērā jaunākos sasniegumus šajā 
jomā.

Or. en

Pamatojums

Regulējoši pasākumi ir jāveic, lai nodrošinātu komunikāciju tīklu pieejamību 
nepieciešamajiem sakariem neatliekamos gadījumos, taču drošības līmenis, kāds ir 
nepieciešams ikdienas sakaru nodrošināšanai parastos apstākļos, ir jānosaka patērētāju 
pieprasījumam un konkurencei tirgū, nevis ar regulējošiem rīkojumiem.

Grozījums Nr. 14
Piia-Noora Kauppi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(33) Konkurences tirgus parasti ir 
vislabākais veids, kā nodrošināt atbilstīgu 
līdzsvaru starp drošības līmeni un 
izmaksām tā panākšanai, kā arī starp 
drošības prasību uzliktajiem pienākumiem 
un brīvību izstrādāt novatoriskus
pakalpojumus. Dažkārt joprojām ir 
svarīgi vienoties par vienotu drošības 
prasību kopumu, lai nodrošinātos pret 
plašām katastrofālām avārijām un tādiem 
negadījumiem vienā tīklā, kuri izraisa 
„kaskādes” efektu citā tīklā, kā arī, lai 
nodrošinātu pamatpakalpojumu 
pieejamību avārijas gadījumos. Saskaņā 
ar vajadzības un proporcionalitātes 
principiem valstu pārvaldes iestādēm ir 
tikai tādas pilnvaras, kādas ir 
nepieciešamas, lai sasniegtu šos mērķus.
Valsts pārvaldes iestādēm ir jābūt 
pilnvarotām izdot saistošas instrukcijas par 
tehniskiem īstenošanas pasākumiem, kas 
pieņemti atbilstīgi Pamatdirektīvai. Lai tās 
varētu veikt savus pienākumus, tām ir jābūt 
pilnvarotām veikt izmeklēšanu un uzlikt 
sodus noteikumu neievērošanas gadījumos.
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Or. en

Pamatojums

Determining appropriate security measures standards often involves a trade-off between 
legitimate and valuable competing objectives. The appropriate balance between these 
objectives will vary according to the different circumstances of different classes of network 
user. Customer demand and market competition is usually the best means of ensuring each 
user of communications networks can obtain services that hold to a balance appropriate to 
their own situation. Regulatory intervention remains justified to ensure a minimum level of 
protection against catastrophe, to ensure that communications networks can provide support 
in cases of emergency, and to protect against “externality” effects in cases where one 
provider’s choices would adversely impact upon another.

Grozījums Nr. 15
Piia-Noora Kauppi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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 ar atvērtiem 
pasaules līmeņa standartiem 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 
standartu izstrādes un saskaņošanas 
tradīcija ir attiecīgajā jomā devusi labumu 
sabiedrībai. Valstu pārvaldes iestādēm ir 
jāatzīst novatorisma un daudzveidības 
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nozīme interneta protokolos un 
pakalpojumos, kā arī tas, cik svarīgi ir 
pārāk neiejaukties ar regulatīviem 
pasākumiem, lai sasniegtu šos mērķus.

Or. en

Pamatojums

Valstu pārvaldes iestādes nedrīkst izmantot pilnvaras, lai veicinātu elektronisko sakaru tīklu 
saskaņotību tādos veidos, kuri apdraudētu novatorisma attīstību internetā.

