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Grozījums Nr. 10
Emmanouil Angelakas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) Komisija sākotnējos konstatējumus šajā 
sakarā izklāstīja 2006. gada 29. jūnija 
Paziņojumā Padomei, Eiropas 
Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai „Par elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu ES tiesiskā regulējuma 
pārskatīšanu”. Pamatojoties uz šiem 
sākotnējiem konstatējumiem, tika sarīkota 
sabiedriskā apspriešana, kuras gaitā tika 
pausts atbalsts regulējuma pastāvošā 
modeļa saglabāšanai. Pastāvošais 
regulējums paredz pagaidu tehniskus 
pielāgojumus, lai nodrošinātu, ka pilnīga 
pāreja uz konkurences noteikumiem kļūst 
par realitāti, jo regulējumam saglabājas 
pagaidu būtība un tam jābeidzas 
2014. gadā, līdz kuram telekomunikāciju 
tirgum, kurā pilnībā valda konkurence, 
jākļūst par realitāti. Šīs direktīvas 
noteikumi ir piemērojami līdz 2014. gada 
31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Pastāvošais tiesiskais regulējums ir bijis spēkā tikai ļoti īsu laiku un ir labi darbojies. Šajā 
pārskatīšanas procesā ir jāizdara tikai daži tehniski pielāgojumi, lai pieskaņotu pastāvošo 
regulējumu. Šim nolūkam ir ieteicams iekļaut noteikumu par direktīvas darbības beigām, kurš 
nodrošinās, ka regulējums tiek pārskatīts attiecībā uz nepieciešamību to turpināt pēc 
2014. gada, kad telekomunikāciju tirgum, kurā pilnībā valda konkurence, jākļūst par realitāti.



PE406.047v01-00 4/66 AM\722944LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 11
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) ES elektronisko komunikāciju 
tiesiskā regulējuma mērķis ir 
elektroniskajām komunikācijām izveidot 
ilgtspējīgu „ekosistēmu”, kuras pamatā ir 
piedāvājums un pieprasījums: 
piedāvājumu nodrošinās ražojumu vai 
pakalpojumu tirgi, kuros valda reāla 
konkurence, bet pieprasījumu —
pieaugošā informācijas sabiedrības 
attīstība.

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējīga vide konkurencei un ieguldījumiem telekomunikāciju nozarē ir atkarīga gan no 
piedāvājuma, gan pieprasījuma. Lai gan ekonomikas regulējums parasti vairāk attiecas uz 
piedāvājumu, nevajadzētu aizmirst arī par pieprasījuma pusi.

Grozījums Nr. 12
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) ES elektronisko komunikāciju 
tiesiskā regulējuma mērķis ir 
elektroniskajām komunikācijām izveidot 
ilgtspējīgu „ekosistēmu”, kuras pamatā ir 
piedāvājums un pieprasījums: 
piedāvājumu nodrošinās efektīva 
infrastruktūra, kurā valda konkurence, 
un pakalpojumu tirgi, bet pieprasījumu —
pieaugošā informācijas sabiedrības 
attīstība.
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Or. en

Pamatojums

Konkurence, kuras pamatā ir infrastruktūra, ir viens no priekšnosacījumiem tam, lai 
telekomunikāciju tirgus spētu ilgtermiņā labi darboties, un ir skaidri jānorāda, ka tas ir viens 
no šīs regulas galvenajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 13
Marian Zlotea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.b) Nākamās paaudzes tīkliem ir milzīgs 
potenciāls nodrošināt ieguvumus 
uzņēmumiem un patērētājiem visā 
Eiropas Savienībā. Tāpēc ir svarīgi, lai 
regulatīvās skaidrības trūkums neradītu 
šķēršļus ilgtspējīgiem ieguldījumiem šo 
jauno tīklu attīstībā, vienlaikus veicinot 
konkurenci un palielinot patērētāju 
izvēles iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Emmanouil Angelakas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Komisija savā 2006. gada 20. marta 
paziņojumā „Atšķirību izlīdzināšana 
platjoslas pakalpojumu jomā” atzina, ka 
Eiropā pastāv teritoriāla šķirtne attiecībā 
uz ātrdarbīgiem platjoslas 
pakalpojumiem. Neskatoties uz platjoslas 
savienojumu skaita vispārējo pieaugumu, 
piekļuve dažādos apgabalos vēl arvien ir 
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ierobežota, jo zema iedzīvotāju blīvuma 
un lielu attālumu dēļ izmaksas ir augstas. 
Komerciāli stimuli bieži vien izrādās 
nepietiekami, lai veicinātu ieguldījumus 
platjoslas attīstībā šajos apgabalos. 
Pozitīvais aspekts ir tas, ka tehnoloģiski 
jauninājumi samazina izvēršanas 
izmaksas. Lai nodrošinātu ieguldījumus 
jaunās tehnoloģijās nepietiekami attīstītos 
apgabalos, telekomunikāciju 
regulējumam ir jāatbilst citiem veiktajiem 
stratēģiskajiem pasākumiem, piemēram, 
valsts atbalsta politikai, struktūrfondiem 
vai plašākiem industriālās politikas 
mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Tiesiskajā regulējumā ir jāņem vērā arī nepieciešamība novērst reģionālās atšķirības 
attīstības ziņā. Ir jāuzsver īpašā nozīme, kas piemīt platjoslas izvēršanai.

Grozījums Nr. 15
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.a) Šīs direktīvas radiofrekvenču 
spektra pārvaldības noteikumiem ir 
jāatbilst to starptautisko un reģionālo 
organizāciju darbam, kuras nodarbojas ar 
radiofrekvenču spektra pārvaldību, 
piemēram, Starptautiskā 
Telekomunikāciju savienība (STS) un 
Eiropas Pasta un telekomunikāciju 
pārvalžu konference (EPTPC), tā lai 
nodrošinātu spektra izmantošanas 
efektīvu pārvaldību un saskaņošanu visā 
Kopienā un globālā līmenī.

Or. en
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Pamatojums

Lai radiofrekvenču spektra pārvaldība būtu efektīva, tai ir jāatbilst plašākiem starptautiskiem 
saskaņošanas pasākumiem, ko īsteno STS un EPTPC.

Grozījums Nr. 16
Jacques Toubon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.a) Šīs direktīvas radiofrekvenču 
spektra pārvaldības noteikumiem ir 
jāatbilst to starptautisko un reģionālo 
organizāciju darbam, kuras nodarbojas ar 
radiofrekvenču spektra pārvaldību, 
piemēram, Starptautiskā 
Telekomunikāciju savienība (STS) un 
Eiropas Pasta un telekomunikāciju 
pārvalžu konference (EPTPC), tā lai 
nodrošinātu spektra izmantošanas 
efektīvu pārvaldību un saskaņošanu visā 
Kopienā un globālā līmenī.

Or. fr

Pamatojums

Lai radiofrekvenču spektra pārvaldība būtu efektīva, tai ir jāatbilst plašākiem starptautiskiem 
saskaņošanas pasākumiem, ko īsteno STS un EPTPC.

Grozījums Nr. 17
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19.a) Lai gan radiofrekvenču spektra 
pārvaldība paliek dalībvalstu kompetencē, 
tikai ar koordināciju un, ja vajadzīgs, 



PE406.047v01-00 8/66 AM\722944LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

saskaņošanu Kopienas līmenī var 
nodrošināt, lai spektra lietotāji varētu 
izmantot visas iekšējā tirgus priekšrocības 
un lai visā pasaulē varētu efektīvi 
aizstāvēt ES intereses.

Or. en

Pamatojums

Lai radiofrekvenču spektra pārvaldība būtu efektīva, tai ir jāatbilst plašākiem starptautiskiem 
saskaņošanas pasākumiem, ko īsteno STS un EPTPC.

Grozījums Nr. 18
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā. 

Or. fr

Pamatojums

Kā atzīts pamatdirektīvas 5. apsvērumā, pārraidīšanas noteikumu un satura noteikumu 
atdalīšana neierobežo starp tiem esošo saikņu ņemšanu vērā, jo īpaši, lai garantētu mediju 
plurālismu, kultūras daudzveidību un patērētāju aizsardzību. Tāpēc dalībvalstīm ir jāsaglabā 
iespēja individuālu izmantošanas tiesību piešķiršanu saistīt ar saistībām attiecībā uz konkrētu 
pakalpojumu satura piedāvājumu.

Grozījums Nr. 19
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(29) Lai veicinātu iekšējā tirgus darbību un 
atbalstītu pārrobežu pakalpojumu izveidi, ir 
jāpilnvaro Komisija piešķirt EEST iestādei 
īpašus pienākumus numerācijas jomā. 
Turklāt, lai dalībvalstu iedzīvotāji, tostarp 
ceļotāji un lietotāji invalīdi, konkrētus 
dienestus visās dalībvalstīs varētu izsaukt 
par līdzīgām cenām, izmantojot vienus un 
tos pašus zināmos numurus, Komisijas 
pilnvarām pieņemt tehniskus īstenošanas 
pasākumus vajadzības gadījumā ir jāaptver 
arī piemērojamie tarifikācijas principi vai 
mehānismi, kā arī vienota Eiropas 
piekļuves telefona numura izveidi, kas 
lietotājiem nodrošina ērtu piekļuvi šiem 
pakalpojumiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 20
Šarūnas Birutis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā pasākumiem, kas saistīti ar funkcionālās nošķiršanas ieviešanu, arī lēmums par 
kabeļu kanalizācijas piekļuves nodrošināšanu ir jāizvērtē, ņemot vērā ieguldījumu signālus, 
ko tas rada alternatīviem nākamās paaudzes piekļuves ieguldītājiem. Valsts pārvaldes 
iestādēm jābūt pietiekami piesardzīgām, un tām nevajadzētu pieņemt vienkāršotu viedokli par 
nosacījumiem, ar kādiem varētu notikt ilgtspējīgi ieguldījumi nākamās paaudzes piekļuves 
konkurencē. 
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Grozījums Nr. 21
Bill Newton Dunn

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 22
Emmanouil Angelakas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

komunikāciju tīkliem. Valsts pārvaldes 
iestādēm ir jābūt iespējai, izvērtējot katru 
gadījumu atsevišķi, pieprasīt kabeļu 
kanalizācijas, stabu un antenu, un ievadu 
ēkās koplietošanu un inženiertehnisko 
būvdarbu labāku koordinēšanu. 
Pilnveidojot iekārtu koplietošanu, 
iespējams būtiski uzlabot konkurenci un 
samazināt uzņēmumiem vispārējās 
finansiālās un vides izmaksas par 
elektronisko komunikāciju infrastruktūras 
ierīkošanu. Kabeļu kanalizācijas 
koplietošana ir jāpaplašina, lai tā aptvertu 
visu publisko infrastruktūru (ūdens, 
notekūdeņi, elektrība, gāze), caur kuru 
var izvērst elektroniskās komunikācijas 
infrastruktūru, lai tādējādi nodrošinātu 
vienādus konkurences apstākļus un 
uzlabotu iespējas alternatīvas 
infrastruktūras izvēršanai.

