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Grozījums Nr. 24
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Nākotnes IP tīklos, kur pakalpojuma 
sniegšana var būt nošķirta no tīkla 
nodrošināšanas, dalībvalstīm jānosaka 
vispiemērotākie pasākumi, kas veicami, lai 
katastrofālu tīkla darbības pārrāvumu vai 
force majeure gadījumā nodrošinātu 
piekļuvi publiski pieejamiem 
telefonpakalpojumiem, izmantojot 
publiskos sakaru tīklus, un nepārtrauktu 
neatliekamās palīdzības dienestu 
pieejamību.

(17) Nākotnes IP tīklos, kur pakalpojuma 
sniegšana var būt nošķirta no tīkla 
nodrošināšanas, dalībvalstīm jānosaka 
vispiemērotākie pasākumi, kas veicami, lai 
katastrofālu tīkla darbības pārrāvumu vai 
force majeure gadījumā nodrošinātu 
piekļuvi publiski pieejamiem 
telefonpakalpojumiem, izmantojot 
publiskos sakaru tīklus, un nepārtrauktu 
neatliekamās palīdzības dienestu 
pieejamību, ņemot vērā tehniskās 
grūtības, kas saistītas ar šādu 
pakalpojumu sniegšanu, lai tādējādi 
neradītu pārliecīgu slogu un šķēršļus 
novatoriskiem pakalpojumiem vai 
lietojumprogrammām.

Or. en

Pamatojums

PATS noteikumiem ir jāattiecas tikai uz PATS un tiem, kas piedāvā tradicionālus 
telefonpakalpojumus aizstājošus pakalpojumus, kuri patērētājiem var radīt neskaidrības un 
kuru gadījumā ir attaisnojams augstāks aizsardzības līmenis, tostarp attiecībā uz piekļuvi 
neatliekamās palīdzības dienestiem.

Rādās, lietotāji nesagaida, ka, izmantojot no tīkla neatkarīgus pakalpojumus, kuri nepiedāvā 
tradicionālos telefonpakalpojumus vai to aizstājējus, varēs piekļūt neatliekamās palīdzības 
dienestiem. Piedāvātais grozījums paredz nodrošināt to, lai šis noteikums neietekmētu šos 
īpašos pakalpojumus.
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Grozījums Nr. 25
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lietotājiem jābūt iespējai zvanīt 
pieejamajiem neatliekamās palīdzības 
dienestiem un piekļūt tiem, izmantojot 
jebkura veida telefonpakalpojumus, ar ko 
nodrošina iespēju veikt balss zvanus ar 
numuru vai numuriem nacionālajā vai 
starptautiskajā numerācijas plānā. 
Neatliekamās palīdzības iestādēm jāspēj 
apstrādāt zvanus uz numuru "112" un 
atbildēt uz tiem vismaz tikpat ātri un 
efektīvi kā uz zvaniem, ko veic uz citiem 
valsts neatliekamās palīdzības dienestu 
numuriem. Lai uzlabotu Eiropas Savienībā 
ceļojošu personu aizsardzību un drošību, 
svarīgi ir labāk informēt par numuru "112". 
Tādēļ iedzīvotājus pilnībā jāinformē par to, 
ka "112" var izmantot kā vienotu 
neatliekamās palīdzības dienestu numuru, 
ceļojot pa jebkuru dalībvalsti; jo īpaši šāda 
informācija jāsniedz starptautiskajās 
autoostās, dzelzceļa stacijās, ostās vai 
lidostās un telefona abonentu sarakstos, 
taksofona kabīnēs, abonentiem izsniegtajos 
materiālos un rēķinos. Lai uzlabotu Eiropas 
Savienības iedzīvotāju aizsardzību, 
jāpastiprina pienākums sniegt informāciju 
par zvanītāja atrašanās vietu. Jo īpaši 
operatoriem automātiski ("push" režīmā) 
jāsniedz informācija par zvanītāja atrašanās 
vietu neatliekamās palīdzības dienestiem. 
Lai reaģētu uz tehnoloģiju attīstības 
tendencēm, tostarp uz iespējām iegūt 
arvien precīzāku atrašanās vietas 
informāciju, Komisijai jādod iespēja 
pieņemt tehniskus īstenošanas 
pasākumus, lai nodrošinātu numura 
"112" sekmīgu ieviešanu Kopienā par 
labu Eiropas Savienības iedzīvotājiem.

