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Grozījums Nr. 203
Patrizia Toia

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants — 1. punkts
Direktīva 2002/21/EK
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ar šo direktīvu izveido elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu, elektronisko 
komunikāciju tīklu, saistītu iekārtu un 
saistītu pakalpojumu, kā arī konkrētu, ar 
termināliekārtām saistītu aspektu saskaņotu 
regulējumu, lai atvieglotu piekļuvi 
invalīdiem un veicinātu elektronisko 
telekomunikāciju izmantošanu mazāk 
priviliģēto lietotāju vidū. Tā nosaka valsts 
pārvaldes iestāžu uzdevumus un izveido 
procedūru kopumu, lai nodrošinātu 
saskaņotu reglamentējošo noteikumu 
piemērošanu visā Kopienā.

Or. it

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt dažādos termināliekārtu aspektus, kuri var nodrošināt visu 
telekomunikāciju pakalpojumu pieejamību.

Grozījums Nr. 204
Silvia-Adriana Ţicău

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/21/EK
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo direktīvu izveido elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu, elektronisko 
komunikāciju tīklu, saistītu iekārtu un 

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

saistītu pakalpojumu, kā arī konkrētu, ar 
termināliekārtām saistītu aspektu saskaņotu 
regulējumu, arī invalīdu piekļuvi 
termināliekārtām. Tā nosaka valsts 
pārvaldes iestāžu uzdevumus un izveido 
procedūru kopumu, lai nodrošinātu 
saskaņotu reglamentējošo noteikumu 
piemērošanu visā Kopienā.

Or. ro

Pamatojums

Termināliekārtu pieejamība ir svarīga, lai nodrošinātu, ka invalīdi var izmantot informācijas 
sabiedrības piedāvātos pakalpojumus.

Grozījums Nr. 205
Fiona Hall

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/21/EK
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 206
Patrizia Toia

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) 1. pantā iekļauj šādu punktu:
1.a) Saskaņotam tiesiskajam 
regulējumam ir jāveicina patērētāju 
aizsardzība elektronisko komunikāciju 
nozarē, līdztekus tarifu pārredzamībai un 
pakalpojumu kvalitātei nodrošinot pareizu 
un vispusīgu visa veida informāciju, 
izmantojot visus pieejamos līdzekļus. 
Jāatzīst arī patērētāju apvienību nozīme 
sabiedrības viedokļa apzināšanā un 
jānodrošina, lai atbildīgajām iestādēm vai 
privātpersonām tiktu piešķirti 
nepieciešamie līdzekļi iespējamo 
manipulāciju novēršanai, un jārīkojas cik 
vien efektīvi nepieciešams pret jebkuru 
krāpšanu elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu jomā.

Or. it

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir uzsvērt patērētāju aizsardzības nepieciešamību.

Grozījums Nr. 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – -2. punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-2.) 2. panta a) punktu aizstāj šādi:
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„a) „elektronisko komunikāciju tīkli” ir 
pārraides sistēmas un, attiecīgos 
gadījumos, komutācijas un maršrutēšanas 
iekārtas un citi resursi, kas ļauj pārraidīt 
signālus, izmantojot vadus, radioviļņus, 
optiskos vai citus elektromagnētiskos 
līdzekļus, ieskaitot satelītu tīklus, fiksētos 
(ķēžu un pakešu komutācijas, ieskaitot 
Internetu) un mobilos zemes sakaru tīklus 
un elektrības kabeļu sistēmas tiktāl, 
kamēr tos izmanto, lai raidītu signālus, 
tīklus, ko izmanto radio un televīzijas 
apraidei, un kabeļtelevīzijas tīklus 
neatkarīgi no raidītās informācijas 
veida;”

Or. xm

Pamatojums

Definīcijas precizējums, jo tas ietekmē elektronisko komunikāciju tīklus vairāk nekā publiskos 
komunikāciju tīklus.

Grozījums Nr. 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „vairāku valstu tirgi” ir tirgi, kas aptver 
Kopienu vai ievērojamu tās daļu, kura
atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī;

b) „vairāku valstu tirgi” ir tirgi, kas 
saskaņā ar 15. panta 4. punktu aptver 
Kopienu vai ievērojamu tās daļu;

Or. es

Pamatojums

Ir jāsaglabā atsauce uz 15. panta 4. punktu, jo tajā ir noteikts, kā tiek noteikti vairāku valstu 
tirgi.



AM\725136LV.doc 7/98 PE407.630v01-00

                             Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „publiskais komunikāciju tīkls” ir 
elektronisko komunikāciju tīkls, ko pilnībā 
vai galvenokārt izmanto, lai nodrošinātu 
publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus, kuri atbalsta 
informāciju pārraidīšanu starp tīkla 
pieslēguma punktiem, šī definīcija aptver 
arī tīkla pasīvos elementus;

d) „publiskais komunikāciju tīkls” ir 
elektronisko komunikāciju tīkls, ko pilnībā 
vai galvenokārt izmanto, lai nodrošinātu 
publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus, kuri atbalsta 
informāciju pārraidīšanu starp tīkla 
pieslēguma punktiem;

Or. es

Pamatojums

Jānodrošina saskaņa, jo šie elementi ir iekļauti elektronisko komunikāciju tīkla definīcijā 
(2. panta a) punktā).

Grozījums Nr. 210
Nikolaos Vakalis

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „saistītās iekārtas” ir iekārtas un 
aprīkojums, kas saistīts ar elektronisko 
komunikāciju tīklu un/vai ar elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu un kas pieļauj 
un/vai atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu 
ar minētā tīkla un/vai pakalpojuma 
palīdzību, vai kam ir minētajām darbībām 
vajadzīgais potenciāls; tās ietver numuru 
vai adrešu translācijas sistēmas, nosacītās 
piekļuves sistēmas un elektroniskos 

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

programmu ceļvežus, kā arī fizisko 
infrastruktūru, piemēram, kabeļu 
kanalizāciju, un arī cita veida valsts un 
privāto infrastruktūru, tādu kā ūdens, 
notekūdeņu, gāzes un elektrības vadus,
stabus, ārtelpu sadales punktus un ēkas;

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu infrastruktūru, veicinot kanālu pieejamību, mākslīgi jāaprobežojas ar 
telekomunikāciju operatoru kanāliem, bet ir jāparedz visi iespējamie kanāli. Jo vairāk kanālu 
ir pieejami, jo lielākas iespējas ilgtspējīgai konkurencei trešās puses kanālu paplašināšanas 
dēļ. Jaunās paaudzes pakalpojumi neatteiksies no esošajiem vara vadiem; tiks izveidota 
pilnīgi jauna infrastruktūra, kuras vājā vieta ir fiziskie kanāli, pa kuriem tiks izvērsti sakari.

Grozījums Nr. 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es



AM\725136LV.doc 9/98 PE407.630v01-00

                             Ārējais tulkojums LV

Pamatojums

Mērķis ir paplašināt definīcijas darbības jomu, iekļaujot papildu saistīto iekārtu piemērus. 

Formulējumam jābūt arī saskaņotam ar 2007. gada direktīvas projekta par piekļuvi 
elektroniskajiem komunikāciju tīkliem un saistītām iekārtām 12. panta i) punktu.

Grozījums Nr. 212
Stefano Zappalà

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Rēķinu sagatavošanas un norēķinu veikšanas pakalpojumi, kā arī piekļuve abonentu 
datubāzēm ir svarīgas iespējas, kuras telekomunikāciju operatoram, kontrolējot piekļuvi 
galalietotājiem, ir jānodrošina uzziņu pakalpojumu sniedzējiem, lai saskaņā ar Konkurences 
direktīvu (5. pants) būtu izpildīts noteikums par konkurējošu uzziņu dienestu pakalpojumiem. 
Piekļuve abonentu datubāzēm ir īpaši norādīta Universālo pakalpojumu direktīvas 25. panta 
2. punktā.
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Grozījums Nr. 213
Gabriele Albertini

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Rēķinu sagatavošanas un norēķinu veikšanas pakalpojumi, kā arī piekļuve abonentu 
datubāzēm ir svarīgas iespējas, kuras telekomunikāciju operatoram, kontrolējot piekļuvi 
galalietotājiem, ir jānodrošina uzziņu pakalpojumu sniedzējiem, lai saskaņā ar Konkurences 
direktīvu (5. pants) būtu izpildīts noteikums par konkurējošu uzziņu dienestu pakalpojumiem. 
Piekļuve abonentu datubāzēm ir īpaši norādīta Universālo pakalpojumu direktīvas 25. panta 
2. punktā.
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Grozījums Nr. 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Rēķinu sagatavošanas un norēķinu veikšanas pakalpojumi, kā arī piekļuve abonentu 
datubāzēm ir svarīgas iespējas, kuras telekomunikāciju operators, kontrolējot piekļuvi 
galalietotājiem, ir jānodrošina uzziņu pakalpojumu sniedzējiem, lai saskaņā ar Konkurences 
direktīvu (5. pants) būtu izpildīts noteikums par konkurējošu uzziņu dienestu pakalpojumiem. 
Piekļuve abonentu datubāzēm ir īpaši norādīta Universālo pakalpojumu direktīvas 25. panta 
2. punktā.
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Grozījums Nr. 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – s punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud radionavigācijas pakalpojuma 
vai citu drošības pakalpojumu 
nodrošināšanu vai kas citādi nopietni 
pasliktina, traucē vai vairākkārt pārtrauc
radiosakaru pakalpojumu, kurš 
nodrošināts saskaņā ar piemērojamajiem 
Kopienas vai valsts tiesību aktiem.”

s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud radionavigācijas pakalpojuma vai 
citu drošības pakalpojumu nodrošināšanu, 
kas tehniski traucē kopīgi izmantot 
radiofrekvences vai kas citādi varētu 
nopietni pasliktināt, traucēt vai vairākkārt 
pārtraukt radiosakaru pakalpojumu, kurš 
nodrošināts saskaņā ar piemērojamajiem 
starptautiskajiem, Kopienas vai valsts 
tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāspēj nodrošināt ierobežojumi ne vien tad, kad šādi traucējumi ir novēroti, 
bet arī iespējami kaitīgu traucējumu gadījumā. Ņemot vērā traucējumu problēmu nopietnību 
starp vienvirziena un divvirziena (saņemt un pārraidīt) pakalpojumiem, svarīgi ir nodrošināt 
aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem saskaņā ar starptautiski atzītu frekvenču 
piešķiršanas plānu un jo sevišķi Starptautiskās telekomunikāciju savienības (ITU) Ženēvas 
plānu (GE-06). Valstu tiesiskajās sistēmās ir jāparedz kopīgo spektru izmantošanas drošība.