Or. en

Pamatojums

Jaunās paaudzes pakalpojumiem neizmantos esošos vara vadus — tiks izvērsta pilnīgi jauna 
infrastruktūra, kuras vājā vieta būs kabeļu fiziskā kanalizācija, cauru kuru tiks veidoti 
savienojumi. Patiesa kabeļu kanalizācijas koplietošana — tas ir, ne tikai tās kabeļu 
kanalizācijas lietošana, kas paredzēta telekomunikācijām, bet arī, piemēram, visas publiskās 
infrastruktūras (elektrība, gāze, notekūdeņu kanalizācija) lietošana — ļauj vairāk nekā 
vienam dalībniekam piekļūt infrastruktūrai, lai sniegtu pakalpojumus. 

Grozījums Nr. 23
Bill Newton Dunn

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 

(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 
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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.

iekšējā tirgū gadījumos, kad nozares 
izvirzītas pašregulējuma iniciatīvas nav 
sasniegušas atbilstošu drošības līmeni 
iekšējā tirgū vienā vai vairākās 
dalībvalstīs. Ja tiek uzskatīts, ka ir 
vajadzīgi tehniski īstenošanas pasākumi, 
ir nepieciešama izmaksu atlīdzināšanas 
sistēma valsts līmenī. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Marian Zlotea

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Funkcionālo nošķiršanu, kad vertikāli 
integrētam operatoram pieprasa izveidot 
uzņēmējdarbības vienības, kuru darbība ir 
nošķirta, veic ar mērķi panākt pilnīgi 
līdzvērtīgu piekļuves produktu 
piedāvājumu visiem nākamā tirgus posma 
operatoriem, tostarp paša vertikāli integrētā 
operatora struktūrvienībām, kas darbojas 
nākamajā tirgus posmā. Funkcionālā 
nošķiršana var uzlabot konkurenci vairākos 
konkrētajos tirgos, ievērojami samazinot 
diskrimināciju veicinošos faktorus un 
atvieglojot iespējas pārbaudīt un 
nostiprināt nediskriminējošas attieksmes 
noteikumu ievērošanu. Izņēmuma 
gadījumos tās izmantošanu var uzskatīt par 

(43) Funkcionālo nošķiršanu, kad vertikāli 
integrētam operatoram pieprasa izveidot 
uzņēmējdarbības vienības, kuru darbība ir 
nošķirta, veic ar mērķi panākt pilnīgi 
līdzvērtīgu piekļuves produktu 
piedāvājumu visiem nākamā tirgus posma 
operatoriem, tostarp paša vertikāli integrētā 
operatora struktūrvienībām, kas darbojas 
nākamajā tirgus posmā. Funkcionālā 
nošķiršana var uzlabot konkurenci vairākos 
konkrētajos tirgos, ievērojami samazinot 
diskrimināciju veicinošos faktorus un 
atvieglojot iespējas pārbaudīt un 
nostiprināt nediskriminējošas attieksmes 
noteikumu ievērošanu. Izņēmuma 
gadījumos tās izmantošanu var uzskatīt par 
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pamatotu tiesiskās aizsardzības līdzekli, ja 
vairākos attiecīgajos tirgos vēl joprojām 
nav izdevies panākt faktiski 
nediskriminējošu attieksmi un ja ir mazas 
izredzas vai nav izredžu panākt 
infrastruktūras konkurenci pieņemamā 
laikā pēc tam, kad ir izmēģināts viens vai 
vairāki tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kuri 
iepriekš tika uzskatīti par piemērotiem. 
Tomēr ir ļoti svarīgi nodrošināt to, ka, 
pieprasot funkcionālo nošķiršanu, tiek 
saglabāti faktori, kas rosina attiecīgo 
uzņēmumu investēt tīkla attīstībā, un netiek 
radīta iespējama negatīva ietekme uz 
patērētāju labklājību. Lai šādu nošķiršanu 
pieprasītu, ir jāveic dažādu, ar piekļuves 
tīklu saistītu konkrēto tirgu koordinēta 
analīze saskaņā ar Pamatdirektīvas 
16. pantā izklāstīto tirgus analīzes 
procedūru. Veicot tirgus analīzi un sīki 
izstrādājot attiecīgo tiesiskās aizsardzības 
līdzekli, valsts pārvaldes iestādēm ir īpaši 
jāņem vērā produkti, kuru pārvaldība 
jāuztic atsevišķām uzņēmējdarbības 
vienībām, ievērojot tīkla paplašināšanas 
apjomu un tehnoloģiskā progresa pakāpi, 
kas var būtiski ietekmēt fiksēto un bezvadu 
pakalpojumu savstarpējo aizstājamību. Lai 
novērstu konkurences traucēšanu iekšējā 
tirgū, ierosinājumus par funkcionālo 
nošķiršanu iepriekš ir jāapstiprina 
Komisijai.

pamatotu tiesiskās aizsardzības līdzekli, ja 
vairākos attiecīgajos tirgos tā palīdzētu 
panākt faktiski nediskriminējošu attieksmi 
un ja ir mazas izredzas vai nav izredžu 
panākt infrastruktūras konkurenci 
pieņemamā laikā pēc tam, kad ir 
izmēģināts viens vai vairāki tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi, kuri iepriekš tika 
uzskatīti par piemērotiem. Tomēr ir ļoti 
svarīgi nodrošināt to, ka, pieprasot 
funkcionālo nošķiršanu, tiek saglabāti 
faktori, kas rosina attiecīgo uzņēmumu 
investēt tīkla attīstībā, un netiek radīta 
iespējama negatīva ietekme uz patērētāju 
labklājību. Lai šādu nošķiršanu pieprasītu, 
ir jāveic dažādu, ar piekļuves tīklu saistītu
konkrēto tirgu koordinēta analīze saskaņā 
ar Pamatdirektīvas 16. pantā izklāstīto 
tirgus analīzes procedūru. Veicot tirgus 
analīzi un sīki izstrādājot attiecīgo tiesiskās 
aizsardzības līdzekli, valsts pārvaldes 
iestādēm ir īpaši jāņem vērā produkti, kuru 
pārvaldība jāuztic atsevišķām 
uzņēmējdarbības vienībām, ievērojot tīkla 
paplašināšanas apjomu un tehnoloģiskā 
progresa pakāpi, kas var būtiski ietekmēt 
fiksēto un bezvadu pakalpojumu 
savstarpējo aizstājamību. Lai novērstu 
konkurences traucēšanu iekšējā tirgū, 
ierosinājumus par funkcionālo nošķiršanu 
iepriekš ir jāapstiprina Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Tā kā funkcionālā nošķiršana var būt veids, kādā iestādei un regulētajam operatoram 
vienkāršot attiecīgo noteikumu ievērošanas nostiprināšanu, regulatoriem jābūt iespējai šo 
pasākumu izmantot provizoriski, nevis tikai pēc tam, kad ilgstoši nav izdevies nostiprināt 
attiecīgo noteikumu ievērošanu, kas nozīmē, ka tiesiskās aizsardzības līdzekļi nav bijuši 
efektīvi ilgstošā laikposmā (un tādējādi nav izveidojusies konkurence). Ir svarīgi minēt 
„faktisku” konkurenci, jo noteikta infrastruktūras konkurences pakāpe var pastāvēt, pat ja tā 
nav pietiekama, lai nodrošinātu reālus ierobežojumus dominējošajam operatoram.



AM\722944LV.doc 15/66 PE406.047v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 25
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43.a) Funkcionālā nošķiršana nav 
piemērots regulatīvais risinājums tirgiem, 
kuros ar infrastruktūru saistītu 
mazumtirdzniecības pakalpojumu jomā 
pastāv konkurence un/vai kuros fiksēto 
telekomunikāciju pakalpojumu izplatības 
līmenis ir ļoti zems. Tā kā šis ir ārkārtas 
risinājums, ir nepieciešams novērtēt tā 
ietekmi, lai pierādītu to, ka vertikālie 
ierobežojumi nav diskriminējoši, un 
panākto ekonomisko efektivitāti. Ietekmes 
novērtējumā ir jāņem vērā arī alternatīvu 
politiku ietekmi (kas paredz mazāku 
iejaukšanos), un tas jānosūta pārbaudei 
Komisijai.

Or. ro

Grozījums Nr. 26
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
50 apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstīm jāsaglabā iespēja saglabāt vai ieviest mehānismus, kas paredz pienākumu 
piešķirt izmantošanas tiesības aizstāt ar pienākumu pildīt vispārējo interešu mērķus. Šie 
mehānismi, kas kalpo plašsaziņas līdzekļu plurālisma mērķu īstenošanai, ir ļoti piemēroti 
tādā kontekstā, kad frekvences piešķir sauszemes radioapraidei.

Grozījums Nr. 28
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Nosacījumos, kurus var piemērot 
atļaujām, ir jāiekļauj konkrēti nosacījumi, 
ar kuriem reglamentē pieejamību 
lietotājiem invalīdiem un valsts iestāžu 
nepieciešamību sazināties ar plašu 
sabiedrību pirms lielām katastrofām, to 
laikā un pēc tām. Turklāt, ņemot vērā 
tehnisko inovāciju nozīmību, dalībvalstīm 
ir jābūt iespējai izsniegt atļaujas spektra 
izmantošanai eksperimentālos nolūkos, 
paredzot tajās īpašus ierobežojumus un 
nosacījumus, kurus pamato šādu tiesību 
eksperimentālais raksturs.

(57) Nosacījumos, kurus var piemērot 
atļaujām, ir jāiekļauj konkrēti nosacījumi, 
ar kuriem reglamentē pieejamību 
lietotājiem invalīdiem un valsts iestāžu un 
ārkārtas situāciju dienestu nepieciešamību 
sazināties savā starpā un ar plašu 
sabiedrību pirms lielām katastrofām, to 
laikā un pēc tām. Turklāt, ņemot vērā 
tehnisko inovāciju nozīmību, dalībvalstīm 
ir jābūt iespējai izsniegt atļaujas spektra 
izmantošanai eksperimentālos nolūkos, 
paredzot tajās īpašus ierobežojumus un 
nosacījumus, kurus pamato šādu tiesību 
eksperimentālais raksturs.
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Or. en

Grozījums Nr. 29
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Jo īpaši ir jāpiešķir pilnvaras 
Komisijai pieņemt īstenošanas pasākumus 
attiecībā uz paziņojumiem saskaņā ar 
Pamatdirektīvas 7. pantu; harmonizāciju 
spektra un numerācijas jomā, kā arī ar tīklu 
un pakalpojumu drošību saistītos 
jautājumos; vairāku valstu tirgu 
noteikšanu; standartu ieviešanu; tiesiskā 
regulējuma noteikumu saskaņotu 
piemērošanu. Turklāt ir jāpiešķir Komisijai 
pilnvaras pieņemt īstenošanas pasākumus, 
lai Piekļuves direktīvas I un II pielikumu 
atjauninātu atbilstīgi tirgus un 
tehnoloģijas attīstībai, un pieņemt 
īstenošanas pasākumus, lai harmonizētu 
atļauju izsniegšanas noteikumus, 
procedūras un nosacījumus attiecībā uz 
elektronisko komunikāciju tīklu un 
pakalpojumu atļaujām.  Tā kā šie 
pasākumi ir vispārīgi un ir paredzēti, lai 
papildinātu šīs direktīvas, pievienojot 
jaunus nebūtiskus elementus, tie ir 
jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas paredzēta 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.  Ja 
nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ šīs 
procedūras parastos termiņus nevar 
precīzi ievērot, Komisijai ir jābūt iespējai 
izmantot iepriekš minētā lēmuma 
5.a panta 6. punktā paredzēto 
steidzamības procedūru,

(60) Jo īpaši ir jāpiešķir pilnvaras 
Komisijai pieņemt īstenošanas pasākumus 
attiecībā uz paziņojumiem saskaņā ar 
Pamatdirektīvas 7. pantu; harmonizāciju 
spektra un numerācijas jomā, kā arī ar tīklu 
un pakalpojumu drošību saistītos 
jautājumos; vairāku valstu tirgu 
noteikšanu; standartu ieviešanu; tiesiskā 
regulējuma noteikumu saskaņotu 
piemērošanu. Turklāt ar Pamatdirektīvu 
un Atļauju izsniegšanas direktīvu ir 
jāpiešķir Komisijai pilnvaras saskaņot visu 
Eiropu aptverošu pakalpojumu, 
piemēram, globālu telekomunikāciju 
pakalpojumu, tiesisko režīmu.