(19) Lietotājiem jābūt iespējai zvanīt 
pieejamajiem neatliekamās palīdzības 
dienestiem un piekļūt tiem, izmantojot 
jebkura veida telefonpakalpojumus, ar ko 
nodrošina iespēju veikt un saņemt balss 
zvanus ar numuru vai numuriem 
nacionālajā vai starptautiskajā numerācijas 
plānā. Neatliekamās palīdzības iestādēm 
jāspēj apstrādāt zvanus uz numuru "112" 
un atbildēt uz tiem vismaz tikpat ātri un 
efektīvi kā uz zvaniem, ko veic uz citiem 
valsts neatliekamās palīdzības dienestu 
numuriem. Lai uzlabotu Eiropas Savienībā 
ceļojošu personu aizsardzību un drošību, 
svarīgi ir labāk informēt par numuru "112". 
Tādēļ iedzīvotājus pilnībā jāinformē par to, 
ka "112" var izmantot kā vienotu 
neatliekamās palīdzības dienestu numuru, 
ceļojot pa jebkuru dalībvalsti; jo īpaši šāda 
informācija jāsniedz starptautiskajās 
autoostās, dzelzceļa stacijās, ostās vai 
lidostās un telefona abonentu sarakstos, 
taksofona kabīnēs, abonentiem izsniegtajos 
materiālos un rēķinos. Lai uzlabotu Eiropas 
Savienības iedzīvotāju aizsardzību, 
jāpastiprina pienākums sniegt informāciju 
par zvanītāja atrašanās vietu. Jo īpaši 
operatoriem automātiski ("push" režīmā) 
jāsniedz informācija par zvanītāja atrašanās 
vietu neatliekamās palīdzības dienestiem. 
Tā kā šiem pasākumiem ir jāgarantē 
lietotāju drošība, tie nevar pakalpojumu 
sniedzējam uzlikt negodīgu slogu vai 
traucēt pakalpojumu un 
lietojumprogrammu attīstību vai izstrādi.

Or. en
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Pamatojums

Ar atkārtotu frāzes „un saņemt” iekļaušanu precizē, ka teksts attieksies tikai uz attiecīgajiem 
pakalpojumiem, nevis jauniem un no tīkla neatkarīgiem pakalpojumiem, kuri nepiedāvā 
tradicionālos telefonpakalpojumus vai to aizstājējus un kuru lietotāji nesagaida piekļuvi 
neatliekamās palīdzības dienestiem.

Lielākam lietotāju aizsardzības līmenim nevajadzētu ierobežot inovāciju vai uzlikt negodīgu 
un nesaprātīgu slogu pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr. 26
Piia-Noora Kauppi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Televīzijas apraide ir lineārs 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojums, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada […] 
Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu direktīvā, un šo pakalpojumu 
sniedz plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs nolūkā nodrošināt raidījumu 
vienlaicīgu skatīšanos, pamatojoties uz 
raidījumu programmu; plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt 
vairākas audio vai audiovizuālās raidījumu 
programmas (kanālus). Juridiskas saistības, 
kas jāievēro, var uzlikt tikai noteiktiem 
apraides kanāliem, kurus piedāvā noteikts 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs. Saistības, kas jāievēro, 
dalībvalstīm precīzi jāpamato savos valsts 
tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka šādas 
saistības ir pārskatāmas, samērīgas un 
pienācīgi definētas. Tādēļ saistības, kas 
jāievēro, ir jāizstrādā tādas, lai pietiekami 
veicinātu efektīvas investīcijas 
infrastruktūrā. Saistības, kas jāievēro, ir 
regulāri jāpārskata, lai tās neatpaliktu no 
tehnoloģiju un tirgus attīstības tempa, 
nodrošinot to nepārtrauktu samērīgumu ar 