Grozījums Nr. 16
Piia-Noora Kauppi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33b) Elektronisko sakaru drošības 
aizsardzība internetā ir kopēja atbildība, 
un datortehnikas un programmatūras 
nodrošinātājiem, elektronisko sakaru 
tīklu nodrošinātājiem un elektronisko 
sakaru pakalpojumu sniedzējiem, kā arī 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzējiem un citiem tādu pakalpojumu 
sniedzējiem, kuros izmanto internetu, ir 
savas saistības, kuras atbilst viņu 
pienākumiem. Šos pienākumus uzliek 
patērētāju vēlmes un tirgus pieprasījums, 
valstu pasākumi, šī direktīva, direktīva par 
privāto dzīvi un elektronisko 
komunikāciju, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 
2000/31/EK par dažiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem 
aspektiem, īpaši elektronisko tirdzniecību, 
iekšējā tirgū (direktīva par elektronisko 
tirdzniecību)1, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 
95/46/EK par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti2 un citi pasākumi. 
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Šī direktīva nedod pārvaldes iestādēm 
pilnvaras regulēt ne informācijas 
sabiedrības pakalpojumus, ne līdzīgus 
pakalpojumus, kurus sniedz bez maksas. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
valstu regulatīvās iestādes nedrīkst 
izmantot šo direktīvu piešķirtās pilnvaras, 
lai uzliktu pienākumus elektronisko 
sakaru tīklu nodrošinātājiem par tādiem 
drošības aspektiem, kuri neattiecas uz 
viņu darbības jomu.
________________________________
1 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.
2 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā 
grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 
(OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumos nav skaidru norādījumu, ka ir vajadzīgi regulējoši pasākumi. Īpaši 
drošības jomā ir svarīgi, lai visu regulējošo pasākumu pamatā būtu skaidrs ietekmes 
novērtējums, kura pilnīgi trūkst šajā gadījumā. Tā vietā valstu pārvaldes iestādēm, kurām ir 
kompetence un iespējas regulēt tīkla operatorus, prasa regulēt tirgu, kurš galvenokārt sastāv 
no nozarēm (programmatūras pakalpojumu sniedzēji, datortehnikas nodrošinātāji, tiešsaistes 
pakalpojumu sniedzēji utt.), kuras šīs iestādes nekontrolē.

Grozījums Nr. 17
Piia-Noora Kauppi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Ir jāatzīst nepieciešamība veicināt 
gan ieguldījumus, gan konkurenci, lai 
aizsargātu, nevis traucētu patērētāju 
izvēli.

Or. en
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Pamatojums

Direktīvās ir skaidri jānorāda, ka nevar upurēt konkurenci ieguldījumu labad, piemēram, ar 
atvieglotiem regulējošiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 18
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
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.”

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jābūt iespējai piemērot ierobežojumus ne tikai tad, ja ir novēroti šādi 
traucējumi, bet arī tad, ja ir aizdomas par šādiem kaitīgiem traucējumiem. Ņemot vērā 
būtiskās traucējumu problēmas, 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.
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Grozījums Nr. 19
Piia-Noora Kauppi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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 laikus.
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.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 20
Piia-Noora Kauppi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2002/21/EK
4. pants – 1. punkts

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 

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 
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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 
pienācīgi ņemti vērā lietas apstākļi un ka ir 
izveidots efektīvs pārsūdzības mehānisms.

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 
pienācīgi ņemti vērā lietas apstākļi un ka ir 
izveidots efektīvs pārsūdzības mehānisms.
Dalībvalstis nosaka termiņu šādu 
pārsūdzību izskatīšanai.

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.”

Or. en

Pamatojums

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

Ierosinātais teksts paredz, ka pagaidu pasākumus var piemērot citu iemeslu dēļ. Tas nav 
vēlams.

Grozījums Nr. 21
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
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 

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 
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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 
pienācīgi ņemti vērā lietas apstākļi un ka ir 
izveidots efektīvs pārsūdzības mehānisms.

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 
pienācīgi ņemti vērā lietas apstākļi un ka ir 
izveidots efektīvs pārsūdzības mehānisms. 
Dalībvalstis nosaka termiņu šādu 
pārsūdzību izskatīšanai, nodrošinot, ka 
tiesvedība netiek novilcināta pārāk ilgi.

Or. en

Pamatojums

Pārsūdzības tiesvedība bieži vien var būt gara un kavēt ātra un efektīva regulējoša risinājuma 
pieņemšanu. 