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Jacques Toubon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60.a) Dalībvalstīm ir jāveicina sadarbības 
mehānismi starp ieinteresētajām pusēm, 
lai sekmētu tiešsaistes pakalpojumu labu 
darbību un lietotāju augstu uzticības 
līmeni. Ir jo īpaši jāstimulē uzņēmumus, 
kas nodrošina elektroniskās 
komunikācijas tīklus un/vai 
pakalpojumus, un pārējās ieinteresētās 
puses sadarboties, lai veicinātu likumīgu 
saturu un tiešsaistes satura aizsardzību. 
Šāda sadarbība var, piemēram, papildus 
un neskarot tiesisko regulējumu, 
izpausties rīcības kodeksu izstrādē, par 
kuriem ieinteresētās puses ir veikušas 
sarunas un vienojušās. Šādu kodeksu 
princips jau ir paredzēts vairākos 
Kopienas instrumentos, piemēram 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīvā 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo 
īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā 
tirgū (Direktīva par elektronisko 
tirdzniecību)1, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā 
2004/48/EK par intelektuālā īpašuma 
tiesību piemērošanu2 vai Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti3. 
Šāda iesaistīto pušu sadarbība ir būtisks 
aspekts tam, lai veicinātu tiešsaistes 
saturu, jo īpaši Eiropas kultūras saturu, 
un lai atbrīvotu informācijas sabiedrības 
potenciālu.
1 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.
2 OV L 157, 30.4.2004., 45. lpp.
3 OV L 281, 23.11.1995.
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Or. fr

Pamatojums

Šis apsvērums uzsver nepieciešamību veicināt ciešu sadarbību starp iesaistītajām pusēm, lai 
sekmētu tiešsaistes saturu un lai atbrīvotu informācijas sabiedrības potenciālu.

Grozījums Nr. 31
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams precizēt, ka aplūkotie termināliekārtu aspekti ir piekļuves aspekti.

Grozījums Nr. 32
Emmanouil Angelakas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – e) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Piekļuve tādai pamata infrastruktūrai kā kabeļu kanalizācija un stabi daudzos gadījumos var 
būt reālā vājā vieta telekomunikācijās. Šāda piekļuve ir jānodrošina, lai atbalstītu trešo 
personu infrastruktūras izvēršanu. Taču šādā gadījumā kabeļu kanalizācijas koplietošanai 
jāattiecas uz visiem operatoriem — valsts un privātiem. Jaunās paaudzes pakalpojumiem 
neizmantos esošos vara vadus.

Grozījums Nr. 33
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
3. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Valsts konkurences iestādes, Komisija 
un valsts pārvaldes iestādes nepiemēro 
sankcijas par tiem pašiem faktiem, par 
kuriem piemērojusi sankcijas vai 
noteikusi atbrīvojumu cita iestāde, kas 
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rīkojas saskaņā ar savu kompetenci, ja 
runa ir par tiem pašiem faktiem un to 
pašu jautājumu.

Or. en

Pamatojums

Valsts konkurences iestādēm un Komisijai ir kompetence izmeklēt valsts vai Eiropas 
konkurences noteikumu pārkāpumus un piemērot par tiem sankcijas. Valsts pārvaldes iestāžu 
kompetencē ir veicināt konkurenci attiecībā uz tīkla izvēršanu un elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu sniegšanu. Rīkojoties atbilstoši savām attiecīgajām pilnvarām, šīs iestādes var 
nonākt pie atšķirīgiem lēmumiem. 

Lai nepieļautu šādu iespējamu konfliktu, iestādes var piemērot sankcijas par faktiem, par 
kuriem cita iestāde jau ir piemērojusi sankcijas vai noteikusi atbrīvojumu, ja tās rīkojas 
saskaņā ar savu kompetenci un ja attiecīgajiem faktiem ir tas pats priekšmets un temats. 

Grozījums Nr. 34
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Efektivitāte un pamatots ilgums ir pārsūdzības mehānisma galvenie aspekti. Pārsūdzības 
iestāžu lietpratībai ir jāpiemīt pašai iestādei, nevis jābūt tām pieejamai.

Grozījums Nr. 35
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Procedūra ierosināto risinājumu 

konsekventai ieviešanai
1. Ja valsts pārvaldes iestāde paredz veikt 
pasākumu ar mērķi uzlikt, grozīt vai 
anulēt kādu operatora pienākumu, 
piemērojot 16. pantu saistībā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 5. pantu un 9. līdz 13. pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu, 
Komisijas un citu dalībvalstu valsts 
pārvaldes iestāžu rīcībā ir viena mēneša 
laika posms no dienas, kad paziņots par 
attiecīgo pasākuma projektu, lai 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
iesniegtu savus apsvērumus.
2. Ja pasākuma projekts attiecas uz tāda 
pienākuma uzlikšanu, grozīšanu vai 
anulēšanu, kas nav noteikts Direktīvas 
2002/19/EK (Piekļuves direktīva) 13.a un 
13.b pantā, Komisija var tajā pašā laika 
posmā attiecīgajai valsts pārvaldes 
iestādei un Eiropas Telekomunikāciju 
pārvaldes iestādei (Body of European 
Regulators in Telecommunications —
BERT) darīt zināmus iemeslus, kuru dēļ 
tā uzskata, ka attiecīgais pasākuma 
projekts rada šķēršļus iekšējam tirgum, 
vai ka tai ir nopietnas šaubas par tā 
saderīgumu ar Kopienas tiesību aktiem. 
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Šādā gadījumā pasākuma projekta 
pieņemšanu atliek par diviem papildu 
mēnešiem, skaitot no Komisijas 
paziņojuma dienas.
Ja paziņojums netiek sniegts, attiecīgā 
valsts pārvaldes iestāde var attiecīgo 
pasākuma projektu pieņemt, maksimāli 
ņemot vērā visus Komisijas vai kādas citas 
valsts pārvaldes iestādes paustos 
apsvērumus.
3. Šī panta 2. punktā noteiktajā divu 
mēnešu laika posmā Komisija, BERT un 
attiecīgā valsts pārvaldes iestāde cieši 
sadarbojas, lai noteiktu visefektīvāko un 
vispiemērotāko pasākumu, ņemot vērā 
8. pantā minētos mērķus, kā arī ievērojot 
tirgus operatoru viedokļus un vajadzību 
nodrošināt konsekventas normatīvās 
prakses izplatīšanu.
Tajā pašā divu mēnešu laika posmā 
BERT var ar vienkāršu vairākumu 
pieņemt motivētu atzinumu, lai
apstiprinātu attiecīgā pasākuma projekta 
atbilstību un efektivitāti vai lai norādītu, 
ka tas ir jāgroza, iesniedzot par šo 
jautājumu konkrētus priekšlikumus. Šo 
atzinumu publisko.
Ja BERT pieņemtajā atzinumā ir 
norādīts, ka pasākuma projekts ir jāgroza,
tad Komisija, maksimāli ņemot vērā šo 
atzinumu, var pieņemt motivētu lēmumu, 
prasot, lai attiecīgā valsts pārvaldes 
iestāde groza pasākuma projektu, 
iesniedzot šajā sakarībā konkrētus 
priekšlikumus.
Ja BERT pieņemtajā atzinumā ir 
apstiprināta pasākuma projekta atbilstība 
un efektivitāte, attiecīgā valsts pārvaldes 
iestāde var pasākuma projektu pieņemt, 
maksimāli ņemot vērā visus Komisijas un 
BERT iesniegtos ieteikumus.
4. Ja pasākuma projekts attiecas uz tāda 
pienākuma uzlikšanu, grozīšanu vai 
anulēšanu, kas paredzēts Direktīvas 
2002/19/EK (Piekļuves direktīva) 13.a un 
13.b pantā, šī pasākuma projekta 
pieņemšanu atliek par diviem papildu 
mēnešiem, skaitot no dienas, kad beidzies 
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7. panta 3. punktā noteiktais termiņš.
Šajā divu mēnešu laika posmā Komisija, 
BERT un attiecīgā valsts pārvaldes 
iestāde cieši sadarbojas, lai noteiktu 
visefektīvāko un vispiemērotāko 
pasākumu, ņemot vērā 8. pantā minētos 
mērķus, kā arī ievērojot tirgus operatoru 
viedokļus un vajadzību nodrošināt 
konsekventas normatīvās prakses
izplatīšanu.
Tajā pašā divu mēnešu laika posmā 
BERT var ar vienkāršu vairākumu 
pieņemt motivētu atzinumu, lai 
apstiprinātu attiecīgā pasākuma projekta 
atbilstību un efektivitāti vai lai norādītu, 
ka to nevar piemērot. Šo atzinumu 
publisko.
Tikai pēc tam, kad Komisija un BERT ir 
apstiprinājusi pasākuma projekta 
atbilstība un efektivitāte, attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde var pasākuma projektu 
pieņemt, maksimāli ņemot vērā visus 
Komisijas un BERT iesniegtos 
ieteikumus.
5. Trīs mēnešu laikā pēc tam, kad 
Komisija saskaņā ar 3. punktu izdevusi 
motivētu lēmumu, pieprasot attiecīgajai 
valsts pārvaldes iestādei grozīt pasākuma 
projektu, valsts pārvaldes iestāde groza 
vai anulē minēto pasākuma projektu. Ja 
pasākuma projektu groza, valsts pārvaldes 
iestāde organizē sabiedrisku apspriešanu 
saskaņā ar 6. pantu un saskaņā ar 
7. punkta noteikumiem atkārtoti nosūta 
Komisijai grozīto pasākuma projektu.