(24) Televīzijas apraide ir lineārs 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojums, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada […] 
Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu direktīvā, un šo pakalpojumu 
sniedz plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs nolūkā nodrošināt raidījumu
vienlaicīgu skatīšanos, pamatojoties uz 
raidījumu programmu; plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt 
vairākas audio vai audiovizuālās raidījumu 
programmas (kanālus). Juridiskas saistības, 
kas jāievēro, var uzlikt tikai noteiktiem 
apraides kanāliem, kurus piedāvā noteikts 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs. Saistības, kas jāievēro, 
dalībvalstīm precīzi jāpamato savos valsts 
tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka šādas 
saistības ir pārskatāmas, samērīgas un 
pienācīgi definētas. Tādēļ saistības, kas 
jāievēro, ir jāizstrādā tādas, lai pietiekami 
veicinātu efektīvas investīcijas 
infrastruktūrā. Saistības, kas jāievēro, ir 
regulāri jāpārskata, lai tās neatpaliktu no 
tehnoloģiju un tirgus attīstības tempa, 
nodrošinot to nepārtrauktu samērīgumu ar 



PE406.058v01-00 6/18 AM\723093LV.doc

LV

īstenojamajiem mērķiem. Ņemot vērā 
tehnoloģiju un tirgus apstākļu straujās 
izmaiņas, šāda pilnīga pārskatīšana būtu 
jāveic vismaz reizi trijos gados, rīkojot 
sabiedrisku apspriešanu ar visām 
ieinteresētajām personām. Vienu vai 
vairākus apraides kanālus var papildināt ar 
pakalpojumiem, lai uzlabotu to pieejamību 
lietotājiem invalīdiem, piemēram, 
izmantojot videotekstu, subtitrus, 
audioaprakstu vai surdotulkojumu.

īstenojamajiem mērķiem. Ņemot vērā 
tehnoloģiju un tirgus apstākļu straujās 
izmaiņas, šāda pilnīga pārskatīšana būtu 
jāveic vismaz reizi 18 mēnešos, rīkojot 
sabiedrisku apspriešanu ar visām 
ieinteresētajām personām. Vienu vai 
vairākus apraides kanālus var papildināt ar 
pakalpojumiem, lai uzlabotu to pieejamību 
lietotājiem invalīdiem, piemēram, 
izmantojot videotekstu, subtitrus, 
audioaprakstu vai surdotulkojumu.

Or. en

Pamatojums

Daudzās valstīs kabeļoperatoriem joprojām ir jāpilda daudzas obligātas juridiskas saistības. 
Tie cieš no tā, ka nekonsekventi un joprojām nepilnīgi tiek īstenots esošā regulējuma 
31. pants. Var atbalstīt Komisijas priekšlikumu periodiski pārskatīt visus dalībvalstu noteiktās 
saistības, kas jāievēro, tomēr 3 gadi ir pārāk ilgs laiks — pārskatīšanai vajadzētu notikt 
biežāk, ik pēc 18 mēnešiem.

Grozījums Nr. 27
Piia-Noora Kauppi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Izstrādājot detalizētus noteikumus par 
formātu un kārtību, kādā jāpaziņo par 
drošības pārkāpumiem, pienācīgi jāņem 
vērā apstākļi, kādos noticis pārkāpums, 
tostarp tas, vai personas dati ir bijuši 
aizsargāti ar šifrēšanu vai ar citiem 
līdzekļiem, ar kuru palīdzību var efektīvi 
ierobežot identitātes viltošanas vai cita 
veida ļaunprātīgas izmantošanas 
iespējamību. Turklāt, izstrādājot šādus 
noteikumus un kārtību, jāņem vērā
tiesībaizsardzības iestāžu likumiskās 
intereses gadījumos, kad priekšlaicīga 
atklāšana varētu nevajadzīgi kavēt
pārkāpuma apstākļu izmeklēšanu.

(32) Izstrādājot detalizētus noteikumus par 
formātu un kārtību, kādā jāpaziņo par 
drošības pārkāpumiem, pienācīgi jāņem 
vērā apstākļi, kādos noticis pārkāpums, 
tostarp tas, vai personas dati ir bijuši 
aizsargāti ar šifrēšanu vai ar citiem 
līdzekļiem, ar kuru palīdzību var efektīvi 
ierobežot identitātes viltošanas vai cita 
veida ļaunprātīgas izmantošanas 
iespējamību. Noteikumiem un kārtībai 
nevajadzētu traucēt tiesībaizsardzības 
iestādēm īstenot pārkāpuma apstākļu 
izmeklēšanu.
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Or. en

Pamatojums

Gala iekārtas ir vājākais tīkla posms un tādēļ tām ir jāparedz laba aizsardzība. Lietotājiem ir 
jāapzinās apdraudējums, kuram viņi ir pakļauti internetā, lejuplādējot un izmantojot 
programmatūru vai datu nesējus. Viņiem ir jāapzinās esošais apdraudējums un ir attiecīgi 
jārīkojas, lai aizsargātu savas gala iekārtas. Dalībvalstīm ir jāveicina izpratnes veidošana 
šajā jomā.

