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Grozījums Nr. 86
Gianni De Michelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ir svarīgi, lai reglamentējošajos 
noteikumos ietvertās ex ante saistības 
būtu jāpilda tikai tad, ja tirgū nav 
efektīvas konkurences, proti, tas ir tāds 
tirgus, kurā darbojas viens vai vairāki 
uzņēmumi ar būtisku tirgus spēju un kurā 
Kopienas konkurences tiesībās noteiktie 
aizsardzības līdzekļi nav pietiekami, lai 
atrisinātu problēmu. Tāpēc Komisijai ir 
jāizstrādā konkurences tiesībās 
ietvertajiem principiem atbilstošas 
Kopienas līmeņa pamatnostādnes, kas 
valsts pārvaldes iestādēm būtu jāievēro, 
izvērtējot gan konkurences efektivitāti 
konkrētajā tirgū, gan būtisku tirgus spēju. 
Valsts pārvaldes iestādēm būtu jāanalizē, 
vai konkrētais preču vai pakalpojumu 
tirgus ietekmē attiecīgās dalībvalsts 
teritoriju vai vairāku dalībvalstu blakus 
esošās teritorijas pilnībā vai daļēji. Lai 
precīzi definētu, kas ir ģeogrāfiskais 
tirgus, un lai ar šo definīciju nodrošinātu, 
ka regulējumā ņem vērā faktiskos tirgus 
apstākļus, valsts pārvaldes iestādēm 
jāanalizē, vai ģeogrāfiskais tirgus jādefinē 
gadījumos, kad konkurences, jo īpaši 
infrastruktūru konkurences, nosacījumi 
valsts teritorijā nav pietiekami viendabīgi. 
Efektīvas konkurences analīzē vajadzētu 
iekļaut analīzi arī par to, vai tirgus 
turpmāk būs konkurētspējīgs, un tādējādi, 
vai efektīvas konkurences trūkums ir 
ilgstošs. Šajās pamatnostādnēs jārisina arī 
jautājumi, kas saistīti ar jauniem tirgiem, 
kur de facto tirgus līderim, visticamāk, ir 
būtiska tirgus daļa, bet kur tam 
nevajadzētu būt pakļautam neatbilstīgiem 
pienākumiem. Šajā sakarā ir jābūt 
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atšķirīgām regulatīvām pieejām attiecībā 
uz jau izveidotiem un jauniem tīkliem, lai 
nepieļautu nevajadzīgu regulatīvo saistību 
uzlikšanu uzņēmumiem, kas nodrošina 
jaunus piekļuves tīklus un sniedz 
pakalpojumus, kuru pieprasījumu ietekmē 
liela nenoteiktība un kuriem ir vajadzīgi 
nozīmīgi ieguldījumi. Komisijai būtu 
regulāri jāpārskata pamatnostādnes, lai 
nodrošinātu, ka, tirgum strauji attīstoties, 
tās joprojām ir atbilstīgas. Valsts 
pārvaldes iestādēm būs savstarpēji 
jāsadarbojas, ja attiecīgais tirgus ir 
starptautisks.

Or. en

Pamatojums

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.

Grozījums Nr. 87
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ir svarīgi, lai reglamentējošajos 
noteikumos ietvertās ex ante saistības 
būtu jāpilda tikai tad, ja tirgū nav 
efektīvas konkurences, proti, tas ir tāds 
tirgus, kurā darbojas viens vai vairāki 
uzņēmumi ar būtisku tirgus spēju un kurā 
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Kopienas konkurences tiesībās noteiktie 
aizsardzības līdzekļi nav pietiekami, lai 
atrisinātu problēmu. Tāpēc Komisijai ir 
jāizstrādā konkurences tiesībās 
ietvertajiem principiem atbilstošas 
Kopienas līmeņa pamatnostādnes, kas 
valsts pārvaldes iestādēm būtu jāievēro, 
izvērtējot gan konkurences efektivitāti
konkrētajā tirgū, gan būtisku tirgus spēju. 
Valsts pārvaldes iestādēm būtu jāanalizē, 
vai konkrētais preču vai pakalpojumu 
tirgus ietekmē attiecīgās dalībvalsts 
teritoriju vai vairāku dalībvalstu blakus 
esošās teritorijas pilnībā vai daļēji. Lai 
precīzi definētu, kas ir ģeogrāfiskais 
tirgus, un lai ar šo definīciju nodrošinātu, 
ka regulējumā ņem vērā faktiskos tirgus 
apstākļus, valsts pārvaldes iestādēm 
jāanalizē, vai ģeogrāfiskais tirgus jādefinē 
gadījumos, kad konkurences, jo īpaši 
infrastruktūru konkurences, nosacījumi 
valsts teritorijā nav pietiekami viendabīgi. 
Efektīvas konkurences analīzē vajadzētu 
iekļaut analīzi arī par to, vai tirgus 
turpmāk būs konkurētspējīgs, un tādējādi, 
vai efektīvas konkurences trūkums ir 
ilgstošs. Šajās pamatnostādnēs jārisina arī 
jautājumi, kas saistīti ar jauniem tirgiem, 
kur de facto tirgus līderim, visticamāk, ir 
būtiska tirgus daļa, bet kur tam 
nevajadzētu būt pakļautam neatbilstīgiem 
pienākumiem. Šajā sakarā ir jābūt 
atšķirīgām regulatīvām pieejām attiecībā 
uz jau izveidotiem un jauniem tīkliem, lai 
nepieļautu nevajadzīgu regulatīvo saistību 
uzlikšanu uzņēmumiem, kas nodrošina 
jaunus piekļuves tīklus un sniedz 
pakalpojumus, kuru pieprasījumu ietekmē 
liela nenoteiktība un kuriem ir vajadzīgi 
nozīmīgi ieguldījumi. Komisijai būtu 
regulāri jāpārskata pamatnostādnes, lai 
nodrošinātu, ka, tirgum strauji attīstoties, 
tās joprojām ir atbilstīgas. Valsts 
pārvaldes iestādēm būs savstarpēji 
jāsadarbojas, ja attiecīgais tirgus ir 
starptautisks.

Or. en
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Pamatojums

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.

Grozījums Nr. 88
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Direktīvās ietvertais nozares ex-ante 
tiesiskais regulējums ir pāreja no 
bijušajiem monopoliem uz 
konkurētspējīgu elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu tirgu. 
Tiklīdz tirgi kļūst konkurētspējīgi, ex-ante 
regulējumu pārtrauc piemērot un piemēro 
Kopienas un valstu konkurences tiesību 
aktus. Ņemot vērā konkurences dinamiku 
Eiropas elektronisko komunikāciju tirgos, 
nozares ex-ante cenas un pieejamības 
regulējuma radītās iespējamās 
priekšrocības laika gaitā būtiski 
samazinās. Elektronisko komunikāciju 
tirgos pēdējos gados ir bijusi spēcīga 
konkurences dinamika, un konkurence 
turpmāko gadu laikā droši vien turpinās 
pieaugt. Lai nodrošinātu savlaicīgu 
pāreju uz Kopienas un valstu 
konkurences tiesību ekskluzīvu 
piemērošanu, šīs direktīvas noteikumi par  
nozares ex-ante regulējumu zaudē spēku 
noteiktā datumā, ja vien Komisija 
nenorāda, ka ex-ante regulējuma 
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turpmāka piemērošana ir attaisnojama 
pēc šā datuma.

Or. de

Pamatojums

Jau sākotnēji ex-ante reglamentējošie noteikumi pēc būtības bija paredzēti kā pārejas 
noteikumi. Tomēr nevienā no direktīvām nav nepārprotami minēts princips par pakāpenisku 
atteikšanos no nozares regulatīvajiem noteikumiem un par pāreju uz vispārēju konkurences 
tiesību piemērošanu. Ir jāiestrādā juridiski saistošs izstāšanās mehānisms, lai saglabātu 
virzību uz deregulāciju un vispārējām konkurences tiesībām. To vislabāk var panākt, 
izmantojot atkārtotas izskatīšanas klauzulu, tādējādi radot iespēju pagarināt regulējuma 
spēkā esamību nepieciešamības gadījumos.

Grozījums Nr. 89
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Nozares ex-ante tirgus tiesiskais 
regulējums šajā tiesību aktu sistēmā ir 
pāreja no bijušajiem monopoliem uz 
konkurētspējīgu elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu tirgu. 
Tiklīdz tirgi kļūst konkurētspējīgi, ex-ante 
regulējumu neturpina un piemēro tikai 
Kopienas un valstu konkurences tiesību 
aktus. Ņemot vērā konkurences dinamiku 
Eiropas elektronisko komunikāciju tirgos, 
nozares ex-ante cenas un pieejamības 
regulējuma radītās iespējamās 
priekšrocības laika gaitā būtiski 
samazinās. Elektronisko komunikāciju 
tirgos pēdējos gados ir bijusi spēcīga 
konkurences dinamika, un konkurence 
turpmāko gadu laikā droši vien turpinās 
pieaugt. Lai nodrošinātu savlaicīgu 
pāreju uz Kopienas un valstu 
konkurences tiesību ekskluzīvu 
piemērošanu, šā nozares ex-ante 
regulējuma noteikumi zaudē spēku 
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vienlaikus ar BERT pilnvaru termiņa 
beigu datumu, ja vien Komisija nenorāda, 
ka ex-ante regulējuma turpmāka 
piemērošana ir attaisnojama pēc šā 
datuma.

Or. en

Pamatojums

Jau sākotnēji ex-ante reglamentējošie noteikumi pēc būtības bija paredzēti kā pārejas 
noteikumi. Noteikumos ir jāiestrādā juridiski saistošs izstāšanās mehānisms, lai saglabātu 
virzību uz deregulāciju un vispārējām konkurences tiesībām. To vislabāk var panākt ar 
turpināmības klauzulu, paredzot iespēju nepieciešamības gadījumā pagarināt reglamentējošo 
noteikumu darbību (saskaņojot tos ar starptautiskajiem viesabonēšanas noteikumiem).

Grozījums Nr. 90
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Nozares ex-ante tirgus tiesiskais 
regulējums šajā tiesību aktu sistēmā ir 
pāreja no bijušajiem monopoliem uz 
konkurētspējīgu elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu tirgu. 
Tiklīdz tirgi kļūst konkurētspējīgi, ex-ante 
regulējumu neturpina un piemēro tikai 
Kopienas un valstu konkurences tiesību 
aktus. Ņemot vērā konkurences dinamiku 
Eiropas elektronisko komunikāciju tirgos, 
nozares ex-ante cenas un pieejamības 
regulējuma radītās iespējamās 
priekšrocības laika gaitā būtiski 
samazinās. Lai nodrošinātu savlaicīgu 
pāreju uz Kopienas un valstu 
konkurences tiesību ekskluzīvu 
piemērošanu, šīs direktīvas noteikumi par 
nozares ex-ante regulējumu zaudē spēku 
noteiktā datumā, ja vien Komisija 
nenorāda, ka ex-ante regulējuma 
turpmāka piemērošana ir attaisnojama 
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pēc šā datuma.

Or. en

Pamatojums

Ex-ante reglamentējošie noteikumi pēc būtības bija paredzēti kā pārejas noteikumi. Tomēr 
nevienā no direktīvām nav nepārprotami minēts princips par pakāpenisku atteikšanos no 
nozares regulatīvajiem noteikumiem un par pāreju uz vispārēju konkurences tiesību 
piemērošanu. Ņemot to vērā, pamatdirektīvā ir jāiestrādā juridiski saistošs izstāšanās 
mehānisms, lai saglabātu virzību uz deregulāciju un vispārējām konkurences tiesībām.

Grozījums Nr. 91
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Pašreizējais regulējums paredz ieviest 
pagaidu tehniskus pielāgojumus, lai 
nodrošinātu pilnīgu pāreju uz 
konkurences tiesību piemērošanu. Tādēļ 
ne vēlāk kā piecus gadus pēc tā spēkā 
stāšanās dienas, tas jāpārskata saistībā ar 
nepieciešamību to turpināt.

Or. en

Pamatojums

Jau sākotnēji reglamentējošie noteikumi pēc būtības bija paredzēti kā pārejas noteikumi, un 
tie jāatceļ, tiklīdz tirgos pilnveidosies konkurence. Tādēļ ir jāparedz atkārtotas izskatīšanas 
klauzula, lai panāktu politisko mērķi — pakāpenisku deregulāciju. Nepieciešamības gadījumā 
Komisija ierosinās Parlamentam un Padomei pagarināt reglamentējošo noteikumu darbību 
konkrētās nozarēs, pamatojoties uz ziņojumu, ko publicēs pirms atkārtotās izskatīšanas 
datuma.
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Grozījums Nr. 92
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tāpēc ir jāreformē ES tiesiskais 
regulējums elektronisko komunikāciju tīklu 
un pakalpojumu jomā, lai pilnveidotu 
elektronisko komunikāciju iekšējo tirgu, 
nostiprinot Kopienas mehānismu to 
operatoru darbības regulēšanai, kuriem ir 
būtiska ietekme galvenajos tirgos. To 
panāca, ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes [datums] Regulu […/…/EK] 
izveidojot Eiropas Elektronisko sakaru 
tirgus iestādi (turpmāk tekstā — „EEST 
iestāde”). Reformas gaitā tiks izstrādāta arī 
efektīvas radiofrekvenču spektra 
pārvaldības stratēģija, lai radītu vienotu 
Eiropas informācijas telpu un paredzētu 
stingrākus noteikumus attiecībā uz 
lietotājiem invalīdiem, tādējādi veidojot 
iekļaujošu informācijas sabiedrību.

(3) Tāpēc ir jāreformē ES tiesiskais 
regulējums elektronisko komunikāciju tīklu 
un pakalpojumu jomā, lai pilnveidotu 
elektronisko komunikāciju iekšējo tirgu, 
nostiprinot Kopienas mehānismu to 
operatoru darbības regulēšanai, kuriem ir 
būtiska ietekme galvenajos tirgos. 
Reformas gaitā tiks izstrādāta arī efektīvas 
radiofrekvenču spektra pārvaldības 
stratēģija, lai radītu vienotu Eiropas 
informācijas telpu un paredzētu stingrākus 
noteikumus attiecībā uz lietotājiem 
invalīdiem, tādējādi veidojot iekļaujošu 
informācijas sabiedrību.

Or. en

Pamatojums

Iestādes (EECMA) izveide lieki apgrūtina ES dalībvalstis finansiālā ziņā:

- tā rada birokrātijas papildslāni; 

- tā maina pilnvaras un lēmumu pieņemšanas tiesības Kopienas līmenī, radot tiesisko 
nenoteiktību un nenoteiktību uzņēmējdarbībā; 

- nav skaidra tās loma, funkcijas, pārvaldība, pilnvaras un mijiedarbība ar Komisiju un 
valsts pārvaldes iestādēm; 

- tā aizsargā Komisiju no atkārtotas izskatīšanas (tiesu) procedūrām; kā arī

- pašreizējā Eiropas Regulatoru grupa (ERG) un Eiropas Pasta un elektronisko sakaru 
pārvalžu konference (CEPT) ir efektīvi politikas un radiofrekvenču spektra forumi Eiropā. 
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Grozījums Nr. 93
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) ES elektronisko komunikāciju 
reglamentējošo noteikumu mērķis ir 
izveidot ilgtspējīgu elektronisko 
komunikāciju “ekosistēmu”, kas balstās 
uz piedāvājumu un pieprasījumu, proti, 
piedāvājumu sekmē konkurētspējīga 
infrastruktūras un pakalpojumu tirgus 
veidošana, bet pieprasījumu — aktīvākas 
norises informācijas sabiedrībā.

Or. en

Pamatojums

Konkurence, kas balstīta uz infrastruktūru ir priekšnoteikums telekomunikāciju tirgus 
nevainojamai darbībai un šo reglamentējošo noteikumu primārais mērķis.

Grozījums Nr. 94
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) ES elektronisko komunikāciju 
reglamentējošo noteikumu mērķis ir 
izveidot ilgtspējīgu un starptautiski 
konkurētspējīgu elektronisko 
komunikāciju “ekosistēmu”, kas balstās 
uz efektīvi konkurējošiem ražojumiem vai 
pakalpojumu tirgu un alternatīvo 
elektronisko komunikāciju piekļuves tīklu 
efektīvu konkurenci, lai aktivizētu norises 
informācijas sabiedrībā. Ilgtspējīga vide 
konkurencei un ieguldījumiem 
telekomunikāciju nozarē balstās gan uz 
pamudinājumiem ieguldīt jaunā 
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infrastruktūrā, gan uz drošu un samērīgu 
regulējumu, pakāpeniski atceļot nozares
ex-ante reglamentējošos noteikumus un 
pārejot uz konkurences tiesību 
piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi norādīt uz ES jauno reglamentējošo noteikumu mērķiem jaunā tehnoloģisko 
pārmaiņu vidē, kā arī jāatzīmē nepieciešamība stimulēt infrastruktūras konkurenci, t.i., 
ieguldījumus nākamās paaudzes tīklos. Visbeidzot būtu jāpanāk pakāpeniska nozares ex-ante 
reglamentējošo noteikumu atcelšana.

Grozījums Nr. 95
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Nākamajos gados galvenais 
uzdevums ir pienācīgi stimulēt 
ieguldījumus ātrgaitas tīklos, kuros var 
ieviest jauninājumus, kas saistīti ar satura 
ziņā daudzveidīgā interneta 
pakalpojumiem. Šiem tīkliem ir lielas 
iespējas sniegt priekšrocības patērētājiem 
visā Eiropas Savienībā. Tādēļ ir ārkārtīgi 
svarīgi, lai nebūtu šķēršļu ilgtspējīgiem 
ieguldījumiem šo jauno tīklu attīstībā, 
vienlaikus sekmējot konkurenci un 
patērētāju izvēli. Varētu būt 
nepieciešamība pēc dažādām 
regulatīvajām pieejām, kas pielāgotas, lai 
apmierinātu tirgus vajadzības.