Or. fr

Pamatojums

Tiek ierosināta jauna „kopregulējuma” procedūra, kuras pamatā ir cieša sadarbība starp 
Komisiju, BERT un valsts pārvaldes iestādi. Tā vietā, lai no augšas uzspiestu veto „sankciju”, 
šī procedūra paredz kopīgu izskatīšanu, lai panāktu risinājumu. Lai Komisija varētu šajā ziņā 
pieņemt lēmumu, ir vajadzīgs, lai Komisija un BERT (ar vienkāršo vairākumu) pauž savu 
piekrišanu par nepieciešamību grozīt valsts pārvaldes iestādes ierosināto pasākuma projektu. 
Pretējā gadījumā valsts pārvaldes iestāde maksimāli ņem vērā Komisijas un BERT paustos 
apsvērumus.
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Grozījums Nr. 36
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 4. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

uzlikt, grozīt vai anulēt kādu operatora 
pienākumu, piemērojot 16. pantu saistībā 
ar Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 5. pantu un 9. līdz 13. pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu,

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Veto tiesības attiecībā uz risinājumiem aizstāj ar 6.a pantā (jauns) aprakstīto mehānismu.

Grozījums Nr. 37
Jacques Toubon

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 

svītrots
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pasākuma projektu.

Or. fr

Pamatojums

Veto tiesības attiecībā uz risinājumiem aizstāj ar 6.a pantā (jauns) aprakstīto mehānismu.

Grozījums Nr. 38
Jacques Toubon

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. fr

Pamatojums

Veto tiesības attiecībā uz risinājumiem aizstāj ar 6.a pantā (jauns) aprakstīto mehānismu.
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Grozījums Nr. 39
Zuzana Roithová

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

Ierosinātais teksts piešķir Komisijai kompetenci noteikt, kāds pienākums valsts pārvaldes 
iestādēm jāparedz. Tas izjauktu atbildības līdzsvaru, jo valsts pārvaldes iestādes joprojām būt 
pilnībā atbildīgas par uzliktajiem pienākumiem (tiesvedības gadījumā), bet nespētu lemt par 
to saturu.

Grozījums Nr. 40
Jacques Toubon

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, uz ko 
attiecas 7. panta 3. punkts.

Or. fr

Pamatojums

Veto tiesības attiecībā uz risinājumiem aizstāj ar 7.a pantā (jauns) aprakstīto mehānismu.

Grozījums Nr. 41
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panākot to, ka elektronisko 
komunikāciju nozarē un jo īpaši satura 
izplatīšanas jomā nenotiek konkurences 
traucēšana vai ierobežošana;

b) panākot to, ka elektronisko 
komunikāciju nozarē nenotiek konkurences 
traucēšana vai ierobežošana;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā valsts pārvaldes iestādes uzdevuma paplašināšana, nosakot, ka tai jāveicina 
konkurence „jo īpaši satura izplatīšanas jomā”, ir jānoraida. Satura piegādes tirgū jau tagad 
pastāv konkurence. Tāpēc raidījumu pārraides pakalpojumu tirgus jau ir svītrots no to tirgu 
saraksta, kuriem var piemērot ex-ante regulējumu. Nav skaidrs, kāpēc šādas izmaiņas ir 
ieviestas. Turklāt šāda teksta iekļaušana negatīvi ietekmē mērķi panākt vienādus konkurences 
apstākļus, ja konkurenci vienā jomā uzskata par svarīgāku nekā citā.
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Grozījums Nr. 42
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panākot to, ka elektronisko 
komunikāciju nozarē un jo īpaši satura 
izplatīšanas jomā nenotiek konkurences 
traucēšana vai ierobežošana;

b) panākot to, ka elektronisko 
komunikāciju nozarē un jo īpaši satura 
izplatīšanas jomā nenotiek konkurences 
traucēšana vai ierobežošana, ņemot vērā 
noteikumus par valsts atbalstu;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā valsts pārvaldes iestādes uzdevuma paplašināšana, nosakot, ka tai jāveicina 
konkurence „jo īpaši satura izplatīšanas jomā”, ir jānoraida. Satura piegādes tirgū jau tagad 
pastāv konkurence. Tāpēc raidījumu pārraides pakalpojumu tirgus jau ir svītrots no to tirgu 
saraksta, kuriem var piemērot ex-ante regulējumu. Nav skaidrs, kāpēc šādas izmaiņas ir 
ieviestas. Turklāt šāda teksta iekļaušana negatīvi ietekmē mērķi panākt vienādus konkurences 
apstākļus, ja konkurenci vienā jomā uzskata par svarīgāku nekā citā.

Grozījums Nr. 43
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panākot to, ka elektronisko 
komunikāciju nozarē un jo īpaši satura 
izplatīšanas jomā nenotiek konkurences 
traucēšana vai ierobežošana;

b) panākot to, ka elektronisko 
komunikāciju nozarē un jo īpaši satura 
izplatīšanas jomā nenotiek konkurences 
traucēšana vai ierobežošana.  Taču valstīm 
ar mazāk attīstītu infrastruktūru un 
zemāku fiksēto un platjoslas pakalpojumu 
līmeni kā prioritāte jāņem vērā 
nepieciešamība veicināt ieguldījumus, 
nevis konkurences veicināšana; 
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Or. ro

Grozījums Nr. 44
Marian Zlotea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 45
Jacques Toubon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Pamatojums

Likumīga satura veicināšana un aizsardzība elektroniskās komunikācijas tīklos un 
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pakalpojumos ir jāiekļauj starp valsts pārvaldes iestāžu uzdevumiem, lai Eiropas patērētāju 
interesēs veicinātu konkurenci starp radošu likumīgu saturu. Izmantojot sadarbību, ir arī 
jāveicina pašregulējums un jānovērš interešu konflikti.

Grozījums Nr. 46
Jacques Toubon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g.c) ieviešot apspriešanās platformas, 
kurās ietverti visu iesaistīto pušu 
pārstāvji, jo īpaši patērētāji un tie, kam ir 
noteiktas tiesības. Šīs platformas nosaka 
principus strīdu izšķiršanai starp 
lietotājiem, piekļuves nodrošinātājiem un 
satura ražotājiem saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem.

Or. fr

Pamatojums

Likumīga satura veicināšana un aizsardzība elektroniskās komunikācijas tīklos un 
pakalpojumos ir jāiekļauj starp valsts pārvaldes iestāžu uzdevumiem, lai Eiropas patērētāju 
interesēs veicinātu konkurenci starp radošu likumīgu saturu. Izmantojot sadarbību, ir arī 
jāveicina pašregulējums un jānovērš interešu konflikti.

Grozījums Nr. 47
Marian Zlotea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis savā teritorijā nodrošina 
elektronisko komunikāciju pakalpojumiem 

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

izmantoto radiofrekvenču pilnvērtīgu 
pārvaldību saskaņā ar 8. pantu. Tās 
nodrošina to, ka valsts pārvaldes iestādes, 
kuru pārziņā ir šādu radiofrekvenču 
sadalījums un piešķīrums, rīkojas, 
pamatojoties uz objektīviem, 
pārredzamiem, nediskriminējošiem un 
samērīgiem kritērijiem, un nepieļauj 
konkurences kropļošanu.

Or. en

Pamatojums

Elektroniskās komunikācijas pakalpojumu radiofrekvenču spektra efektīvai pārvaldībai ir 
jānozīmē, ka kompetentajām iestādēm, sadalot un piešķirot radiofrekvences, ir jāņem vērā 
konkurences aspekti un ka tās nedrīkst pieļaut nekādus konkurences kropļojumus. Ierosinātais 
formulējums atbilst 28. apsvēruma formulējumam Komisijas pamatdirektīvas priekšlikumā.

Grozījums Nr. 48
Marian Zlotea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b.a) nepieļautu konkurences kropļošanu;

Or. en

Pamatojums

Elektroniskās komunikācijas pakalpojumu radiofrekvenču spektra efektīvai pārvaldībai ir 
jānozīmē, ka kompetentajām iestādēm, sadalot un piešķirot radiofrekvences, ir jāņem vērā 
konkurences aspekti un ka tās nedrīkst pieļaut nekādus konkurences kropļojumus. Ierosinātais 
formulējums atbilst 28. apsvēruma formulējumam Komisijas pamatdirektīvas priekšlikumā.
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Grozījums Nr. 49
Jacques Toubon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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, kuri 
noteikti to valsts piešķiršanas tabulās un 
STS noteikumos radio jomā. Tomēr 
dalībvalstis var paredzēt samērīgus un 
nediskriminējošus ierobežojumus attiecībā 
uz sniedzamo elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu veidiem.

Or. fr

Pamatojums

Neitralitātei attiecībā uz pakalpojumiem ir jāattiecas tikai uz iespējām, ko piedāvā STS radio 
noteikumi, kuri nosaka, kādi pakalpojumi var līdzāspastāvēt dažādajās joslās.

Grozījums Nr. 50
Jacques Toubon

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, 

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

valsts tiesību aktos saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem, 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.

Or. fr

Pamatojums

Tam, kā vispārējo interešu mērķus interpretē katrā dalībvalstī, jābūt atkarīgam no 
subsidiaritātes principa.

Grozījums Nr. 51
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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 
elektronisko komunikācijas 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 vai radio 
un televīzijas apraides pakalpojumu 
sniegšanu.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi, lai kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas noteikšana paliktu dalībvalstu ziņā un 
lai šajā jomā tiktu nodrošinātas juridiskās garantijas un elastība valstu līmenī.  

Grozījums Nr. 52
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ierobežojumu, ar ko aizliedz sniegt 
jebkādu citu elektroniskās komunikācijas
pakalpojumu konkrētā joslā, var noteikt 
vienīgi tad, ja to pamato vajadzība 
netraucēti sniegt dzīvības aizsardzības 
pakalpojumus vai lai nodrošinātu 
vispārējo interešu mērķu īstenošanu, kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, piemēram, 
kultūras un valodu daudzveidības un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma 
veicināšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas noteikšana paliktu dalībvalstu ziņā un 
lai šajā jomā tiktu nodrošinātas juridiskās garantijas un elastība valstu līmenī.  

Grozījums Nr. 53
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierobežojumu, ar ko aizliedz sniegt 
jebkādu citu pakalpojumu konkrētā joslā, 
var noteikt vienīgi tad, ja to pamato 

Ierobežojumu, ar ko aizliedz sniegt 
jebkādu citu elektroniskās komunikācijas
pakalpojumu konkrētā joslā, var noteikt 
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vajadzība netraucēti sniegt dzīvības 
aizsardzības pakalpojumus.

vienīgi tad, ja to pamato vajadzība 
netraucēti sniegt dzīvības aizsardzības 
pakalpojumus.

Or. fr

Pamatojums

Šis regulējums attiecas tikai uz elektroniskās komunikācijas pakalpojumiem, nevis uz 
jebkādiem pakalpojumiem (meteoroloģija, zinātne, militārā joma u. c.).

Grozījums Nr. 54
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Dalībvalstis regulāri pārskata 3. un 
4. punktā minēto ierobežojumu 
nepieciešamību. Jebkādu izņēmumu 
apjoma un veida noteikšana ir dalībvalstu 
kompetencē.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas noteikšana paliktu dalībvalstu ziņā un 
lai šajā jomā tiktu nodrošinātas juridiskās garantijas un elastība valstu līmenī.  