Grozījums Nr. 28
Piia-Noora Kauppi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Programmatūra, ar kuras palīdzību 
trešas personas labā slepeni uzrauga 
lietotāja darbības un/vai iejaucas lietotāja 
termināliekārtu darbībā (tā sauktā 
"spiegprogrammatūra"), ir nopietns drauds 
lietotāju privātās dzīves neaizskaramībai. 
Jānodrošina lietotāju privātās telpas augsta 
līmeņa un līdzvērtīga aizsardzība 
neatkarīgi no tā, vai nevēlamā 
spiegprogrammatūra tiek netīši 
lejupielādēta ar elektronisko sakaru tīklu 
starpniecību vai nonākusi lietotāja iekārtā 
un slepeni instalēta ar programmatūras, ko 
izplata ar citu ārējo atmiņas nesēju, kā 
kompaktdisku, lasāmatmiņas 
kompaktdisku (CD-ROM), USB atslēgu, 
starpniecību.

(34) Programmatūra, ar kuras palīdzību 
trešas personas labā slepeni uzrauga 
lietotāja darbības un/vai iejaucas lietotāja 
termināliekārtu darbībā (tā sauktā 
"spiegprogrammatūra"), ir nopietns drauds 
lietotāju privātās dzīves neaizskaramībai. 
Jānodrošina lietotāju privātās telpas augsta 
līmeņa un līdzvērtīga aizsardzība 
neatkarīgi no tā, vai nevēlamā 
spiegprogrammatūra tiek netīši 
lejupielādēta ar elektronisko sakaru tīklu 
starpniecību vai nonākusi lietotāja iekārtā 
un slepeni instalēta ar programmatūras, ko 
izplata ar citu ārējo atmiņas nesēju, kā 
kompaktdisku, lasāmatmiņas 
kompaktdisku (CD-ROM), USB atslēgu, 
starpniecību. Dalībvalstīm vajadzētu 
mudināt lietotājus veikt vajadzīgos 
pasākumus savu gala iekārtu aizsardzībai 
pret vīrusiem un spiegprogrammatūru.

Or. en

Pamatojums

Tas pats, kas groz. Nr. 4.
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Grozījums Nr. 29
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/22/EK
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo direktīvu nosaka lietotāju tiesības 
un atbilstošās to uzņēmumu saistības, kas 
nodrošina publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju tīklus un pakalpojumus. Lai 
nodrošinātu universālā pakalpojuma 
sniegšanu atvērtos tirgos, kuros valda 
pilnvērtīga konkurence, ar šo direktīvu 
nosaka noteiktas kvalitātes pakalpojumu 
minimālo kopumu, kas ir pieejams visiem 
lietotājiem par pieņemamu cenu, ņemot 
vērā īpašos valsts apstākļus un netraucējot 
konkurenci. Šajā direktīvā arī noteiktas 
saistības attiecībā uz atsevišķu obligātu 
pakalpojumu sniegšanu.

2. Ar šo direktīvu nosaka lietotāju tiesības 
un atbilstošās to uzņēmumu saistības, kas 
nodrošina publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju tīklus un pakalpojumus. Lai 
nodrošinātu universālā pakalpojuma 
sniegšanu atvērtos tirgos, kuros valda 
pilnvērtīga konkurence, ar šo direktīvu 
nosaka noteiktas kvalitātes pakalpojumu 
minimālo kopumu, kas ir pieejams visiem 
lietotājiem par pieņemamu cenu, ņemot 
vērā tehnoloģijas attīstības līmeni, īpašos 
valsts apstākļus un netraucējot konkurenci. 
Šajā direktīvā arī noteiktas saistības 
attiecībā uz atsevišķu obligātu 
pakalpojumu sniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai ir jānodrošina, lai tiktu garantēta universālā pakalpojuma sniegšana un lai 
pakalpojumu sniedzēji izpildītu saistības attiecībā uz šo mērķi.