Or. en

Pamatojums

ES ir vajadzīgi ilgtspējīgi un uzlaboti ieguldījumi, lai izveidotu jaunus ātrdarbīgus tīklus. 
Dažādām valsts regulatīvajām iestādēm tas jāņem vērā.
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Grozījums Nr. 96
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Nākamajos gados galvenais 
uzdevums ir pienācīgi stimulēt 
ieguldījumus ātrgaitas tīklos, kuros var 
ieviest jauninājumus, kas saistīti ar satura 
ziņā daudzveidīgā interneta 
pakalpojumiem. Šiem tīkliem ir lielas 
iespējas sniegt priekšrocības patērētājiem 
visā Eiropas Savienībā. Tādēļ ir ārkārtīgi 
svarīgi, lai nebūtu šķēršļu ilgtspējīgiem 
ieguldījumiem šo jauno tīklu attīstībā, 
vienlaikus sekmējot konkurenci un 
patērētāju izvēli. Varētu būt 
nepieciešamība pēc dažādām 
regulatīvajām pieejām, kas pielāgotas, lai 
apmierinātu tirgus vajadzības. 

Or. en

Pamatojums

Eiropai ir vajadzīgi ilgtspējīgi ieguldījumi, lai izveidotu jaunus ātrdarbīgus tīklus. Dažādām 
valsts regulatīvajām iestādēm tas jāņem vērā.

Grozījums Nr. 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Elektronisko komunikāciju nozare 
strauji attīstās, un tās iezīmes ir 
tehnoloģiskie jauninājumi un ārkārtīgi 
dinamisks tirgus. Mainīgajos tirgus un 
tehnoloģiju apstākļos regulāri jāpārbauda 
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reglamentējošo noteikumu precizitāte. Lai 
arī turpmāk nodrošinātu ES iedzīvotāju 
pilnīgu sagatavotību līdzdalībai pasaules 
informācijas sabiedrībā, šīs direktīvas 
piemērošanas prioritātei jābūt 
jauninājumiem un nākamās paaudzes 
tīklu veidošanai, lai apmierinātu nākamo 
klientu prasības pēc plašākām frekvenču 
joslām un daudzveidīgākiem 
pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumos par atkārtotu izskatīšanu Komisija aktīvi nepievēršas jautājumam par jauniem 
fiksētajiem un mobilo sakaru ātrdarbīgajiem piekļuves tīkliem, lai gan Eiropas 
konkurētspējai, tās telekomunikāciju nozarei un patērētājiem tas ir ļoti būtisks jautājums. 
Saskaņā ar Komisijas viedokli pašreizējais tiesiskais regulējums ir pietiekams, lai minēto 
jautājumu risinātu, neiesniedzot turpmākus likumdošanas priekšlikumus. Tomēr nepietiek ar 
vienkāršu iepriekšējo regulatīvo koncepciju turpinājumu.

Grozījums Nr. 98
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Nākamās paaudzes tīkliem ir lielas 
iespējas sniegt priekšrocības uzņēmumiem 
un patērētājiem visā Eiropas Savienībā. 
Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi, lai 
reglamentējošo noteikumu skaidrības 
neesamība nebūtu šķērslis ilgtspējīgiem 
ieguldījumiem šo jauno tīklu attīstībā, 
vienlaikus sekmējot konkurenci un 
patērētāju izvēli.

Or. en
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Grozījums Nr. 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Ar tiesisko regulējumu ir jārisina 
jauno ieguldījumu un jauninājumu 
problēmas, apzinoties, ka jāveicina gan 
ieguldījumi, gan konkurence, lai 
patērētāju izvēli paplašinātu, nevis 
ierobežotu.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Reglamentējošajos noteikumos 
jāietver arī papildmērķi, proti, patērētāju 
aizsardzība elektronisko komunikāciju 
nozarē, nodrošinot precīzu un plašu 
informāciju un šajā nolūkā izmantojot 
visus iespējamos pasākumus un 
procedūras, lai nodrošinātu maksājumu 
un nodevu pārredzamību un lai sniegtu 
kvalitatīvus pakalpojumus; patērētāju 
apvienību nozīmes pilnīga apzināšanās 
sabiedriskās apspriešanās laikā; atbildīgu 
iestāžu un starpniekiestāžu nodrošināšana 
ar līdzekļiem, ar kuriem tās var aizkavēt 
iespējamu krāpniecību un atbilstīgi 
rīkoties, lai nepieļautu krāpniecību 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniegšanā.

Or. it
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Pamatojums

Grozījuma teksta galvenā būtība ir uzsvērt nepieciešamību aizsargāt patērētājus, un šim 
mērķim ir jābūt vienam no svarīgākajiem saskaņoto reglamentējošo noteikumu mērķiem.

Grozījums Nr. 101
Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) ES reglamentējošo noteikumu 
reformu vislabāk sekmēs Eiropas 
Regulatoru grupas (ERG), 
Radiofrekvenču spektra politikas grupas 
(RSPG) un Eiropas Pasta un elektronisko 
sakaru pārvalžu konferences (CEPT) 
uzlabota un efektīva darbība. Ir 
jāpalielina ERG kā padomdevēja nozīme 
jomās, kuras aptver tirgus regulēšanas un 
radiofrekvenču spektra politika. Ir 
jāpalielina RSPG un CEPT kā 
padomdevēju nozīme saistībā ar 
radiofrekvenču spektra politiku. 
Komunikāciju komitejas (COCOM) un 
Radiofrekvenču spektra komitejas (RSC) 
darbība uzlabotos, ja tā būtu 
pārredzamāka un ja sākto uzdevumu 
sagatavošanā aktīvāk iesaistītos nozares 
ieinteresētās puses.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 3. apsvēruma grozījumu pamatojumu.

Daudz efektīvāka būtu nevis jaunas institūcijas, piemēram Iestādes, veidošana, bet gan ERG 
un CEPT (kā arī RSC, COCOM un RSPG) darbības turpmāka uzlabošana.

Visas turpmākās atsauces uz EEST iestādi ir svītrotas.
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Grozījums Nr. 102
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Nākamās paaudzes tīkliem ir lielas 
iespējas sniegt priekšrocības uzņēmumiem 
un patērētājiem visā Eiropas Savienībā un 
stiprināt Eiropas konkurētspēju attiecībās 
ar citām ekonomiski attīstītajām pasaules 
valstīm. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai 
ilgstpējīgus ieguldījumus šādos tīklos 
neaizkavētu tādu regulatīvo režīmu 
pagarināšana, kuru mērķis ir nodrošināt 
piekļuvi pašreizējiem tīkliem, un lai tiktu 
stimulēti ieguldījumi, vienlaikus sekmējot 
konkurenci un patērētāju izvēli.

Or. en

Pamatojums

Nākamās paaudzes tīklu (NGN) uzdevums ir veicināt ieguldījumus, lai veidotu ar iekārtām 
saistītu konkurenci un lai tie pēc iespējas lielākā mērā būtu veids, kā palielināt patērētāju 
priekšrocības un stiprināt Eiropas starptautisko konkurenci atvērtos un dinamiskos jaunos 
tirgos.

Grozījums Nr. 103
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3d) Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā ir 
ļoti svarīgi, lai nākamās paaudzes optisko 
šķiedru tīkli pilnveidotos un lai elastīgā 
un efektīvā veidā nodrošinātu piekļuvi 
radiosakaru tīkliem, tādējādi sekmējot 
konkurenci, novatoriskus lietojumus un 
pakalpojumus un nodrošinot patērētājiem 
priekšrocības. Galvenais uzdevums ir 
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nodrošināt elektroniskās komunikācijas, 
skaitļošanas un informācijas nesēju jomu 
ar plaši pieejamu un apvienotu nākamās 
paaudzes tīkla un pakalpojumu 
infrastruktūru.

Or. en

Pamatojums

Regulējumam ir jābūt tādam, kurš veicina ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, lai izstrādātu 
nākamās paaudzes vadu un bezvadu tīklus.

Grozījums Nr. 104
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3e) Valsts politika ir svarīgs faktors 
efektīvi funkcionējoša elektronisko 
komunikāciju tirgus papildināšanā, 
pievēršoties jautājumam par pieprasījumu 
un piedāvājumu, lai stimulētu sekmīgas 
attīstības ciklu, kurā labāka satura un 
pakalpojumu pilnveidošana ir atkarīga no 
infrastruktūras izvietošanas un otrādi. 
Valsts intervencei jābūt samērīgai, un tā 
nedrīkst ne radīt konkurences 
kropļojumus, ne arī kavēt privātos 
ieguldījumus, turklāt tai jābūt tādai, kas 
mudina veikt ieguldījumus un novērš 
šķēršļus ienākšanai tirgū. Šajā sakarā 
valsts iestādes var atbalstīt nākotnē 
derīgas un jaudīgas infrastruktūras 
veidošanas sākšanu. To darot, valsts 
atbalsts jāpiešķir, izmantojot atklātas, 
pārredzamas un uz konkurenci balstītas 
procedūras, turklāt nedrīkst piešķirt 
nekādas a priori priekšrocības nevienai 
noteiktai tehnoloģijai, un piekļuve 
infrastruktūrai jānodrošina, ievērojot 
nediskriminācijas principus.
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Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīgas noteiktas pamatnostādnes par valsts vai pašvaldību iestāžu lomu elektronisko 
komunikāciju tirgū neatkarīgi no tā, vai tās sniedz tikai atbalstu vai iesaistās tirgū noteiktāk.

Grozījums Nr. 105
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
konkurenci un maksimālu labumu 
galalietotājiem, valsts pārvaldes iestādēm 
jāpiemēro ex-ante reglamentējošas 
saistības samērīgi un atbilstoši faktiskiem 
un specifiskiem konkurences apstākļiem, 
kādi ir katrā ģeogrāfiskā apgabalā. Ja 
noteiktā ģeogrāfiskā apgabalā tirgus ir 
konkurētspējīgs, valsts pārvaldes iestādēm 
jāsekmē konkurējošas infrastruktūras 
izvietošana un jāatļauj piekļuve 
uzņēmuma(-u) ar būtisku tirgus spēju 
tīklam, sākot jau no zemākā iespējamā 
līmeņa. Ja noteiktā ģeogrāfiskā apgabalā 
tirgus nav konkurētspējīgs, jānodrošina 
iespēja trešām pusēm piekļūt uzņēmuma(-
u) ar būtisku tirgus spēju tīklam tā, lai to 
sniegtie konkurētspējīgie pakalpojumi 
būtu tehniski un ekonomiski dzīvotspējīgi.

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējīgas konkurences veicināšana ir garantija, ka patērētājs pozitīvās sekas jutīs 
ilgtermiņā. Atkarībā no konkurences līmeņa katrā ģeogrāfiskā apgabalā ir jāveicina gan 
infrastruktūras, gan pakalpojumu konkurence.
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Grozījums Nr. 106
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai izpildītu Lisabonas programmā 
noteiktos mērķus un Eiropā sekmētu 
ieguldījumus nākamās paaudzes piekļuves 
tīklos (NGA tīklos), kuri nodrošinās 
priekšrocības patērētājiem Eiropā un 
Eiropas nozares starptautisko 
konkurētspēju, jauns NGA tīklu piekļuves 
regulatīvs režīms ir ļoti būtisks un 
nepieciešams. Šā režīma mērķis ir 
stimulēt ieguldījumus NGA tīklos un 
atbalstīt konkurenci gadījumos, kad nav 
infrastruktūras konkurences. Tā kā 
pakārtotā, jaunā tirgū tirgus spēju nav 
viegli izprast, NGA tīkla piekļuves režīms 
(NNAR), kas noteikts Piekļuves direktīvas 
12. panta 3. punktā un 13. panta 4. un 
6. punktā, pievēršas jautājumam par 
infrastruktūras konkurenci, nevis 
jautājumam par konkurenci tikai 
pakārtotos tirgos. Šī koncepcija ataino 
jaunu piekļuves iespēju dinamisko 
attīstību elektronisko komunikāciju jomā. 
Tādēļ ar NGA tīkla piekļuves režīmu ir 
jāievieš dinamiski elementi un jāsekmē 
norises saistībā ar nākamās paaudzes 
tīkliem un pakārtotiem elektronisko 
komunikāciju tirgiem. Tā mērķis ir 
nodrošināt pareizos pamudinājumus, lai 
visi tirgus dalībnieki nodarbotos ar 
jaunradi un ieguldītu jaunos piekļuves 
tīklos un jaunos, pakārtotos tirgos.

Or. en

Pamatojums

Jaunajam NGA tīklu piekļuves režīmam ir jāatšķiras no statiskas pieejas, kas nodrošināja 
piekļuvi esošajiem mantotajiem tīkliem, un jāievieš jauni, dinamiski elementi, lai stimulētu 
jauninājumus un ieguldījumus ne tikai nākamās paaudzes tīklos, bet arī pakārtotos tirgos. 
Eiropas starptautiskā konkurētspēja attiecībās ar citām pasaules valstīm jaunajos, 



AM\725135LV.doc 21/105 PE407.629v01-00

LV

pakārtotajos tirgos ir atkarīga no tās spējas piesaistīt ieguldījumus nākamās paaudzes tīklos.

Grozījums Nr. 107
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Prasība valsts pārvaldes iestādēm 
izstrādāt pēc iespējas tehnoloģiski 
neitrālākus noteikumus nekavē attiecīgi 
diferencēt noteikumus, kas piemērojami 
esošiem vara tīkliem, un noteikumus, kas 
piemērojami tādiem jaunizveidotiem 
tīkliem kā ātrdarbīgie optisko šķiedru 
tīkli. Asimetriskais ex ante cenas un 
piekļuves noteikums attiecas uz īpašu 
tehnisko līdzekļu īpašumtiesībām, un to 
nevajadzētu automātiski attiecināt arī uz 
jaunizveidotajiem vai vēl tikai 
veidojamiem tīkliem, kas vairs 
nepamatojas uz mantošanas elementiem, 
kurus radīja bijušais monopols.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka saskaņā ar tehnoloģiju neitralitātes koncepciju, veicot tirgus analīzi un 
piemērojot turpmākus aizsardzības līdzekļus (ja tādi ir), tomēr ir jānodala nolietojušies 
līdzekļi, kas mantoti no bijušā monopola, un līdzekļi, kuri vēl tikai jāizmanto liberalizētā un 
konkurētspējīgā vidē.

Grozījums Nr. 108
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai izpildītu Lisabonas programmā 
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noteiktos mērķus un sekmētu 
ieguldījumus nākamās paaudzes piekļuves 
tīklos (NGA tīklos), kuri nodrošinās 
priekšrocības patērētājiem Eiropā un 
Eiropas nozares starptautisko 
konkurētspēju, ir nepieciešami jauni NGA 
tīklu piekļuvi reglamentējoši noteikumi. 
Jaunā tiesiskā regulējuma mērķis ir 
stimulēt ieguldījumus NGA tīklos, 
vienlaikus atbalstot konkurenci, 
nodrošinot piekļuvi tiem tīkliem, kur 
infrastruktūras konkurence nav 
iespējama. Tā kā jaunos tirgos tirgus 
spēju nav viegli nostiprināt, NGA tīkla 
piekļuves tiesiskais regulējums, kas 
noteikts 12. panta 3. punktā un 13. panta 
4. un 6. punktā, pievēršas jautājumam par 
piekļuvi jaunai infrastruktūrai, nevis 
jautājumam par būtisku tirgus spēju 
pakārtotos tirgos. Šī koncepcija ataino 
dinamiskās norises tirgū un iespējas 
ienākt tirgū elektronisko komunikāciju 
tīklu jomā. Tādēļ, izmantojot NGA tīklu 
piekļuves tiesisko regulējumu, ir jāievieš 
arī dinamiski elementi un jāsekmē tirgus 
norises, nodrošinot pareizos stimulus, lai 
visi tirgus dalībnieki nodarbotos ar 
jaunradi un ieguldītu jaunos piekļuves 
tīklos un pakārtotos tirgos.

Or. de

Pamatojums

Jauno piekļuves tīklu nozarē vēl nav valsts mēroga tīklu. Tie ir jāizstrādā nākotnē, tādēļ 
tiesiskajā regulējumā ir jāparedz pamudinājumi to izstrādei. Noteikumos ir arī jāparedz, ka ir 
atļauta riska dalīšana starp ieguldītājiem un tiem, kas vēlas iegūt piekļuvi, vienlaikus 
atbalstot tīklu piekļuves tiesību saglabāšanu.
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Grozījums Nr. 109
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Jauninājumus un ātrdarbīgu, 
nākamās paaudzes tādu tīklu savlaicīgu 
un konkurētspējīgu izveidi, kuri 
apmierinātu patērētāju pieprasījumu pēc 
plašākām frekvenču joslām un 
daudzveidīgākiem pakalpojumiem, ir 
jānosaka par prioritāti, kas jāietver 
direktīvās, nodrošinātu ES iedzīvotāju 
pilnīgu līdzdalību pasaules informācijas 
sabiedrībā. Tādēļ ir jābūt atšķirīgām 
regulatīvām pieejām attiecībā uz jau 
izveidotiem, mantotiem tīkliem un 
jauniem tīkliem, lai nepieļautu 
neatbilstīgu regulatīvo saistību uzlikšanu 
uzņēmumiem, kas sniedz jaunus 
pakalpojumus un/vai nodrošina tādus 
jaunus piekļuves tīklus kā ātrdarbīgie 
optisko šķiedru tīkli, kuriem ir vajadzīgi 
nozīmīgi ieguldījumi un kuru 
pieprasījumu ietekmē liela nenoteiktība 
galvenokārt jomās, kurās ir konkurences 
platformas. Ar jauno tiesisko regulējumu 
par piekļuvi NGA tīkliem ir jāstimulē 
ieguldījumi NGA tīklos, vienlaikus 
atbalstot konkurenci, nodrošinot piekļuvi 
tiem tīkliem, kur infrastruktūras 
konkurence nav dzīvotspējīga. Tas ataino 
notiekošās dinamiskās norises saistībā ar 
jaunajām piekļuves iespējām elektronisko 
komunikāciju jomā un nepieciešamību 
pēc stabiliem regulatīviem noteikumiem, 
pamatojoties uz kuriem varētu pieņemt 
lēmumus un kuru mērķis ir nodrošināt 
pamudinājumus, lai visi tirgus dalībnieki 
nodarbotos ar jaunradi un ieguldītu 
jaunos piekļuves tīklos un jaunos, 
pakārtotos tirgos.