Grozījums Nr. 216
Reino Paasilinna

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – s punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud radionavigācijas pakalpojuma vai 
citu drošības pakalpojumu nodrošināšanu 
vai kas citādi nopietni pasliktina, traucē

s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud radionavigācijas pakalpojuma vai 
citu drošības pakalpojumu nodrošināšanu 
vai kas citādi var nopietni pasliktināt, 
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vai vairākkārt pārtrauc radiosakaru 
pakalpojumu, kurš nodrošināts saskaņā ar 
piemērojamajiem Kopienas vai valsts 
tiesību aktiem.

traucēt vai vairākkārt pārtraukt
radiosakaru pakalpojumu, kurš nodrošināts 
saskaņā ar piemērojamajiem Kopienas vai 
valsts tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jānodrošina ierobežojumi ne vien tad, kad šādi traucējumi ir novēroti, bet arī 
iespējami kaitīgu traucējumu gadījumā. Šī definīcija ir atbilstoši jāgroza.

Grozījums Nr. 217
Hannes Swoboda

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – s punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud radionavigācijas pakalpojuma vai 
citu drošības pakalpojumu nodrošināšanu 
vai kas citādi nopietni pasliktina, traucē vai 
vairākkārt pārtrauc radiosakaru 
pakalpojumu, kurš nodrošināts saskaņā ar 
piemērojamajiem Kopienas vai valsts 
tiesību aktiem.

s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud elektronisko sakaru pakalpojumu 
nodrošināšanu, piemēram, radionavigācijas 
pakalpojuma vai citu drošības pakalpojumu 
darbību, vai kas citādi nopietni pasliktina, 
traucē vai vairākkārt pārtrauc elektronisko 
sakaru pakalpojumu, kurš nodrošināts 
saskaņā ar piemērojamajiem Kopienas vai 
valsts tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Mobilo tīklu operatoriem ir jānodrošina augstas kvalitātes pakalpojumi saskaņā ar 
universālo pakalpojumu direktīvu. Kaitīgi traucējumi apdraud mobilo tīklu operatoru 
pakalpojumus tāpat kā jebkurus citus elektronisku sakaru pakalpojumus. Tādējādi kaitīgu 
traucējumu pareizajai definīcijai ir jāparedz visi, nevis tikai atsevišķi pakalpojumi, kas tiek 
uzskatīti par īpaši svarīgiem.
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Grozījums Nr. 218
Angelika Niebler

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – s punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud radionavigācijas pakalpojuma vai 
citu drošības pakalpojumu nodrošināšanu 
vai kas citādi nopietni pasliktina, traucē vai 
vairākkārt pārtrauc radiosakaru 
pakalpojumu, kurš nodrošināts saskaņā ar 
piemērojamajiem Kopienas vai valsts 
tiesību aktiem.

s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud radionavigācijas pakalpojuma vai 
citu drošības pakalpojumu nodrošināšanu 
vai kas citādi nopietni pasliktina, traucē vai 
vairākkārt pārtrauc radiosakaru 
pakalpojumu, kurš nodrošināts saskaņā ar 
piemērojamajām Kopienas regulām, 
starptautiskajiem radiofrekvenču spektra 
izmantošanas plāniem vai valsts tiesību 
aktiem. 

Or. de

Pamatojums

Skaidrojums: atbilstoši ir jāņem vērā arī starptautiskie radiofrekvenču spektra izmantošanas 
plāni.

Grozījums Nr. 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – s punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud radionavigācijas pakalpojuma vai 
citu drošības pakalpojumu nodrošināšanu 
vai kas citādi nopietni pasliktina, traucē vai 
vairākkārt pārtrauc radiosakaru 
pakalpojumu, kurš nodrošināts saskaņā ar 
piemērojamajiem Kopienas vai valsts 

s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud radionavigācijas pakalpojuma vai 
citu drošības pakalpojumu nodrošināšanu 
vai kas citādi nopietni pasliktina, traucē vai 
vairākkārt pārtrauc radiosakaru 
pakalpojumu, kurš nodrošināts saskaņā ar 
piemērojamajiem starptautiskajiem un 
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tiesību aktiem. Kopienas vai valsts tiesību aktiem.

Or. es

Pamatojums

Šajā definīcijā ir jāņem vērā gan starptautiskie, gan valstu, kā arī Kopienas noteikumi.

Grozījums Nr. 220
Gunnar Hökmark

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – s punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud radionavigācijas pakalpojuma vai 
citu drošības pakalpojumu nodrošināšanu 
vai kas citādi nopietni pasliktina, traucē vai 
vairākkārt pārtrauc radiosakaru 
pakalpojumu, kurš nodrošināts saskaņā ar 
piemērojamajiem Kopienas vai valsts 
tiesību aktiem.

s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud radionavigācijas pakalpojuma vai 
citu drošības pakalpojumu nodrošināšanu 
vai kas citādi nopietni pasliktina, traucē vai 
vairākkārt pārtrauc radiosakaru 
pakalpojumu, kurš nodrošināts saskaņā ar 
piemērojamajiem starptautiskajiem, 
Kopienas vai valsts tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Erna Hennicot-Schoepges

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – s punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, kas 
apdraud radionavigācijas pakalpojuma vai 
citu drošības pakalpojumu nodrošināšanu 
vai kas citādi nopietni pasliktina, traucē vai 
vairākkārt pārtrauc radiosakaru 
pakalpojumu, kurš nodrošināts saskaņā ar 

(s) „kaitīgi traucējumi” ir traucējumi, 
kas apdraud radionavigācijas 
pakalpojuma vai citu drošības 
pakalpojumu nodrošināšanu vai kas 
citādi nopietni pasliktina, traucē vai 
vairākkārt pārtrauc radiosakaru 
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piemērojamajiem Kopienas vai valsts 
tiesību aktiem.

pakalpojumu, kurš nodrošināts saskaņā 
ar piemērojamajiem starptautiskajiem,
Kopienas vai valsts tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzības gadījumā ir jānodrošina ierobežojumi, lai izvairītos no pamanītajiem 
traucējumiem un situācijām, kad šādi traucējumi varētu rasties.

Svarīgi ir ņemt vērā ITU noteikumus un regulas. Dažus pakalpojumus, piemēram, satelītu 
pakalpojumus, ES ITU valsts pārvaldes varētu nebūt licencējušas, tomēr to sniegtais 
pakalpojums tiek izmantots ES.

Grozījums Nr. 222
Rebecca Harms

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – sa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) 2. pantā iekļauj šādu punktu:
„sa) „publiski pieejams” nozīmē pieejams 
plašai sabiedrībai saskaņā ar 
komercnoteikumiem.”

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt terminu, kas ir plaši lietots direktīvās, taču dalībvalstu tiesību 
aktos nekonsekventi interpretēts, kā rezultātā dažādās valstīs ievērojami atšķiras 
telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju tiesības, noteikumi un administratīvais slogs.
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Grozījums Nr. 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – sa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) 2. pantā iekļauj šādu punktu:
„sa) „publiski pieejams” nozīmē pieejams 
plašai sabiedrībai saskaņā ar 
komercnoteikumiem.”

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt terminu, kas ir plaši lietots direktīvās, taču dalībvalstu tiesību 
aktos nekonsekventi interpretēts, kā rezultātā dažādās valstīs ievērojami atšķiras 
telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju tiesības, noteikumi un administratīvais slogs.

Grozījums Nr. 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/21/EK
3. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes savas pilnvaras īsteno 
neatkarīgi, objektīvi un pārredzami. Valsts 
pārvaldes iestādes nelūdz un neizpilda citu 
struktūru norādījumus par to, kā veikt 
ikdienas uzdevumus, kuri tām uzticēti 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar ko 
īsteno Kopienas tiesību aktus. Tikai 
pārsūdzības iestādes, kas izveidotas 
saskaņā ar 4. pantu, vai valsts tiesas ir 
pilnvarotas apturēt vai anulēt valsts 
pārvaldes iestāžu lēmumus. 

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes savas pilnvaras īsteno 
neatkarīgi, objektīvi un pārredzami. Valsts 
pārvaldes iestādes, kuras atbildīgas par 
ex-ante tirgus regulējumu, nelūdz un 
neizpilda citu struktūru norādījumus par to, 
kā veikt ikdienas uzdevumus, kuri tām 
uzticēti saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar 
ko īsteno Kopienas tiesību aktus. Tikai 
pārsūdzības iestādes, kas izveidotas 
saskaņā ar 4. pantu, vai valsts tiesas ir 
pilnvarotas apturēt vai anulēt valsts 
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pārvaldes iestāžu lēmumus. 

Or. es

Pamatojums
De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración, etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Grozījums Nr. 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/21/EK
3. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes savas pilnvaras īsteno 
neatkarīgi, objektīvi un pārredzami. 
Valsts pārvaldes iestādes nelūdz un 
neizpilda citu struktūru norādījumus par 
to, kā veikt ikdienas uzdevumus, kuri tām 
uzticēti saskaņā ar valsts tiesību aktiem, 
ar ko īsteno Kopienas tiesību aktus. Tikai 
pārsūdzības iestādes, kas izveidotas 
saskaņā ar 4. pantu, vai valsts tiesas ir 
pilnvarotas apturēt vai anulēt valsts 
pārvaldes iestāžu lēmumus.

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes savas pilnvaras īsteno 
neatkarīgi, objektīvi, pārredzami un laikus. 
Valsts pārvaldes iestādes nelūdz un 
neizpilda citu struktūru norādījumus par to, 
kā veikt ikdienas uzdevumus, kuri tām 
uzticēti saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar 
ko īsteno Kopienas tiesību aktus. Tikai 
pārsūdzības iestādes, kas izveidotas 
saskaņā ar 4. pantu, vai valsts tiesas ir 
pilnvarotas apturēt vai anulēt valsts 
pārvaldes iestāžu lēmumus.

Or. en

Pamatojums

Ja valsts pārvaldes iestādes (VPI) nerīkojas laikus, piemēram, saistībā ar tirgus pārskatiem, 
tas tirgū var aizkavēt konkurenci un inovācijas.
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Grozījums Nr. 226
Silvia-Adriana Ţicău

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/21/EK
3. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes vadītāju vai viņa 
aizstājēju var atlaist tikai tad, ja viņš vairs 
neatbilst nosacījumiem, kas vajadzīgi, lai 
pildītu valsts tiesību aktos iepriekš 
noteiktos pienākumus, vai tad, ja viņš atzīts 
par vainīgu nopietnā pārkāpumā. Lēmumā 
par valsts pārvaldes iestādes vadītāja 
atlaišanu izklāsta tā pamatojumu, un to 
publicē atlaišanas dienā.

Valsts pārvaldes iestādes valdes locekļi 
darbojas uz atkārtoti pagarināmu piecu 
gadu periodu. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
valsts pārvaldes iestādes valdes locekļus 
var atlaist tikai tad, ja tie vairs neatbilst 
nosacījumiem, kas vajadzīgi, lai pildītu 
valsts tiesību aktos iepriekš noteiktos 
pienākumus, vai tad, ja tie atzīti par 
vainīgiem nopietnā pārkāpumā. Lēmumā 
par valsts pārvaldes iestādes valdes locekļa 
atlaišanu izklāsta tā pamatojumu, un to 
publicē atlaišanas dienā.

Or. ro

Pamatojums

Šie noteikumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu pārvaldes iestādes stabilitāti un neatkarību.