Grozījums Nr. 30
Bernhard Rapkay

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/22/EK
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka vismaz 1. Dalībvalstis nodrošina to, ka vismaz 
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viens uzņēmums izpilda visus pamatotos 
pieprasījumus noteiktā atrašanās vietā 
saņemt pieslēgumu publiskajam telefonu 
tīklam. 

viens uzņēmums izpilda visus pamatotos 
pieprasījumus noteiktā atrašanās vietā 
saņemt pieslēgumu publiskajam telefonu 
tīklam vai mobilo telefonu tīklam.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/22/EK
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nodrošinātais pieslēgums dod
lietotājiem iespēju izmantot balss, 
faksimila un datu sakarus ar datu pārraides 
ātrumu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu 
funkcionālu piekļuvi internetam, ņemot 
vērā galvenās abonentu vairākuma 
izmantotās tehnoloģijas un tehnoloģiskās 
iespējas.

2. Nodrošinātajam pieslēgumam ir jādod
lietotājiem iespēju izmantot balss, 
faksimila un datu sakarus ar datu pārraides 
ātrumu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu 
funkcionālu piekļuvi internetam, ņemot 
vērā galvenās abonentu vairākuma 
izmantotās tehnoloģijas un tehnoloģiskās 
iespējas.

Or. en

Pamatojums

Tas pats, kas groz. Nr. 6.

Grozījums Nr. 32
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/22/EK
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka vismaz 
viens uzņēmums izpilda visus pamatotos 

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka vismaz 
viens uzņēmums izpilda visus pamatotos 
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pieprasījumus, izmantojot 1. punktā minēto 
pieslēgumu tīklam, saņemt 
telefonpakalpojumus, kas dod iespēju veikt 
un saņemt vietējos un starptautiskos 
zvanus un zvanus neatliekamās palīdzības 
dienestiem pa numuru "112".

pieprasījumus, izmantojot 1. punktā minēto 
pieslēgumu tīklam, saņemt 
telefonpakalpojumus, kas dod iespēju
izmantot balss, faksimila un datu sakarus 
ar datu pārraides ātrumu, kas ir 
pietiekams, lai nodrošinātu funkcionālu 
piekļuvi internetam, ņemot vērā galvenās 
abonentu vairākuma izmantotās 
tehnoloģijas un tehnoloģiskās iespējas.

Or. en

Pamatojums

Tas pats, kas groz. Nr. 6.

Grozījums Nr. 33
Bernhard Rapkay

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/22/EK
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka vismaz 
viens uzņēmums izpilda visus pamatotos 
pieprasījumus, izmantojot 1. punktā minēto 
pieslēgumu tīklam, saņemt 
telefonpakalpojumus, kas dod iespēju veikt 
un saņemt vietējos un starptautiskos zvanus 
un zvanus neatliekamās palīdzības 
dienestiem pa numuru "112".

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka vismaz 
viens uzņēmums izpilda visus pamatotos 
pieprasījumus, izmantojot 1. punktā minēto 
pieslēgumu tīklam, saņemt 
telefonpakalpojumus un nodrošināt datu 
sakarus, kas dod iespēju veikt un saņemt 
vietējos un starptautiskos zvanus, datus un 
zvanus neatliekamās palīdzības dienestiem 
pa numuru "112".

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina ne tikai telefonpakalpojumi, bet arī datu sakaru pakalpojumi.
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Grozījums Nr. 34
Piia-Noora Kauppi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2002/22/EK
18. un 19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Svītro 18. un 19. pantu. Svītro 18. pantu.

Or. en

Pamatojums

Operatora izvēle un operatora iepriekšēja izvēle ir bijis būtisks līdzeklis, lai veicinātu 
konkurenci un visiem patērētājiem nodrošinātu piekļuvi sakaru pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 35
Piia-Noora Kauppi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Pamatojums

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act  to 
review the rules on liability of undertakings providing electronic communications services 
and networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the Information Society . The “most common acts of 
infringements” would create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of 
this concept differs among the Member States. It would be more efficient and welcomed if the 
discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications 
networks would be dealt with within the Content Online proposal of the EC.