Or. en
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Pamatojums

Galvenais politikas uzdevums ir nodrošināt savlaicīgus ieguldījumus ātrdarbīgos nākamās 
paaudzes tīklos elektronisko komunikāciju nozarē. Regulatīvais režīms ir jāpielāgo, lai 
nodrošinātu pamudinājumus veikt šādus ieguldījumus un lai nodrošinātu noteikumu 
skaidrību. Regulējumā jāparedz atbalsts pilnīgai infrastruktūras konkurencei un tajā jāietver 
taisnīgas riska daļas dalīšana starp ieguldītāju un to, kurš vēlas iegūt piekļuvi, lai sekmētu 
ieguldījumus, vienlaicīgi nodrošinot piekļuvi, ja infrastruktūras konkurence nevar attīstīties.

Grozījums Nr. 110
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Neierobežojot Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1999. gada 9. marta 
Direktīvu  1999/5/EK par radioiekārtām 
un telekomunikāciju termināla iekārtām 
un to atbilstības savstarpējo atzīšanu, ir 
jāprecizē daži termināla iekārtu aspekti 
par galalietotāju-invalīdu piekļuvi, lai 
nodrošinātu termināla iekārtu un 
elektronisko komunikāciju tīklu un 
pakalpojumu savstarpēju savietojamību.

Or. en

Pamatojums

Ja personām ar spēju traucējumiem netiek nodrošināta piekļuve termināla iekārtām, viņi 
nespēs piekļūt ne elektronisko komunikāciju tīkliem, ne pakalpojumiem. Tādēļ, lai 
nodrošinātu savstarpēju savietojamību, ir precīzi jānorāda, kāda veida terminālās iekārtas ir 
vajadzīgas, lai nodrošinātu piekļuvi galalietotājiem-invalīdiem.
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Grozījums Nr. 111
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Eiropas Komisija savā 2006. gada 
20. marta paziņojumā “Atšķirību 
izlīdzināšana platjoslas pakalpojumu 
jomā” atzina, ka Eiropā pastāv teritoriāla 
šķirtne attiecībā uz piekļuvi ātrdarbīgiem 
platjoslas pakalpojumiem. Neskatoties uz 
platjoslas savienojumu skaita vispārējo 
pieaugumu, piekļuve dažādos apgabalos 
vēl arvien ir 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.

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. 112
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Eiropas Komisija savā 2006. gada 
20. marta paziņojumā “Atšķirību 
izlīdzināšana platjoslas pakalpojumu 
jomā” atzina, ka Eiropā pastāv teritoriāla 
šķirtne attiecībā uz piekļuvi ātrdarbīgiem 
platjoslas pakalpojumiem. Neskatoties uz 
platjoslas savienojumu skaita vispārējo 
pieaugumu, piekļuve dažādos apgabalos 
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vēl arvien ir 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, 
elektronisko 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. 113
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Saskaņā ar e-elektronisko 
komunikāciju regulējumu veiktie valsts 
pārvaldes iestāžu un Eiropas Komisijas 
pasākumi veicina plašākas politikas 
īstenošanu konkurētspējas un 
jauninājumu, kultūras, nodarbinātības, 
vides, sociālās un reģionālās kohēzijas un 
pilsētu un lauku plānošanas jomās.

Or. en
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Pamatojums

Izstrādājot reglamentējošos noteikumus, ir jāņem vērā arī nepieciešamība novērst reģionālās 
atšķirības attīstības ziņā un vispārējā industriālā politika, kuras mērķis ir vairot 
jauninājumus un konkurētspēju, vairāk ieguldot visos ES reģionos.

Grozījums Nr. 114
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Saskaņā ar e-elektronisko 
komunikāciju regulējumu veiktie valsts 
pārvaldes iestāžu un Eiropas Komisijas 
pasākumi veicina plašākas politikas 
īstenošanu valsts politikas uzdevumu 
izpildes, kultūras, nodarbinātības, vides, 
sociālās kohēzijas, reģionu attīstības un 
pilsētu un lauku plānošanas jomās.

Or. en

Pamatojums

Izstrādājot reglamentējošos noteikumus, ir jāņem vērā arī nepieciešamība novērst reģionālās 
atšķirības attīstības ziņā nolūkā vairot jauninājumus un veicināt ieguldījumus visos ES 
reģionos.

Grozījums Nr. 115
Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Pieņemot lēmumus saskaņā ar šo 
direktīvu un izmantojot iespēju efektīvi 
apspriesties, lai nodrošinātu 
pārredzamību un proporcionalitāti, 
Komisijai ir jāņem vērā valsts pārvaldes 
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iestāžu un nozares ieinteresēto personu 
viedoklis. Komisijai jāsagatavo detalizēti 
apspriešanās dokumenti, kurā skaidroti 
dažādi rīcības modeļi, savukārt 
ieinteresētajām personām ir jādod 
pieņemams termiņš atbildes sniegšanai. 
Pēc sniegto atbilžu izskatīšanas Komisija 
savā paziņojumā, ko tā sniedz pēc 
attiecīgās apspriešanās beigām, norāda 
iemeslus, uz kuriem pamatojoties 
jāpieņem lēmums, turklāt paziņojumā ir 
jāietver apraksts par to, kā ir ņemti vērā 
respondentu viedokļi.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai, Kopienas mērogā pieņemot lēmumus, tiktu ņemts vērā valsts pārvaldes iestāžu 
un nozares ieinteresēto personu viedoklis, turklāt lēmumiem ir jābūt pārredzamiem un 
proporcionāliem vēlamajam rezultātam. Lai to panāktu, ir vajadzīga pilnīga un efektīva 
apspriešanās ar valsts pārvaldes iestādēm un nozares ieinteresētajām personām.

Atsauci uz Komisiju var aizstāt ar ERG, skatīt 3. apsvēruma grozījumu pamatojumu.

Grozījums Nr. 116
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Mērķis ir līdz ar konkurences 
pilnveidošanos tirgū pakāpeniski 
samazināt īpašus nozares ex ante 
noteikumus un, galvenais, panākt, lai 
elektronisko komunikāciju jomu 
reglamentētu tikai un vienīgi konkurences 
tiesības. Ir iespējams, ka dalībvalstīs 
konkurence dažādos tirgos un dažādās 
nozarēs attīstās atšķirīgā ātrumā. Lai 
nodrošinātu regulējuma proporcionalitāti 
un tā pielāgošanu dažādiem konkurences 
apstākļiem, valsts pārvaldes iestādēm ir 
jāspēj (a) noteikt vietējos tirgus un/vai (b) 
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atcelt reglamentējošās saistības tirgos 
un/vai ģeogrāfiskajās zonās, kurās ir 
efektīva infrastruktūras konkurence, arī 
tad, ja tās nav noteiktas kā atsevišķi tirgi. 
Valsts pārvaldes iestādēm jābūt arī
tiesībām pieprasīt, lai tām ļauj izmantot 
tīkla komponentus un ar to saistītās 
iekārtas, lai veicinātu tīklu izveidi, tostarp 
optisko šķiedru piekļuves tīklu 
izvietošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Nozares ex-ante noteikumi ir pāreja 
no bijušajiem monopoliem uz 
konkurētspējīgu elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu tirgu. 
Laikā, kad pašreizējie īpašnieki pārvaldīja 
piekļuvi tīkliem monopola apstākļos, 
ex ante regulējuma piemērošana bija 
attaisnojama, ja problēmas varēja 
atrisināt, pamatojoties tikai un vienīgi uz 
konkurences tiesībām. Līdz ar 
ieguldījumiem jaunos tīklos — kabeļtīklos 
un nākamās paaudzes tīklos —
nepieciešamība pēc ex ante regulējuma 
piemērošanas vairs nebūs tik viennozīmīgi 
pamatota. Ja tie, kas vēlas iegūt piekļuvi, 
var izvēlēties no diviem vai vairākiem 
piekļuves tīkliem, ex ante regulējuma 
piemērošana vairs nav pamatota. Šai 
pakāpeniskās atcelšanas koncepcijai vairs 
nebūtu jāpievēršas efektīvai konkurencei 
pakārtotos elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu tirgos, bet gan 
infrastruktūras konkurences esamībai 
(infrastruktūras pārbaude). Ja šīs 
pārbaudes rezultāti liecina, ka 
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infrastruktūras konkurence pastāv, 
nozares ex ante regulējuma piemērošanu 
pārtrauc un piemēro tikai Kopienas un 
valsts konkurences tiesības, vairs 
neizmantojot trīs kritēriju pārbaudi, kurā 
pievēršas jautājumam par konkurenci 
pakārtotos tirgos un izvēlei starp ex ante 
regulējumu un konkurences tiesībām. 
Infrastruktūras pārbaude jāattiecina ne 
tikai uz valsts tirgu, bet arī uz vietējo tirgu 
ģeogrāfiskos apgabalos, kuros
infrastruktūras konkurence ir iespējama. 
Valsts pārvaldes iestādēm ir jānosaka šādi 
ģeogrāfiskie vietējie tirgi, ņemot vērā tīkla 
konkurences tehnisko un ekonomisko 
pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Sākotnēji tika panākta vienošanās, ka nozares ex ante noteikumi būs īslaicīgi, tomēr to 
faktiskā atcelšana ir noritējusi ļoti gausi un piesardzīgi. Ņemot vērā jaunās grūtības, kas 
saistītas ar jaunās nākamās paaudzes piekļuves tīklu potenciālu, ir jāmaina pakāpeniskas 
atcelšanas koncepcija. Gadījumos, kad pastāv konkurence starp vismaz diviem alternatīviem 
piekļuves tīkliem (neatkarīgi no tā, vai konkurence ir valsts vai vietējā/reģionālā līmenī), 
vairs nav vajadzības pēc nozares ex ante regulējuma.

Grozījums Nr. 118
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Tā kā pašreizējais piekļuves režīms 
jau izveidotiem, mantotiem tīkliem vairāk 
koncentrējas uz pāreju no 
monopolistiskiem, pakārtotiem tirgiem uz 
tirgiem, kuros ir efektīva konkurence, un 
mazāk uz tādas infrastruktūras 
veicināšanu, kuras pamatā ir konkurence, 
ir nepieciešams jauns piekļuves režīms 
nākamās paaudzes piekļuves tīkliem 
(NGA tīkliem).  Šādus tīklus varēs izveidot 
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tikai tad, ja ieguldītājiem būs vēlme 
iesaistīties riskantā ieguldīšanā. Šādu 
ieguldījumu risku sekmē apstāklis, ka 
patērētāju preferences un vēlme maksāt 
augstāku cenu par jauniem, 
novatoriskiem produktiem ir nenoteikta. 
Turklāt NGA tīklu piekļuves režīms arī 
ietekmē šādu risku. Tādējādi ir jāievieš 
jauns NGA tīklu (NNAR) piekļuves 
režīms, kurš nodrošina stimulus 
ieguldījumiem jaunos tīklos. Šādu tīklu 
jaunajai reglamentējošai sistēmai ir jābūt 
paredzamai un ilgtspējīgai. Tai jāsekmē 
infrastruktūras konkurence, jāļauj no 
ieguldījumiem infrastruktūrā saņemt 
konkurētspējīgas priekšrocības un 
jānodrošina piekļuves iespējas tiem, kas 
vēlas iegūt piekļuvi, un tāpēc ir jāuzlabo 
izvēle un patērētājiem sniedzamie 
pakalpojumi.

Or. en

Pamatojums

Ja piekļuves režīmu, kas izstrādāts, lai nodrošinātu piekļuvi jau izveidotiem, mantotiem 
tīkliem, neizdarot tajā izmaiņas, attiecinātu uz piekļuvi NGA tīkliem, tad tiktu ierobežoti 
stimuli ieguldīt šādos jaunos tīklos. Tādēļ jaunajā NGA tīklu piekļuves režīmā piekļuves 
iespējas ir jāgarantē tā, lai netiktu ietekmēti stimuli veikt ieguldījumus. Tiem, kas vēlas iegūt 
piekļuvi tīkliem, ir jāizvēlas starp riska dalīšanas iespējām un iespējām, kuras nodrošina 
īpašas riska prēmijas.

Grozījums Nr. 119
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Kopienas mehānisms, ar kura 
palīdzību Komisija var pieprasīt valsts 
pārvaldes iestādēm anulēt plānotos 
pasākumus, kas saistīti ar tirgus noteikšanu 
un operatoru atzīšanu par tādiem, kam ir 
būtiska ietekme tirgū, ir lielā mērā 

(11) Kopienas mehānisms, ar kura 
palīdzību Komisija var pieprasīt valsts 
pārvaldes iestādēm anulēt plānotos 
pasākumus, kas saistīti ar tirgus noteikšanu 
un operatoru atzīšanu par tādiem, kam ir 
būtiska ietekme tirgū, ir lielā mērā 
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palīdzējis panākt konsekventu pieeju to 
apstākļu noteikšanai, kādos var piemērot 
ex-ante regulējumu un operatoriem 
piemēro šādu regulējumu. Savukārt 
attiecībā uz piemērojamajiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem līdzvērtīgs 
mehānisms nav izveidots. Komisijas veiktā 
tirgus uzraudzība un jo īpaši pieredze ar 
Pamatdirektīvas 7. pantā paredzēto 
procedūru liecina, ka nekonsekvence, ar 
kādu valsts pārvaldes iestādes piemēro 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus pat līdzīgos 
tirgus apstākļos, kavē elektronisko 
komunikāciju iekšējā tirgus izveidi, 
nenodrošina līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus operatoriem, kas veic 
uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs, un 
traucē patērētājiem gūt priekšrocības no 
pārrobežu konkurences un 
pakalpojumiem. Ir jāpiešķir pilnvaras 
Komisijai pieprasīt valsts pārvaldes 
iestādēm anulēt pasākumu projektus par 
to izvēlēto tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
piemērošanu. Lai nodrošinātu tiesiskā 
regulējuma konsekventu piemērošanu 
Kopienā, Komisijai pirms lēmuma 
pieņemšanas ir jāapspriežas ar EEST 
iestādi.

palīdzējis panākt konsekventu pieeju to 
apstākļu noteikšanai, kādos var piemērot 
ex-ante regulējumu un operatoriem 
piemēro šādu regulējumu.

Or. en

Pamatojums

Pilnvaru piešķiršana Komisijai attiecībā ar tiesiskās aizsardzības līdzekļiem ir pārspīlēta.

Grozījums Nr. 120
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Valstu komunikāciju tirgi Eiropas 
Savienībā turpinās būt atšķirīgi; valsts 
pārvaldes iestāžu un BERT kompetencei 
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un pieredzei ir būtiska nozīme 
konkurētspējīgas Eiropas ekosistēmas 
veidošanā komunikāciju tirgos un 
pakalpojumos, turklāt ir jāizprot valsts un 
reģionu atšķirības un jāievēro 
subsidiaritātes prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Turklāt, ņemot vērā vajadzību 
nepieļaut regulējuma trūkumu nozarē, 
kam raksturīgas straujas pārmaiņas, ir 
jānodrošina iespēja Komisijai pēc 
apspriešanās ar EEST iestādi pieprasīt 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
noteiktā termiņā piemērot konkrētu 
tiesiskās aizsardzības līdzekli, ja arī 
atkārtoti paziņotā pasākuma projekta 
pieņemšana radītu šķērsli vienotajam 
tirgum vai nebūtu saderīga ar Kopienas 
tiesību aktiem.

(13) Pārskatā jāietver tirgus ekonomiskā 
analīze, kas veikta, pamatojoties uz 
konkurences tiesību metodoloģiju. Mērķis 
ir, attīstoties tirgus konkurencei, 
pakāpeniski samazināt sektora ex ante 
regulējumu. Tomēr ir iespējams, ka 
ex ante regulējums var būt vajadzīgs arī 
turpmāk, jo jauni šķēršļi ienākšanai tirgū 
rodas tehnoloģiju attīstības rezultātā. Ir 
iespējams, ka dažādos tirgus segmentos 
un dažādās dalībvalstu nozarēs 
konkurence attīstās atšķirīgā ātrumā. Lai 
nodrošinātu regulējuma proporcionalitāti 
un tā pielāgošanu dažādiem konkurences 
apstākļiem, valsts pārvaldes iestādēm ir 
jāatceļ reglamentējošās saistības tirgos 
un/vai ģeogrāfiskajos apgabalos, kuros ir 
efektīva infrastruktūras konkurence vai 
arī ir paredzams, ka tāda būs, arī tad, ja 
tie nav noteikti kā atsevišķi tirgi. Lai 
nodrošinātu, ka pret tirgus dalībniekiem 
līdzīgos apstākļos ir taisnīga un līdzīga 
attieksme dažādās dalībvalstīs, Komisijai 
sadarbībā ar BERT būtu jānodrošina 
saskaņota šīs direktīvas noteikumu 
piemērošana. Valsts pārvaldes iestādēm 
un valsts iestādēm, kam uzticēta 
konkurences tiesību ieviešana, attiecīgos 
gadījumos būtu jāsaskaņo savas darbības, 
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lai nodrošinātu to, ka tiek piemērots 
visatbilstīgākais tiesiskās aizsardzības 
līdzeklis. Kopiena un tās dalībvalstis ir 
uzņēmušās saistības par telekomunikāciju 
tīklu savstarpēju savienojumu sakarā ar 
Pasaules Tirdzniecības Organizācijas 
nolīgumu par pamata telekomunikācijām, 
un šīs saistības ir arī jāievēro.