Grozījums Nr. 22
Piia-Noora Kauppi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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 

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 
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detalizētības pakāpi. Valsts pārvaldes 
iestādes pieprasītā informācija ir samērīga 
ar iestādes veicamo uzdevumu. Valsts 
pārvaldes iestāde norāda iemeslus, kas 
pamato informācijas pieprasījumu.

pieprasījumu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais papildinājums par informāciju attiecībā uz tīklu un pakalpojumu turpmāku 
attīstību varētu būt problemātisks, jo šāda veida informācija būtu galvenokārt iekšējā 
informācija. Šādas prasības robežai ir jābūt ļoti augstai. Šajā gadījumā nav skaidrs, kāds 
būtu iemesls un pievienotā vērtība prasībai, lai operatori sniedz iestādēm šādu informāciju.

Grozījums Nr. 23
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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 

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 sniedz šādu informāciju 
nekavējoties pēc pieprasījuma un 
iekļaujoties laika grafikā un informācijas 
daudzuma līmenī, ko pieprasa valsts 
pārvaldes iestāde. Valsts pārvaldes iestādes 
pieprasītā informācija ir samērīga ar 
iestādes veicamo uzdevumu. Valsts 
pārvaldes iestāde norāda iemeslus, kas 
pamato informācijas pieprasījumu.
Uzņēmumi arī sniedz savlaicīgas norādes 
par jebkādiem ievērojamiem iespējamiem 
tādu vairumtirdzniecības pakalpojumu 
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pamato informācijas pieprasījumu. ierobežojumiem, kādus tie nosaka 
konkurentiem. Ir jāievēro, ka valstu vai 
Kopienas tiesību akti nosaka 
komercnoslēpumu aizsardzību.

Or. en

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. 24
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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. Divu mēnešu laikposmā, kas minēts 
4. punktā, un ņemot vērā 4. punkta a) un 
b) apakšpunkta nosacījumus, 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.

Ņemot vērā 4. panta c) apakšpunkta 
nosacījumu, valsts pārvaldes iestāde un 
EEST iestāde rīko sarunas, lai panāktu 
vienošanos. Gadījumā, ja netiek panākts 
risinājums, abpusēji vienojoties, Komisija 
var pieņemt lēmumu, ja to atbalsta EEST 
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iestāde ar vienkāršu vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Veto attiecībā uz ārkārtas pasākumiem ir jaunas pilnvaras un vertikāls risinājums, kurš izriet 
no ekspertu atzinumiem, un no tā ir jāatsakās. Ir vēlama vienošanās sarunu ceļā. Tomēr, lai 
ievērotu konverģenci, ar EEST iestādes un Komisijas kopīgu lēmumu ir jābūt iespējai uzlikt 
veto. Pietiek ar EEST iestādes vienkāršu balsu vairākumu.

Grozījums Nr. 25
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 6. punkts

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Veto attiecībā uz ārkārtas pasākumiem ir jaunas pilnvaras un vertikāls risinājums, kurš izriet 
no ekspertu atzinumiem, un no tā ir jāatsakās
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Grozījums Nr. 26
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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 
Regulas […/EK] 6. pantu, jo īpaši sīki 
izstrādājot uzliekamā pienākuma vai 
pienākumu aprakstu.

Or. en

Pamatojums

Veto attiecībā uz ārkārtas pasākumiem ir jaunas pilnvaras un vertikāls risinājums, kurš izriet 
no ekspertu atzinumiem, un no tā ir jāatsakās

Grozījums Nr. 27
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Valsts pārvaldes iestāde paziņo 
Komisijai visus galīgos pasākumus, uz ko 
attiecas 7. panta 3. punkta a) un 
b) apakšpunkta nosacījumi.