Grozījums Nr. 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/21/EK
3. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes vadītāju vai viņa 
aizstājēju var atlaist tikai tad, ja viņš vairs 
neatbilst nosacījumiem, kas vajadzīgi, lai 

Dalībvalstis nodrošina to, ka 
iepriekšminētās valsts pārvaldes iestādes 
vadītāju vai viņa aizstājēju var atlaist tikai 
tad, ja viņš vairs neatbilst nosacījumiem, 
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pildītu valsts tiesību aktos iepriekš 
noteiktos pienākumus, vai tad, ja viņš atzīts 
par vainīgu nopietnā pārkāpumā. Lēmumā 
par valsts pārvaldes iestādes vadītāja 
atlaišanu izklāsta tā pamatojumu, un to 
publicē atlaišanas dienā. 

kas vajadzīgi, lai pildītu valsts tiesību aktos 
iepriekš noteiktos pienākumus, vai tad, ja 
viņš atzīts par vainīgu nopietnā pārkāpumā.
Lēmumā par valsts pārvaldes iestādes 
vadītāja atlaišanu izklāsta tā pamatojumu, 
un to publicē atlaišanas dienā.

Or. es

Pamatojums

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración ,etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Grozījums Nr. 228
Paul Rübig

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
3. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a) Regulas 3. panta 3. punktā pievieno 
šādu apakšpunktu:
„3.a Valsts pārvaldes iestādes pieprasa 
tikai tādu informāciju un dokumentus no 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
un/vai tīklu nodrošinātājiem, kas ir 
nepieciešami dalībvalstu uzdoto 
pienākumu veikšanai.” 

Or. de

Pamatojums

Neatkarīgu un objektīvu valsts pārvaldes iestāžu (VPI), kuru darbības tiek veiktas saskaņā ar 
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pārredzamības principu, izveide ir pilnībā atbalstāma tāpat kā tiesību pārsūdzēt lēmumu 
paplašināšana. Saistībā ar to pienākums nodrošināt dokumentus un informāciju ir saprātīgi 
jāierobežo, lai šādu materiālu nodrošināšana un sagatavošana nekļūtu par jauno VPI 
uzdevumu, patērējot ievērojamus resursus.

Grozījums Nr. 229
Erika Mann

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
3. pants – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a) 3. pantā iekļauj šādu punktu:
„3.a Dalībvalstis nodrošina, ka BERT
mērķus labākas regulatīvās koordinācijas 
un saskaņas veicināšanai aktīvi atbalsta 
atbildīgās valsts pārvaldes iestādes.
Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestāžu rīcībā ir tām uzticēto 
uzdevumu veikšanai pietiekami finanšu 
resursi un cilvēkresursi, lai tās varētu 
aktīvi iesaistīties un dot ieguldījumu 
BERT. Valsts pārvaldes iestādēm ir jābūt 
atsevišķiem gada budžetiem, un budžetus 
izziņo atklātībā.”

Or. en

Pamatojums

3a. punkta papildinājums paredz, ka dalībvalstis nodrošina Elektronisko sakaru regulatoru 
organizācijas (BERT) izveidi, kurā iekļautas visas VPI  BERT tiktu izveidota kā valsts 
pārvaldes iestāžu asociācija, kurai nebūtu neatkarīgas juridiskās personas statuss, t. i., jo 
sevišķi šī struktūra nebūtu tieša vai netieša Kopienas pārvaldes daļa. Tas ļauj izvairīties no 
visām pretrunām ar MERONI tiesu praksi.
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Grozījums Nr. 230
Erika Mann

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
3. pants – 3.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b) 3. pantā iekļauj šādu punktu:
„3.b) dalībvalstis nodrošina, ka VPI, 
pieņemot lēmumus par vietējiem tirgiem, 
maksimāli ņem vērā BERT kopējās 
nostājās.”

Or. en

Grozījums Nr. 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c) Pievieno šādu pantu:

„3.a pants
Dalībvalstis kopīgi izveido valsts pārvaldes 
iestāžu tīklu saskaņā ar Regulā Nr. 
[.../.../EK]1 minēto kārtību.
1 Regula, ar ko izveido valsts pārvaldes 
iestāžu tīklu Eiropas elektronisko 
pakalpojumu tirgum."

Or. en

Pamatojums

Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestāde ir jāaizstāj ar Valsts pārvaldes iestāžu tīklu. 
Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestāde pretēji subsidiaritātes principam rada lielu 
birokrātiju, ir pretrunā ilgtermiņa mērķim aizstāt iepriekšējo regulu ar konkurences likumu 
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un turklāt apliecina neatkarības trūkumu.

Grozījums Nr. 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šobrīd pārsūdzības procesi var vilkties pat vairākus gadus, kamēr ir jau par vēlu atrisināt 
sākotnējo problēmu.

Grozījums Nr. 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kamēr nav zināms pārsūdzības rezultāts, 
valsts pārvaldes iestādes lēmums paliek 
spēkā, ja vien netiek noteikti pagaidu 
pasākumi. Pagaidu pasākumus var noteikt, 
ja ir steidzama vajadzība apturēt lēmuma 
darbību, lai nepieļautu būtisku un 
neatgriezenisku kaitējumu pusei, kura 
pieprasa šos pasākumus, un ja tas 
nepieciešams interešu līdzsvara 
nodrošināšanai.

Kamēr nav zināms pārsūdzības rezultāts, 
valsts pārvaldes iestādes lēmums paliek 
spēkā, ja vien netiek noteikti pagaidu 
pasākumi. Pagaidu pasākumus var noteikt 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību 
aktiem, ja ir steidzama vajadzība apturēt 
lēmuma darbību, lai nepieļautu būtisku un 
neatgriezenisku kaitējumu pusei, kura 
pieprasa šos pasākumus, un ja tas 
nepieciešams interešu līdzsvara 
nodrošināšanai.

Or. es

Pamatojums

Ir jāņem vērā dažādās procesuālās tiesības dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kamēr nav zināms pārsūdzības rezultāts, 
valsts pārvaldes iestādes lēmums paliek 
spēkā, ja vien netiek noteikti pagaidu 
pasākumi. Pagaidu pasākumus var 
noteikt, ja ir steidzama vajadzība apturēt 
lēmuma darbību, lai nepieļautu būtisku un 
neatgriezenisku kaitējumu pusei, kura 
pieprasa šos pasākumus, un ja tas 
nepieciešams interešu līdzsvara 
nodrošināšanai.”

Kamēr nav zināms pārsūdzības rezultāts, 
valsts pārvaldes iestādes lēmums paliek 
spēkā, ja vien netiek noteikti pagaidu 
pasākumi. Pagaidu pasākumus var noteikt
vienīgi, ja ir steidzama vajadzība apturēt 
lēmuma darbību, lai nepieļautu būtisku un 
neatgriezenisku kaitējumu pusei, kura 
pieprasa šos pasākumus, un ja tas 
nepieciešams interešu līdzsvara 
nodrošināšanai.”

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka pagaidu pasākumus var neatļaut citu iemeslu dēļ.

Grozījums Nr. 235
Catherine Trautmann

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts – a.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iekļauj šādu punktu:
„2.a Pārsūdzības struktūras ir tiesīgas 
prasīt BERT atzinumu pirms lēmuma 
pieņemšanas pārsūdzības procesa laikā.”

Or. en

Pamatojums

Pārsūdzības iestādēm jābūt pilnvarotām apspriesties arī ar Eiropas Telekomunikāciju 
regulatoru (BERT), ja konkrētajā gadījumā iespējamas sekas, kas skar iekšējo tirgu. Šis 
mehānisms atvieglos pakāpenisku noteikumu saskaņošanu sistēmas piemērošanā un 
elektronisko sakaru tirgus konsekvences uzlabošanā.

Grozījums Nr. 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis apkopo informāciju par 
pārsūdzību iemesliem, iesniegto 
pārsūdzību skaitu, pārsūdzības procesu 
ilgumu, to lēmumu skaitu, ar ko nosaka 
pagaidu pasākumus saskaņā ar 1. punktu, 
un šādu lēmumu pamatojumu.

3. Dalībvalstis apkopo informāciju par 
iesniegto pārsūdzību skaitu, pārsūdzības 
procesu ilgumu un to lēmumu skaitu, ar ko 
nosaka pagaidu pasākumus. Dalībvalstis 
pēc argumentēta pieprasījuma katru gadu 
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Dalībvalstis katru gadu šo informāciju 
nosūta Komisijai un Eiropas Elektronisko 
sakaru tirgus iestādei (turpmāk tekstā —
„EEST iestāde”).”

šo informāciju nosūta Komisijai 

Or. es

Pamatojums

Ar mērķi izvairīties no birokrātijas palielināšanās un nevajadzīgām izmaksām.

Grozījums Nr. 237
Paul Rübig

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis apkopo informāciju par 
pārsūdzību iemesliem, iesniegto 
pārsūdzību skaitu, pārsūdzības procesu 
ilgumu, to lēmumu skaitu, ar ko nosaka 
pagaidu pasākumus saskaņā ar 1. punktu, 
un šādu lēmumu pamatojumu. Dalībvalstis 
katru gadu šo informāciju nosūta Komisijai 
un Eiropas Elektronisko sakaru tirgus 
iestādei (turpmāk tekstā — „EEST 
iestāde”).

3. Dalībvalstis apkopo informāciju par 
pārsūdzību iemesliem, iesniegto 
pārsūdzību skaitu, pārsūdzības procesu 
ilgumu, to lēmumu skaitu, ar ko nosaka 
pagaidu pasākumus saskaņā ar 1. punktu, 
un šādu lēmumu pamatojumu. Dalībvalstis 
katru gadu šo informāciju nosūta BERT.

Or. de

Pamatojums

Neatkarīgu un objektīvu valsts pārvaldes iestāžu (VPI), kuru darbības tiek veiktas saskaņā ar 
pārredzamības principu, izveide ir pilnībā atbalstāma tāpat kā tiesību pārsūdzēt lēmumu 
paplašināšana. Tādēļ pienākums nodrošināt dokumentus un informāciju ir saprātīgi 
jāierobežo, lai šādu materiālu nodrošināšana un sagatavošana nekļūtu par jauno VPI 
uzdevumu, patērējot ievērojamus resursus.
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Grozījums Nr. 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis apkopo informāciju par
pārsūdzību iemesliem, iesniegto 
pārsūdzību skaitu, pārsūdzības procesu 
ilgumu, to lēmumu skaitu, ar ko nosaka 
pagaidu pasākumus saskaņā ar 1. punktu, 
un šādu lēmumu pamatojumu. Dalībvalstis 
katru gadu šo informāciju nosūta Komisijai 
un Eiropas Elektronisko sakaru tirgus 
iestādei (turpmāk tekstā — „EEST 
iestāde”).”

3. Dalībvalstis apkopo informāciju par 
pārsūdzību iemesliem, iesniegto 
pārsūdzību skaitu, pārsūdzības procesu 
ilgumu, to lēmumu skaitu, ar ko nosaka 
pagaidu pasākumus saskaņā ar 1. punktu, 
un šādu lēmumu pamatojumu. Dalībvalstis 
katru gadu šo informāciju nosūta Komisijai 
un valsts pārvaldes iestāžu tīklam.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestāde ir jāaizstāj ar Valsts pārvaldes iestāžu tīklu. 
Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestāde pretēji subsidiaritātes principam rada lielu 
birokrātiju, ir pretrunā ilgtermiņa mērķim aizstāt iepriekšējo regulu ar konkurences likumu 
un turklāt apliecina neatkarības trūkumu.