Or. en

Pamatojums

Šajā apsvērumā ir risinātas īpašas problēmas, kas saistītas ar atšķirīgu tirgus attīstības 
tempu valsts un reģionu līmenī. Lai nodrošinātu saskaņotu un konsekventu pieeju dažādās 
dalībvalstīs, pašlaik tiek ieviests mehānisms, kas paredz valsts pārvaldes iestāžu, valsts 
konkurences iestāžu, Komisijas un BERT sadarbību. Turklāt ir jāņem vērā Pasaules 
Tirdzniecības organizācijai solītā saistību izpilde.

Grozījums Nr. 122
Dominique Vlasto, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Dalībvalstīm ir jāmudina 
ieinteresētās personas uz sadarbību, lai 
tiešsaistes pakalpojumu sniegšana 
noritētu raiti un lai iegūtu lietotāju 
pārliecinošu uzticību. Ir jāmudina 
galvenokārt elektronisko komunikāciju 
tīkla nodrošinātājus un/vai pakalpojumu 
sniedzējus un citas ieinteresētās personas 
sadarboties, lai veicinātu likumīga satura 
izplatīšanu un aizsargātu saturu tiešsaistē. 
Šī sadarbība, nemazinot reglamentējošo 
noteikumu ievērošanu, sniedzas pāri to 
darbības jomai, un tās praktiskā forma 
varētu būt, piemēram, rīcības kodeksi, 
kurus izstrādā attiecīgās puses pēc 
savstarpējās apspriešanās un
apstiprinājuma saņemšanas. Šādi kodeksi 
būtībā jau ir ietverti daudzos Kopienas 
instrumentos, piemēram, direktīvā par 
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elektronisko tirdzniecību 
(Direktīvas 2000/31/EK 16. pants), 
direktīvā par intelektuālā īpašuma tiesību 
piemērošanu (Direktīvas 2004/48/EK, 
17. pants) un direktīvā par personas datu 
aizsardzību (Direktīvas 95/46/EK 
27. pants). Šāda ieinteresēto personu 
sadarbība ir būtisks aspekts tam, lai 
veicinātu tiešsaistes saturu, jo īpaši 
Eiropas kultūras saturu, un lai ļautu 
izpausties informācijas sabiedrības 
potenciālam. 

Or. fr

Pamatojums

Šis apsvērums uzsver nepieciešamību veicināt ciešu sadarbību starp ieinteresētajām 
personām, lai sekmētu tiešsaistes saturu un lai ļautu izpausties informācijas sabiedrības 
potenciālam.

Grozījums Nr. 123
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ja galalietotāji neatkarīgi no veida 
vai apjoma izstrādā vai iegādājas 
programmatūru lietojumus, tehniskajās 
ierīcēs vai parastos datoros iegultos 
programmatūru lietojumus un izmanto 
tos, lai, neiejaucoties ārējam balss 
pārraides pakalpojumu sniedzējam, veiktu 
balss pārraidi un nodrošinātu balss saziņu 
uzņēmumā/valsts pārvaldes iestādēs slēgtā 
lietotāju grupā vai ar jebkuru sabiedrības 
pārstāvi, kura rīcībā ir programmatūra 
vai datoraparatūra, ar ko var veikt balss 
saziņu, ir jāuzskata, ka galalietotāji paši ir 
balss saziņas nodrošinātāji, un šajā 
gadījumā fakts par elektronisko 
komunikāciju pakalpojuma sniegšanu 
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nav konstatējams. Šis nosacījums ir spēkā 
arī tad, ja uzņēmums/valsts pārvaldes 
iestāde pati nodrošina vienu vai vairākas 
parasto balss pārraides tīklu vārtejas vai 
saziņu ar galalietotājiem, tostarp fiziskām 
personām, kuras savstarpējai saziņai 
izmanto internetu.

Or. en

Pamatojums

Precizējums par to, ka ES Pamatdirektīvas 2002/21/EK 2.c) panta noteikumi neattiecas uz 
balss pārraidi, ko sev nodrošina paši galalietotāji, un ka pašu galalietotāju nodrošinātā IP 
balss pārraide, piemēram, gadījumos, kad uzņēmums pats saviem mērķiem nodrošina balss 
pārraidi, neizmantojot pakalpojumu sniedzēju, nav uzskatāms par elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu.

Grozījums Nr. 124
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Radiofrekvences ir jāuzskata par 
ierobežotu sabiedrisko resursu, kam ir 
būtiska — gan sabiedriska, gan tirgus —
vērtība. Sabiedrības interesēs ir panākt to, 
lai radiofrekvenču spektra pārvaldība būtu 
iespējami efektīva un pilnvērtīga no 
ekonomiskā, sociālā un vides aspekta un 
lai pakāpeniski tiktu likvidēti šķēršļi tā 
efektīvai izmantošanai.

(16) Radiofrekvences ir dalībvalstu 
īpašums. Radiofrekvenču pārvaldības 
nodrošināšana ir dalībvalstu kompetencē. 
Tās ir jāuzskata par ierobežotu sabiedrisko 
resursu, kam ir būtiska — gan sabiedriska, 
gan ekonomiska — vērtība. Sabiedrības 
interesēs ir panākt to, lai radiofrekvenču 
spektra pārvaldība būtu iespējami efektīva 
un pilnvērtīga no sociālā, kultūras, 
ekonomiskā un vides aspekta un lai 
pakāpeniski tiktu likvidēti šķēršļi tā 
efektīvai izmantošanai.

Or. en

Pamatojums

Nav šaubu, ka radiofrekvenču spektrs ir ierobežots resurss. Tam jābūt dalībvalstu īpašumā.  
Gan tā ekonomiskā, gan sociālā vērtība ir jāskata atbilstīgā un līdzsvarotā veidā, lai to 
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efektīvi pārvaldītu.

Grozījums Nr. 125
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Radiofrekvences ir jāuzskata par 
ierobežotu sabiedrisko resursu, kam ir 
būtiska — gan sabiedriska, gan tirgus —
vērtība. Sabiedrības interesēs ir panākt to, 
lai radiofrekvenču spektra pārvaldība būtu 
iespējami efektīva un pilnvērtīga no 
ekonomiskā, sociālā un vides aspekta un lai 
pakāpeniski tiktu likvidēti šķēršļi tā 
efektīvai izmantošanai.

(16) Radiofrekvences ir dalībvalstu 
īpašums. Tās ir jāuzskata par ierobežotu 
sabiedrisko resursu, kam ir būtiska — gan 
sabiedriska, gan ekonomiska — vērtība. 
Sabiedrības interesēs ir panākt to, lai 
radiofrekvenču spektra pārvaldība būtu 
iespējami efektīva un pilnvērtīga no 
sociālā, kultūras, ekonomiskā un vides 
aspekta un lai pakāpeniski tiktu likvidēti 
šķēršļi tā efektīvai izmantošanai.

Or. en

Pamatojums

Nav šaubu, ka radiofrekvenču spektrs ir ierobežots sabiedriskais resurss. Ir jāprecizē 
dalībvalstu sākotnējā atbildība par radiofrekvenču spektru.

Grozījums Nr. 126
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Radiofrekvences ir jāuzskata par 
ierobežotu sabiedrisko resursu, kam ir 
būtiska — gan sabiedriska, gan tirgus —
vērtība. Sabiedrības interesēs ir panākt to, 
lai radiofrekvenču spektra pārvaldība būtu 
iespējami efektīva un pilnvērtīga no 
ekonomiskā, sociālā un vides aspekta un lai 
pakāpeniski tiktu likvidēti šķēršļi tā 

(16) Radiofrekvences ir dalībvalstu 
īpašums. Tās ir jāuzskata par ierobežotu 
sabiedrisko resursu, kam ir būtiska — gan 
sabiedriska, gan ekonomiska — vērtība. 
Sabiedrības interesēs ir panākt to, lai 
radiofrekvenču spektra pārvaldība būtu 
iespējami efektīva un pilnvērtīga no 
sociālā, kultūras, ekonomiskā, un vides 
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efektīvai izmantošanai. aspekta un lai pakāpeniski tiktu likvidēti 
šķēršļi tā efektīvai izmantošanai.

Or. en

Pamatojums

Nav šaubu, ka radiofrekvenču spektrs ir ierobežots sabiedriskais resurss. Ir jāprecizē 
dalībvalstu sākotnējā atbildība par radiofrekvenču spektru.

Grozījums Nr. 127
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Radiofrekvences ir jāuzskata par 
ierobežotu sabiedrisko resursu, kam ir 
būtiska — gan sabiedriska, gan tirgus —
vērtība. Sabiedrības interesēs ir panākt to, 
lai radiofrekvenču spektra pārvaldība būtu 
iespējami efektīva un pilnvērtīga no 
ekonomiskā, sociālā un vides aspekta un lai 
pakāpeniski tiktu likvidēti šķēršļi tā 
efektīvai izmantošanai.

(16) Radiofrekvences ir jāuzskata par 
ierobežotu sabiedrisko resursu, kam ir 
būtiska — gan sabiedriska, gan tirgus —
vērtība. Sabiedrības interesēs ir panākt to, 
lai radiofrekvenču spektra pārvaldība, 
ņemot vērā kultūras mērķus un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu, būtu 
iespējami efektīva un pilnvērtīga no 
ekonomiskā, sociālā un vides aspekta un lai 
pakāpeniski tiktu likvidēti šķēršļi tā 
efektīvai izmantošanai.

Or. de

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka radiofrekvenču spektra pārvaldībā arī turpmāk tiks ņemti vērā kultūras un 
plašsaziņas līdzekļu aspekti.
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Grozījums Nr. 128
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Radiofrekvenču pārvaldībai ir 
jānodrošina kaitīgu traucējumu novēršana. 
Tāpēc ir jāizstrādā precīza kaitīgo 
traucējumu definīcija, lai nodrošinātu to, ka 
regulatīvā iejaukšanās notiek tikai tiktāl, 
ciktāl vajadzīgs šādu traucējumu 
novēršanai.

(17) Radiofrekvenču pārvaldībai ir 
jānodrošina kaitīgu traucējumu novēršana. 
Tāpēc, ņemot vērā starptautiski un 
reģionu līmenī atzītos pašreizējos 
frekvenču piešķiršanas plānus, ir 
jāizstrādā precīza kaitīgo traucējumu 
definīcija, lai nodrošinātu to, ka regulatīvā 
iejaukšanās notiek tikai tiktāl, ciktāl 
vajadzīgs šādu traucējumu novēršanai.

Or. en

Pamatojums

Nodrošina atbilstību Direktīvas 2002/21/EK 2.s) panta noteikumiem. Ar kaitīgiem 
traucējumiem saistītās problēmas, ir galvenais iemesls, kādēļ ir vajadzīgi valsts, reģionu un 
starptautiski radiofrekvenču piešķiršanas plāni. Tā kā radiofrekvences neierobežo ne 
ģeogrāfiski apgabali, ne ES robežas, ir jāievēro saistoši starptautiski un reģionu nolīgumi, lai 
nepieļautu vai mazinātu traucējumus.

Grozījums Nr. 129
Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Lai gan radiofrekvenču spektra 
pārvaldība paliek dalībvalstu kompetencē, 
ar koordināciju Kopienas līmenī ir 
iespējams nodrošināt, lai spektra lietotāji 
varētu izmantot visas iekšējā tirgus 
priekšrocības un lai visā pasaulē varētu 
efektīvi aizstāvēt ES intereses.

Or. en
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Pamatojums

ES pieeja attiecībā uz spektra koordinēšanu ļauj panākt ievērojamus apjomradītus 
ietaupījumus un vērtības vairošanu, vienlaikus ievērojot subsidiaritāti.

Grozījums Nr. 130
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Saskaņošana ES līmenī var būt noderīga, tomēr tas nav vienīgais veids, kā gūt pilnīgas 
priekšrocības no iekšējā tirgus un kā nodrošināt ES interešu efektīvu aizsardzību pasaulē.

Grozījums Nr. 131
Mary Honeyball

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Lai gan radiofrekvenču spektra 
pārvaldība paliek dalībvalstu kompetencē, 
ar koordināciju un, ja vajadzīgs, 
saskaņošanu Kopienas līmenī var 
nodrošināt, lai spektra lietotāji varētu 
izmantot visas iekšējā tirgus priekšrocības 
un lai visā pasaulē varētu efektīvi 
aizstāvēt ES intereses.
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Or. en

Pamatojums

Saskaņošana Kopienas līmenī var izrādīties noderīga. Tomēr arī citas metodes, piemēram, 
tehnoloģiju jauninājumi, var būt noderīgas, lai radītu iekšējā tirgus priekšrocības.

Grozījums Nr. 132
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Iesaka 2010. gadā organizēt 
dalībvalstu augsta līmeņa sanāksmi par 
radiofrekvenču spektra jautājumiem, 
uzaicinot arī Eiropas Parlamentu, 
Eiropas Komisiju un visas ieinteresētās 
personas. Šajā sanāksmē ir jāprecizē šādi 
jautājumi:
a) lielāka Eiropas politiku vispārējā 
konsekvence radiofrekvenču spektra 
jomā;
b) spektra piešķiršana jauniem 
komunikāciju pakalpojumiem pēc tam, 
kad būs notikusi pāreja uz digitālo 
apraidi;
c) precizējumi attiecībā uz grūtībām, 
kādas rodas pārejas laikā uz digitālo 
apraidi, noteiktās nozarēs vai attiecībā uz 
īpašu frekvenču joslu platumu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ir grūti panākt visu ieinteresēto pušu vienošanos, augsta līmeņa sanāksmes rīkošana 
2010. gadā varētu būt lieliski piemērots laiks, lai līdz tam panāktu vienošanos. 



PE407.629v01-00 42/105 AM\725135LV.doc

LV

Grozījums Nr. 133
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir jāpanāk elastīgāka spektra 
pārvaldība un piekļuve spektram, 
izsniedzot atļaujas neatkarīgi no 
tehnoloģijas un pakalpojuma, lai spektra 
lietotāji varētu izvēlēties labākās 
tehnoloģijas un pakalpojumus, kas 
izmantojami frekvenču joslā (turpmāk 
tekstā — „tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes princips”). Tehnoloģiju un 
pakalpojumu administratīvai noteikšanai 
jākļūst par izņēmumu, tai jābūt skaidri 
pamatotai, un tā regulāri jāpārskata.

(20) Ir jāpanāk elastīgāka spektra 
pārvaldība un piekļuve spektram, 
izsniedzot atļaujas neatkarīgi no 
tehnoloģijas un pakalpojuma, lai spektra 
lietotāji varētu izvēlēties labākās 
tehnoloģijas un pakalpojumus, kas 
izmantojami frekvenču joslās, kas ir 
pieejamas elektronisko sakaru 
pakalpojumiem, kā tas noteikts valstu 
frekvenču piešķīrumu shēmās un 
Starptautiskās telekomunikāciju 
apvienības (ITU) noteikumos par 
radiosakariem (turpmāk tekstā —
„tehnoloģiju un pakalpojumu neitralitātes 
princips”). Tehnoloģiju un pakalpojumu 
administratīva noteikšana ir jāpiemēro, 
kad tiek skarti vispārējo interešu mērķi.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiskā konsekvence ar pakalpojumu neitralitātes principa definīciju, kas 
norādīta Pamatdirektīvas 9. panta 4. punktā, un ar starptautiski koordinētu frekvenču 
pārvaldību.

Grozījums Nr. 134
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir jāpanāk elastīgāka spektra 
pārvaldība un piekļuve spektram, 
izsniedzot atļaujas neatkarīgi no 
tehnoloģijas un pakalpojuma, lai spektra 

(20) Ir jāpanāk elastīgāka spektra 
pārvaldība un piekļuve spektram, 
izsniedzot atļaujas neatkarīgi no 
tehnoloģijas un pakalpojuma, lai spektra 



AM\725135LV.doc 43/105 PE407.629v01-00

LV

lietotāji varētu izvēlēties labākās 
tehnoloģijas un pakalpojumus, kas 
izmantojami frekvenču joslā (turpmāk 
tekstā — „tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes princips”). Tehnoloģiju un 
pakalpojumu administratīvai noteikšanai 
jākļūst par izņēmumu, tai jābūt skaidri 
pamatotai, un tā regulāri jāpārskata.

lietotāji varētu izvēlēties labākās 
tehnoloģijas un pakalpojumus, kas 
izmantojami frekvenču joslās, kas ir 
pieejamas elektronisko sakaru 
pakalpojumiem, kā tas noteikts valstu 
frekvenču piešķīrumu shēmās un 
Starptautiskās telekomunikāciju 
apvienības (ITU) noteikumos par 
radiosakariem (turpmāk tekstā —
„tehnoloģiju un pakalpojumu neitralitātes 
princips”). Tehnoloģiju un pakalpojumu 
administratīva noteikšana ir jāpiemēro, 
kad tiek skarti vispārējo interešu mērķi.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai nodrošinātu juridisko konsekvenci ar pakalpojumu neitralitātes 
definīciju.

Grozījums Nr. 135
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ir jāierobežo iespējas paredzēt 
izņēmumus no tehnoloģiju neitralitātes 
principa, un šādu ierobežojumu pamatā ir 
jābūt vajadzībai novērst kaitīgus 
traucējumus, piemēram, nosakot emisiju 
maskas un jaudas līmeņus, vai nodrošināt 
sabiedrības veselības aizsardzību, 
ierobežojot elektromagnētisko lauku 
ietekmi uz sabiedrību, vai nodrošināt 
spektra pareizu koplietošanu, jo īpaši tad, 
ja tā izmantošanai ir izsniegtas tikai 
vispārējas atļaujas vai ja ir obligāti 
nepieciešams ievērot izņēmumu no
pakalpojumu neitralitātes principa.

(21) Ir jāierobežo iespējas paredzēt 
izņēmumus no tehnoloģiju neitralitātes 
principa, un šādu ierobežojumu pamatā ir 
jābūt vajadzībai novērst kaitīgus 
traucējumus, piemēram, nosakot emisiju 
maskas un jaudas līmeņus, vai nodrošināt 
sabiedrības veselības aizsardzību, 
ierobežojot elektromagnētisko lauku 
ietekmi uz sabiedrību.