9. Valsts pārvaldes iestāde paziņo 
Komisijai visus galīgos pasākumus, kas 
minēti 7. panta 3. punktā.”

Or. en

Grozījums Nr. 28
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 4. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) piemērojot principu, ka galalietotājiem 
ir jābūt iespējai pēc izvēles piekļūt 
jebkādam likumīgam saturam un izplatīt to, 
un izmantot visas likumīgās lietotnes 
un/vai pakalpojumus.

g) piemērojot principu, ka galalietotājiem 
ir jābūt iespējai pēc izvēles piekļūt 
jebkādam likumīgam saturam un izplatīt to, 
un izmantot visas likumīgās lietotnes 
un/vai pakalpojumus, ievērojot līgumu 
starp pakalpojuma sniedzēju un 
abonentu. Ne šis princips, ne arī tas, vai 
šis princips ir vai nav minēts attiecīgā 
līgumā, nevar būt par iemeslu, lai 
neievērotu noteikumus Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 
22. maija Direktīvā 2001/29/EK par dažu 
autortiesību un blakustiesību aspektu 
saskaņošanu informācijas sabiedrībā1.
_______________________________
1 OV L 167, 22.6.2001., 10. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 4. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Panta 4. punktā iekļauj šādu 
g) apakšpunktu:
„ga) nodrošinot sadarbību starp 
uzņēmumiem, kuri apkalpo elektronisko 
sakaru tīklus, un attiecīgajām nozarēm, 
lai aizsargātu un veicinātu likumīgu 
saturu tīklos un elektronisko sakaru 
pakalpojumos.”

Or. fr

Pamatojums

Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju sadarbība ir būtiska, lai cīnītos pret autortiesību 
pārkāpumiem, kuri tīklos aizvien pieaug. Būtu lietderīgi saskaņošanas uzdevumu šajā jomā 
uzticēt iestādei, kura būtu kompetenta Eiropas līmenī.

Grozījums Nr. 30
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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) maksimāli nodrošinātu radiofrekvenču
efektīvu izmantošanu, tostarp 
nepieciešamības gadījumā palielinātu 
radiofrekvenču koplietošanu, vai

Or. en
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Pamatojums

Frekvenču spektra koplietošana jāīsteno, ja tas ir tehniski iespējams un tas ir efektīvi, ņemot 
vērā pretrunīgas prasības.

Grozījums Nr. 31
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.a) Iekļauj šādu apakšpunktu:
„da) ņemtu vērā starptautiskās un 
reģionālās frekvenču spektra 
organizācijas un ievērotu frekvenču 
plānus, par kuriem ir panākta 
starptautiska vienošanās, vai"

Or. en

Pamatojums

Eiropā ir jāievēro starptautiskie frekvenču plāni (piemēram, ITU Ženēvas plāns (GE-O6)), lai 
izvairītos no nevajadzīgas iejaukšanās un frekvenču spektra nelietderīga zuduma uz tā 
robežām.

Grozījums Nr. 32
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.b) Iekļauj šādu apakšpunktu:
„db) nodrošinātu frekvenču spektra 
efektīvu izmantojumu.”
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Or. en

Pamatojums

Eiropā ir jāievēro starptautiskie frekvenču plāni (piemēram, ITU Ženēvas plāns (GE-O6)), lai 
izvairītos no nevajadzīgas iejaukšanās un frekvenču spektra nelietderīga zuduma uz tā 
robežām.

Grozījums Nr. 33
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 1. daļa

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 komunikāciju pakalpojumu 
veidiem.

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 
pieejamas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem, kā noteikts valsts 
frekvenču piešķiršanas sarakstos un ITU 
noteikumos par radiosakariem. Tomēr 
dalībvalstis var paredzēt samērīgus un 
nediskriminējošus ierobežojumus attiecībā 
uz sniedzamo elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu veidiem.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz pakalpojumu neitralitāti ir jāievēro ITU noteikumi par radiosakariem, kuros ir 
noteikts, kādi pakalpojumi var līdzāspastāvēt dažādās joslās.
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Grozījums Nr. 34
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ierobežojumi, ar ko nosaka, ka 
pakalpojuma sniegšanai jāizmanto 
konkrēta josla, ir pamatoti, ja ar to 
palīdzību īsteno valstu tiesību aktos 
noteiktu vispārējo interešu mērķi saskaņā 
ar Kopienas tiesību aktiem, piemēram, 
dzīvības aizsardzība, sociālās, reģionālās 
vai teritoriālās kohēzijas veicināšana, 
radiofrekvenču neefektīvas izmantošanas 
novēršana, patērētāju izvēles veicināšana 
attiecībā uz alternatīviem un jauniem 
pakalpojumiem, tehnoloģiju un 
platformu, vai — kā paredzēts valsts 
tiesību aktos saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem — veicina kultūras un valodu 
daudzveidību un plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu.