Grozījums Nr. 239
Lambert van Nistelrooij

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/21/EK
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kas nodrošina elektronisko komunikāciju 
tīklus vai pakalpojumus, sniedz visu 
informāciju, ieskaitot finanšu informāciju, 
kura nepieciešama valsts pārvaldes
iestādēm, lai tās varētu panākt atbilstību šīs 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kas nodrošina elektronisko komunikāciju 
tīklus vai pakalpojumus, sniedz visu 
informāciju, ieskaitot finanšu informāciju, 
kura nepieciešama valsts pārvaldes 
iestādēm, lai tās varētu panākt atbilstību šīs 
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direktīvas un īpašo direktīvu noteikumiem 
vai saskaņā ar tām pieņemtiem lēmumiem. 
Šiem uzņēmumiem pieprasa sniegt arī 
informāciju par tīklu vai pakalpojumu 
turpmāku attīstību, kas varētu ietekmēt 
vairumtirdzniecības pakalpojumus, kas ir 
pieejami konkurentiem. Minētie 
uzņēmumi pēc pieprasījuma nekavējoties 
sniedz šādu informāciju, ievērojot valsts 
pārvaldes iestādes norādītos termiņus un 
detalizētības pakāpi. Valsts pārvaldes 
iestādes pieprasītā informācija ir samērīga 
ar iestādes veicamo uzdevumu. Valsts 
pārvaldes iestāde norāda iemeslus, kas 
pamato informācijas pieprasījumu.

direktīvas un īpašo direktīvu noteikumiem 
vai saskaņā ar tām pieņemtiem lēmumiem. 
Minētie uzņēmumi pēc pieprasījuma 
nekavējoties sniedz šādu informāciju, 
ievērojot valsts pārvaldes iestādes 
norādītos termiņus un detalizētības pakāpi. 
Valsts pārvaldes iestādes pieprasītā 
informācija ir samērīga ar iestādes veicamo 
uzdevumu. Valsts pārvaldes iestāde norāda 
iemeslus, kas pamato informācijas 
pieprasījumu un ievēro Kopienas un valsts 
tiesību aktus par uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti.

Or. en

Pamatojums

Ziņojot par informāciju saistībā ar tīklu vai pakalpojumu turpmāku attīstību, palielinās 
nedrošība un rodas riski. Tādēļ svarīgi ir nodrošināt, lai VPI prasības sniegt informāciju 
atbilstu Kopienas un valsts tiesību aktiem par uzņēmējdarbības konfidencialitāti.

Grozījums Nr. 240
Reino Paasilinna

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/21/EK
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kas nodrošina elektronisko komunikāciju 
tīklus vai pakalpojumus, sniedz visu 
informāciju, ieskaitot finanšu informāciju, 
kura nepieciešama valsts pārvaldes 
iestādēm, lai tās varētu panākt atbilstību šīs 
direktīvas un īpašo direktīvu noteikumiem 
vai saskaņā ar tām pieņemtiem lēmumiem. 
Šiem uzņēmumiem pieprasa sniegt arī 
informāciju par tīklu vai pakalpojumu 
turpmāku attīstību, kas varētu ietekmēt 
vairumtirdzniecības pakalpojumus, kas ir 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kas nodrošina elektronisko komunikāciju 
tīklus vai pakalpojumus, sniedz visu 
informāciju, ieskaitot finanšu informāciju, 
kura nepieciešama valsts pārvaldes 
iestādēm, lai tās varētu panākt atbilstību šīs 
direktīvas un īpašo direktīvu noteikumiem 
vai saskaņā ar tām pieņemtiem lēmumiem.
Minētie uzņēmumi pēc pieprasījuma 
nekavējoties sniedz šādu informāciju, 
ievērojot valsts pārvaldes iestādes 
norādītos termiņus un detalizētības pakāpi. 
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pieejami konkurentiem. Minētie 
uzņēmumi pēc pieprasījuma nekavējoties 
sniedz šādu informāciju, ievērojot valsts 
pārvaldes iestādes norādītos termiņus un 
detalizētības pakāpi. Valsts pārvaldes 
iestādes pieprasītā informācija ir samērīga 
ar iestādes veicamo uzdevumu. Valsts 
pārvaldes iestāde norāda iemeslus, kas 
pamato informācijas pieprasījumu.

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

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais papildinājums saistībā ar informāciju par tīklu un pakalpojumu turpmāku 
attīstību varētu būt problemātisks, jo šāda veida dati vairāk saturētu iekšēju informāciju. 
Šādu prasību griestiem ir jābūt ļoti augstiem. Šajā gadījumā nav skaidrs, kāds, prasot 
operatoriem iesniegt šādu informāciju iestādēm, ir tā mērķis un pievienotā vērtība.

Grozījums Nr. 241
Paul Rübig

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/21/EK
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kas nodrošina elektronisko komunikāciju 
tīklus vai pakalpojumus, sniedz visu
informāciju, ieskaitot finanšu informāciju, 
kura nepieciešama valsts pārvaldes 
iestādēm, lai tās varētu panākt atbilstību šīs 
direktīvas un īpašo direktīvu noteikumiem 
vai saskaņā ar tām pieņemtiem lēmumiem. 
Šiem uzņēmumiem pieprasa sniegt arī 
informāciju par tīklu vai pakalpojumu 
turpmāku attīstību, kas varētu ietekmēt 
vairumtirdzniecības pakalpojumus, kas ir 
pieejami konkurentiem.  Minētie 
uzņēmumi pēc pieprasījuma nekavējoties 
sniedz šādu informāciju, ievērojot valsts 
pārvaldes iestādes norādītos termiņus un 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kas nodrošina elektronisko komunikāciju 
tīklus vai pakalpojumus, sniedz visu 
informāciju, ieskaitot finanšu informāciju, 
kura nepieciešama valsts pārvaldes 
iestādēm, lai tās varētu panākt atbilstību šīs 
direktīvas un īpašo direktīvu noteikumiem 
vai saskaņā ar tām pieņemtiem lēmumiem. 
Šiem uzņēmumiem var pieprasīt sniegt arī 
informāciju par tīklu vai pakalpojumu 
turpmāku attīstību, ja tie jau atrodas 
pirmsīstenošanas periodā un šķiet, ka tie 
varētu ietekmēt vairumtirdzniecības 
pakalpojumus, kas ir pieejami 
konkurentiem Minētie uzņēmumi pēc 
pieprasījuma nekavējoties sniedz šādu 
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detalizētības pakāpi. Valsts pārvaldes 
iestādes pieprasītā informācija ir samērīga 
ar iestādes veicamo uzdevumu. Valsts 
pārvaldes iestāde norāda iemeslus, kas 
pamato informācijas pieprasījumu.

informāciju, ievērojot valsts pārvaldes 
iestādes norādītos termiņus un detalizētības 
pakāpi. Valsts pārvaldes iestādes pieprasītā 
informācija ir samērīga ar iestādes veicamo 
uzdevumu. Valsts pārvaldes iestāde norāda 
iemeslus, kas pamato informācijas 
pieprasījumu.

Or. de

Pamatojums

Prasība sniegt informāciju par turpmāko attīstību, šķiet, attiecīgajiem uzņēmumiem piešķir 
praviešu spējas; neskaidrības dēļ rodas arī jautājums, cik konkrētai ir jābūt attīstībai, lai par 
to būtu jāziņo. Ir nepieciešams ierobežojošs precizējums, lai VPI pilnvaras pieprasīt šādu 
informāciju būtu samērīgas ar uzņēmumu tiesisko drošību.

Grozījums Nr. 242
Dragoş Florin David

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas 
7. panta 10. punkts, 20. vai 21. pants, un ja 
vien atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
īstenošanas pasākumos nav paredzēts 
citādi, dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes dod ieinteresētajām 
aprindām iespēju pieņemamā termiņā 
izteikt komentārus par pasākuma projektu, 
ja minētās iestādes plāno saskaņā ar šo 
direktīvu vai īpašajām direktīvām veikt 
pasākumus, kuriem ir būtiska ietekme uz 
konkrēto tirgu, vai arī plāno noteikt 
ierobežojumus saskaņā ar 9. panta 
3. punktu un 9. panta 4. punktu. 

Izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas 
7. panta 10. punkts, 20. vai 21. pants, un ja 
vien atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
īstenošanas pasākumos nav paredzēts 
citādi, dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes dod ieinteresētajām 
aprindām iespēju pieņemamā termiņā, kas 
nav mazāks par 4 nedēļām, izteikt 
komentārus par pasākuma projektu, ja 
minētās iestādes plāno saskaņā ar šo 
direktīvu vai īpašajām direktīvām veikt 
pasākumus, kuriem ir būtiska ietekme uz 
konkrēto tirgu, vai arī plāno noteikt 
ierobežojumus saskaņā ar 9. panta 
3. punktu un 9. panta 4. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas 
7. panta 10. punkts, 20. vai 21. pants, un ja 
vien atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
īstenošanas pasākumos nav paredzēts 
citādi, dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes dod ieinteresētajām 
aprindām iespēju pieņemamā termiņā 
izteikt komentārus par pasākuma projektu, 
ja minētās iestādes plāno saskaņā ar šo 
direktīvu vai īpašajām direktīvām veikt 
pasākumus, kuriem ir būtiska ietekme uz 
konkrēto tirgu, vai arī plāno noteikt 
ierobežojumus saskaņā ar 9. panta 
3. punktu un 9. panta 4. punktu.

Izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas 
7. panta 10. punkts, 20. vai 21. pants, un ja 
vien atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
īstenošanas pasākumos nav paredzēts 
citādi, dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes dod ieinteresētajām 
aprindām iespēju pieņemamā termiņā, kas 
nav mazāks par 6 nedēļām, izteikt 
komentārus par pasākuma projektu, kad 
tam ir būtiska ietekme uz konkrēto tirgu, 
ja minētās iestādes plāno saskaņā ar šo 
direktīvu vai īpašajām direktīvām veikt 
pasākumus, kuriem ir būtiska ietekme uz 
konkrēto tirgu, vai arī plāno noteikt 
ierobežojumus saskaņā ar 9. panta 
3. punktu un 9. panta 4. punktu.