Or. en
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Pamatojums

Pamatojoties uz tehnoloģijas neitralitātes principu, virszemes tehnoloģiju, jo īpaši mobilo 
sakaru tehnoloģiju, ir iespējams izmantot joslās, kurās nodrošina satelītpakalpojumus. Šāda 
izmantojuma rezultātā ir iespējami nevajadzīgi traucējumi, kas negatīvi ietekmē 
satelītpakalpojumus, radot draudus pašreizējiem pakalpojumiem un mazinot turpmākās 
attīstības iespējas un ieguldījumus Eiropas satelītu nozarē.

Lai nodrošinātu, ka virszemes tehnoloģijas izmantošana nekļūst par prioritāru un ka tā 
nerada nevajadzīgus traucējumus satelītpakalpojumiem, ir jāturpina paļauties uz iedarbīgiem 
tehniskiem noteikumiem, tehnoloģiju licencēšanu un objektīviem, nediskriminējošiem 
izņēmumgadījumiem.

Grozījums Nr. 136
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ir jāierobežo iespējas paredzēt 
izņēmumus no tehnoloģiju neitralitātes 
principa, un šādu ierobežojumu pamatā ir 
jābūt vajadzībai novērst kaitīgus 
traucējumus, piemēram, nosakot emisiju 
maskas un jaudas līmeņus, vai nodrošināt 
sabiedrības veselības aizsardzību, 
ierobežojot elektromagnētisko lauku 
ietekmi uz sabiedrību, vai nodrošināt 
spektra pareizu koplietošanu, jo īpaši tad, 
ja tā izmantošanai ir izsniegtas tikai 
vispārējas atļaujas vai ja ir obligāti 
nepieciešams ievērot izņēmumu no 
pakalpojumu neitralitātes principa.

(21) Tehnoloģiju neitralitātes principa 
ierobežojumiem ir jābūt atbilstīgiem, un 
šādu ierobežojumu pamatā ir jābūt 
vajadzībai novērst kaitīgus traucējumus, 
piemēram, nosakot emisiju maskas un 
jaudas līmeņus, vai nodrošināt sabiedrības 
veselības aizsardzību, ierobežojot 
elektromagnētisko lauku ietekmi uz 
sabiedrību, vai nodrošināt spektra pareizu 
koplietošanu, jo īpaši tad, ja tā 
izmantošanai ir izsniegtas tikai vispārējas 
atļaujas vai lai atbilstu vispārēju interešu 
mērķiem saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina saskaņotība ar direktīvas tekstu, kurā attiecībā uz tehnoloģiju neitralitāti 
atsaucas uz „ierobežojumiem”, nevis „izņēmumiem”. Ierobežojumi nedrīkst attiekties tikai uz 
pakalpojumu neitralitātes principa izņēmumiem, bet tiem ir jāatbilst vispārēju interešu 
mērķiem.
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Grozījums Nr. 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ir jāierobežo iespējas paredzēt 
izņēmumus no tehnoloģiju neitralitātes 
principa, un šādu ierobežojumu pamatā ir 
jābūt vajadzībai novērst kaitīgus 
traucējumus, piemēram, nosakot emisiju 
maskas un jaudas līmeņus, vai nodrošināt 
sabiedrības veselības aizsardzību, 
ierobežojot elektromagnētisko lauku 
ietekmi uz sabiedrību, vai nodrošināt 
spektra pareizu koplietošanu, jo īpaši tad, 
ja tā izmantošanai ir izsniegtas tikai 
vispārējas atļaujas vai ja ir obligāti 
nepieciešams ievērot izņēmumu no 
pakalpojumu neitralitātes principa.

(21) Tehnoloģiju neitralitātes principa 
ierobežojumiem ir jābūt atbilstīgiem, un 
šādu ierobežojumu pamatā ir jābūt 
vajadzībai novērst kaitīgus traucējumus, 
piemēram, nosakot emisiju maskas un 
jaudas līmeņus, vai nodrošināt sabiedrības 
veselības aizsardzību, ierobežojot 
elektromagnētisko lauku ietekmi uz 
sabiedrību, vai nodrošināt spektra pareizu 
koplietošanu, jo īpaši tad, ja tā 
izmantošanai ir izsniegtas tikai vispārējas 
atļaujas vai lai atbilstu vispārēju interešu 
mērķiem saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina saskaņotība ar direktīvas tekstu, kurā attiecībā uz tehnoloģiju neitralitāti 
atsaucas uz „ierobežojumiem”, nevis „izņēmumiem”. Ierobežojumi nedrīkst attiekties tikai uz 
pakalpojumu neitralitātes principa izņēmumiem, bet tiem ir jāatbilst vispārēju interešu 
mērķiem.

Grozījums Nr. 138
Rebecca Harms

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 

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

pasākumi. Tomēr radiofrekvenču spektra 
lietojumu var arī piešķirt, lai nodrošinātu
konkrētu pakalpojumu vai, izmantojot 
īpašu tehnoloģiju, lai izpildītu skaidri 
noteiktus vispārējo interešu mērķus, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, vajadzība 
veicināt sociālo, reģionālo vai teritoriālo 
kohēziju, radiofrekvenču spektra 
neefektīvas izmantošanas novēršana.
Minēto mērķu vidū ir tādu kultūras un 
plašsaziņas līdzekļu politikas mērķu kā 
kultūras un valodu daudzveidības un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma 
veicināšana, kā paredzēts valsts tiesību 
aktos saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.
Izņemot gadījumus, kad tas ir vajadzīgs 
dzīvības aizsardzībai, izņēmumi nedrīkst 
būt par cēloni konkrētu pakalpojumu 
ekskluzīvai izmantošanai, bet tikai piešķirt 
tiem prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā. 

Or. en

Pamatojums

Kā atzīts Pamatdirektīvas 5. apsvērumā, dalījums starp pārraides un satura regulēšanu 
nedrīkst traucēt tam, lai tiktu ņemta vērā starp tiem pastāvošā saikne, jo īpaši, lai plašsaziņas 
līdzekļos garantētu viedokļu dažādību, kultūras daudzveidību un patērētāju aizsardzību. 
Tādēļ dalībvalstīm ir jāsaglabā iespēja piešķirt individuālās izmantošanas tiesības atkarībā 
no saistībām par konkrētos pakalpojumos sniedzamo saturu.
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Grozījums Nr. 139
Anne Laperrouze

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 
prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā. Lai atļaujas turētājs 
varētu brīvi izvēlēties visefektīvākos 
līdzekļus, ar kuriem piedāvātā 
pakalpojuma saturu pārraidīt 
radiofrekvencēs, saturu nevajadzētu 
regulēt ar radiofrekvenču izmantošanas 
atļaujām.

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

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 140
Dominique Vlasto

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 
prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā. Lai atļaujas turētājs 
varētu brīvi izvēlēties visefektīvākos 
līdzekļus, ar kuriem piedāvātā 
pakalpojuma saturu pārraidīt 
radiofrekvencēs, saturu nevajadzētu 
regulēt ar radiofrekvenču izmantošanas 
atļaujām.

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 141
Erna Hennicot-Schoepges

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 
prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā. Lai atļaujas turētājs 
varētu brīvi izvēlēties visefektīvākos 

(22) Ir jāparedz arī iespēja radiofrekvenču 
spektra lietotājiem brīvi izvēlēties 
pakalpojumus, kurus tie vēlas piedāvāt 
spektrā atkarībā no pārejas pasākumiem, 
kas paredzēti, lai risinātu jautājumus 
saistībā ar iepriekš iegūtām tiesībām, kā 
arī atkarībā no valsts frekvenču 
piešķiršanas plānos ietvertajiem 
noteikumiem un Starptautiskās 
telekomunikāciju apvienības (ITU) 
noteikumiem par radiosakariem. Ir 
jāparedz iespēja pieļaut tādus izņēmumus 
no pakalpojumu neitralitātes principa, ar 
kuriem pieprasa nodrošināt konkrētu 
pakalpojumu, lai ņemtu vērā valsts 
sabiedriskās politikas apsvērumus vai lai 
izpildītu skaidri noteiktus vispārējo 
interešu mērķus, piemēram, dzīvības 
aizsardzība, vajadzība veicināt sociālo, 
reģionālo vai teritoriālo kohēziju, 
radiofrekvenču efektīva izmantošana un 
spektra efektīva pārvaldība. Minēto mērķu 
vidū ir jābūt valsts audiovizuālās un 
plašsaziņas līdzekļu politikas, kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanai, kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem. Izņemot 
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līdzekļus, ar kuriem piedāvātā pakalpojuma 
saturu pārraidīt radiofrekvencēs, saturu 
nevajadzētu regulēt ar radiofrekvenču 
izmantošanas atļaujām.

gadījumus, kad ir jāaizsargā dzīvība vai 
jānodrošina augstāk minēto mērķu 
izpilde, izņēmumi nedrīkst būt par cēloni 
konkrētu pakalpojumu ekskluzīvai 
izmantošanai, bet tikai piešķirt tiem 
prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā. Lai atļaujas turētājs 
varētu brīvi izvēlēties visefektīvākos 
līdzekļus, ar kuriem piedāvātā pakalpojuma 
saturu pārraidīt radiofrekvencēs, saturu 
nevajadzētu regulēt ar radiofrekvenču 
izmantošanas atļaujām.

Or. en

Pamatojums

Tas, vai radiofrekvenču spektru var piešķirt, neietekmējot pakalpojumus, ir atkarīgs no 
sabiedrības interešu un komerciālās vērtības atbilstīgas līdzsvarošanas. Praksē Komisija 
atbalsta šo pieeju (piemēram, Paziņojumā par digitālajām dividendēm tā ierosina īpašu 
pakalpojumu nodrošināšanai piešķirt konkrētas frekvenču (apakš)joslas.

Grozījums Nr. 142
Werner Langen

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. 

(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, labākas piekļuves 
nodrošināšana informācijas sabiedrībai 
visiem pilsoņiem, radiofrekvenču spektra 
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Minēto mērķu vidū ir jābūt kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanai, kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem. Izņemot 
gadījumus, kad tas ir vajadzīgs dzīvības 
aizsardzībai, izņēmumi nedrīkst būt par 
cēloni konkrētu pakalpojumu ekskluzīvai 
izmantošanai, bet tikai piešķirt tiem 
prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā. Lai atļaujas turētājs 
varētu brīvi izvēlēties visefektīvākos 
līdzekļus, ar kuriem piedāvātā pakalpojuma 
saturu pārraidīt radiofrekvencēs, saturu 
nevajadzētu regulēt ar radiofrekvenču 
izmantošanas atļaujām.

neefektīvas izmantošanas novēršana, ja 
šādi izņēmumi ir vajadzīgi un samērīgi. 
Mērķis par labākas piekļuves 
nodrošināšanu informācijas sabiedrībai 
ietver platjoslas mobilo sakaru 
pakalpojumu sniegšanu lauku apvidos un 
nepārtrauktu kvalitātes un frekvenču 
joslu platuma uzlabošanu attiecībā uz 
šiem pakalpojumiem. Minēto mērķu vidū 
ir jābūt kultūras un valodu daudzveidības 
un plašsaziņas līdzekļu plurālisma 
veicināšanai, kā paredzēts valsts tiesību 
aktos saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. 
Izņemot gadījumus, kad tas ir vajadzīgs 
dzīvības aizsardzībai, izņēmumi nedrīkst 
būt par cēloni konkrētu pakalpojumu 
ekskluzīvai izmantošanai, bet tikai piešķirt 
tiem prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā. Lai atļaujas turētājs 
varētu brīvi izvēlēties visefektīvākos 
līdzekļus, ar kuriem piedāvātā pakalpojuma 
saturu pārraidīt radiofrekvencēs, saturu 
nevajadzētu regulēt ar radiofrekvenču 
izmantošanas atļaujām.

Or. de

Pamatojums

Ātra piekļuve internetam ir būtiska, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi, jauninājumus un 
sociālo labklājību. Efektīva platjoslas infrastruktūra lauku apvidos, nepārtraukta 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, pietiekama frekvenču joslu platuma pieejamība un 
infrastruktūras konkurence ir svarīgi priekšnoteikumi, lai visiem pilsoņiem nodrošinātu 
labāku piekļuvi informācijas sabiedrībai.

Grozījums Nr. 143
Ján Hudacký

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai neradītu pretrunas ar iepriekš 
iegūtām tiesībām, ir jāparedz iespēja 

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

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, labākas piekļuves 
nodrošināšana informācijas sabiedrībai 
visiem pilsoņiem, radiofrekvenču spektra 
neefektīvas izmantošanas novēršana, ja 
šādi izņēmumi ir vajadzīgi un samērīgi. 
Mērķis par labākas piekļuves 
nodrošināšanu informācijas sabiedrībai 
visiem pilsoņiem ietver lauku apvidu 
nodrošināšanu ar mobilajiem platjoslas 
elektronisko sakaru pakalpojumiem un 
nepārtrauktu kvalitātes uzlabošanu 
attiecībā uz mobilo sakaru 
pakalpojumiem un frekvenču joslu 
platumu. Minēto mērķu vidū ir jābūt 
kultūras un valodu daudzveidības un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma 
veicināšanai, kā paredzēts valsts tiesību 
aktos saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. 
Izņemot gadījumus, kad tas ir vajadzīgs 
dzīvības aizsardzībai, izņēmumi nedrīkst 
būt par cēloni konkrētu pakalpojumu 
ekskluzīvai izmantošanai, bet tikai piešķirt 
tiem prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā. Lai atļaujas turētājs 
varētu brīvi izvēlēties visefektīvākos 
līdzekļus, ar kuriem piedāvātā pakalpojuma 
saturu pārraidīt radiofrekvencēs, saturu 
nevajadzētu regulēt ar radiofrekvenču 
izmantošanas atļaujām.

Or. en

Pamatojums

Ātra piekļuve internetam ir būtiska, lai veicinātu izaugsmi, jauninājumus un sociālo 
labklājību. Efektīva platjoslas infrastruktūra lauku apvidos, nepārtraukta pakalpojumu 
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kvalitātes uzlabošana, kā arī infrastruktūras konkurence ir svarīgi faktori, lai visiem 
pilsoņiem nodrošinātu piekļuvi informācijas sabiedrībai. Tādēļ ir jābūt iespējai atkāpties no 
pakalpojumu neitralitātes principa, lai panāktu sabiedrības interešu mērķa izpildi un lai 
piešķirtu spektru joslās, kuru GHz ir mazāks par 1 GHz, mobilo sakaru pakalpojumu 
sniegšanai.

Grozījums Nr. 144
Alexander Alvaro

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 
prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā. Lai atļaujas turētājs 
varētu brīvi izvēlēties visefektīvākos 
līdzekļus, ar kuriem piedāvātā pakalpojuma 
saturu pārraidīt radiofrekvencēs, saturu 
nevajadzētu regulēt ar radiofrekvenču 
izmantošanas atļaujām.

(22) Lai neradītu pretrunas ar iepriekš 
iegūtām tiesībām, ir jāparedz iespēja 
radiofrekvenču spektra lietotājiem brīvi 
izvēlēties pakalpojumus, kurus tie vēlas 
piedāvāt spektrā, uz ko attiecas pārejas
pasākumi. Ir jāparedz iespēja pieļaut tādus 
izņēmumus no pakalpojumu neitralitātes 
principa, ar kuriem pieprasa nodrošināt 
konkrētu pakalpojumu, lai izpildītu skaidri 
noteiktus vispārējo interešu mērķus, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, vajadzība 
veicināt sociālo, reģionālo vai teritoriālo 
kohēziju, labākas piekļuves 
nodrošināšana informācijas sabiedrībai 
visiem pilsoņiem, radiofrekvenču spektra 
neefektīvas izmantošanas novēršana, ja 
šādi izņēmumi ir vajadzīgi un samērīgi. 
Mērķis par labākas piekļuves 
nodrošināšanu informācijas sabiedrībai 
visiem pilsoņiem ietver lauku apvidu 
nodrošināšanu ar mobilajiem platjoslas 
elektronisko sakaru pakalpojumiem un 
nepārtrauktu kvalitātes uzlabošanu 
attiecībā uz mobilo sakaru 
pakalpojumiem un frekvenču joslu 
platumu. 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 
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būt par cēloni konkrētu pakalpojumu 
ekskluzīvai izmantošanai, bet tikai piešķirt 
tiem prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā. Lai atļaujas turētājs 
varētu brīvi izvēlēties visefektīvākos 
līdzekļus, ar kuriem piedāvātā pakalpojuma 
saturu pārraidīt radiofrekvencēs, saturu 
nevajadzētu regulēt ar radiofrekvenču 
izmantošanas atļaujām.

Or. en

Pamatojums

Ātra piekļuve internetam ir būtiska, lai Eiropā veicinātu ekonomikas izaugsmi, jauninājumus 
un sociālo labklājību. Efektīva platjoslas infrastruktūra lauku apvidos, nepārtraukta 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, frekvenču joslu platuma pieejamība un infrastruktūras 
konkurence ir svarīgi priekšnoteikumi, lai visiem pilsoņiem nodrošinātu labāku piekļuvi 
informācijas sabiedrībai.

Grozījums Nr. 145
Angelika Niebler

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 

(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, piekļuves nodrošināšana 
platjoslas mobilo sakaru pakalpojumiem 
lauku apvidos, radiofrekvenču spektra 
neefektīvas izmantošanas novēršana, ja 
šādi izņēmumi ir vajadzīgi un samērīgi. 
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līdzekļu plurālisma veicināšanai, kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem. Izņemot 
gadījumus, kad tas ir vajadzīgs dzīvības 
aizsardzībai, izņēmumi nedrīkst būt par 
cēloni konkrētu pakalpojumu ekskluzīvai 
izmantošanai, bet tikai piešķirt tiem 
prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā. Lai atļaujas turētājs 
varētu brīvi izvēlēties visefektīvākos 
līdzekļus, ar kuriem piedāvātā pakalpojuma 
saturu pārraidīt radiofrekvencēs, saturu 
nevajadzētu regulēt ar radiofrekvenču 
izmantošanas atļaujām.