Grozījums Nr. 55
Jacques Toubon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piecu gadu laikposmā, kas sākas 
[2010. gada 1. janvārī], dalībvalstis 

1. Piecu gadu laikposmā, kas sākas 
[transponēšanas datums], dalībvalstis var 
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nodrošina to, ka radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību turētāji, kuriem šādas 
tiesības piešķirtas pirms minētā datuma, 
var iesniegt kompetentajai valsts pārvaldes 
iestādei pieteikumu atkārtoti izvērtēt 
viņiem piešķirto tiesību ierobežojumus 
saskaņā ar 9. panta 3. un 4. punktu.

nodrošināt to, ka radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību turētāji, kuriem šādas 
tiesības vismaz uz piecu gadu laika posmu 
piešķirtas pirms minētā datuma, var 
iesniegt kompetentajai valsts pārvaldes 
iestādei pieteikumu atkārtoti izvērtēt 
viņiem piešķirto tiesību ierobežojumus 
saskaņā ar 9. panta 3. un 4. punktu.

Or. fr

Pamatojums

Attiecībā uz tiesībām, kuru termiņš beidzas pirms piecu gadu pārejas laika beigām, nebūtu 
vajadzīga nekāda pārskatīšana.

Grozījums Nr. 56
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 1. punktā minētais tiesību turētājs 
nodrošina radio vai televīzijas apraides 
satura pakalpojumus un radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības viņam piešķirtas 
konkrēta vispārējo interešu mērķa 
sasniegšanai, tad atkārtotas izvērtēšanas 
pieteikumu var iesniegt tikai par to 
radiofrekvenču daļu, kuras ir vajadzīgas 
šāda mērķa sasniegšanai. Attiecībā uz to 
radiofrekvenču daļu, kura 9. panta 3. un 
4. punkta piemērošanas rezultātā minētā 
mērķa sasniegšanai vairs nav vajadzīga, 
piemēro jaunu piešķīruma procedūru 
atbilstīgi Atļauju izsniegšanas direktīvas 
7. panta 2. punktam.

2. Šis pants neattiecas uz ierobežojumiem, 
ko dalībvalstis noteikušas ar mērķi 
veicināt kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politikas mērķus, piemēram, kultūras un 
valodu daudzveidību un plašsaziņas 
līdzekļu plurālismu.

Or. fr
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Pamatojums

Tā kā par tehnoloģiju un pakalpojumu neitralitātes principu ierobežojumu apjoma, veida un 
ilguma noteikšanu ar mērķi veicināt kultūras un plašsaziņas līdzekļu mērķus ir atbildīgas 
dalībvalstis, 9.a pantā paredzētā pārskatīšanas procedūra šādiem gadījumiem nebūtu 
piemērota. Turklāt 2. punktā ir sajaukti divi atšķirīgi aspekti: ierobežojumu pārskatīšana un 
pašu izmantošanas tiesību pārskatīšana, lai gan uz otro attiecas Atļauju izsniegšanas 
direktīvas 5. panta 2. punkts.

Grozījums Nr. 57
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 1. punktā minētais tiesību turētājs 
nodrošina radio vai televīzijas apraides 
satura pakalpojumus un radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības viņam piešķirtas 
konkrēta vispārējo interešu mērķa 
sasniegšanai, tad atkārtotas izvērtēšanas 
pieteikumu var iesniegt tikai par to 
radiofrekvenču daļu, kuras ir vajadzīgas 
šāda mērķa sasniegšanai. Attiecībā uz to 
radiofrekvenču daļu, kura 9. panta 3. un 
4. punkta piemērošanas rezultātā minētā
mērķa sasniegšanai vairs nav vajadzīga, 
piemēro jaunu piešķīruma procedūru 
atbilstīgi Atļauju izsniegšanas direktīvas
7. panta 2. punktam.

2. Ja 1. punktā minētais tiesību turētājs 
nodrošina radio vai televīzijas apraides 
satura pakalpojumus un radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības viņam piešķirtas 
konkrēta vispārējo interešu mērķa 
sasniegšanai, tostarp apraides 
pakalpojumu sniegšanai, tad tiesības 
izmantot to radiofrekvenču daļu, kuras ir 
vajadzīgas šāda mērķa sasniegšanai, paliek 
neskartas līdz to termiņa beigām.
Attiecībā uz to radiofrekvenču daļu, kura šī 
mērķa sasniegšanai vairs nav vajadzīga, 
piemēro jaunu piešķīruma procedūru 
atbilstīgi šīs direktīvas 9. panta 3. un 
4. punktam un Direktīvas 2002/20/EK 
(Atļauju izsniegšanas direktīva) 7. panta 
2. punktam.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai operatori varētu turpināt piedāvāt savus apraides pakalpojumus un tos pat 
attīstīt (piemēram, ar TV HD) pat pēc pārejas uz ciparu apraidi. To digitālās dividendes daļu, 
ko neizmantos apraidei, būtu jāpiešķir citiem izmantošanas veidiem atbilstīgi jaunajiem 
noteikumiem.
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Grozījums Nr. 58
Jacques Toubon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi 
var nodot vai iznomāt citiem uzņēmumiem 
individuālās tiesības izmantot 
radiofrekvences joslās, attiecībā uz kurām 
šāda tiesību nodošana vai iznomāšana ir 
atļauta atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
īstenošanas pasākumos, ar nosacījumu, ka 
šāda nodošana vai iznomāšana atbilst 
valstī paredzētajām procedūrām un ka 
šādas izmaiņas nemaina pakalpojumu, ko 
sniedz šajā radiofrekvenču joslā.

Or. fr

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai radiofrekvenču maiņas iespēja neizjauktu pakalpojumu dažādības 
līdzsvaru un neradītu spekulāciju. Turklāt nedrīkst neņemt vērā valstī paredzētās procedūras, 
jo spektra pārvaldība paliek valstu kompetencē.

Grozījums Nr. 59
Jacques Toubon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai veicinātu iekšējā tirgus attīstību 
un neskarot 8.a pantu, šā panta 
principu īstenošanai Komisija var 
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pasākumus, lai: pieņemt piemērotus tehniskus 
īstenošanas pasākumus, lai: 

-a) harmonizētu noteikumus par 
radiofrekvenču pieejamību un 
efektīvu izmantošanu saskaņā ar 
II.a pielikumā paredzēto procedūru;

-a.a) nodrošinātu koordinētu un 
savlaicīgu informācijas sniegšanu 
par radiofrekvenču piešķiršanu, 
pieejamību un efektīvu izmantošanu 
saskaņā ar II.a pielikumā paredzēto 
procedūru;

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

a) noteiktu joslas, kuru izmantošanas 
tiesības uzņēmumi var nodot vai iznomāt 
viens otram, izņemot radiofrekvences, ko 
dalībvalstis piešķīrušas vai paredzējušas 
apraides pakalpojumiem;

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

b) harmonizētu nosacījumus, kas saistīti ar 
šādām tiesībām;

c) harmonizētu īpašos pasākumus 
godīgas konkurences nodrošināšanai 
individuālo tiesību nodošanas gadījumā;

c) harmonizētu īpašos pasākumus godīgas 
konkurences nodrošināšanai individuālo 
tiesību nodošanas gadījumā;

d) paredzētu izņēmumu no 
pakalpojumu vai tehnoloģiju 
neitralitātes principa, kā arī atbilstīgi 
9. panta 3. un 4. punktam saskaņotu 
darbības jomu un būtību visiem tiem 
izņēmumiem no šā principa, kuru 
mērķis nav kultūras un valodu 
daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisma veicināšana. 

Šie īstenošanas pasākumi neskar 
pasākumus, kas saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem veikti Kopienas vai valsts 
līmenī, lai īstenotu vispārējo interešu 
mērķus un jo īpaši tos, kas attiecas uz 
kultūras un valodu daudzveidības un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma 
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veicināšanu.

Šos pasākumus, kas paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem 
saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Nenovēršamu 
steidzamu iemeslu dēļ Komisija var 
piemērot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.
Saskaņā ar Regulas […/EK] 
10. pantu Komisijai šā punkta 
noteikumu īstenošanā var palīdzēt 
EEST iestāde.

Pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar 
pirmās daļas a) līdz c) apakšpunktu un
kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem 
saskaņā ar 22. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru. Komisijai 
šā punkta noteikumu īstenošanā var 
palīdzēt RSCP.

Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektra lēmumā paredzēto Komisijas īstenošanas pilnvaru iekļaušana 
Pamatdirektīvā ir jāveic, tajā iekļaujot arī noteikumu, kas ir līdzvērtīgs Radiofrekvenču 
spektra lēmuma 1. panta 4. punktam. Ņemot vērā dalībvalstu kompetenci kultūras un 
plašsaziņas politikas jomā, Komisijai nevajadzētu noteikt apraides joslas vai joslas, kuru 
izmantošanas tiesības drīkst nodot vai iznomāt. Saskaņā ar 9.b pantu uz individuālo tiesību 
nodošanu vai iznomāšanu attiecas valstī paredzētās procedūras, un Komisijai šīs procedūras 
tāpēc nebūtu jāharmonizē. 

Grozījums Nr. 60
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 11. punkts – b) apakšpunkts
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 

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 
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ieviešanu attiecībā uz konkrētiem 
numuriem vai numuru sērijām. Īstenošanas 
pasākumos EEST iestādei var paredzēt 
konkrētus pienākumus šo pasākumu 
piemērošanā.

ieviešanu attiecībā uz konkrētiem 
numuriem vai numuru sērijām, kā arī 
vienota Eiropas piekļuves telefona 
numura izveidi, kas lietotājiem nodrošina 
ērtu piekļuvi šiem pakalpojumiem. 
Īstenošanas pasākumos EEST iestādei var 
paredzēt konkrētus pienākumus šo 
pasākumu piemērošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Emmanouil Angelakas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja valsts vai privātam uzņēmumam 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir tiesības 
uzstādīt iekārtas uz, virs vai zem valsts 
īpašuma vai privātīpašuma, vai tas var 
izmantot procedūru īpašuma atsavināšanai 
vai izmantošanai, valsts pārvaldes 
iestādēm, pienācīgi ņemot vērā 
proporcionalitātes principu, jābūt iespējai 
veicināt šādu iekārtu vai īpašuma, tostarp 
stabu, antenu, kabeļu kanalizācijas, kabeļu 
un aku, koplietošanu.