Or. es

Grozījums Nr. 244
Lambert van Nistelrooij

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas 
7. panta 10. punkts, 20. vai 21. pants, un ja 
vien atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
īstenošanas pasākumos nav paredzēts 
citādi, dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes dod ieinteresētajām 
aprindām iespēju pieņemamā termiņā 

Izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas 
7. panta 10. punkts, 20. vai 21. pants, un ja 
vien atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
īstenošanas pasākumos nav paredzēts 
citādi, dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes dod ieinteresētajām
aprindām iespēju pieņemamā termiņā, kas 
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izteikt komentārus par pasākuma projektu, 
ja minētās iestādes plāno saskaņā ar šo 
direktīvu vai īpašajām direktīvām veikt 
pasākumus, kuriem ir būtiska ietekme uz 
konkrēto tirgu, vai arī plāno noteikt 
ierobežojumus saskaņā ar 9. panta 
3. punktu un 9. panta 4. punktu.

nav mazāks par 8 nedēļām, izteikt 
komentārus par pasākuma projektu, ja 
minētās iestādes plāno saskaņā ar šo 
direktīvu vai īpašajām direktīvām veikt 
pasākumus, kuriem ir būtiska ietekme uz 
konkrēto tirgu, vai arī plāno noteikt 
ierobežojumus saskaņā ar 9. panta 
3. punktu un 9. panta 8. punktu.

Or. en

Pamatojums

Labāka regulējuma rīcības plānā (COM(2002) 704 galīgā redakcija „Ceļā uz izkoptu 
apspriežu un dialoga kultūru – vispārēji principi un pamata prasības attiecībā uz Komisijas 
uzsāktām apspriedēm ar ieinteresētajām personām”, 21. lpp.) Komisija noteica 8 nedēļu 
termiņu.

Grozījums Nr. 245
Silvia-Adriana Ţicău

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina arī invalīdu 
piekļuvi elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem. Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam gada ziņojumu par 
to, cik plaša ir invalīdu piekļuve 
elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem un īpašiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumiem.

Or. ro

Pamatojums

Invalīdu piekļuve informācijas sabiedrības pakalpojumiem ir svarīga viņu integrācijai 
sabiedrībā.
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Grozījums Nr. 246
Erika Mann

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts pārvaldes iestādes, sadarbojoties
ar Komisiju un EEST iestādi, veicina 
iekšējā tirgus attīstību, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas un īpašo direktīvu noteikumu 
konsekventu piemērošanu visās 
dalībvalstīs. Tālab tās jo īpaši sadarbojas 
ar Komisiju un EEST iestādi, lai noteiktu 
instrumentus un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus, kas ir vislabāk piemēroti 
konkrētu situāciju risināšanai tirgū.

2. Valsts pārvaldes iestādes, pārredzamā 
veidā sadarbojoties savā starpā BERT 
ietvaros, kā arī ar Komisiju, veicina 
iekšējā tirgus attīstību, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas un īpašo direktīvu noteikumu 
konsekventu piemērošanu visās 
dalībvalstīs. Tālab valsts pārvaldes 
iestādes pieņem kopējas nostājas par 
instrumentu un tiesiskās aizsardzības 
veidiem, kas vislabāk piemēroti 
konkurences problēmu risināšanai 
attiecīgajos tirgos.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātie grozījumi nosaka BERT lomu 7. pantā.

Grozījums Nr. 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts pārvaldes iestādes, sadarbojoties 
ar Komisiju un EEST iestādi, veicina 
iekšējā tirgus attīstību, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas un īpašo direktīvu noteikumu 
konsekventu piemērošanu visās 
dalībvalstīs. Tālab tās jo īpaši sadarbojas ar 
Komisiju un EEST iestādi, lai noteiktu 

2. Valsts pārvaldes iestādes, sadarbojoties 
ar Komisiju un BERT, veicina iekšējā 
tirgus attīstību, lai sasniegtu 8. pantā 
noteiktos mērķus un lai nodrošinātu šīs 
direktīvas un īpašo direktīvu noteikumu 
konsekventu piemērošanu visās 
dalībvalstīs. Tālab tās jo īpaši sadarbojas ar 
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instrumentus un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus, kas ir vislabāk piemēroti 
konkrētu situāciju risināšanai tirgū.

Komisiju un BERT, lai noteiktu 
instrumentus un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus, kas ir vislabāk piemēroti
konkrētu situāciju risināšanai tirgū.

Or. es

Pamatojums

Jāiekļauj atsauce uz nepieciešamību sasniegt Direktīvas vispārējos mērķus.

Grozījums Nr. 248
Paul Rübig

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts pārvaldes iestādes, sadarbojoties 
ar Komisiju un EEST iestādi, veicina 
iekšējā tirgus attīstību, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas un īpašo direktīvu noteikumu 
konsekventu piemērošanu visās 
dalībvalstīs. Tālab tās jo īpaši sadarbojas 
ar Komisiju un EEST iestādi, lai noteiktu 
instrumentus un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus, kas ir vislabāk piemēroti 
konkrētu situāciju risināšanai tirgū.

2. Valsts pārvaldes iestādes, sadarbojoties 
ar Komisiju un BERT ietvaros, veicina 
iekšējā tirgus attīstību, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas un īpašo direktīvu noteikumu 
konsekventu piemērošanu visās 
dalībvalstīs. Tālab tās sadarbojas BERT 
ietvaros, lai noteiktu instrumentus un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas ir 
vislabāk piemēroti konkrētu situāciju 
risināšanai tirgū.

Or. de

Grozījums Nr. 249
Dominique Vlasto

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pirms pasākumu pieņemšanas, lai 
regulētu vairumtirdzniecības tirgu, valsts 
pārvaldes iestādes novērtē tirgus 
traucējumus mazumtirdzniecības līmenī. 
It īpaši jebkurā pasākumu projektā ar 
mērķi uzlikt, grozīt vai anulēt kādu 
operatora pienākumu vairumtirdzniecības 
tirgū maksimāli ņem vērā katra 
dalībnieka tirgus iespējas 
mazumtirdzniecības līmenī.

Or. en

Pamatojums

VPI ir maksimāli jāņem vērā konkurence mazumtirdzniecības līmenī, lemjot par piemērojamu 
regulējošu pasākumu. Tādēļ direktīvā ir īpaši jānorāda, ka regulas par vairumtirdzniecības 
tirgu pamatā ir jābūt mazumtirdzniecības tirgus traucējumu novērtējumu rūpīgai analīzei.

Grozījums Nr. 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izņemot gadījumus, kad saskaņā ar 
7.a pantu pieņemtajos īstenošanas 
noteikumos ir paredzēts citādi, ja valsts 
pārvaldes iestāde pēc 6. pantā minētās 
apspriešanas beigām plāno veikt 
pasākumu:

3. Izņemot gadījumus, kad saskaņā ar 
7.a pantu pieņemtajos īstenošanas 
noteikumos ir paredzēts citādi, ja valsts 
pārvaldes iestāde pēc 6. pantā minētās 
apspriešanas beigām vai pirms beigām, ja 
VPI ārkārtēju iemeslu dēļ tā nolemj, plāno 
veikt pasākumu:

Or. es

Pamatojums

Lai nodrošinātu lielāku elastību, kas nozīmētu, ka izņēmuma gadījumos Komisiju var informēt 
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pirms valsts apspriežu procesa beigām.

Grozījums Nr. 251
Erika Mann

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izņemot gadījumus, kad saskaņā ar 
7.a pantu pieņemtajos īstenošanas 
noteikumos ir paredzēts citādi, ja valsts 
pārvaldes iestāde pēc 6. pantā minētās 
apspriešanas beigām plāno veikt 
pasākumu:

3. Ja valsts pārvaldes iestāde papildus
6. pantā minētajai apspriešanai plāno veikt 
pasākumu: 

Or. en

Grozījums Nr. 252
Fiona Hall

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 3. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izņemot gadījumus, kad saskaņā ar 
7.a pantu pieņemtajos īstenošanas 
noteikumos ir paredzēts citādi, ja valsts 
pārvaldes iestāde pēc 6. pantā minētās 
apspriešanas beigām plāno veikt 
pasākumu:

3. Ja valsts pārvaldes iestāde pēc 6. pantā 
minētās apspriešanas beigām plāno veikt 
pasākumu: 

Or. en
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Grozījums Nr. 253
Erika Mann

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tā saskaņā ar 5. panta 3. punktu dara 
pasākuma projektu pieejamu Komisijai, 
EEST iestādei un valsts pārvaldes 
iestādēm citās dalībvalstīs, pievienojot 
projektam pasākuma pamatojumu, un 
informē par to Komisiju un citas valsts 
pārvaldes iestādes. Valsts pārvaldes 
iestādes un Komisija mēneša laikā var 
iesniegt komentārus attiecīgajai valsts 
pārvaldes iestādei. Viena mēneša 
laikposmu nevar pagarināt.

tā saskaņā ar 5. panta 3. punktu vienlaikus 
dara pasākuma projektu pieejamu 
Komisijai, valsts pārvaldes iestādēm citās 
dalībvalstīs un BERT, pievienojot 
projektam pasākuma pamatojumu, un 
informē par to Komisiju un citas valsts 
pārvaldes iestādes. Valsts pārvaldes 
iestādes, BERT un Komisija mēneša laikā 
vai 6. pantā minētā perioda laikā, ja tas ir 
garāks, var iesniegt komentārus attiecīgajai 
valsts pārvaldes iestādei. Viena mēneša 
laikposmu nevar pagarināt.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Fiona Hall

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tā saskaņā ar 5. panta 3. punktu dara 
pasākuma projektu pieejamu Komisijai, 
EEST iestādei un valsts pārvaldes 
iestādēm citās dalībvalstīs, pievienojot 
projektam pasākuma pamatojumu, un 
informē par to Komisiju un citas valsts 
pārvaldes iestādes. Valsts pārvaldes 
iestādes un Komisija mēneša laikā var 
iesniegt komentārus attiecīgajai valsts 
pārvaldes iestādei. Viena mēneša 
laikposmu nevar pagarināt.

tā saskaņā ar 5. panta 3. punktu dara 
pasākuma projektu pieejamu Komisijai, 
BERT un valsts pārvaldes iestādēm citās 
dalībvalstīs, pievienojot projektam 
pasākuma pamatojumu, un informē par to 
Komisiju un citas valsts pārvaldes iestādes. 
Valsts pārvaldes iestādes un Komisija 
mēneša laikā var iesniegt komentārus 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei. Viena 
mēneša laikposmu nevar pagarināt.
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Or. en

Grozījums Nr. 255
Reino Paasilinna

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Justification

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.

Grozījums Nr. 256
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

uzlikt, grozīt vai anulēt kādu operatora 
pienākumu, piemērojot 16. pantu saistībā 

svītrots
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ar Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 5. pantu un 9. līdz 13. pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu,

Or. de

Pamatojums

Veto tiesību paplašināšana nav vajadzīga. Šobrīd sistēma darbojas, un nav vajadzīgs papildu 
centralizēts lēmumu pieņemšanas process ES līmenī.