Or. en

Pamatojums

Jauno pakalpojumu un platformu izvēle ir galvenā prasība Eiropas pilsoņiem, un tā ir 
pienācīgi jāņem vērā. Dalībvalstīm ir jāpieņem lēmums par vispārējo interešu mērķu 
kritērijiem.

Grozījums Nr. 35
Piia-Noora Kauppi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 2. daļa
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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.
Steidzamu iemeslu dēļ Komisija var 
piemērot 22. panta 4. punktā paredzēto 
steidzamības procedūru. Saskaņā ar 
Regulas […/EK] 10. pantu Komisijai šā 
punkta noteikumu īstenošanā var palīdzēt
EEST iestāde.

Šos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
Steidzamu iemeslu dēļ Komisija var 
piemērot 22. panta 4. punktā paredzēto 
steidzamības procedūru. Komisijai šā 
punkta noteikumu īstenošanā var palīdzēt
valstu pārvaldes iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2002/21/EK
10. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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. Īstenošanas pasākumos
Eiropas Radiosakaru birojam (ERB) var 
paredzēt konkrētus pienākumus šo 
pasākumu piemērošanā.

Or. en

Pamatojums

Numuru piešķiršanas tarifiem ir jābūt dalībvalstu kompetencē. EEST iestādei nevar būt 
kompetence numuru piešķiršanas jautājumos — tas ir Eiropas Radiosakaru biroja uzdevums.
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Grozījums Nr. 37
Katalin Lévai

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
13.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kuri nodrošina publisko komunikāciju 
tīklus vai sniedz publiski pieejamus 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus, 
veic piemērotus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus, lai panāktu 
tīklu un pakalpojumu drošību. Ņemot vērā 
jaunākos tehniskos sasniegumus, ar šiem 
pasākumiem nodrošina novērtētajam 
riskam atbilstīgu drošības pakāpi. Jo īpaši 
veic tādus pasākumus, lai novērstu vai 
mazinātu drošības incidentu ietekmi uz 
lietotājiem vai savienotajiem tīkliem.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kuri nodrošina publisko komunikāciju 
tīklus vai sniedz publiski pieejamus 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus, 
veic piemērotus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus, lai panāktu 
tīklu un pakalpojumu drošību. Ņemot vērā 
jaunākos tehniskos sasniegumus, ar šiem 
pasākumiem nodrošina novērtētajam 
riskam atbilstīgu drošības pakāpi. Jo īpaši 
veic tādus pasākumus, lai novērstu vai 
mazinātu drošības incidentu ietekmi uz 
lietotājiem vai savienotajiem tīkliem, kā 
arī nepieprasīta, kaitīga vai nelikumīga 
satura izplatīšanu.

Or. en

Pamatojums

To uzņēmumu, kuri nodrošina sabiedrisko sakaru tīklus vai sabiedriski pieejamus 
elektronisko sakaru pakalpojumus, pienākumam aizsargāt savus tīklus un pakalpojumus, ir 
jābūt plašākam, nekā tikai novērst vai mazināt drošības pārkāpumu ietekmi uz lietotājiem un 
starpsavienojumu tīkliem. Šim pienākumam ir jābūt plašākam, novēršot vai samazinot 
nepieprasīta, kaitīga un/vai nelikumīga satura izplatīšanu tīklos, cik vien ir uzņēmuma spēkos, 
ņemot vērā tā attīstību.