Minēto mērķu vidū ir jābūt kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanai, kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem. Izņemot 
gadījumus, kad tas ir vajadzīgs dzīvības 
aizsardzībai, izņēmumi nedrīkst būt par 
cēloni konkrētu pakalpojumu ekskluzīvai 
izmantošanai, bet tikai piešķirt tiem 
prioritāti, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā. Lai atļaujas turētājs 
varētu brīvi izvēlēties visefektīvākos 
līdzekļus, ar kuriem piedāvātā pakalpojuma 
saturu pārraidīt radiofrekvencēs, saturu 
nevajadzētu regulēt ar radiofrekvenču 
izmantošanas atļaujām.

Or. de

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt platjoslas mobilo sakaru pakalpojumu sniegšanu lauku apvidos.

Grozījums Nr. 146
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem, kas attiecas uz kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanu saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem.

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību visiem
radiofrekvenču piešķīrumiem, lai 
nodrošinātu kultūras un plašsaziņas 
līdzekļu politikas mērķu, piemēram,
kultūras un valodu daudzveidības un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma,
veicināšanu saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktiem, starptautiski noteiktiem 
radiofrekvenču plāniem un Kopienas 
tiesību aktu vispārējiem principiem.

Or. en
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Pamatojums

Šajā grozījumā precizē EK tekstu par dalībvalstu kompetenci.

Grozījums Nr. 147
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem, kas attiecas uz kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanu saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem.

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem, kas attiecas uz kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanu saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem. To darot, 
dalībvalstis var ņemt vērā noteiktu 
pakalpojumu un multividē veidotu 
audiopārraižu, videopārraižu un 
tiešraides sistēmu kultūras nozīmi, kā arī 
iespējas, ko digitālā dividende nodrošina 
jaunām tehnoloģijām un jauniem 
pakalpojumu sniedzējiem šajā jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem, kas attiecas uz kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanu saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem.

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem, kas attiecas uz kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanu saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem. To darot, 
dalībvalstis var ņemt vērā apraides un 
multividē veidotās audiopārraidēs, 
videopārraidēs un tiešraidēs izmantoto 
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profesionālo bezvadu mikrofonu sistēmu 
kultūras nozīmi.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 149
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem, kas attiecas uz kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanu saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem.

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem, kas attiecas uz kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanu saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem. Šiem 
mērķiem jāatbilst citiem sabiedrības 
vispārējo interešu mērķiem, kas noteikti 
22. apsvērumā.

Or. de

Pamatojums

Šajā grozījumā ir uzsvērta nepieciešamība panākt līdzsvaru starp mērķi dalībvalstīs veicināt 
kultūras un valodu daudzveidību un citiem mērķiem, kas minēti 22. apsvērumā. Tas ir 
nepieciešams samērības principa ievērošanas dēļ, jo tas ir viens no būtiskākajiem Eiropas 
tiesībās ietvertajiem principiem.
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Grozījums Nr. 150
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem, kas attiecas uz kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanu saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem.

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem, kas attiecas uz kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanu saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem. Ir 
jānodrošina šo mērķu atbilstība citiem 
sabiedrības interešu mērķiem, kas minēti 
22. apsvērumā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par kultūras un valodu daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisma veicināšanu. Tāpēc šos aspektus neapšaubāmi var uzskatīt par pakalpojumu 
neitralitātes principa izņēmumu atlasi. Tomēr šis mērķis nemazina 22. apsvērumā minēto citu 
sabiedrības interešu mērķu nozīmi. Grozījumā precizē nepieciešamību nedaudz un atbilstīgi 
līdzsvarot šos līdzvērtīgos sabiedrības interešu mērķus. Nekas cits neatbilstu Eiropas tiesībās 
ietvertajam pamatprincipam — samērības principam.

Grozījums Nr. 151
Ján Hudacký

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem, kas attiecas uz kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanu saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem.

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem, kas attiecas uz kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanu saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem. Ir 
jānodrošina šo mērķu atbilstība citiem 
sabiedrības interešu mērķiem, kas minēti 
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22. apsvērumā.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem, kas attiecas uz kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanu saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem.

(23) Dalībvalstu kompetencē ir noteikt 
darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem, kas attiecas uz kultūras un 
valodu daudzveidības, valsts audiovizuālās 
un plašsaziņas līdzekļu politikas un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma veicināšanu 
saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jābūt pilnvarām, lai valsts audiovizuālajā un plašsaziņas līdzekļu politikā 
noteiktu izņēmumu darbības jomu un būtību.

Grozījums Nr. 153
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Tā kā radiofrekvenču spektra 
sadalījums konkrētām tehnoloģijām vai 
pakalpojumiem ir izņēmums no 
tehnoloģiju un pakalpojumu neitralitātes 
principa un ierobežo brīvību izvēlēties 
piedāvāto pakalpojumu vai izmantoto 
tehnoloģiju, visiem priekšlikumiem par 
šādu sadalījumu jābūt pārredzamiem, un 

svītrots
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ir jārīko to sabiedriskā apspriešana.

Or. en

Pamatojums

Juridiskās konsekvences nodrošināšanai ar grozījumiem, kas saistīti ar 6.1. pantu.

Grozījums Nr. 154
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Tā kā radiofrekvenču spektra 
sadalījums konkrētām tehnoloģijām vai 
pakalpojumiem ir izņēmums no 
tehnoloģiju un pakalpojumu neitralitātes 
principa un ierobežo brīvību izvēlēties 
piedāvāto pakalpojumu vai izmantoto 
tehnoloģiju, visiem priekšlikumiem par 
šādu sadalījumu jābūt pārredzamiem, un 
ir jārīko to sabiedriskā apspriešana.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tehnoloģijas un pakalpojumu neitralitātes principu juridiskās konsekvences nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 155
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ievērojot izņēmumu ietekmi uz 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
iekšējā tirgus attīstību, Komisijai ir jābūt 

svītrots
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iespējai saskaņot darbības jomu un būtību 
visiem izņēmumiem no tehnoloģiju un 
pakalpojumu neitralitātes principa, 
izņemot tos, kuru mērķis ir veicināt 
kultūras un valodu daudzveidību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu, ņemot 
vērā harmonizētos tehniskos nosacījumus 
par radiofrekvenču pieejamību un 
efektīvu izmantošanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par 
normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra 
politikai Eiropas Kopienā 
(„Radiofrekvenču spektra lēmums”).

Or. en

Pamatojums

Nodrošina juridisko saskaņotību ar priekšlikumu attiecībā uz grozīto 9.c) pantu.

Grozījums Nr. 156
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Turklāt iekšējā tirgus nolūkos var būt 
nepieciešams visā Kopienā harmonizēt 
tirgojamu frekvenču joslu noteikšanu, 
tirgojamības nosacījumus vai pāreju uz 
tirgojamām tiesībām konkrētās joslās, 
tirgojamu tiesību minimālo apjomu, 
prasības nodrošināt spektra tirdzniecībai 
vajadzīgās informācijas centralizētu 
pieejamību, piekļuvi un drošticamību un 
prasības aizsargāt konkurenci un novērst 
spektra izmantošanas tiesību uzkrāšanu. 
Tāpēc Komisijai ir jāpiešķir pilnvaras 
pieņemt pasākumus minētās 
harmonizācijas īstenošanai. Šādos 
īstenošanas pasākumos ir pienācīgi jāņem 
vērā, vai individuālās izmantošanas tiesības 

(27) Turklāt iekšējā tirgus nolūkos var būt 
nepieciešams noteikt tirgojamu frekvenču 
joslu, prasības centralizētas pieejamības 
un piekļuves nodrošināšanai un prasības 
konkurences aizsardzībai un spektra 
izmantošanas tiesību uzkrāšanas 
novēršanai. Tādēļ saskaņā ar 
Radiofrekvenču spektra lēmumu 
(Nr. 676/2002/EK) Komisijai ir jāpiešķir 
pilnvaras pieņemt pasākumus, lai īstenotu 
saskaņošanu. Šādos īstenošanas 
pasākumos ir pienācīgi jāņem vērā, vai 
individuālās izmantošanas tiesības ir 
piešķirtas uz komerciāla vai nekomerciāla 
pamata.
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ir piešķirtas uz komerciāla vai 
nekomerciāla pamata.

Or. en

Pamatojums

Eiropā ir nepieciešami spektra koordinēšanas pasākumi.

Grozījums Nr. 157
Gabriele Albertini

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, 
nenodarot kaitējumu pašreizējiem 
pakalpojumiem. Turklāt, lai dalībvalstu 
iedzīvotāji, tostarp ceļotāji un lietotāji 
invalīdi, varētu sazināties ar operatīvajiem
dienestiem, piemēram, ar uzziņu 
dienestiem ārvalstīs, Komisijas pilnvarās
pieņemt tehniskus īstenošanas pasākumus 
vajadzības gadījumā ir jāietver arī 
pasākumu pieņemšana vieglas pārrobežu 
piekļuves sekmēšanai.

Or. en

Pamatojums

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected.

Directory services are considered an essential access tool under Recital 11 of the Universal 
Service Directive. The capability for a European citizen to travel to other Member states and 
be able to access its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information 
in his or her national language, is essential to promoting the single market.
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Grozījums Nr. 158
Stefano Zappalà

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, 
nenodarot kaitējumu pašreizējiem 
pakalpojumiem. Turklāt, lai dalībvalstu 
iedzīvotāji, tostarp ceļotāji un lietotāji 
invalīdi, varētu sazināties ar operatīvajiem
dienestiem, piemēram, ar uzziņu 
dienestiem ārvalstīs, Komisijas pilnvarās
pieņemt tehniskus īstenošanas pasākumus 
vajadzības gadījumā ir jāietver arī 
pasākumu pieņemšana vieglas pārrobežu 
piekļuves sekmēšanai. 

Or. en

Pamatojums

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected.

Directory services are considered an essential access tool under Recital 11 of the Universal 
Service Directive. The capability for a European citizen to travel to other Member states and 
be able to access its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information 
in his or her national language, is essential to promoting the single market.



PE407.629v01-00 64/105 AM\725135LV.doc

LV

Grozījums Nr. 159
Patrizia Toia

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, varētu 
sazināties ar operatīvajiem dienestiem, 
piemēram, ar uzziņu dienestiem ārvalstīs, 
Komisijas pilnvarās pieņemt tehniskus 
īstenošanas pasākumus vajadzības 
gadījumā ir jāietver arī pasākumu 
pieņemšana vieglas pārrobežu piekļuves 
sekmēšanai.

Or. en

Pamatojums

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected and 
significant investments have already been made on national numbering plans and, 
consequently, on different numbers in different Member States. The capability for a European 
citizen to travel to other Member states and be able to access its usual directory enquiry 
services provider, in order to obtain information in his or her national language, is essential 
to promoting the single market.

Grozījums Nr. 160
Nikolaos Vakalis

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 

(31) Ir jāpastiprina dalībvalstu pilnvaras 
attiecībā uz ceļa tiesību turētājiem, lai 
nodrošinātu jauna tīkla ierīkošanu vai 
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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.

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. Jāpaplašina kopīga kabeļu 
kanalizācijas izmantošana, lai tā aptvertu 
visus sabiedriskās infrastruktūras veidus 
(piemēram, ūdens, notekūdeņu, 
elektrības, gāzes infrastruktūru), ar kuru 
palīdzību var izvērst elektronisko sakaru 
infrastruktūru, lai radītu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus un uzlabotu 
iespējas izveidot alternatīvu
infrastruktūru.

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, proti, ne tikai tās kabeļu 
kanalizācijas lietošana, kas paredzēta telekomunikācijām, bet arī, piemēram, visas 
sabiedriskās infrastruktūras (piemēram, elektrības un gāzes infrastruktūras, notekūdeņu 
kanalizācijas) lietošana, ļauj vairāk nekā vienam tirgus dalībniekam piekļūt infrastruktūrai, 
lai sniegtu pakalpojumus. Kabeļu kanalizācija jāveido, ievērojot vienu un to pašu regulatīvo 
pieeju, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus.
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Grozījums Nr. 161
Anni Podimata

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. 
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 
visus sabiedriskās infrastruktūras veidus 
(ūdens, notekūdeņu, elektrības, gāzes 
infrastruktūru), ar kuru palīdzību var
izvērst elektronisko sakaru infrastruktūru, 
lai nodrošinātu vienādus konkurences 
apstākļus un uzlabotu iespējas izveidot 
alternatīvu infrastruktūru.

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. Kabeļu kanalizācija 
jāveido, ievērojot vienu un to pašu regulatīvo pieeju, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences 
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apstākļus.

Grozījums Nr. 162
Catherine Trautmann

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 godīgi, efektīvi un videi 
nekaitīgā veidā un neatkarīgi no 
pienākuma, kas uzlikts operatoram ar 
būtisku ietekmi tirgū, proti, piešķirt 
piekļuvi tā elektronisko komunikāciju 
tīkliem, savukārt valsts pārvaldes iestādēm 
ir jābūt iespējai, izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi, pieprasīt tīkla elementu un tādu 
saistīto iekārtu kā kabeļu kanalizācija, 
stabi, antenas un ievadi 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, galvenokārt par 
jaunu optiskās šķiedras piekļuves tīklu 
izveidi. Turklāt valsts pārvaldes iestādēm 
ir jābūt tiesībām pieprasīt, lai 
pakalpojumu sniedzēji iesniedz 
standartpiedāvājumu par piekļuves 
nodrošināšanu viņu rīcībā esošai kabeļu 
kanalizācijai godīgā un nediskriminējošā 
veidā.

Or. en

Pamatojums

Teksts papildināts atbilstoši 12. panta grozījumiem. Jaunie tirgus dalībnieki ir jānodrošina ar 
godīgu un nediskriminējošu iespēju piekļūt to pakalpojumu sniedzēju kabeļu kanalizācijai, 
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kuriem ir būtiska tirgus spēja. Tādējādi tiks sekmēta infrastruktūras konkurence un pāreja un 
pilnībā konkurētspējīgu tirgu. Veidojot jaunus tīklus, tīkla elementu un saistīto iekārtu 
koplietošana ir veids, kā šādu izveidi paātrināt un samazināt finansiālās un vides izmaksas.

Grozījums Nr. 163
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

aizsargātu to integritāti un drošību saskaņā 
ar novērtētajiem apdraudējumiem, ņemot 
vērā jaunākos sasniegumus šajā jomā.

Or. en

Pamatojums

ETIDA turpinās būt vienīgā kompetentā iestāde par tīklu un pakalpojumu drošību.

Grozījums Nr. 164
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(33) Ja ir jāpanāk vienošanās par kopīgām 
drošības prasībām, Komisija ir jāpilnvaro 
pieņemt tehniskus īstenošanas pasākumus, 
lai panāktu elektronisko komunikāciju tīklu 
un pakalpojumu pienācīgu drošības pakāpi 
iekšējā tirgū. ETIDA 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

Pamatojums

ETIDA turpinās būt vienīgā kompetentā iestāde par tīklu un pakalpojumu drošību.
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Grozījums Nr. 165
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(33) Ja ir jāpanāk vienošanās par kopīgām 
drošības prasībām, Komisiju var pilnvarot 
pieņemt tehniskus īstenošanas pasākumus, 
lai panāktu elektronisko komunikāciju tīklu 
un pakalpojumu pienācīgu drošības pakāpi 
iekšējā tirgū, ja nozares pašregulējošās 
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

Pamatojums

Piešķirot valsts pārvaldes iestādēm un priekšlikumā minētajai EEST iestādei pilnvaras 
nodrošināt drošību, netiks rasti savlaicīgi un efektīvi risinājumi. Izmaksu atlīdzināšanas 
sistēma ir vajadzīga, ja Komisija uzskata par nepieciešamu ieviest tehniskos īstenošanas 
pasākumus. Tādējādi tiks radīti arī atbilstīgi stimuli, lai nozares pārstāvji, regulatori un 
Komisija izstrādātu un ieviestu drošības standartus, izmantojot nozares izstrādātos 
pašregulējuma mehānismus.
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Grozījums Nr. 166
Angelika Niebler

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 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, 

svītrots
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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. de

Pamatojums

Vertikāli integrētu telekomunikāciju uzņēmumu funkcionālā nošķiršana izraisa plašu un 
nesamērīgu iejaukšanos uzņēmumu tiesībās. Šāds radikāls paņēmiens, lai nodrošinātu 
konkurenci, būtu vajadzīgs tikai tad, ja līdzšinējais piekļuves tirgus regulējums nebūtu 
iedarbīgs vai ja būtu draudi, ka tas varētu kļūt neiedarbīgs. Tomēr pat Komisija nav spējusi 
konstatēt, ka regulējums nebūtu iedarbīgs. Tieši otrādi — spēkā esošie noteikumi garantē 
konkurentiem pietiekamu piekļuvi tāda tīkla operatora infrastruktūrai, kuram ir būtiska tirgus 
spēja.