Or. en

Pamatojums

Jaunās paaudzes pakalpojumiem neizmantos esošos vara vadus — tiks izvērsta pilnīgi jauna 
infrastruktūra, kuras vājā vieta būs kabeļu fiziskā kanalizācija, cauru kuru tiks veidoti 
savienojumi. Patiesa kabeļu kanalizācijas koplietošana — tas ir, ne tikai tās kabeļu 
kanalizācijas lietošana, kas paredzēta telekomunikācijām, bet arī, piemēram, visas publiskās 
infrastruktūras (elektrība, gāze, notekūdeņu kanalizācija) lietošana — ļauj vairāk nekā 
vienam dalībniekam piekļūt infrastruktūrai, lai sniegtu pakalpojumus.
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Grozījums Nr. 62
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 63
Bill Newton Dunn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Pasākumi, ko valsts pārvaldes iestādes 
veic saskaņā ar 1. punktu, ir objektīvi, 
pārredzami, nediskriminējoši un samērīgi, 
un tos īsteno saskaņā ar procedūru, kas 
paredzēta Direktīvas 2002/21/EK 
7.a panta 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Emmanouil Angelakas

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

3.a Lai nodrošinātu, ka saskaņā ar 
1. punktu veiktie pasākumi ir samērīgi, 
valsts pārvaldes iestādes pārbauda visu 
kabeļu kanalizācijas kanālu pieejamību, 
tostarp to kanālu pieejamību, kas ir 
telekomunikāciju operatoru, enerģijas 
piegādātāju un vietējo pašvaldību rīcībā, 
kā arī kanalizācijas caurules, kurus var 
izmantot telekomunikāciju līnijām 
apgabalā, kuru tiek pieprasīta piekļuve.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu infrastruktūras attīstību, izvēršanas piekļuvi kabeļu kanalizācijas kanāliem 
nevajadzētu mākslīgi ierobežot attiecībā tikai uz telekomunikāciju operatoriem, bet būtu 
jāaptver visi pieejamie kanāli. Jo vairāk pieejamu kanālu, jo vairāk iespēju ilgtspējīgai 
konkurencei trešo personu tīklu izvēršanas dēļ. 

Grozījums Nr. 65
Bill Newton Dunn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kuri nodrošina publisko komunikāciju 
tīklus, veic atbilstošus pasākumus, lai 
panāktu tādu tīklu integritāti, kura garantē 
pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību 
šajos tīklos. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
valsts pārvaldes iestādes regulāri 
apspriežas ar uzņēmumiem, lai 
nodrošinātu, ka ir veikti atbilstoši 
pasākumi drošības un integritātes 
nodrošināšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Bill Newton Dunn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. 

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

Or. en

Grozījums Nr. 67
Bill Newton Dunn

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
13.a pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde informē valsts pārvaldes 
iestādes citās dalībvalstīs vai EEST iestādi. 
Ja pārkāpuma publiskošana ir 
sabiedrības interesēs, valsts pārvaldes 
iestāde var informēt sabiedrību. 

Vajadzības gadījumā attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde informē valsts pārvaldes 
iestādes citās dalībvalstīs vai EEST iestādi. 

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Bill Newton Dunn

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 katru gadu 
iesniedz Komisijai kopsavilkuma ziņojumu 
par saņemtajiem paziņojumiem un rīcību, 
kas veikta saskaņā ar šo punktu. 

Or. en

Grozījums Nr. 69
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Komisija var veicināt paraugprakses 
izplatīšanu un apmaiņu starp 
uzņēmumiem un kompetentajām valsts 
iestādēm un 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

Komisijai koordinācijā var būt pozitīva loma, veicinot paraugprakses apmaiņu, un tai nav 
katrā gadījumā jāuzspiež saistoši pasākumi.
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Grozījums Nr. 70
Bill Newton Dunn

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
13.a pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šos īstenošanas pasākumus, kas paredzēti 
šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 22. panta 3. punktā minēto procedūru
gadījumos, kad nozares izvirzītas 
pašregulējuma iniciatīvas nav sasniegušas 
atbilstošu drošības līmeni iekšējā tirgū 
vienā vai vairākās dalībvalstīs. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Bill Newton Dunn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Bill Newton Dunn

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
13.b pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 73
Marian Zlotea

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK
19. pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp jaunu pakalpojumu regulēšana;

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp visu Eiropu aptverošu 
pakalpojumu, piemēram, globālu 
telekomunikāciju pakalpojumu, un jaunu 
pakalpojumu regulēšana;

Or. en

Pamatojums

Visu Eiropu aptveroši pakalpojumi, kuru vadošais piemērs ir globālu telekomunikāciju 
pakalpojumu (GTP) nodrošināšana starptautiskiem uzņēmumiem, kuriem ir mītnes vairākās 
Eiropas valstīs, ir viena no jomām, kurā Komisijai jābūt pilnvarām nodrošināt regulatīvās 
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pieejas saskaņošanu Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 74
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK
19. pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp jaunu pakalpojumu regulēšana;

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp visu Eiropu aptverošu 
pakalpojumu, piemēram, globālu 
telekomunikāciju pakalpojumu, un jaunu 
pakalpojumu regulēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK
19. pants – 4. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ar patērētājiem saistīti jautājumi, tostarp
elektronisko komunikāciju pakalpojumu un 
iekārtu pieejamība galalietotājiem 
invalīdiem;

c) ar patērētājiem saistīti jautājumi, kas 
nav iekļauti Direktīvā 2002/22/EK, jo 
īpaši elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu un iekārtu pieejamība 
galalietotājiem invalīdiem;

Or. en

Pamatojums

Ar šo pantu jāregulē tikai tie ar patērētājiem saistītie jautājumi, ko neaptver Universālā 
pakalpojuma direktīva.
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Grozījums Nr. 76
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/19/EK
2. pants – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „piekļuve” ir ar konkrētiem 
nosacījumiem saistītas ekskluzīvas vai 
neekskluzīvas tiesības citam uzņēmumam 
piekļūt iekārtām un/vai pakalpojumiem, lai 
sniegtu elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus vai nodrošinātu 
informācijas sabiedrības pakalpojumu vai 
apraides satura pakalpojumu izplatīšanu.
Tā inter alia ietver piekļuvi tīkla 
elementiem un saistītām iekārtām, tostarp 
iekārtu vadu vai bezvadu savienojumiem 
(tā jo īpaši iekļauj piekļuvi abonentlīnijai 
[vietējai sakaru līnijai] un iekārtām un 
pakalpojumiem, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu pakalpojumus abonentlīnijā); 
piekļuvi fiziskajai infrastruktūrai, ietverot 
ēkas, kabeļu kanalizāciju un stabus; 
piekļuvi attiecīgām programmatūras 
sistēmām, tostarp operacionālām 
atbalstsistēmām; piekļuvi numuru 
translācijai vai sistēmām, kas piedāvā 
līdzīgas iespējas; piekļuvi fiksēto un 
mobilo komunikāciju tīkliem, jo īpaši 
viesabonēšanai; piekļuvi nosacītās 
piekļuves sistēmām ciparu televīzijas 
pakalpojumiem; piekļuvi virtuālā tīkla 
pakalpojumiem;

a) „piekļuve” ir ar konkrētiem 
nosacījumiem saistītas ekskluzīvas vai 
neekskluzīvas tiesības citam uzņēmumam 
piekļūt iekārtām un/vai pakalpojumiem, lai 
sniegtu elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus. Tā inter alia ietver piekļuvi 
tīkla elementiem un saistītām iekārtām, 
tostarp iekārtu vadu vai bezvadu 
savienojumiem (tā jo īpaši iekļauj piekļuvi 
abonentlīnijai [vietējai sakaru līnijai] un 
iekārtām un pakalpojumiem, kas vajadzīgi, 
lai nodrošinātu pakalpojumus 
abonentlīnijā); piekļuvi fiziskajai 
infrastruktūrai, ietverot ēkas, kabeļu 
kanalizāciju un stabus; piekļuvi attiecīgām 
programmatūras sistēmām, tostarp 
operacionālām atbalstsistēmām; piekļuvi 
numuru translācijai vai sistēmām, kas 
piedāvā līdzīgas iespējas; piekļuvi fiksēto 
un mobilo komunikāciju tīkliem, jo īpaši 
viesabonēšanai; piekļuvi nosacītās 
piekļuves sistēmām ciparu televīzijas 
pakalpojumiem; piekļuvi virtuālā tīkla 
pakalpojumiem;

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums var izraisīt nepieņemamu situāciju, proti, ka pasta pasūtījumu uzņēmumi un 
apdrošināšanas zvanu centri varētu pieprasīt īpašu piekļuvi telekomunikāciju tīkliem. Kā 
mazumtirdzniecības klientiem uz apraides nodrošinātājiem jau attiecas nediskriminācijas 
princips, ko paredz Universālā pakalpojuma direktīvas 17. un 31. pants.  Komisija ir 
nolēmusi svītrot 18. tirgu no sava ieteikuma, nepārprotami norādot, ka valstu konkurences 
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noteikumi pietiekama mērā aptver piekļuves problēmas šādā kontekstā. 

Grozījums Nr. 77
Marian Zlotea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „vietējā sakaru līnija” nozīmē fizisku 
shēmu, kas savieno tīkla 
pieslēgumpunktu abonenta telpās ar 
galveno komutatoru vai ekvivalentu 
iekārtu fiksētā publiskajā elektronisko 
komunikāciju tīklā, kur tehniski var 
piekļūt savienojumam.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) konkurējošo iekārtu izmantošanas vai 
uzstādīšanas tehnisko un ekonomisko 
dzīvotspēju, ņemot vērā tirgus attīstības 
pakāpi un izdevīgumu patērētājiem, kā 
arī ņemot vērā attiecīgā savstarpējā 
savienojuma un piekļuves raksturu un 
veidu, tostarp citu iepriekšējā tirgus 
posma iespēju praktisko iespējamību;

Or. en
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Pamatojums

Lai gan infrastruktūras konkurence ir viens no šīs regulas galvenajiem mērķiem, tā tomēr ir 
jāvērtē, arī ņemot vērā izdevīgumu patērētājiem. Konkurence ir jāveicina pēc iespējas dziļāk 
vērtības ķēdē.