Grozījums Nr. 36
Bernhard Rapkay

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka saskaņā ar 
II pielikuma noteikumiem lietotājiem un 
patērētājiem ir pieejama pārskatāma, 
salīdzināma, atbilstīga un atjaunināta 
informācija par piemērojamām cenām un 
tarifiem, un par standarta noteikumiem un 
nosacījumiem attiecībā uz 4., 5., 6. un 
7. pantā minēto pakalpojumu pieejamību 
un izmantošanu.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka saskaņā ar 
II pielikuma noteikumiem lietotājiem un 
patērētājiem ir pieejama pārskatāma, 
salīdzināma, atbilstīga un atjaunināta 
informācija par piemērojamām cenām un 
tarifiem, un par standarta noteikumiem un 
nosacījumiem. Šādu informāciju publicē 
viegli pieejamā veidā.

Or. en

Pamatojums

Visu telekomunikācijas pakalpojumu jomā ļoti būtiska ir pārredzamība, tādēļ informācija ir 
jāpublicē viegli pieejamā veidā.
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Grozījums Nr. 37
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/22/EK
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai katastrofālu tīkla darbības 
pārrāvumu vai force majeure gadījumā 
nodrošinātu piekļuvi publiski pieejamiem 
telefonpakalpojumiem, izmantojot 
publiskos sakaru tīklus. Dalībvalstis 
nodrošina to, ka uzņēmumi, kas sniedz 
publiski pieejamus telefonpakalpojumus, 
veic visus pamatotos pasākumus, lai 
nodrošinātu nepārtrauktu piekļuvi 
neatliekamās palīdzības dienestiem.

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai īpaši katastrofālu tīkla 
darbības pārrāvumu vai force majeure
gadījumā nodrošinātu, ka pakalpojumu 
sniedzēji pilda saistības par universālo 
pakalpojumu sniegšanu, paredzot piekļuvi 
publiski pieejamiem 
telefonpakalpojumiem, izmantojot 
publiskos sakaru tīklus. Dalībvalstis 
nodrošina to, ka uzņēmumi, kas sniedz 
publiski pieejamus telefonpakalpojumus, 
veic visus pamatotos pasākumus, lai 
nodrošinātu nepārtrauktu piekļuvi 
neatliekamās palīdzības dienestiem.

Or. en

Pamatojums

Tas pats, kas groz. Nr. 6.

Grozījums Nr. 38
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

plānā, nodrošina piekļuvi neatliekamās 
palīdzības dienestiem, ciktāl tas ir tehniski 
iespējams.

Or. en

Pamatojums

Tas pats, kas groz. Nr. 1.

Grozījums Nr. 39
Bernhard Rapkay

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina to, 
ka minimālais līguma termiņš un līguma 
pārtraukšanas nosacījumi un kārtība 
nekavē pakalpojumu sniedzēja nomaiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Bernhard Rapkay

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 18. punkts
Direktīva 2002/22/EK
30. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis nodrošina, ka līgumu, kas 
noslēgti starp abonentiem un 
uzņēmumiem, kas sniedz elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus un/vai 
nodrošina tīklu pieejamību, minimālais 
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termiņš nepārsniedz 12 mēnešus.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Piia-Noora Kauppi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pirmajā daļā minētās saistības dalībvalstis 
pārskata vismaz viena gada laikā no 
<grozošā tiesību akta īstenošanas termiņš>, 
izņemot gadījumus, kad dalībvalstis 
veikušas šādu pārskatīšanu iepriekšējo 
2 gadu laikā.

Pirmajā daļā minētās saistības dalībvalstis 
pārskata vismaz viena gada laikā no 
<grozošā tiesību akta īstenošanas termiņš>.

Dalībvalstis vismaz reizi trijos gados
pārskata saistības, kas jāievēro.

Dalībvalstis vismaz reizi 18 mēnešos
pārskata saistības, kas jāievēro.

Or. en

Pamatojums

Tas pats, kas groz. Nr. 3.
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Grozījums Nr. 42
Bernhard Rapkay

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 20. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/22/EK
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis katru gadu Komisijai un
EEST iestādei iesniedz ziņojumu par 
pieņemtajiem pasākumiem un paveikto,
attiecībā uz lietotājiem invalīdiem 
uzlabojot elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu un termināliekārtu 
savietojamību un izmantošanu, un 
pieejamību.