Grozījums Nr. 257
Nikolaos Vakalis

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijas veto pilnvaru paplašināšana ir nevajadzīga un nelietderīga. Pašreizējā sistēmā ir 
panākti kopumā saskanīgi rezultāti. Centrālas veto tiesības palielinātu „vienas mērauklas” 
pieejas risku. Tirgus nosacījumi dalībvalstīs ievērojami atšķiras, tādēļ galīgais individuālais 
regulējošais lēmums ir jāpieņem dalībvalstu līmenī, izmantojot valstu kompetenci. Esošā 
sistēma jau paredz spēcīgu Komisijas iesaistīšanos, kura var izskaidrot individuālus 
pienākumus (tiesiskās aizsardzības līdzekļus). VPI šie komentāri ir maksimāli jāņem vērā.
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Grozījums Nr. 258
Erika Mann

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijai nedrīkst būt veto tiesības par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. VPI ir labāk 
informētas saistībā ar valsts tirgiem, un tām ir labāki kontakti ar tirgus dalībniekiem. Šādas 
veto tiesības var apdraudēt regulējošo konkurenci starp valsts pārvaldes iestādēm; veto pret 
īpašiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko noteikusi viena VPI, varētu sarežģīt šāda 
aizsardzības līdzekļa izmantošanu citā dalībvalstī, pat ja šis aizsardzības līdzeklis būtu 
atbilstošs, ņemot vērā valsts tirgus situāciju un vēsturisko attīstību.

Grozījums Nr. 259
Erika Mann

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Divu mēnešu laikposmā, kas minēts 
4. punktā, Komisija var pieņemt lēmumu, 
ar ko attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa anulēt pasākuma projektu. 
Komisija pirms lēmuma pieņemšanas 
maksimāli ņem vērā EEST iestādes 
atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Regulas [……/EK] 5. pantu. Šim 

svītrots
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lēmumam pievieno sīki izstrādātu un 
objektīvu analīzi par to, kāpēc Komisija 
uzskata, ka pasākuma projektu 
nevajadzētu pieņemt, pievienojot 
konkrētus priekšlikumus par pasākuma 
projekta grozīšanu.

Or. en

Pamatojums

Komisijai nedrīkst būt veto tiesības par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. VPI ir labāk 
informētas saistībā ar valsts tirgiem, un tām ir labāki kontakti ar tirgus dalībniekiem. Šādas 
veto tiesības var apdraudēt regulējošo konkurenci starp valsts pārvaldes iestādēm; veto pret 
īpašiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko noteikusi viena VPI, varētu padarīt sarežģītu 
šāda aizsardzības līdzekļa izmantošanu citā dalībvalstī, pat ja šis aizsardzības līdzeklis būtu 
atbilstošs, ņemot vērā valsts tirgus situāciju un vēsturisko attīstību.

Grozījums Nr. 260
Angelika Niebler

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Divu mēnešu laikposmā, kas minēts 
4. punktā, Komisija var pieņemt lēmumu, 
ar ko attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa anulēt pasākuma projektu. 
Komisija pirms lēmuma pieņemšanas 
maksimāli ņem vērā EEST iestādes 
atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Regulas [……/EK] 5. pantu. Šim 
lēmumam pievieno sīki izstrādātu un 
objektīvu analīzi par to, kāpēc Komisija 
uzskata, ka pasākuma projektu 
nevajadzētu pieņemt, pievienojot 
konkrētus priekšlikumus par pasākuma 
projekta grozīšanu.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Komisijas veto tiesības uz pārsūdzības līdzekļiem ir jānoraida. Tā vietā labāk ir noteikt jaunu 
koplēmuma procedūru, paredzot ciešu sadarbību starp Komisiju, BERT un VPI.

Grozījums Nr. 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Divu mēnešu laikposmā, kas minēts 
4. punktā, Komisija var pieņemt lēmumu, 
ar ko attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa anulēt pasākuma projektu. 
Komisija pirms lēmuma pieņemšanas 
maksimāli ņem vērā EEST iestādes 
atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Regulas [……/EK] 5. pantu. Šim 
lēmumam pievieno sīki izstrādātu un 
objektīvu analīzi par to, kāpēc Komisija 
uzskata, ka pasākuma projektu nevajadzētu 
pieņemt, pievienojot konkrētus 
priekšlikumus par pasākuma projekta 
grozīšanu.

5. Divu mēnešu laikposmā, kas minēts 
4. punktā, Komisija var pieņemt lēmumu
saistībā ar šī panta 4. punkta a) un 
b) apakšpunktā paredzēto pasākumu, ar 
ko attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa anulēt pasākuma projektu, un/vai 
vajadzības gadījumā var dot ieteikumu 
saistībā ar 4. panta c) punktā paredzēto 
pasākumu. Komisija pirms lēmuma 
pieņemšanas maksimāli ņem vērā BERT 
atzinumu un/vai ieteikumu. Šim lēmumam
un/vai ieteikumam pievieno sīki izstrādātu 
un objektīvu analīzi par to, kāpēc Komisija 
uzskata, ka pasākuma projektu nevajadzētu 
pieņemt, pievienojot konkrētus 
priekšlikumus par pasākuma projekta 
grozīšanu

Or. es

Grozījums Nr. 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Divu mēnešu laikposmā, kas minēts 
4. punktā, Komisija var pieņemt lēmumu, 
ar ko attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa anulēt pasākuma projektu. 
Komisija pirms lēmuma pieņemšanas 
maksimāli ņem vērā EEST iestādes 
atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Regulas [……/EK] 5. pantu. Šim 
lēmumam pievieno sīki izstrādātu un 
objektīvu analīzi par to, kāpēc Komisija 
uzskata, ka pasākuma projektu 
nevajadzētu pieņemt, pievienojot 
konkrētus priekšlikumus par pasākuma 
projekta grozīšanu.

5. Saistībā ar 4. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētajiem pasākumiem 
un divu mēnešu laikposmā, kas minēts 
4. punktā, Komisija var pieņemt lēmumu, 
ar ko attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa anulēt pasākuma projektu. 
Komisija pirms lēmuma pieņemšanas 
maksimāli ņem vērā EEST iestādes 
atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar Regulas 
[……/EK] 5. pantu. Šim lēmumam 
pievieno sīki izstrādātu un objektīvu analīzi 
par to, kāpēc Komisija uzskata, ka 
pasākuma projektu nevajadzētu pieņemt, 
pievienojot konkrētus priekšlikumus par 
pasākuma projekta grozīšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāizvēlas daudz saskaņotāks risinājums:  tā vietā, lai piešķirtu Komisijai pilnīgas veto 
tiesības pār tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, „regulējošais dialogs” par tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu atbilstību un efektivitāti ir jāveic, iesaistot valsts pārvaldes iestādi, kas 
ierosina šo aizsardzības līdzekli, un Valsts pārvaldes iestāžu tīklu. Šī dialoga, kurā visiem tā 
dalībniekiem ir pilnībā jāņem vērā tirgus dalībnieku viedokļi, mērķis ir panākt vienotu nostāju 
par to, kas būtu vispiemērotākais un efektīvākais tiesiskās aizsardzības līdzeklis.

Grozījums Nr. 263
Paul Rübig

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Divu mēnešu laikposmā, kas minēts 
4. punktā, Komisija var pieņemt lēmumu, 
ar ko attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa anulēt pasākuma projektu. 
Komisija pirms lēmuma pieņemšanas 

5. Divu mēnešu laikposmā, kas minēts 
4. punktā, Komisija var pieņemt lēmumu, 
ar ko attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa anulēt pasākuma projektu. 
Komisija pirms lēmuma pieņemšanas 
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maksimāli ņem vērā EEST iestādes 
atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar Regulas 
[……/EK] 5. pantu. Šim lēmumam 
pievieno sīki izstrādātu un objektīvu analīzi 
par to, kāpēc Komisija uzskata, ka 
pasākuma projektu nevajadzētu pieņemt, 
pievienojot konkrētus priekšlikumus par 
pasākuma projekta grozīšanu.

maksimāli ņem vērā EEST iestādes 
atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar Regulas 
[……/EK] 5. pantu. Šim lēmumam 
pievieno sīki izstrādātu un objektīvu analīzi 
par to, kāpēc Komisija uzskata, ka 
pasākuma projektu nevajadzētu pieņemt. 
BERT izstrādā ieteikumus par to, kādā 
veidā ir veicami regulatīvie pasākumi. Šos 
ieteikumus iesniedz valsts pārvaldes 
iestādei. VPI atbilstoši ņem vērā 
ieteikumus, taču var tos neievērot.  
Jebkura šāda ieteikumu neievērošana ir 
pienācīgi jāpamato Komisijai un BERT.

Or. de

Pamatojums

BERT ir jādod tiesības sniegt ieteikumus, kādā veidā būtu veicams regulējamais pasākums. 
Komisijai nevajag ļaut noteikt pasākuma veidu: tādējādi būs iespējams maksimāli izmantot 
BERT praktisko pieredzi un novērst vienpusēju Komisijas pilnvaru paplašināšanu. VPI ir 
pienācīgi jāņem vērā BERT ieteikumi. Taču šo ieteikumu neievēršana ir pieļaujama, ja to var 
atbilstoši pamatot.

Grozījums Nr. 264
Reino Paasilinna

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Divu mēnešu laikposmā, kas minēts 
4. punktā, Komisija var pieņemt lēmumu, 
ar ko attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa anulēt pasākuma projektu. 
Komisija pirms lēmuma pieņemšanas 
maksimāli ņem vērā EEST iestādes 
atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Regulas [……/EK] 5. pantu. Šim 
lēmumam pievieno sīki izstrādātu un 
objektīvu analīzi par to, kāpēc Komisija 
uzskata, ka pasākuma projektu nevajadzētu 

5. Divu mēnešu laikposmā, kas minēts 
4. punktā, Komisija var pieņemt lēmumu, 
ar ko attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa anulēt pasākuma projektu. Šim 
lēmumam pievieno sīki izstrādātu un 
objektīvu analīzi par to, kāpēc Komisija 
uzskata, ka pasākuma projektu nevajadzētu 
pieņemt, pievienojot konkrētus 
priekšlikumus par pasākuma projekta 
grozīšanu.
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pieņemt, pievienojot konkrētus 
priekšlikumus par pasākuma projekta 
grozīšanu.

Or. en

Justification

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.

Grozījums Nr. 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Saistībā ar 4. punkta c) apakšpunktā 
minētajiem pasākumiem, ja Komisijai 
rodas nopietnas bažas, tiek sākts dialogs 
par regulējuma jautājumiem starp valsts 
pārvaldes iestādi un valsts pārvaldes 
iestāžu tīklu nolūkā noteikt 
vispiemērotākos un visefektīvākos 
pasākumus attiecīgās konkurences 
problēmas risināšanai, vienlaikus 
pienācīgi ņemot vērā tirgus dalībnieku 
viedokli un šādu pasākumu konsekvenci 
iekšējā tirgū. Šis dialogs par regulējuma 
jautājumiem nekādos apstākļos nedrīkst 
ilgt vairāk par 2 mēnešiem, kā tas noteikts 
4. punktā.
Ja dialoga par regulējuma jautājumiem 
noslēgumā valsts pārvaldes iestādes ar 
divu trešdaļu nodoto balsu vairākumu 



PE407.630v01-00 46/98 AM\725136LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

apstiprina šī pasākuma atbilstību, valsts 
pārvaldes iestāde šo pasākumu var 
pieņemt. Ja valsts pārvaldes iestāžu tīkls 
to neapstiprina, Komisija var paust 
nopietnas bažas, pieņemot lēmumu, kurā 
prasīts valsts pārvaldes iestādei anulēt 
pasākuma projektu.
Valsts pārvaldes iestādei ir tiesības anulēt 
pasākuma projektu jebkurā dialoga par 
regulējuma jautājumiem brīdī.