Grozījums Nr. 79
Emmanouil Angelakas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants

Funkcionālā nošķiršana

svītrots

1. Valsts pārvaldes iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem un jo īpaši 8. panta 
3. punkta otro daļu var uzlikt vertikāli 
integrētiem uzņēmumiem pienākumu 
uzticēt neatkarīgai uzņēmējdarbības 
vienībai darbības, kas saistītas ar 
piekļuves produktu piedāvāšanu 
vairumtirdzniecībā. Minētā 
uzņēmējdarbības vienība nodrošina 
piekļuves produktus un pakalpojumus 
visiem uzņēmumiem, tostarp citām 
uzņēmējdarbības vienībām 
mātesuzņēmumā, tādos pašos termiņos un 
ar tādiem pašiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp tādā pašā cenu un 
apkalpošanas līmenī, un ar to pašu 
sistēmu un procesu palīdzību.
2. Ja valsts pārvaldes iestāde plāno uzlikt 
pienākumu veikt funkcionālo nošķiršanu, 
tā iesniedz Komisijai pieprasījumu, kurā 
ietver:
a) pierādījumus par to, ka pēc konkrēto 
tirgu koordinētas analīzes, kuras 
procedūra izklāstīta 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
16. pantā, uzliekot kādus no 9. līdz 
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13. pantā norādītajiem atbilstīgajiem 
pienākumiem, nav izdevies nodrošinātu 
pilnvērtīgu konkurenci un arī turpmāk 
nebūtu iespējams panākt pilnvērtīgu 
konkurenci, un ka vairākos šo produktu 
tirgos ir konstatētas nopietnas un ilgstošas 
konkurences problēmas/tirgus nepilnības;
b) analīzi par gaidāmo ietekmi uz valsts 
pārvaldes iestādi, uzņēmumu un tā 
stimuliem investēt līdzekļus tīklā, un uz 
citām ieinteresētajām aprindām, jo īpaši 
norādot gaidāmo ietekmi uz 
infrastruktūras konkurenci un iespējamo 
ietekmi uz patērētājiem;
c) ierosināto pasākumu projektu.
3. Pasākuma projektā iekļauj šādus 
elementus:
a) nošķiršanas būtība un pakāpe, konkrēti 
norādot nošķirtās uzņēmējdarbības 
vienības juridisko statusu;
b) nošķirtās uzņēmējdarbības vienības 
aktīvi un produkti un pakalpojumi, kas šai 
vienībai jāpiedāvā;
c) pārvaldības režīms, lai nodrošinātu 
nošķirtajā uzņēmējdarbības vienībā 
nodarbinātā personāla neatkarību un 
atbilstošus stimulus;
d) noteikumus, ar ko nodrošina 
pienākumu pildīšanu;
e) noteikumus, ar ko nodrošina darbības 
procedūru pārredzamību, jo īpaši no citu 
ieinteresēto personu viedokļa;
f) uzraudzības programmu, ar ko 
nodrošina noteikumu ievērošanu, ietverot 
gada pārskata publiskošanu.
4. Saskaņā ar Komisijas lēmumu par 
pasākuma projektu, kas pieņemts 
atbilstīgi 8. panta 3. punktam, valsts 
pārvaldes iestāde saskaņā ar procedūru, 
kas paredzēta Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 16. pantā, veic dažādo, 
ar piekļuves tīklu saistīto tirgu koordinētu 
analīzi. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, 
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valsts pārvaldes iestāde uzliek, saglabā, 
groza vai anulē pienākumu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
6. un 7. pantu.
5. Uzņēmumam, kam uzlikts funkcionālās 
nošķiršanas pienākums, var piemērot
ikvienu no 9. līdz 13. pantā norādītajiem 
pienākumiem kādā no konkrētajiem 
tirgiem, kurā tas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
16. pantu atzīts par uzņēmumu, kam ir 
būtiska ietekme tirgū, vai jebkādu citu 
Komisijas atļautu pienākumu saskaņā ar 
8. panta 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums paredzētu papildu tiesiskās aizsardzības līdzekli, lai gan nav pamatota tā 
nepieciešamība. Pēc tam, kad to ieviestu, funkcionālo nošķiršanu būtu grūti atcelt, tā varētu 
radīt piekļuves tīkla atkārtotu monopolizēšanu, tādējādi padarot šo regulējumu pastāvīgu. 
Nošķiršana kavē ieguldījumu lēmumu koordināciju vertikāli integrētā uzņēmumā, un tā var 
negatīvi ietekmēt nākamās paaudzes ātrdarbīgu piekļuves tīklu izvēršanu.

Grozījums Nr. 80
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants

Funkcionālā nošķiršana

svītrots

1. Valsts pārvaldes iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem un jo īpaši 8. panta 
3. punkta otro daļu var uzlikt vertikāli 
integrētiem uzņēmumiem pienākumu 
uzticēt neatkarīgai uzņēmējdarbības 
vienībai darbības, kas saistītas ar 
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piekļuves produktu piedāvāšanu 
vairumtirdzniecībā. Minētā 
uzņēmējdarbības vienība nodrošina 
piekļuves produktus un pakalpojumus 
visiem uzņēmumiem, tostarp citām 
uzņēmējdarbības vienībām 
mātesuzņēmumā, tādos pašos termiņos un 
ar tādiem pašiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp tādā pašā cenu un 
apkalpošanas līmenī, un ar to pašu 
sistēmu un procesu palīdzību.
2. Ja valsts pārvaldes iestāde plāno uzlikt 
pienākumu veikt funkcionālo nošķiršanu, 
tā iesniedz Komisijai pieprasījumu, kurā 
ietver: 
a) pierādījumus par to, ka pēc konkrēto 
tirgu koordinētas analīzes, kuras 
procedūra izklāstīta 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
16. pantā, uzliekot kādus no 9. līdz 
13. pantā norādītajiem atbilstīgajiem 
pienākumiem, nav izdevies nodrošinātu 
pilnvērtīgu konkurenci un arī turpmāk 
nebūtu iespējams panākt pilnvērtīgu 
konkurenci, un ka vairākos šo produktu 
tirgos ir konstatētas nopietnas un ilgstošas 
konkurences problēmas/tirgus nepilnības; 
b) analīzi par gaidāmo ietekmi uz valsts 
pārvaldes iestādi, uzņēmumu un tā 
stimuliem investēt līdzekļus tīklā, un uz 
citām ieinteresētajām aprindām, jo īpaši 
norādot gaidāmo ietekmi uz 
infrastruktūras konkurenci un iespējamo 
ietekmi uz patērētājiem;
c) ierosināto pasākumu projektu.
3. Pasākuma projektā iekļauj šādus 
elementus:
a) nošķiršanas būtība un pakāpe, konkrēti 
norādot nošķirtās uzņēmējdarbības 
vienības juridisko statusu;
b) nošķirtās uzņēmējdarbības vienības 
aktīvi un produkti un pakalpojumi, kas šai 
vienībai jāpiedāvā;
c) pārvaldības režīms, lai nodrošinātu 
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nošķirtajā uzņēmējdarbības vienībā 
nodarbinātā personāla neatkarību un 
atbilstošus stimulus;
d) noteikumus, ar ko nodrošina 
pienākumu pildīšanu;
e) noteikumus, ar ko nodrošina darbības 
procedūru pārredzamību, jo īpaši no citu 
ieinteresēto personu viedokļa;
f) uzraudzības programmu, ar ko 
nodrošina noteikumu ievērošanu, ietverot 
gada pārskata publiskošanu.
4. Saskaņā ar Komisijas lēmumu par 
pasākuma projektu, kas pieņemts 
atbilstīgi 8. panta 3. punktam, valsts 
pārvaldes iestāde saskaņā ar procedūru, 
kas paredzēta Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 16. pantā, veic dažādo, 
ar piekļuves tīklu saistīto tirgu koordinētu 
analīzi. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, 
valsts pārvaldes iestāde uzliek, saglabā, 
groza vai anulē pienākumu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
6. un 7. pantu.
5. Uzņēmumam, kam uzlikts funkcionālās 
nošķiršanas pienākums, var piemērot 
ikvienu no 9. līdz 13. pantā norādītajiem 
pienākumiem kādā no konkrētajiem 
tirgiem, kurā tas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
16. pantu atzīts par uzņēmumu, kam ir 
būtiska ietekme tirgū, vai jebkādu citu 
Komisijas atļautu pienākumu saskaņā ar 
8. panta 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums paredzētu papildu tiesiskās aizsardzības līdzekli, lai gan nav pamatota tā 
nepieciešamība. Pēc tam, kad to ieviestu, funkcionālo nošķiršanu būtu grūti atcelt, tā varētu 
radīt piekļuves tīkla atkārtotu monopolizēšanu, tādējādi padarot šo regulējumu pastāvīgu. 
Nošķiršana kavē ieguldījumu lēmumu koordināciju vertikāli integrētā uzņēmumā, un tā var 
negatīvi ietekmēt nākamās paaudzes ātrdarbīgu piekļuves tīklu izvēršanu. Šī tiesiskās 
aizsardzības līdzekļa iekļaušana ES tiesiskajā regulējumā jau tagad palielina neskaidrību 
uzņēmumiem, kas veic ieguldījumus šajā tirgū.
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Grozījums Nr. 81
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valsts pārvaldes iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem un jo īpaši 8. panta 
3. punkta otro daļu var uzlikt vertikāli 
integrētiem uzņēmumiem pienākumu 
uzticēt neatkarīgai uzņēmējdarbības 
vienībai darbības, kas saistītas ar piekļuves 
produktu piedāvāšanu vairumtirdzniecībā.

Minētā uzņēmējdarbības vienība nodrošina
piekļuves produktus un pakalpojumus 
visiem uzņēmumiem, tostarp citām 
uzņēmējdarbības vienībām 
mātesuzņēmumā, tādos pašos termiņos un 
ar tādiem pašiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp tādā pašā cenu un 
apkalpošanas līmenī, un ar to pašu sistēmu 
un procesu palīdzību.

1. Valsts pārvaldes iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem un jo īpaši 8. panta 
3. punkta otro daļu var kā ārkārtas 
regulatīvu pasākumu uzlikt vertikāli 
integrētiem uzņēmumiem pienākumu 
uzticēt neatkarīgai uzņēmējdarbības 
vienībai darbības, kas saistītas ar piekļuves 
produktu piedāvāšanu vairumtirdzniecībā.

Minētā uzņēmējdarbības vienība nodrošina 
piekļuves produktus un pakalpojumus 
visiem uzņēmumiem, tostarp citām 
uzņēmējdarbības vienībām 
mātesuzņēmumā, tādos pašos termiņos un 
ar tādiem pašiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp tādā pašā cenu un 
apkalpošanas līmenī, un ar to pašu sistēmu 
un procesu palīdzību.

Valsts pārvaldes iestāde nenosaka 
funkcionālo nošķiršanu kā regulatīvu 
risinājumu tirgiem, kuros ar 
infrastruktūru saistītu 
mazumtirdzniecības pakalpojumu jomā 
pastāv konkurence un/vai kuros fiksēto 
telekomunikāciju pakalpojumu izplatības 
līmenis ir ļoti zems. 

Or. ro
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Grozījums Nr. 82
Marian Zlotea

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pierādījumus par to, ka pēc konkrēto 
tirgu koordinētas analīzes, kuras procedūra 
izklāstīta Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 16. pantā, uzliekot kādus 
no 9. līdz 13. pantā norādītajiem 
atbilstīgajiem pienākumiem, nav izdevies 
nodrošinātu pilnvērtīgu konkurenci un arī 
turpmāk nebūtu iespējams panākt 
pilnvērtīgu konkurenci, un ka vairākos šo 
produktu tirgos ir konstatētas nopietnas un 
ilgstošas konkurences problēmas/tirgus 
nepilnības;

a) pierādījumus par to, ka pēc konkrēto 
tirgu koordinētas analīzes, kuras procedūra 
izklāstīta Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 16. pantā, uzliekot kādus 
no 9. līdz 13. pantā norādītajiem 
atbilstīgajiem pienākumiem, nav izdevies 
nodrošinātu pilnvērtīgu konkurenci un arī 
turpmāk nebūtu iespējams panākt 
pilnvērtīgu konkurenci, un ka vairākos šo 
produktu tirgos ir konstatētas nopietnas un 
ilgstošas konkurences problēmas/tirgus 
nepilnības, un ka šis pasākums būtu 
visefektīvākais un visproduktīvākais 
līdzeklis, ar ko piemērot tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus, kuri paredzēti šādu 
trūkumu novēršanai;

Or. en

Pamatojums

Tā kā funkcionālā nošķiršana var būt veids, kādā iestādei un regulētajam operatoram 
vienkāršot attiecīgo noteikumu ievērošanas nostiprināšanu, regulatoriem jābūt iespējai šo 
pasākumu izmantot provizoriski, nevis tikai pēc tam, kad ilgstoši nav izdevies nostiprināt 
attiecīgo noteikumu ievērošanu, kas nozīmē, ka tiesiskās aizsardzības līdzekļi nav bijuši 
efektīvi ilgstošā laikposmā (un tādējādi nav izveidojusies konkurence). Ir svarīgi minēt 
„faktisku” konkurenci, jo noteikta infrastruktūras konkurences pakāpe var pastāvēt, pat ja tā 
nav pietiekama, lai nodrošinātu reālus ierobežojumus dominējošajam operatoram.