Grozījums Nr. 38
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
13.a pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kuri nodrošina publisko komunikāciju 
tīklus vai sniedz publiski pieejamus 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus, 
paziņo valsts pārvaldes iestādei par visiem 
drošības vai integritātes pārkāpumiem, kas 
ir būtiski ietekmējuši tīklu darbību vai 
pakalpojumu sniegšanu.

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kuri nodrošina publisko komunikāciju 
tīklus vai sniedz publiski pieejamus 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus, 
paziņo attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
par visiem drošības vai integritātes 
pārkāpumiem, kas ir būtiski ietekmējuši 
tīklu darbību vai pakalpojumu sniegšanu.

Ja pārkāpuma publiskošana ir sabiedrības 
interesēs, valsts pārvaldes iestāde var 
informēt sabiedrību.

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.

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

Or. en

Pamatojums

Valstu sakaru regulatoru uzdevums parasti nav nodarboties ar drošības jautājumiem. EEST 
iestādei nevar būt kompetence drošības jautājumos, šie jautājumi ir ENISA kompetencē.  
Ziņojums ik pēc trim mēnešiem būtu pārāk liels birokrātisks slogs. 

Grozījums Nr. 39
Piia-Noora Kauppi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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.
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Or. en

Pamatojums

Tīkla un informācijas drošības nostiprināšana ir viena no jomām, kurā ir nepieciešama 
nopietnāka rīcība Kopienā un kurā ierosinātie grozījumi noteikti varētu dot pievienoto 
vērtību. Vienīgais problemātiskais jautājums šajā sakarā attiecas uz pienākumu valstu 
pārvaldes iestādēm sniegt ziņojumu. Ziņojuma iesniegšana ik pēc trim mēnešiem būtu pārāk 
liels birokrātisks slogs. Tāpēc tiek ierosināts sniegt ziņojumu reizi gadā, nevis ik pēc trijiem 
mēnešiem.

Grozījums Nr. 40
Piia-Noora Kauppi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu, kas izdots saskaņā ar 
Regulas […/EK] 4. panta 3. punkta 
b) apakšpunktu, var pieņemt attiecīgus 
tehniskus īstenošanas pasākumus, lai 
harmonizētu 1., 2. un 3. punktā minētos 
pasākumus, tostarp pasākumus, ar ko 
nosaka paredzēto paziņojumu apstākļus, 
veidu un piemērojamās procedūras.

4. Komisija, maksimāli ņemot vērā valstu 
pārvaldes iestāžu atzinumus, var pieņemt 
attiecīgus tehniskus īstenošanas 
pasākumus, lai harmonizētu 1., 2. un 
3. punktā minētos pasākumus, tostarp 
pasākumus, ar ko nosaka paredzēto 
paziņojumu apstākļus, veidu un 
piemērojamās procedūras.

Šos īstenošanas pasākumus, kas paredzēti 
šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 22. panta 3. punktā minēto procedūru.
Steidzamu iemeslu dēļ Komisija var 
piemērot 22. panta 4. punktā paredzēto 
steidzamības procedūru.

Šos īstenošanas pasākumus, kas paredzēti 
šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 22. panta 3. punktā minēto procedūru un 
tādos gadījumos, kad ar nozares 
noteiktām pašregulējošām iniciatīvām nav 
panākts pietiekams drošības līmenis 
iekšējā tirgū vienā vai vairākās 
dalībvalstīs. Steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 22. panta 4. punktā 
paredzēto steidzamības procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Tehniskie īstenošanas pasākumi ir jāievieš tikai tad, ja ar nozares noteiktām pašregulējošām 
iniciatīvām nav panākts pietiekams drošības līmenis iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 41
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
13.a pants – 1. 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, 
veidu un piemērojamās procedūras.