Or. en

Pamatojums

Ir jāizvēlas daudz saskaņotāks risinājums:  tā vietā, lai piešķirtu Komisijai pilnīgas veto 
tiesības pār tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, „regulējošais dialogs” par tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu atbilstību un efektivitāti ir jāveic, iesaistot valsts pārvaldes iestādi, kas 
ierosina šo aizsardzības līdzekli, un Valsts pārvaldes iestāžu tīklu. Šī dialoga, kurā visiem tā 
dalībniekiem ir pilnībā jāņem vērā tirgus dalībnieku viedokļi, mērķis ir panākt vienotu nostāju 
par to, kas būtu vispiemērotākais un efektīvākais tiesiskās aizsardzības līdzeklis

Grozījums Nr. 266
Erika Mann

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija trīs mēnešu laikā saskaņā 
ar 5. punktu izdod lēmumu, ar ko 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa anulēt pasākuma projektu, valsts 
pārvaldes iestāde groza vai anulē minēto 
pasākuma projektu. Ja pasākuma 
projektu groza, valsts pārvaldes iestāde 
organizē sabiedrisku apspriešanu saskaņā 
ar 6. pantā minētajām procedūrām, un 
saskaņā ar 3. punkta noteikumiem 
atkārtoti paziņo Komisijai grozīto 
pasākuma projektu.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Komisijai nedrīkst būt veto tiesības par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. VPI ir labāk 
informētas saistībā ar valsts tirgiem, un tām ir labāki kontakti ar tirgus dalībniekiem. Šādas 
veto tiesības var apdraudēt regulējošo konkurenci starp valsts pārvaldes iestādēm; veto pret 
īpašiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko noteikusi viena VPI, varētu sarežģīt šāda 
aizsardzības līdzekļa izmantošanu citā dalībvalstī, pat ja šis aizsardzības līdzeklis būtu 
atbilstošs, ņemot vērā valsts tirgus situāciju un vēsturisko attīstību.

Grozījums Nr. 267
Angelika Niebler

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija trīs mēnešu laikā saskaņā 
ar 5. punktu izdod lēmumu, ar ko 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa anulēt pasākuma projektu, valsts 
pārvaldes iestāde groza vai anulē minēto 
pasākuma projektu. Ja pasākuma 
projektu groza, valsts pārvaldes iestāde 
organizē sabiedrisku apspriešanu saskaņā 
ar 6. pantā minētajām procedūrām, un 
saskaņā ar 3. punkta noteikumiem 
atkārtoti paziņo Komisijai grozīto 
pasākuma projektu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Komisijas veto tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem ir jānoraida. Tā vietā labāk ir 
noteikt jaunu koplēmuma procedūru, paredzot ciešu sadarbību starp Komisiju, BERT un VPI.
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Grozījums Nr. 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija trīs mēnešu laikā saskaņā ar 
5. punktu izdod lēmumu, ar ko attiecīgajai 
valsts pārvaldes iestādei pieprasa anulēt 
pasākuma projektu, valsts pārvaldes iestāde 
groza vai anulē minēto pasākuma projektu. 
Ja pasākuma projektu groza, valsts 
pārvaldes iestāde organizē sabiedrisku 
apspriešanu saskaņā ar 6. pantā minētajām 
procedūrām, un saskaņā ar 3. punkta 
noteikumiem atkārtoti paziņo Komisijai 
grozīto pasākuma projektu.

6. Ja Komisija sešu mēnešu laikā saskaņā 
ar 5. punktu izdod lēmumu, ar ko 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa anulēt pasākuma projektu, valsts 
pārvaldes iestāde groza vai anulē minēto 
pasākuma projektu. Ja pasākuma projektu 
groza, valsts pārvaldes iestāde organizē 
sabiedrisku apspriešanu saskaņā ar 6. pantā 
minētajām procedūrām, un saskaņā ar 
3. punkta noteikumiem atkārtoti paziņo 
Komisijai grozīto pasākuma projektu.

Or. es

Pamatojums

Saskaņas labad ar iepriekšējo punktu; attiecībā uz termiņu VPI ir jādod lielāka elastība un 
laiks, lai pieņemtu Komisijas ierosināto pasākumu.

Grozījums Nr. 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija trīs mēnešu laikā saskaņā 
ar 5. punktu izdod lēmumu, ar ko 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa anulēt pasākuma projektu, valsts 
pārvaldes iestāde groza vai anulē minēto 
pasākuma projektu. Ja pasākuma projektu 
groza, valsts pārvaldes iestāde organizē 

6. Ja Komisija trīs mēnešu laikā saskaņā ar 
5. vai 5.a punktu izdod lēmumu, ar ko 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa anulēt pasākuma projektu, valsts 
pārvaldes iestāde groza vai anulē minēto 
pasākuma projektu. Ja pasākuma projektu 
groza, valsts pārvaldes iestāde organizē 
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sabiedrisku apspriešanu saskaņā ar 
6. pantā minētajām procedūrām, un 
saskaņā ar 3. punkta noteikumiem 
atkārtoti paziņo Komisijai grozīto 
pasākuma projektu.

sabiedrisku apspriešanu saskaņā ar 6. pantā 
minētajām procedūrām, un saskaņā ar 
3. punkta noteikumiem atkārtoti paziņo 
Komisijai grozīto pasākuma projektu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāizvēlas daudz saskaņotāks risinājums:  tā vietā, lai piešķirtu Komisijai pilnīgas veto 
tiesības pār tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, „regulējošais dialogs” par tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu atbilstību un efektivitāti ir jāveic, iesaistot valsts pārvaldes iestādi, kas 
ierosina šo aizsardzības līdzekli, un Valsts pārvaldes iestāžu tīklu. Šī dialoga, kurā visiem tā 
dalībniekiem ir pilnībā jāņem vērā tirgus dalībnieku viedokļi, mērķis ir panākt vienotu nostāju 
par to, kas būtu vispiemērotākais un efektīvākais tiesiskās aizsardzības līdzeklis

Grozījums Nr. 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Attiecīgā valsts pārvaldes iestāde 
maksimāli ņem vērā citu valsts pārvaldes 
iestāžu un Komisijas komentārus, un, 
izņemot 4. punktā minētos gadījumus, tā 
var pieņemt grozīto pasākuma projektu un, 
ja tā pasākuma projektu pieņem, par to 
paziņo Komisijai. Turklāt visas citas valsts 
iestādes, kas darbojas saskaņā ar šo 
direktīvu vai īpašajām direktīvām, 
maksimāli ņem vērā Komisijas 
komentārus.

7. Attiecīgā valsts pārvaldes iestāde 
maksimāli ņem vērā citu valsts pārvaldes 
iestāžu un Komisijas komentārus, un, 
izņemot 4. punkta a) un b) apakšpunktā
minētos gadījumus, tā var pieņemt grozīto 
pasākuma projektu un, ja tā pasākuma 
projektu pieņem, par to paziņo Komisijai. 
Turklāt visas citas valsts iestādes, kas 
darbojas saskaņā ar šo direktīvu vai 
īpašajām direktīvām, maksimāli ņem vērā 
Komisijas komentārus. Ja VPI nolemj 
nepieņemt paredzētos pasākumus, 
pamatojoties uz 5. punktā minēto 
ieteikumu, tā publicē šī lēmuma iemeslus 
un pamatojumu un informē Komisiju.

Or. es
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Pamatojums

Saskaņas labad ar iepriekšējo punktu; attiecībā uz termiņu VPI ir jādod lielāka elastība un 
laiks, lai pieņemtu Komisijas ierosināto pasākumu.

Grozījums Nr. 271
Erika Mann

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Attiecīgā valsts pārvaldes iestāde 
maksimāli ņem vērā citu valsts pārvaldes 
iestāžu un Komisijas komentārus, un, 
izņemot 4. punktā minētos gadījumus, tā 
var pieņemt grozīto pasākuma projektu un, 
ja tā pasākuma projektu pieņem, par to 
paziņo Komisijai. Turklāt visas citas valsts 
iestādes, kas darbojas saskaņā ar šo 
direktīvu vai īpašajām direktīvām, 
maksimāli ņem vērā Komisijas 
komentārus.

7. Attiecīgā valsts pārvaldes iestāde 
maksimāli ņem vērā citu valsts pārvaldes 
iestāžu, BERT un Komisijas komentārus, 
un, izņemot 4. punktā minētos gadījumus, 
tā var pieņemt grozīto pasākuma projektu 
un, ja tā pasākuma projektu pieņem, par to 
paziņo Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja pasākuma projekts ir grozīts saskaņā 
ar 6. punktu, Komisija var pieņemt 
lēmumu, ar ko valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa konkrētā termiņā uzlikt īpašu 
pienākumu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 

svītrots
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direktīva) 9. līdz 13. pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu. 
Šādi rīkojoties, Komisija īsteno tos pašus 
politikas mērķus, kas valsts pārvaldes 
iestādēm noteikti 8. pantā. Komisija
maksimāli ņem vērā EEST iestādes 
atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Regulas [……/EK] 6. pantu, jo īpaši sīki 
izstrādājot uzliekamā pienākuma vai 
pienākumu aprakstu.

Or. es

Pamatojums

Definīcijas precizējums, jo tas ietekmē elektronisko komunikāciju tīklus vairāk nekā publiskos 
komunikāciju tīklus.

Grozījums Nr. 273
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja pasākuma projekts ir grozīts saskaņā 
ar 6. punktu, Komisija var pieņemt 
lēmumu, ar ko valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa konkrētā termiņā uzlikt īpašu 
pienākumu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 9. līdz 13. pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu.

svītrots

Šādi rīkojoties, Komisija īsteno tos pašus 
politikas mērķus, kas valsts pārvaldes 
iestādēm noteikti 8. pantā. Komisija 
maksimāli ņem vērā EEST iestādes 
atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Regulas [……/EK] 6. pantu, jo īpaši sīki 
izstrādājot uzliekamā pienākuma vai 
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pienākumu aprakstu.

Or. de

Pamatojums

Nav nepieciešams līdz šim pieņemtos VPI lēmumus pieņemt kādas ES struktūras jaunajā 
sistēmā. 