Grozījums Nr. 83
Marian Zlotea

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

b) analīzi par gaidāmo ietekmi uz valsts 
pārvaldes iestādi, uzņēmumu un tā 
stimuliem investēt līdzekļus tīklā, un uz 
citām ieinteresētajām aprindām, jo īpaši 
norādot gaidāmo ietekmi uz infrastruktūras 
konkurenci un iespējamo ietekmi uz 
patērētājiem;

b) analīzi par pasākuma izmaksām un 
ieguvumiem, tostarp par tā gaidāmo 
ietekmi uz valsts pārvaldes iestādi, 
uzņēmumu un tā stimuliem investēt 
līdzekļus tīklā, un uz citām ieinteresētajām 
aprindām, jo īpaši norādot gaidāmo ietekmi 
uz infrastruktūras konkurenci un iespējamo 
ietekmi uz patērētājiem;

Or. en

Pamatojums

Tā kā funkcionālā nošķiršana var būt veids, kādā iestādei un regulētajam operatoram 
vienkāršot attiecīgo noteikumu ievērošanas nostiprināšanu, regulatoriem jābūt iespējai šo 
pasākumu izmantot provizoriski, nevis tikai pēc tam, kad ilgstoši nav izdevies nostiprināt 
attiecīgo noteikumu ievērošanu, kas nozīmē, ka tiesiskās aizsardzības līdzekļi nav bijuši 
efektīvi ilgstošā laikposmā (un tādējādi nav izveidojusies konkurence). Ir svarīgi minēt 
„faktisku” konkurenci, jo noteikta infrastruktūras konkurences pakāpe var pastāvēt, pat ja tā 
nav pietiekama, lai nodrošinātu reālus ierobežojumus dominējošajam operatoram.

Grozījums Nr. 84
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 2. punkts
Direktīva 2002/20/EK
3. pants – 2. punkts – 1.a un 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Globāliem telekomunikāciju 
pakalpojumiem piemēro tikai vienkāršotu 
paziņošanas procesu, elektronisko 
komunikāciju pakalpojuma darbību 
konkrēti reģistrējot kā „globālus 
telekomunikāciju pakalpojumus”.
Globāli telekomunikāciju pakalpojumi ir 
pārvaldīti uzņēmējdarbības datu un balss 
pakalpojumi, ko sniedz starptautiskiem 
uzņēmumiem, kuri atrodas dažādās valstīs 
un bieži vien arī dažādos kontinentos. Tie 
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pēc būtības ir pārrobežu pakalpojumi un 
Eiropā — visu Eiropu aptveroši 
pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Jacques Toubon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neparedz individuālas 
izmantošanas tiesības kā obligātu prasību
radiofrekvenču izmantošanai, bet gan 
iekļauj šādu radiofrekvenču izmantošanas 
nosacījumus vispārējā atļaujā, ja vien nav 
pamata piešķirt individuālas tiesības, lai:

Dalībvalstis atvieglo radiofrekvenču 
izmantošanu ar vispārēju atļauju.
Dalībvalstis var piešķirt individuālas 
tiesības, lai:

Or. fr

Pamatojums

Ir iespējams, ka vispārējas atļaujas būs praktisks risinājums ilgtermiņā, kad tehnoloģija 
attīstīsies. Tomēr ir nepieciešams, lai individuālu tiesību piešķiršana būtu spektra sadales 
parastā procedūra.

Grozījums Nr. 86
Jacques Toubon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas individuālās radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības, kas piešķirtas uz 
desmit vai vairāk gadiem un ko uzņēmumi

Ja individuālās radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības piešķir uz desmit vai 
vairāk gadiem un ja tās nevar nodot vai 
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nevar nodot vai iznomāt viens otram, kā 
atļauts Pamatdirektīvas 9.b pantā, pārskata 
ik pēc pieciem gadiem un pirmo reizi —
piecus gadus pēc izdošanas, ņemot vērā 
1. punktā izklāstītos kritērijus. Ja
individuālo izmantošanas tiesību 
piešķiršanai piemērojamie kritēriji vairs 
nav spēkā, individuālās izmantošanas 
tiesības pārveido par vispārēju atļauju 
radiofrekvenču izmantošanai, par to 
paziņojot iepriekš, proti, ne vēlāk kā 
piecus gadus pēc pārskatīšanas beigām, 
vai arī atļauj uzņēmumiem tās savstarpēji 
brīvi nodot vai iznomāt.

iznomāt citam uzņēmumam, kā atļauts 
Pamatdirektīvas 9.b pantā, tad valsts 
pārvaldes iestādei ir jānodrošina, lai tās 
rīcībā būtu līdzekļi, kas tai ļauj pārbaudīt, 
ka šo individuālo izmantošanas tiesību 
piešķiršanai piemērojamie kritēriji 
joprojām ir spēkā un ka tos ievēro 
licences darbības laikā. Ja šie kritēriji 
vairs nav spēkā, individuālās izmantošanas 
tiesības pārveido par vispārēju atļauju 
radiofrekvenču izmantošanai, par to 
paziņojot iepriekš un pēc pamatota laika 
posma beigām, vai arī atļauj uzņēmumiem 
tās savstarpēji brīvi nodot vai iznomāt. 
Pieņemot šādu lēmumu, pienācīgi ņem 
vērā nepieciešamību piešķirt 
ieguldījumiem pielāgotu amortizācijas 
laiku.

Or. fr

Pamatojums

Ir daudz jaunu platformu un jaunu pakalpojumu, kam būs nepieciešams savus ieguldījumus 
amortizēt laika posmā, kas pārsniedz desmit vai vismaz piecus gadus. Dažreiz nākas ciest 
ievērojamus zaudējumus darbības uzsākšanas pirmā vai pirmo divu gadu laikā. Būtu 
nesamērīgi prasīt, lai valsts pārvaldes iestāde ik pēc pieciem gadiem oficiāli pārskata visas 
licences, kas attiecas uz radioapraidei paredzēto spektru.

Grozījums Nr. 87
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) īstenotu citus vispārējo interešu mērķus. b) īstenotu citus vispārējo interešu mērķus, 
tostarp apraides pakalpojumu sniegšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 88
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Vispārējo atļauju piešķiršana ir ilgtermiņa mērķis. Šajā stadijā nav nepieciešams paredzēt 
harmonizēšanas pasākumus.

Grozījums Nr. 89
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK 
6.a pants – 1. punkts – c.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c.a) lai harmonizētu nosacījumus 
vispārējām atļaujām, kas noteiktas 
I pielikumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 90
Jacques Toubon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopīga atlases procedūra, ko piemēro 
tiesību izsniegšanai

svītrots

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.
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. fr

Pamatojums

Attiecībā uz tiesību piešķiršanu ir nepieciešams, lai visā ES par atlasi tiktu pieņemti konkrēti 
juridiski priekšlikumi un lai uz to neattiektos komitoloģija.
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Grozījums Nr. 91
Šarūnas Birutis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. punkts – g) apakšpunkts
Direktīva 2002/20/EK
I pielikums – A daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. Atbilstība valsts pasākumiem, ar ko 
īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2001/29/EK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/48/EK.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu 
saskaņošanu dalībvalstis var noteikt ierobežojumus autortiesību piemērošanai, ja tie nav 
pretrunā darba parastas izmantošanas vajadzībām vai citiem jautājumiem un nerada 
nepamatotu kaitējumu tiesību īpašnieka likumīgajām interesēm. 

Tas ir novedis pie tā, ka visā ES autortiesību aizsardzību piemēro ļoti atšķirīgi, un šis 
jautājums būtu jārisina, taču ne ar Atļauju izsniegšanas direktīvas grozīšanu. 

To būtu efektīvāk risināt ar satura tiešsaistes pārbaudi. 

Grozījums Nr. 92
Bill Newton Dunn

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. punkts – g) apakšpunkts
Direktīva 2002/20/EK
I pielikums – A daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. Atbilstība valsts pasākumiem, ar ko 
īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2001/29/EK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 

svītrots
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Direktīvu 2004/48/EK.

Or. en

Pamatojums

dalībvalstis var noteikt ierobežojumus autortiesību piemērošanai, ja tie nav pretrunā darba 
parastas izmantošanas vajadzībām vai citiem jautājumiem un nerada nepamatotu kaitējumu 
tiesību īpašnieka likumīgajām interesēm. Tas ir novedis pie tā, ka visā ES autortiesību 
aizsardzību piemēro ļoti atšķirīgi, un šis jautājums būtu jārisina, taču ne ar Atļauju 
izsniegšanas direktīvas grozīšanu. Ja šo punktu iekļautu Atļauju izsniegšanas direktīvas 
pielikumā, tas uzņēmumiem radītu zināmu juridisko neskaidrību, jo šīs koncepcijas 
interpretācija dalībvalstīs atšķiras. 

Grozījums Nr. 93
Marian Zlotea

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Pielikums – 4.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/20/EK
Pielikums – C daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pakalpojuma izraudzīšanās, kuram šo 
numuru izmanto, ietverot visas prasības, 
kas saistītas ar šā pakalpojuma 
nodrošināšanu, un, lai novērstu 
neskaidrības, tarifu principus un 
maksimālās cenas, ko var piemērot par 
konkrētiem numuru diapazoniem, ar 
mērķi nodrošināt patērētāju aizsardzību 
saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
8. panta 4. punkta b) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
II pielikums – 1. punkts
Direktīva 2002/20/EK
II pielikums – 1. punkts – d) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) metode, kā aprēķina lietošanas nodevas 
par radiofrekvenču izmantošanas tiesībām;

d) metode, kā aprēķina lietošanas nodevas 
par radiofrekvenču izmantošanas tiesībām, 
neskarot dalībvalstu noteiktos 
mehānismus, kas paredz pienākumu 
piešķirt izmantošanas tiesības aizstāt ar 
pienākumu pildīt vispārējo interešu 
mērķus;

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstīm jāsaglabā iespēja saglabāt vai ieviest mehānismus, kas paredz pienākumu 
piešķirt izmantošanas tiesības aizstāt ar pienākumu pildīt vispārējo interešu mērķus. Šie 
mehānismi, kas kalpo plašsaziņas līdzekļu plurālisma mērķu īstenošanai, ir ļoti piemēroti 
tādā kontekstā, kad frekvences piešķir sauszemes radioapraidei.
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