Grozījums Nr. 167
Erika Mann

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 

(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, iespējams, var uzlabot 
konkurenci vairākos konkrētajos tirgos, 
ievērojami samazinot diskrimināciju 
veicinošos faktorus un atvieglojot iespējas 
pārbaudīt un nostiprināt nediskriminējošas 
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noteikumu ievērošanu. Izņēmuma 
gadījumos tās izmantošanu var uzskatīt 
par 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.

attieksmes noteikumu ievērošanu. Lai 
novērstu konkurences traucēšanu iekšējā 
tirgū, ierosinājumus par funkcionālo 
nošķiršanu iepriekš ir jāapstiprina 
Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Funkcionālā nošķiršana dažās dalībvalstīs jau ir noticis fakts, un, kaut gan tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu piemērošana izņēmuma gadījumos ir laba doma, tomēr 2014. gadā, kad 
notiks pārskatīšana, tā ir atkārtoti jāizvērtē. Līdz tam ir labāk jāizprot, kādā veidā ar 
funkcionālo nošķiršanu var panākt lielāku konkurenci, vienlaikus ļaujot ieguldīt jaunā 
infrastruktūrā.
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Grozījums Nr. 168
Ivo Belet

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 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 

(43) Funkcionālo nošķiršanu, kad vertikāli 
integrētam operatoram pieprasa izveidot 
uzņēmējdarbības vienības, kuru darbība ir 
nošķirta, veic ar mērķi izņēmuma 
gadījumos, kad ar spēkā esošajiem 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem nav 
iespējams izpildīt Pamatdirektīvas 
8. pantā noteiktos mērķus, panākt pilnīgi 
līdzvērtīgu piekļuves produktu 
piedāvājumu visiem nākamā tirgus posma 
operatoriem, tostarp paša vertikāli integrētā 
operatora struktūrvienībām, kas darbojas 
nākamajā tirgus posmā. Tās izmantošanu 
var uzskatīt par pamatotu tiesiskās 
aizsardzības līdzekli, ja ir apstiprinājies, 
ka vairākos attiecīgajos tirgos vēl joprojām 
nav izdevies panākt faktiski 
nediskriminējošu attieksmi un ja ir mazas 
izredzes vai nav izredžu panākt 
infrastruktūras konkurenci pieņemamā 
laikā pēc tam, kad ir īstenots viens vai 
vairāki tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kuri 
iepriekš tika uzskatīti par piemērotiem 
atbilstoši Eiropas valsts pārvaldes iestāžu 
paraugpraksei attiecībā uz 
nediskriminējošu saistību izpildi un 
īstenošanu. Izvērtējot infrastruktūras 
konkurences iespējas, ir pilnībā jāņem 
vērā pašreizējā infrastruktūras 
konkurence atsevišķās ģeogrāfiskās zonās 
apgabalā, uz ko tiktu attiecināta 
funkcionālā nošķiršana, kā arī 
tehnoloģijas attīstība, kas ļāvusi 
infrastruktūras konkurencei pilnveidoties 
salīdzināmos apstākļos citviet. Turklāt 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 
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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.

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

Grozījums Nr. 169
Paul Rübig

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 
pamatotu tiesiskās aizsardzības līdzekli, ja
vairākos attiecīgajos tirgos vēl joprojām 

(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. Tās izmantošanu 
var uzskatīt par pamatotu tiesiskās 
aizsardzības līdzekli, ja ar to būtu 
iespējams panākt faktisku
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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.

nediskriminējošu attieksmi vairākos tirgos 
un ja ir mazas izredzas vai nav izredžu 
panākt efektīvu konkurenci pieņemamā 
laikā. 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 ar piekļuves tīklu 
saistītā konkrētā tirgus 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 valsts pārvaldes iestādēm vienkāršot 
attiecīgo noteikumu ievērošanas nostiprināšanu, regulatoriem jābūt iespējai šo pasākumu 
izmantot provizoriski (būtisku, ilgstošu nepilnību gadījumā), 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 „efektīvu” konkurenci, jo noteikta infrastruktūras konkurences pakāpe var 
pastāvēt, pat ja tā nav pietiekama, lai nodrošinātu reālus ierobežojumus (kā Apvienotajā 
Karalistē).
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Grozījums Nr. 170
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

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 
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 

(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 
pamatotu tiesiskās aizsardzības līdzekli, ja 
ar to būtu iespējams panākt faktisku
nediskriminējošu attieksmi vairākos tirgos 
un ja ir mazas izredzas vai nav izredžu 
panākt efektīvu konkurenci pieņemamā 
laikā. 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 
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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.

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 (būtisku, ilgstošu nepilnību gadījumā), 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 „efektīvu” konkurenci, jo noteikta infrastruktūras konkurences 
pakāpe var pastāvēt, pat ja tā nav pietiekama, lai nodrošinātu reālus ierobežojumus 
dominējošajam operatoram (kā Apvienotajā Karalistē).

Grozījums Nr. 171
Mary Honeyball

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 
ar to vairākos attiecīgajos tirgos varētu 
panākt faktisku nediskriminējošu attieksmi 
un ja ir mazas izredzas vai nav izredžu 
panākt efektīvu 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

Grozījums Nr. 172
Patrizia Toia

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 

(43) Funkcionālo nošķiršanu, kad vertikāli 
integrētam operatoram pieprasa izveidot 
uzņēmējdarbības vienības, kuru darbība ir 
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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 
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.

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 
pamatotu tiesiskās aizsardzības līdzekli, ja 
ar to būtu iespējams panākt faktisku
nediskriminējošu attieksmi vairākos tirgos 
un ja ir mazas izredzas vai nav izredžu 
panākt efektīvu konkurenci pieņemamā 
laikā. 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
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Pamatojums

Šajā pantā noteikto saskaņošanas pasākumu (pat, ja tie būtībā ir īstenošanas pasākumi) 
mērķis ir reglamentēt spektra pārvaldības pamataspektus. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt 
Komisijas īstenoto saskaņošanas rīcību, rūpīgi izvērtējot minēto pasākumu tehniskās 
īstenošanas un darbības iespējas un ietekmi, un šādu novērtējumu veic kompetentas 
starptautiskās tehniskās organizācijas, piemēram, CEPT (ECC un ETSI). Turklāt, 
pamatojoties uz „labāka regulējuma” principiem, Komisijas rīcībai ir jābūt pārredzamai, un 
Komisijai intensīvi jākonsultējas ar ieinteresētajiem tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 173
Rebecca Harms

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 
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 

(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 
pamatotu tiesiskās aizsardzības līdzekli, ja 
ar to būtu iespējams panākt faktisku
nediskriminējošu attieksmi vairākos tirgos 
un ja ir mazas izredzas vai nav izredžu 
panākt efektīvu konkurenci pieņemamā 
laikā. 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 
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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.

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 EEST iestādei un regulētajam operatoram 
vienkāršot attiecīgo noteikumu izpildi, regulatoriem jābūt iespējai šo pasākumu izmantot 
provizoriski (būtisku, ilgstošu nepilnību gadījumā), nevis tikai pēc tam, kad ilgstoši nav 
izdevies nostiprināt attiecīgo noteikumu izpildi.

Grozījums Nr. 174
Gunnar Hökmark

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 

(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 
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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 
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.

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 
pamatotu tiesiskās aizsardzības līdzekli, ja 
vairākos attiecīgajos tirgos ir šķēršļi panākt 
faktiski nediskriminējošu attieksmi un ja ir 
mazas izredzas vai nav izredžu panākt 
efektīvu jaunas infrastruktūras 
konkurenci pieņemamā laikā pēc tam, kad 
ir izmēģināts viens vai vairāki tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi, kurus iepriekš 
uzskatīja 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

Since functional separation can provide a mean to simplify enforcement for authorities and 
regulators, it should be possible for regulators to make use of this measure on a forward-
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looking basis (for serious enduring bottlenecks) and not only after there is longstanding 
failure of enforcement which means that remedies have been ineffective over an extended 
period (and this competition has failed to develop). It is important to refer to "effective" 
competition as some infrastructure competition could exist without being sufficient to provide 
an effective constraint on the dominant operator.

Grozījums Nr. 175
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Funkcionālās nošķiršanas īstenošana 
nedrīkst traucēt piemērotu mehānismu 
izveidi dažādu nošķirto uzņēmējdarbības 
vienību koordinācijai, lai nodrošinātu to, 
ka tiek aizsargātas mātesuzņēmuma 
ekonomiskās un pārvaldības uzraudzības 
tiesības.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Vertikāli integrētu telekomunikāciju uzņēmumu funkcionālā nošķiršana izraisa plašu un 
nesamērīgu iejaukšanos uzņēmumu tiesībās. Šāds radikāls paņēmiens, lai nodrošinātu 
konkurenci, būtu vajadzīgs tikai tad, ja līdzšinējais piekļuves tirgus regulējums nebūtu 
iedarbīgs vai ja būtu draudi, ka tas varētu kļūt neiedarbīgs. Tomēr pat Komisija nav spējusi 
konstatēt, ka regulējums nebūtu iedarbīgs. Tieši otrādi — spēkā esošie noteikumi garantē 
konkurentiem pietiekamu piekļuvi tāda tīkla operatora infrastruktūrai, kuram ir būtiska tirgus 
spēja.

Grozījums Nr. 176
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Ja vertikāli integrēts uzņēmums 
nolemj nodot ievērojamu daļu vietējā 
piekļuves tīkla aktīvu vai visus minētos 

svītrots
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aktīvus atsevišķai uzņēmējdarbības 
vienībai, kam ir cits īpašnieks, vai izveidot 
atsevišķu uzņēmējdarbības vienību, kas 
darbojas ar piekļuves produktiem, valsts 
pārvaldes iestādei ir jānovērtē plānotā 
darījuma ietekme uz visiem pašreizējiem 
pienākumiem, kas regulēšanas 
vajadzībām uzlikti vertikāli integrētam 
operatoram, lai nodrošinātu jaunās 
kārtības atbilstību Direktīvai 2002/18/EK 
(Piekļuves direktīva) un 
Direktīvai 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva). Attiecīgajai valsts 
pārvaldes iestādei ir jāveic jauna to tirgu 
analīze, kurā darbojas nošķirtā 
uzņēmējdarbības vienība, un attiecīgi 
jāuzliek, jāsaglabā, jāmaina vai jāanulē 
minētie pienākumi. Šajā nolūkā valsts 
pārvaldes iestādei ir jābūt iespējai 
pieprasīt informāciju no uzņēmuma.

Or. de

Pamatojums

Tīklu brīvprātīgu pārdošanu nevajadzētu tiesiski reglamentēt. Jebkāda iespējama ietekme uz 
konkurenci ir jāizskata, ņemot vērā spēkā esošos valsts un Eiropas konkurences noteikumus. 
Šobrīd Komisijas priekšlikums jānoraida.

Grozījums Nr. 177
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45a) Pakalpojumu sniedzēju atlase un 
priekšatlase ir nozīmīgi aspekti, uz kuriem 
pamatojas līdz šim sasniegtais 
konkurences līmenis, un tādēļ arī 
turpmāk galalietotājiem ir jābūt šai 
iespējai, pamatojoties uz tehnoloģijas 
neitralitātes principu. Noteikums par 
pilnvaru piešķiršanu, lai uzliktu 
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pienākumu, ir svītrots no Direktīvas 
2002/22/EK teksta, un ar to papildina 
Direktīvas 2002/19/EK tekstu, lai 
nodrošinātu konsekvenci.

Or. de

Pamatojums

Faktiski, ja pakalpojumu sniedzēju atlase un priekšatlase juridisku apsvērumu dēļ obligāti ir 
jāpārtrauc kaut vai tikai uz noteiktu laiku, tas izraisītu neatgriezeniskus un neizdevīgus 
konkurences apstākļus, un tas savukārt nozīmē, ka ievērojami samazināsies konkurentu 
ieguldījumi infrastruktūrā un ka tiks demontēta tāda infrastruktūra, kurā ieguldījumi jau tika 
veikti.

Grozījums Nr. 178
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Kaut gan zināmos apstākļos valsts 
pārvaldes iestādei ir lietderīgi uzlikt 
pienākumus operatoriem, kuriem nav 
būtiskas ietekmes tirgū, lai izpildītu tādus 
mērķus kā pakalpojumu savstarpēja 
savienojamība un savietojamība, tomēr ir 
jānodrošina tas, ka šādus pienākumus 
uzliek saskaņā ar tiesisko regulējumu un jo 
īpaši ar tajā paredzētajām paziņošanas 
procedūrām.

(46) Kaut gan zināmos apstākļos valsts 
pārvaldes iestādei ir lietderīgi uzlikt 
pienākumus operatoriem, kuriem nav 
būtiskas ietekmes tirgū, lai izpildītu tādus 
mērķus kā pakalpojumu savstarpēja 
savienojamība un savietojamība, lai 
sekmētu efektivitāti, ilgtspējīgu 
konkurenci un lai galalietotāji gūtu 
maksimālu labumu, tomēr ir jānodrošina 
tas, ka šādus pienākumus uzliek saskaņā ar 
tiesisko regulējumu un jo īpaši ar tajā 
paredzētajām paziņošanas procedūrām.

Or. en

Pamatojums

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices. There is no justification for access operators to charge any differently to other 
similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 



AM\725135LV.doc 87/105 PE407.629v01-00

LV

competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Grozījums Nr. 179
Gabriele Albertini

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas pasākumus, ņemot vērā 
vajadzību pielāgot tirgus un tehnoloģiju 
attīstībai I pielikumā izklāstītos 
nosacījumus par piekļuvi ciparu televīzijas 
un radio pakalpojumiem. Tas pats attiecas 
arī uz II pielikumā iekļauto obligāto 
kritēriju sarakstu, kas ir jāpublisko, lai 
izpildītu noteikumu par pārredzamību. 

(47) Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas pasākumus, ņemot vērā 
vajadzību pielāgot tirgus un tehnoloģiju 
attīstībai I pielikumā izklāstītos 
nosacījumus par piekļuvi ciparu televīzijas 
un radio pakalpojumiem. Tas pats attiecas
arī uz II pielikumā iekļauto obligāto 
kritēriju sarakstu, kas ir jāpublisko, lai 
izpildītu noteikumu par pārredzamību. 
Turklāt Komisijai ir jābūt pilnvarām 
pieprasīt, lai pakalpojumu sniedzēji, kuri 
pārvalda galalietotāju piekļuvi, piedāvā 
vairumtirdzniecībā starpsavienojumu 
pakalpojumus, lai galalietotājiem 
nodrošinātu pilnīgas priekšrocības, ko 
sniedz uzziņu dienestu konkurence. 
Šādiem dienestiem ir būtiska nozīme 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
izmantošanā, un jo īpaši svarīgi tie ir 
vecāka gadagājuma lietotājiem un 
lietotājiem-invalīdiem. Pakalpojumu 
vairumtirdzniecības pasākumus ir īpaši 
vēlams īstenot tad, ja tie sekmētu 
universālo pakalpojumu sniegšanas 
noteikumu atcelšanu mazumtirdzniecībā 
un ja būtu iespējama pāreja uz pilnīgas 
konkurences apstākļiem.

Or. en

Pamatojums

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
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retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Grozījums Nr. 180
Stefano Zappalà

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas pasākumus, ņemot vērā 
vajadzību pielāgot tirgus un tehnoloģiju 
attīstībai I pielikumā izklāstītos 
nosacījumus par piekļuvi ciparu televīzijas 
un radio pakalpojumiem. Tas pats attiecas 
arī uz II pielikumā iekļauto obligāto 
kritēriju sarakstu, kas ir jāpublisko, lai 
izpildītu noteikumu par pārredzamību. 

(47) Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas pasākumus, ņemot vērā 
vajadzību pielāgot tirgus un tehnoloģiju 
attīstībai I pielikumā izklāstītos 
nosacījumus par piekļuvi ciparu televīzijas 
un radio pakalpojumiem. Tas pats attiecas 
arī uz II pielikumā iekļauto obligāto 
kritēriju sarakstu, kas ir jāpublisko, lai 
izpildītu noteikumu par pārredzamību. 
Turklāt Komisijai ir jābūt pilnvarām 
pieprasīt, lai pakalpojumu sniedzēji, kuri 
pārvalda galalietotāju piekļuvi, piedāvā 
vairumtirdzniecībā starpsavienojumu 
pakalpojumus, lai galalietotājiem 
nodrošinātu pilnīgas priekšrocības, ko 
sniedz uzziņu dienestu konkurence. 
Šādiem dienestiem ir būtiska nozīme 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
izmantošanā, un jo īpaši svarīgi tie ir 
vecāka gadagājuma lietotājiem un 
lietotājiem-invalīdiem. Pakalpojumu 
vairumtirdzniecības pasākumus ir īpaši 
vēlams īstenot tad, ja tie sekmētu 
universālo pakalpojumu sniegšanas 
noteikumu atcelšanu mazumtirdzniecībā 
un ja būtu iespējama pāreja uz pilnīgas 
konkurences apstākļiem.

Or. en
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Pamatojums

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Grozījums Nr. 181
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas pasākumus, ņemot vērā 
vajadzību pielāgot tirgus un tehnoloģiju 
attīstībai I pielikumā izklāstītos 
nosacījumus par piekļuvi ciparu televīzijas 
un radio pakalpojumiem. Tas pats attiecas 
arī uz II pielikumā iekļauto obligāto 
kritēriju sarakstu, kas ir jāpublisko, lai 
izpildītu noteikumu par pārredzamību.

(47) Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas pasākumus, ņemot vērā 
vajadzību pielāgot tirgus un tehnoloģiju 
attīstībai I pielikumā izklāstītos 
nosacījumus par piekļuvi ciparu televīzijas 
un radio pakalpojumiem. Tas pats attiecas 
arī uz II pielikumā iekļauto obligāto 
kritēriju sarakstu, kas ir jāpublisko, lai 
izpildītu noteikumu par pārredzamību. 
Turklāt Komisijai var būt pilnvaras 
pieprasīt, lai pakalpojumu sniedzēji, kuri 
pārvalda galalietotāju piekļuvi, piedāvā 
vairumtirdzniecībā starpsavienojumu 
pakalpojumus, lai galalietotājiem 
nodrošinātu pilnīgas priekšrocības, ko 
sniedz uzziņu dienestu konkurence. 
Šādiem dienestiem ir būtiska nozīme 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
izmantošanā, un jo īpaši svarīgi tie ir 
vecāka gadagājuma lietotājiem un 
lietotājiem-invalīdiem. 

Or. en

Pamatojums

Pašlaik neregulētas piekļuves operatori prasa ārkārtīgi augstas cenas par uzziņu 
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pakalpojumu zvanu pieslēgumiem, kā arī nedod uzziņu pakalpojumu sniedzējiem iespēju 
noteikt pašiem savas mazumtirdzniecības cenas. Šīs problēmas ir jārisina, lai galalietotāji 
gūtu pilnīgas priekšrocības, ko sniedz uzziņu dienestu konkurence un lai attiecībā uz uzziņu 
dienestiem varētu atcelt regulētos mazumtirdzniecības vispārējos pakalpojumus.