4. Komisija, maksimāli ņemot vērā ENISA 
atzinumus, var pieņemt attiecīgus 
tehniskus īstenošanas pasākumus, lai 
harmonizētu 1., 2. un 3. punktā minētos 
pasākumus, tostarp pasākumus, ar ko 
nosaka paredzēto paziņojumu apstākļus, 
veidu un piemērojamās procedūras.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 42
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 13.a panta 
īstenošanas nolūkos valsts pārvaldes 

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

pārvaldes iestādes ir pilnvarotas izdot 
saistošas instrukcijas uzņēmumiem, kuri 
nodrošina publisko komunikāciju tīklus vai 
sniedz publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes ir pilnvarotas pieprasīt, 
lai uzņēmumi, kuri nodrošina publisko 
komunikāciju tīklus vai sniedz publiski 
pieejamus elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus:

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka attiecīgās
valsts pārvaldes iestādes ir pilnvarotas 
pieprasīt, lai uzņēmumi, kuri nodrošina 
publisko komunikāciju tīklus vai sniedz 
publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus:

a) sniedz informāciju, kas vajadzīga 
pakalpojumu un tīklu drošības 
novērtēšanai, tostarp informē par 
dokumentētu drošības politiku; kā arī

a) sniedz informāciju, kas vajadzīga 
pakalpojumu un tīklu drošības 
novērtēšanai, tostarp informē par 
dokumentētu drošības politiku; kā arī

b) uzdod kvalificētai neatkarīgai struktūrai 
veikt drošības kontroli un nosūta tās 
pieejamos rezultātus valsts pārvaldes 
iestādei.

b) uzdod kvalificētai neatkarīgai struktūrai 
veikt drošības kontroli un nosūta tās 
pieejamos rezultātus valsts pārvaldes 
iestādei.

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.

4. Šie noteikumi neierobežo šīs direktīvas 
3. pantu.

4. Šie noteikumi neierobežo šīs direktīvas 
3. pantu.

Or. en

Pamatojums

Daudzām valstu pārvaldes iestādēm nav kompetences drošības jautājumos.

Grozījums Nr. 43
Piia-Noora Kauppi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
13.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 2. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
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pārvaldes iestādes ir pilnvarotas pieprasīt, 
lai uzņēmumi, kuri nodrošina publisko 
komunikāciju tīklus vai sniedz publiski 
pieejamus elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus:

pārvaldes iestādes vajadzības gadījumā ir 
pilnvarotas pieprasīt, lai uzņēmumi, kuri 
nodrošina publisko komunikāciju tīklus vai 
sniedz publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus, lai sniegtu 
informāciju, kas vajadzīga pakalpojumu 
un tīklu drošības novērtēšanai, tostarp 
informē par dokumentētu drošības 
politiku.

a) sniedz informāciju, kas vajadzīga 
pakalpojumu un tīklu drošības 
novērtēšanai, tostarp informē par 
dokumentētu drošības politiku; kā arī
b) uzdod kvalificētai neatkarīgai 
struktūrai veikt drošības kontroli un 
nosūta tās pieejamos rezultātus valsts 
pārvaldes iestādei.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā valstu pārvaldes iestāžu pilnvaru īstenošana var kļūt par pārmērīgu ievērošanas 
slogu, kurš varētu kavēt jaunas tehnoloģijas attīstību. Valstu pārvaldes iestādēm savas 
pilnvaras pār publiskajiem sakaru tīkliem un sabiedriski pieejamiem elektronisko sakaru 
tīkliem ir jāizmanto tikai nepieciešamības gadījumā.

Grozījums Nr. 44
Piia-Noora Kauppi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neierobežojot šīs direktīvas 9. pantu un 
Direktīvas 2002/20/EK (Atļauju 
izsniegšanas direktīva) 6. un 8. pantu, ja 
Komisija konstatē, ka atšķirīga to valsts 
pārvaldes iestāžu regulēšanas uzdevumu 
īstenošana, kas konkrēti norādīti šajā 
direktīvā un īpašajās direktīvās, var radīt 
šķērsli iekšējam tirgum, Komisija var, 

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

lēmumu par šajā direktīvā un īpašajās 
direktīvās paredzēto noteikumu 
harmonizētu piemērošanu, lai turpinātu 
8. pantā izklāstīto mērķu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Piia-Noora Kauppi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. EEST iestāde pēc savas iniciatīvas var 
sniegt Komisijai ieteikumu par to, vai 
būtu jāpieņem pasākums atbilstīgi 
1. punktam.”