3. Dalībvalstis katru gadu Komisijai 
iesniedz ziņojumu par pieņemtajiem 
pasākumiem un paveikto attiecībā uz 
visiem lietotājiem un jo īpaši lietotājiem 
invalīdiem, uzlabojot elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu un 
termināliekārtu savietojamību un 
izmantošanu, un pieejamību. Ir pienācīgi 
jāņem vērā Direktīvas 2002/21/EK 
8. pantā noteiktie politikas mērķi un 
reglamentējošie principi.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka lietotājiem, tostarp lietotājiem invalīdiem, gados vecākiem lietotājiem un 
lietotājiem ar īpašām sociālajām vajadzībām, tiek sagādātas maksimālas priekšrocības 
izvēles, cenas un kvalitātes ziņā. 

Grozījums Nr. 43
Piia-Noora Kauppi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja noticis drošības pārkāpums, kā 
rezultātā nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, 
zaudēti, izmainīti, neatļauti izpausti vai 
kļuvuši pieejami personas dati, kas 

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

palīdzību, pārraidīti, uzglabāti vai citādi 
apstrādāti, veicot publiski pieejamu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniegšanu Kopienā, tad tas publiski 
pieejamu elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu sniedzējs, kura abonementu 
personas dati tikuši izpausti, bez 
nepamatotas kavēšanās par šādu 
pārkāpumu paziņo attiecīgajiem abonentam
un valsts pārvaldes iestādei. Paziņojumā 
abonentam jāizklāsta vismaz pārkāpuma 
būtība un ieteicamie pasākumi tā 
iespējamās negatīvās ietekmes 
mazināšanai. Paziņojumā valsts pārvaldes 
iestādei bez tam jāizklāsta pārkāpuma 
sekas un pakalpojumu sniedzēja veiktie 
pasākumi saistībā ar pārkāpumu.

Or. en

Pamatojums

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large.  
Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if 
we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security 
breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to 
instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the 
issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of 
additional breaches since the widespread provision of information about security and 
integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

Grozījums Nr. 44
Piia-Noora Kauppi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/58/EK
4. pants – 4. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu 1., 2. un 3. punktā 
minēto pasākumu īstenošanas konsekvenci, 
Komisija, apspriedusies ar Eiropas 
Elektronisko sakaru tirgus iestādi (turpmāk 

4. Lai nodrošinātu 1., 2. un 3. punktā 
minēto pasākumu īstenošanas konsekvenci, 
Komisija, apspriedusies ar Eiropas 
Elektronisko sakaru tirgus iestādi (turpmāk 
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"EEST iestāde") un Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāju, var pieņemt
tehniskus īstenošanas pasākumus, cita 
starpā attiecībā uz šajā pantā minēto 
informēšanas un paziņošanas prasību 
piemērošanas apstākļiem, veidu un kārtību.

"EEST iestāde"), attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāju un sabiedrību, 
pieņem tehniskus īstenošanas pasākumus, 
cita starpā attiecībā uz šajā pantā minēto 
informēšanas un paziņošanas prasību 
piemērošanas apstākļiem, veidu un kārtību. 

Or. en

Pamatojums

Tas pats, kas groz. Nr. 20.

Grozījums Nr. 45
Bernhard Rapkay

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
II pielikums - 2.2 punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Standarta tarifi, norādot, kas ir ietverts 
katrā tarifa elementā (piemēram, maksa par 
piekļuvi, visu veidu maksājumi par 
lietošanu, maksa par tehnisko apkopi), un 
iekļaujot sīku informāciju par 
piemērotajām standarta atlaidēm, īpašiem 
tarifu režīmiem un tarifu režīmiem 
noteiktām grupām. 

2.2. Standarta tarifi, norādot pilnu iegādātā 
pakalpojuma cenu un to, kas ir ietverts 
katrā tarifa elementā (piemēram, maksa par 
piekļuvi, visu veidu maksājumi par 
lietošanu, maksa par tehnisko apkopi), un 
iekļaujot sīku informāciju par 
piemērotajām standarta atlaidēm, īpašiem 
tarifu režīmiem un tarifu režīmiem 
noteiktām grupām.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka patērētāji var kontrolēt savus izdevumus un tos nemaldina iegādes 
apstākļi, ir skaidri jānorāda pilna iegādātā pakalpojuma cena.
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