Grozījums Nr. 182
Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47a) Ja ir nepieciešams pieņemt tādus 
saskaņošanas pasākumus, lai īstenotu 
Kopienas elektronisko sakaru un 
radiofrekvenču spektra politiku, kas 
pārsniedz tehniskos īstenošanas 
pasākumus, Komisija iesniedz tiesību aktu 
priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz pasākumiem, kas reglamentējošos noteikumus papildina ar jauniem būtiskiem 
priekšlikumiem, ir jāizmanto tiesību akta priekšlikums. Tikai uz nebūtiskiem elementiem var 
attiekties komitoloģijas procedūra.

Grozījums Nr. 183
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47a) Ja ir nepieciešams pieņemt tādus 
saskaņošanas pasākumus, lai īstenotu 
Kopienas elektronisko sakaru un 
radiofrekvenču spektra politiku, kas 
pārsniedz tehniskos īstenošanas 
pasākumus, Komisija iesniedz tiesību aktu 
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priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, lai nodrošinātu juridisko konsekvenci ar Lēmumu 1999/468/EK, 7.a apsvērumu un 
1. panta 2. punktu: attiecībā uz pasākumiem, kas reglamentējošos noteikumus papildina ar 
jauniem būtiskiem priekšlikumiem, ir jāizmanto tiesību akta priekšlikums. Tikai uz 
nebūtiskiem elementiem var attiekties komitoloģijas procedūra.

Grozījums Nr. 184
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47a) Ja ir nepieciešams pieņemt tādus 
saskaņošanas pasākumus, lai īstenotu 
Kopienas elektronisko sakaru un 
radiofrekvenču spektra politiku, kas 
pārsniedz tehniskos īstenošanas 
pasākumus, Komisija iesniedz tiesību aktu 
priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, lai nodrošinātu juridisko konsekvenci ar Lēmumu 1999/468/EK, 7.a apsvērumu un 
1. panta 2. punktu:  attiecībā uz pasākumiem, kas reglamentējošos noteikumus papildina ar 
jauniem būtiskiem priekšlikumiem, ir jāizmanto tiesību akta priekšlikums. Tikai uz 
nebūtiskiem elementiem var attiekties komitoloģijas procedūra.
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Grozījums Nr. 185
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Ieviešot pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes prasības attiecībā uz 
lēmumiem par piešķīrumiem un 
sadalījumu, vienlaikus nodrošinot lielākas 
iespējas nodot tiesības uzņēmumu starpā, 
ir jāpalielina brīvība un līdzekļi izplatīt 
elektroniskus paziņojumus un nodrošināt 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumus sabiedrībai, tādā veidā 
veicinot arī vispārējo interešu mērķu 
sasniegšanu. Tāpēc konkrētus vispārējo 
interešu pienākumus, kas apraides 
organizācijām uzlikti attiecībā uz 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu izplatīšanu, lielā mērā 
varētu sasniegt, nepiešķirot individuālas 
radiofrekvenču spektra izmantošanas 
tiesības. Īpašu kritēriju izmantošana 
radiofrekvenču spektru piešķiršanai 
apraides organizācijām ir jāuzskata par 
pamatotu tikai tad, ja tā ir būtiska, lai 
sasniegtu konkrētu vispārējo interešu 
mērķi, kas noteikts valsts tiesību aktos. 
Procedūrām, kas saistītas ar vispārējo 
interešu mērķu sasniegšanu, jebkuros 
apstākļos ir jābūt pārredzamām, 
objektīvām, samērīgām un 
nediskriminējošām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt 21. un 22. apsvēruma grozījumu pamatojumu.
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Grozījums Nr. 186
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Ieviešot pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes prasības attiecībā uz 
lēmumiem par piešķīrumiem un 
sadalījumu, vienlaikus nodrošinot lielākas 
iespējas nodot tiesības uzņēmumu starpā, 
ir jāpalielina brīvība un līdzekļi izplatīt 
elektroniskus paziņojumus un nodrošināt 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumus sabiedrībai, tādā veidā 
veicinot arī vispārējo interešu mērķu 
sasniegšanu. Tāpēc konkrētus vispārējo 
interešu pienākumus, kas apraides 
organizācijām uzlikti attiecībā uz 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu izplatīšanu, lielā mērā 
varētu sasniegt, nepiešķirot individuālas 
radiofrekvenču spektra izmantošanas 
tiesības. Īpašu kritēriju izmantošana 
radiofrekvenču spektru piešķiršanai 
apraides organizācijām ir jāuzskata par 
pamatotu tikai tad, ja tā ir būtiska, lai 
sasniegtu konkrētu vispārējo interešu 
mērķi, kas noteikts valsts tiesību aktos. 
Procedūrām, kas saistītas ar vispārējo 
interešu mērķu sasniegšanu, jebkuros 
apstākļos ir jābūt pārredzamām, 
objektīvām, samērīgām un 
nediskriminējošām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm bez jebkādiem ierobežojumiem ir jālemj par būtiskiem izņēmumiem attiecībā 
kultūras jomu.
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Grozījums Nr. 187
Dominique Vlasto

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

Pamatojums

Dalībvalstīm joprojām jābūt iespējai saglabāt vai ieviest sistēmas gadījumos, kad pienākumu 
maksāt izmantošanas nodevu aizstāj ar pienākumu pildīt īpašus vispārēju interešu mērķus. 
Šādas sistēmas jau ir zināmas attiecībā uz virszemes apraides frekvencēm, ja tās izmanto 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma mērķu īstenošanai.

Grozījums Nr. 188
Anne Laperrouze

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 ir jāsaglabā iespēja veikt un īstenot pasākumus, ar kuriem pienākumu maksāt 
par spektra izmantošanu var aizstāt ar pienākumu pildīt vispārējo interešu mērķus. Šādus 
pasākumus, kas ļauj panākt plašsaziņas līdzekļu plurālisma mērķi, parasti īsteno tad, ja runa 
ir par virszemes apraides frekvencēm.
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Grozījums Nr. 189
Rebecca Harms

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 joprojām jābūt iespējai saglabāt vai ieviest sistēmas gadījumos, kad pienākumu 
maksāt izmantošanas nodevu aizstāj ar pienākumu pildīt īpašus vispārēju interešu mērķus. 
Šādas sistēmas jau ir zināmas attiecībā uz virszemes apraides frekvencēm, ja tās izmanto 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma mērķu īstenošanai.

Grozījums Nr. 190
Robert Goebbels

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

Pamatojums

Šo koncepciju būs grūti īstenot, piemēram, atbilstoši tai satelītšķīvju īpašniekiem būs tie 
jāreģistrē, tādējādi liekot ievadīt un uzturēt miljoniem reģistrācijas datu. Tas nodarītu lielu 
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kaitējumu patērētājiem (galalietotājiem) ES.

Grozījums Nr. 191
Erna Hennicot-Schoepges

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

Pamatojums

This concept could lead to charges being imposed for all satellite transmissions:  downlink 
and uplink. It contradicts principles prevailing in the EU single market of license exemption, 
free reception, and the elimination of obstacles for satellite dishes to receive cross-border 
services.
This concept will be difficult to implement, will force holders of satellite dishes to register 
them and will lead to burdensome administration.
It should be possible for Member States to maintain or introduce a system where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to meet general interest objectives, 
as is commonplace for terrestrial broadcasting frequencies.

Grozījums Nr. 192
Mary Honeyball

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
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Or. en

Grozījums Nr. 193
Catherine Trautmann

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.

(50) Ikvienam pilnīgam vai daļējam 
atbrīvojumam no pienākuma maksāt 
nodevas vai maksājumus, kas paredzēti par 
spektra izmantošanu, ir jābūt objektīvam, 
pārredzamam un pamatotam uz pārējiem 
valsts tiesību aktos noteiktajiem vispārējo 
interešu pienākumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir iekļauts I. Guardans 8. grozījums. Dalībvalstīm joprojām jābūt iespējai saglabāt vai ieviest 
sistēmas gadījumos, kad pienākumu maksāt izmantošanas nodevu aizstāj ar pienākumu pildīt 
vispārēju interešu mērķus. Šādas sistēmas jau ir zināmas attiecībā uz virszemes frekvencēm, 
ja tās izmanto plašsaziņas līdzekļu plurālisma mērķu īstenošanai.

Grozījums Nr. 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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.

(50) Ikvienam pilnīgam vai daļējam 
atbrīvojumam no pienākuma maksāt 
nodevas vai maksājumus, kas paredzēti par 
spektra izmantošanu, ir jābūt objektīvam, 
pārredzamam un pamatotam uz pārējiem 
valsts tiesību aktos noteiktajiem vispārējo 
interešu pienākumiem.

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstīm joprojām jābūt iespējai saglabāt vai ieviest sistēmas gadījumos, kad pienākumu 
maksāt izmantošanas nodevu aizstāj ar pienākumu pildīt īpašus vispārēju interešu mērķus.
Šādas sistēmas jau zināmas attiecībā uz virszemes apraides frekvencēm, ja tās izmanto 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma mērķu īstenošanai.

Grozījums Nr. 195
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Ir jānosaka netirgojamu individuālo 
izmantošanas tiesību derīguma termiņš, 
ņemot vērā to, ka tās ierobežo brīvu 
piekļuvi radiofrekvencēm. Ja izmantošanas 
tiesībās ir iekļauts noteikums par to 
termiņa pagarināšanu, dalībvalstīm 
vispirms ir jāveic pārskatīšana, kura ietver 
sabiedrisko apspriešanu, ņemot vērā tirgus, 
pārklājuma un tehnoloģiju attīstību. Ņemot 
vērā to, ka spektrs ir ierobežots resurss, ir 
regulāri jāpārskata uzņēmumiem 
piešķirtās individuālās tiesības. Veicot 
minēto pārskatīšanu, dalībvalstīm ir 
jāpanāk līdzsvars starp tiesību turētāju 
interesēm un vajadzību veicināt 
radiofrekvenču spektra tirdzniecības 
ieviešanu, kā arī spektra elastīgāku 
izmantošanu, iespējami vairāk izsniedzot 
vispārējas atļaujas.

(51) Ir jānosaka netirgojamu individuālo 
izmantošanas tiesību derīguma termiņš, 
ņemot vērā to, ka tās ierobežo brīvu 
piekļuvi radiofrekvencēm. Ja izmantošanas 
tiesībās ir iekļauts noteikums par to 
termiņa pagarināšanu, dalībvalstīm 
vispirms ir jāveic pārskatīšana, kura ietver 
sabiedrisko apspriešanu, ņemot vērā tirgus, 
pārklājuma un tehnoloģiju attīstību. Veicot 
minēto pārskatīšanu, dalībvalstīm ir 
jāpanāk līdzsvars starp tiesību turētāju un 
patērētāju interesēm (ņemot vērā veiktos 
ieguldījumus, iespējamos ieguldījumus un 
jauninājumus un nepieciešamību 
nodrošināt skaidrību uzņēmējdarbībā) 
vajadzību veicināt radiofrekvenču spektra 
tirdzniecības ieviešanu, kā arī spektra 
elastīgāku izmantošanu, iespējami vairāk 
izsniedzot vispārējas atļaujas.

Or. en

Pamatojums

The review of existing rights for the use of radio spectrum must:

- take account of the business models of certain sectors of the communications industry, 
for example satellite operators; and

- encourage investment and innovation in such sectors for the benefit of European 
industry.
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For example, several years of design and construction time are invested in a satellite system.
After launch, a satellite has an expected lifetime of 15-20 years. To ensure business certainty, 
investment and innovation it is vital that there is a legitimate expectation of renewal of 
authorisation for that period.

Grozījums Nr. 196
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57a) Veicot šajā direktīvā noteiktās 
darbības, jāņem vērā starptautisko un 
reģionālo organizāciju (piemēram, 
Starptautiskās Telekomunikāciju 
savienības (ITU) un Eiropas Pasta un 
telekomunikāciju administrāciju 
konferences (CEPT)) darbs attiecībā uz 
radiofrekvenču pārvaldību, lai visā 
Kopienā nodrošinātu radiofrekvenču 
spektra efektīvu pārvaldību un tā 
izmantošanas saskaņošanu. Dalībvalstis 
un Komisija, īstenojot šo direktīvu, atzīst 
dalībvalstu noslēgto starptautisko 
nolīgumu saturu saskaņā ar ITU 
noteikumiem par radiosakariem.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst nenovērtēt ITU nozīmi starptautiski saistošu noteikumu izstrādē, lai nodrošinātu 
efektīvu spektra un orbītas izmantošanu, pamatojoties uz efektīvu, racionālu un lietderīgu 
lietojumu. Lai nodrošinātu efektīvu frekvenču spektra izmantošanu, ir būtiski, lai operatori 
ievērotu reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas un saskaņošanas kārtību un paļaujas uz to 
atbilstoši Starptautiskās Telekomunikāciju savienības saistošajiem noteikumiem, tādējādi 
panākot tīkla vai sistēmas veiksmīgu saskaņošanu un izmantošanu.
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Grozījums Nr. 197
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58a) Komisijai sadarbībā ar BERT 
jāuzrauga ar infrastruktūras konkurenci 
saistītās norises elektronisko sakaru 
nozarē. Komisijai 2014. gada janvārī 
jāpārskata nozares ex-ante regulējums, lai 
izvērtētu iespēju pakāpeniski atcelt gan šo 
regulējumu, gan domu par tā 
saglabāšanu dalībvalstīs un vietējos 
tirgos, kuros infrastruktūras konkurence 
vēl nebūs iespējama.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Pamatdirektīvas, Piekļuves direktīvas 
un Atļauju izsniegšanas direktīvas 
īstenošanai vajadzīgie pasākumi ir 
jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 
28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko 
nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 
pilnvaru īstenošanas kārtību.

(59) Pamatdirektīvas, Piekļuves direktīvas 
un Atļauju izsniegšanas direktīvas 
īstenošanai vajadzīgie pasākumi ir 
jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 
28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko 
nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 
pilnvaru īstenošanas kārtību. Tos 
pasākumus, kuriem var būt negatīva 
ietekme uz dalībvalstu noteiktajiem 
kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas 
mērķiem, Eiropas Komisijai nevajadzētu 
veikt kā īstenošanas pasākumus.

Or. en
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Pamatojums

Ierosinātajam nodrošinājumam ir būtiska nozīme attiecībā uz Eiropas Komisijai piešķirtajām 
paplašinātajām izpildes pilnvarām.

Grozījums Nr. 199
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Pamatdirektīvas, Piekļuves direktīvas 
un Atļauju izsniegšanas direktīvas 
īstenošanai vajadzīgie pasākumi ir 
jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 
28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko 
nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 
pilnvaru īstenošanas kārtību.

(59) Pamatdirektīvas, Piekļuves direktīvas 
un Atļauju izsniegšanas direktīvas 
īstenošanai vajadzīgie pasākumi ir 
jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 
28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko 
nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 
pilnvaru īstenošanas kārtību. Tos
pasākumus, kuriem var būt negatīva 
ietekme uz dalībvalstu noteiktajiem 
kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas 
mērķiem, Eiropas Komisijai nevajadzētu 
veikt kā īstenošanas pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 200
Angelika Niebler

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 

svītrots
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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,

Or. de

Pamatojums

Pamatnostādņu izdošanas pilnvaras, pamatojoties uz regulatīvo kontroles procedūru, kā to 
ierosina Komisija, būtiski ierobežo Eiropas Parlamenta tiesības, un tādēļ šis Komisijas 
ierosinājums ir jānoraida.

Grozījums Nr. 201
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Jo īpaši ir jāpiešķir pilnvaras (60) Jo īpaši ir jāpiešķir pilnvaras 
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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, 

Komisijai pieņemt īstenošanas pasākumus 
attiecībā uz paziņojumiem saskaņā ar 
Pamatdirektīvas 7. pantu; harmonizāciju 
numerācijas jomā, kā arī ar tīklu un 
pakalpojumu drošību saistītos jautājumos; 
vairāku valstu tirgu noteikšanu; standartu 
ieviešanu; tiesiskā regulējuma noteikumu 
saskaņotu piemērošanu. 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. Ņemot 
vērā to, ka noteiktās ārkārtas situācijās 
regulatīvā kontroles procedūra parastos 
termiņos var aizkavēt īstenošanas 
pasākumu savlaicīgu pieņemšanu, 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai ir jārīkojas ātri, lai nodrošinātu 
šo pasākumu savlaicīgu pieņemšanu.

Or. en

Pamatojums

Par saskaņošanas pasākumiem, kas reglamentējošos noteikumus papildina ar jauniem 
būtiskiem priekšlikumiem, ir jālemj, pamatojoties uz tiesību akta priekšlikumu. Tikai uz 
nebūtiskiem elementiem var attiekties komitoloģijas procedūra.
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Grozījums Nr. 202
Patrizia Toia

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. Arī Pamatdirektīvā un 
atļauju izsniegšanas direktīvās Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras saskaņot Eiropas 
mēroga pakalpojumu, piemēram, globālo 
telekomunikāciju pakalpojumu, 
regulējumu,

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 60. apsvērumā minētas Komisijai piešķiramās pilnvaras. Tur minēta arī pilnvara 
saskaņot tiesiskā regulējuma noteikumu piemērošanu.  Eiropas mēroga pakalpojumiem jābūt 
pirmajiem, attiecībā uz kuriem saskaņoti piemēros šādus noteikumus. Globālie 
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telekomunikāciju pakalpojumi, kas savieno starptautisku uzņēmumu birojus dažādās Eiropas 
valstīs un bieži vien arī dažādos kontinentos, ir vislabākais piemērs Eiropas mēroga 
pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem Komisijai ir jāsaskaņo valsts normatīvie akti.


	725135lv.doc