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 46
Piia-Noora Kauppi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, pieņem 
saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru. Steidzamu 
iemeslu dēļ Komisija var piemērot 

5. Komisija var pieņemt II pielikumā 
vajadzīgos grozījumus, lai to pielāgotu 
tehnoloģijas un tirgus attīstībai. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, pieņem 
saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.  Steidzamu 
iemeslu dēļ Komisija var piemērot 
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14. panta 4. punktā paredzēto steidzamības 
procedūru. Šā punkta noteikumu īstenošanā 
Komisijai var palīdzēt EEST iestāde.

14. panta 4. punktā paredzēto steidzamības 
procedūru. Šā punkta noteikumu īstenošanā 
Komisijai var palīdzēt valstu pārvaldes 
iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 8. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Daudzām valstu pārvaldes iestādēm nav kompetences drošības jautājumos.

Grozījums Nr. 48
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja valsts pārvaldes iestāde plāno uzlikt 
pienākumu veikt funkcionālo nošķiršanu, 
tā par to ziņo Komisijai. Paziņojumā
ietver:

Or. en

Grozījums Nr. 49
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/20/EK
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izmanto arī šādu definīciju: 2. Izmanto arī šādas definīcijas:
“vispārēju atļauju izsniegšana” nozīmē 
tiesisko regulējumu, ko izveidojusi 
dalībvalsts, sniedzot tiesības nodrošināt 
elektronisko komunikāciju tīklus vai 
pakalpojumus, un nosakot nozarei 
raksturīgos pienākumus, kas var attiekties 
uz visiem vai īpašiem elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
veidiem, saskaņā ar šo direktīvu;

“vispārēju atļauju izsniegšana” nozīmē 
tiesisko regulējumu, ko izveidojusi 
dalībvalsts, sniedzot tiesības nodrošināt 
elektronisko komunikāciju tīklus vai 
pakalpojumus, un nosakot nozarei 
raksturīgos pienākumus, kas var attiekties 
uz visiem vai īpašiem elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
veidiem, saskaņā ar šo direktīvu;

„pasaules līmeņa telesakaru 
pakalpojumi” ir apstrādāti
uzņēmējdarbības dati un balss 
pakalpojumi daudznacionāliem 
uzņēmumiem, kuri atrodas dažādās valstīs 
un bieži vien arī dažādos kontinentos. Šie 
parasti ir pārrobežu pakalpojumi un 
Eiropā — visas Eiropas mēroga 
pakalpojumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/20/EK
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 51
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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 nopietnus apdraudējumus, 
konkurences izkropļojumus vai

Or. en

Grozījums Nr. 52
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu 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 frekvenču spektra 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.”

Or. en

Pamatojums

Daudzām valstu pārvaldes iestādēm nav kompetences frekvenču spektra politikas jautājumos.

Grozījums Nr. 53
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/21/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, 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 

Šādos gadījumos pasākumos norāda 
laikposmu, kurā RSPG jāveic atlase, 
procedūru, noteikumus un nosacījumus, 
kas piemērojami atlasei, un sīkas ziņas par 
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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.

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, 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.

Or. en

Pamatojums

EEST iestādei nedrīkstētu būt kompetence frekvenču spektra politikas jautājumos, un par šiem 
jautājumiem ir jābūt atbildīgai Radiofrekvenču spektra politikas grupai (RSPG). 

Grozījums Nr. 54
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b pants svītrots
Kopīga atlases procedūra, ko piemēro 
tiesību izsniegšanai
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 
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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.
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.”

Or. en

Pamatojums

Par atlases procedūrām, ko veic visā Eiropas Savienībā attiecībā uz tiesību piešķiršanu, ir 
jāiesniedz īpaši likumdošanas priekšlikumi, nevis jāizmanto komitoloģijas procedūra.
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