Grozījums Nr. 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja pasākuma projekts ir grozīts saskaņā 
ar 6. punktu, Komisija var pieņemt 
lēmumu, ar ko valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa konkrētā termiņā uzlikt īpašu 
pienākumu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 9. līdz 13. pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu.

svītrots

Šādi rīkojoties, Komisija īsteno tos pašus 
politikas mērķus, kas valsts pārvaldes 
iestādēm noteikti 8. pantā. Komisija 
maksimāli ņem vērā EEST iestādes 
atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Regulas [……/EK] 6. pantu, jo īpaši sīki 
izstrādājot uzliekamā pienākuma vai 
pienākumu aprakstu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums radītu nopietnu precedentu iekšējā tirgus tiesību aktos, jo ES 
struktūra aizstātu valsts iestādes lēmumu. Tas pilnībā apdraud ES līguma pārbaužu un 
līdzsvara sistēmu, sakarā ar ko valsts iestādes īsteno Kopienas tiesības attiecībā uz Tiesu 
kontroli un, iespējams, Komisijas pārkāpumu procedūras.
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Grozījums Nr. 275
Reino Paasilinna

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja pasākuma projekts ir grozīts saskaņā 
ar 6. punktu, Komisija var pieņemt 
lēmumu, ar ko valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa konkrētā termiņā uzlikt īpašu 
pienākumu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 9. līdz 13. pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu.

svītrots

Šādi rīkojoties, Komisija īsteno tos pašus 
politikas mērķus, kas valsts pārvaldes 
iestādēm noteikti 8. pantā. Komisija 
maksimāli ņem vērā EEST iestādes 
atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Regulas [……/EK] 6. pantu, jo īpaši sīki 
izstrādājot uzliekamā pienākuma vai 
pienākumu aprakstu.

Or. en

Justification

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.
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Grozījums Nr. 276
Nikolaos Vakalis

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja pasākuma projekts ir grozīts saskaņā 
ar 6. punktu, Komisija var pieņemt 
lēmumu, ar ko valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa konkrētā termiņā uzlikt īpašu 
pienākumu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 9. līdz 13. pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu.

svītrots

Šādi rīkojoties, Komisija īsteno tos pašus 
politikas mērķus, kas valsts pārvaldes 
iestādēm noteikti 8. pantā. Komisija 
maksimāli ņem vērā EEST iestādes 
atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Regulas [……/EK] 6. pantu, jo īpaši sīki 
izstrādājot uzliekamā pienākuma vai 
pienākumu aprakstu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas veto pilnvaru paplašināšana ir nevajadzīga un nelietderīga. Pašreizējā sistēmā ir 
panākti kopumā saskanīgi rezultāti. Centrālas veto tiesības palielinātu „vienas mērauklas” 
pieejas risku. Tirgus nosacījumi dalībvalstīs ievērojami atšķiras, tādēļ galīgais individuālais 
regulējošais lēmums ir jāpieņem dalībvalstu līmenī, izmantojot valstu kompetenci. Esošā 
sistēma jau paredz spēcīgu Komisijas iesaistīšanos, kura var izskaidrot individuālus 
pienākumus (tiesiskās aizsardzības līdzekļus). VPI šie komentāri ir maksimāli jāņem vērā.

Grozījums Nr. 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Pienākums informēt Komisiju par pasākumu projektu rezultātu jau ir iekļauts šī panta 
7. punktā.

Grozījums Nr. 278
Erika Mann

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Valsts pārvaldes iestāde paziņo 
Komisijai visus galīgos pasākumus, uz ko 
attiecas 7. panta 3. punkts.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Mary Honeyball

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
-7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a) Iekļauj šādu pantu:
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„-7.a pants
Tiesiskās aizsardzības līdzekļu 

konsekventas piemērošanas kārtība
1. Ja valsts pārvaldes iestāde ir 
paredzējusi veikt pasākumus, lai uzliktu, 
grozītu vai atceltu operatora pienākumus, 
piemērojot 16. pantu saistībā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 5. pantu, 9.–13. pantu, 13.a un 
13.b pantu un Direktīvas 2002/22/EK 
(Universālā pakalpojuma direktīva) 
17. pantu, Komisijai un valsts pārvaldes 
iestādēm citās dalībvalstīs ir viens mēnesis 
laika, sākot no pasākuma projekta 
paziņošanas dienas, lai attiecīgajai valsts 
pārvaldes iestādei nosūtītu piezīmes. 
2. Ja pasākuma projektā ir paredzēts 
uzlikt, grozīt vai atcelt pienākumus, 
Komisija tādā pašā laika periodā var darīt 
zināmus attiecīgajai valsts pārvaldes 
iestādei un BERT iemeslus, kādēļ tā 
uzskata, ka pasākuma projekts radīs 
šķēršļus vienotā tirgus izveidei, un kādēļ 
tai ir nopietnas bažas par pasākuma 
projekta atbilstību Kopienas tiesībām. 
Šajā gadījumā saskaņā ar Komisijas 
paziņojumu pasākuma projektu nepieņem 
vēl divus mēnešus. Ja šāda paziņojuma 
nav, attiecīgā valsts pārvaldes iestāde var 
pieņemt pasākuma projektu, maksimāli 
ņemot vērā jebkādas piezīmes, kuras ir 
iesniegusi Komisija vai kāda cita valsts 
pārvaldes iestāde.
3. Divu mēnešu laikā, kā noteikts 
2. punktā, Komisija, BERT un attiecīgā 
valsts pārvaldes iestāde cieši sadarbojas 
nolūkā noteikt vispiemērotākos un 
visefektīvākos pasākumus, ņemot vērā 
8. pantā noteiktos mērķus, kā arī 
pienācīgi ņemot vērā tirgus dalībnieku 
viedokli un nepieciešamību nodrošināt 
regulējuma prakses konsekvenci.
Šo pašu divu mēnešu laikā BERT, 
pamatojoties uz vienkāršu vairākumu, 
sniedz atzinumu, kurā apstiprina 
pasākuma projekta piemērotību un 
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efektivitāti vai norāda, ka pasākuma 
projektā jāizdara izmaiņas, un tādēļ šajā 
sakarā iesniedz īpašu priekšlikumu. Šis 
atzinums jāpublisko.
Komisija, maksimāli ņemot vērā šo 
atzinumu, var ieteikt, lai attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde groza pasākuma 
projektu, un šajā sakarā var sniegt īpašus 
priekšlikumus. Valsts pārvaldes iestādei 
šis ieteikums ir maksimāli jāņem vērā. 
Gadījumā, ja valsts pārvaldes iestāde 
neievēro šo ieteikumu, tā sniedz pamatotu 
paskaidrojumu par savu rīcību.”

Or. en

Pamatojums

Līdzīgs referenta grozījumam Nr. 17.  Pret funkciju sadalīšanu ir jāattiecas tādā pašā veidā 
kā pret citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Ir nepieciešams paskaidrojums, lai nodrošinātu, ka VPI nav obligāti jāņem maksimāli vērā 
gan Komisijas, gan BERT viedoklis. Ja BERT un Komisija sniedz nesaskaņotus padomus, tas 
varētu radīt juridisku nenoteiktību.

Grozījums Nr. 280
Angelika Niebler

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
-7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a) Iekļauj šādu -7.a pantu:
„-7.a pants

Tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
konsekventas piemērošanas kārtība

1. Ja valsts pārvaldes iestāde ir 
paredzējusi veikt pasākumus, lai uzliktu, 
grozītu vai atceltu operatora pienākumus, 
piemērojot 16. pantu saistībā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
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direktīva) 5. pantu, 9.–13. pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu, 
Komisijai un valsts pārvaldes iestādēm 
citās dalībvalstīs ir viens mēnesis laika, 
sākot no pasākuma projekta paziņošanas 
dienas, lai attiecīgajai valsts pārvaldes 
iestādei nosūtītu piezīmes.
2. Komisija tādā pašā laika periodā var 
darīt zināmus attiecīgajai valsts pārvaldes 
iestādei un Eiropas elektronisko sakaru 
regulatoru organizācijai (BERT) 
iemeslus, kādēļ tā uzskata, ka pasākuma 
projekts radīs šķēršļus vienotā tirgus 
izveidei, un kādēļ tai ir nopietnas bažas 
par pasākuma projekta atbilstību 
Kopienas tiesībām. Šajā gadījumā 
saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
pasākuma projektu nepieņem vēl divus 
mēnešus.
Ja šāda paziņojuma nav, attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde var pieņemt pasākuma 
projektu, maksimāli ņemot vērā jebkādas 
piezīmes, kuras ir iesniegusi Komisija vai 
kāda cita valsts pārvaldes iestāde.
3. Divu mēnešu laikā, kā noteikts 
2. punktā, Komisija, BERT un attiecīgā 
valsts pārvaldes iestāde cieši sadarbojas 
nolūkā noteikt vispiemērotākos un 
visefektīvākos pasākumus, ņemot vērā 
8. pantā noteiktos mērķus, kā arī 
pienācīgi ņemot vērā tirgus dalībnieku 
viedokli un nepieciešamību nodrošināt 
regulējuma prakses konsekvenci.
Šo pašu divu mēnešu laikā BERT, 
pamatojoties uz divu trešdaļu balsu 
vairākumu, sniedz atzinumu, kurā 
apstiprina pasākuma projekta piemērotību 
un efektivitāti vai norāda, ka pasākuma 
projektā jāizdara izmaiņas, un tādēļ šajā 
sakarā iesniedz īpašu priekšlikumu Šis 
atzinums jāpublisko.
Ja BERT ir sniegusi pamatotu atzinumu, 
kurā tā norāda, ka pasākuma projektā 
jāizdara izmaiņas, Komisija, maksimāli 
ņemot vērā šo atzinumu, var pieņemt 
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pamatotu lēmumu, kurā Komisija 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei prasa 
grozīt pasākuma projektu, un šajā sakarā 
sniedz īpašu priekšlikumu.
Ja BERT ir sniegusi pamatotu atzinumu, 
kurā tā apstiprina pasākuma projekta 
piemērotību un efektivitāti, attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde, maksimāli ņemot vērā 
visus Komisijas un BERT ieteikumus, var 
pieņemt pasākuma projektu.
4. Trīs mēnešu laikā, sākot no dienas, kad 
Komisija saskaņā ar 3. punkta 
3. apakšpunktu izdod pamatotu lēmumu, 
ar ko attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa izdarīt izmaiņas pasākuma 
projektā, valsts pārvaldes iestāde groza vai 
anulē minēto pasākuma projektu. Ja 
pasākuma projektu groza, valsts pārvaldes 
iestāde organizē sabiedrisku apspriešanu 
saskaņā ar 6. pantā minēto kārtību un 
saskaņā ar 7. punkta noteikumiem 
atkārtoti informē Komisiju par grozīto 
pasākuma projektu.

Or. de

Pamatojums

Komisijas veto tiesību pret tiesiskās aizsardzības līdzekļiem vietā ir ierosināta jauna 
kopregulējuma procedūra ar ciešāku Komisijas, BERT un VPI sadarbību.

Grozījums Nr. 281
Rebecca Harms

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
-7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a) Iekļauj šādu pantu:
„-7.a pants
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Tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
konsekventas piemērošanas kārtība

1. Ja valsts pārvaldes iestāde ir 
paredzējusi veikt pasākumus, lai uzliktu, 
grozītu vai atceltu operatora pienākumus, 
piemērojot 16. pantu saistībā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 5. pantu, 9.–13. pantu, 13.a un 
13.b pantu un Direktīvas 2002/22/EK 
(Universālā pakalpojuma direktīva) 
17. pantu, Komisijai un BERT ir viens 
mēnesis laika, sākot no pasākuma 
projekta paziņošanas dienas, lai 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
nosūtītu piezīmes.
2. Komisija tādā pašā laika periodā var 
darīt zināmus attiecīgajai valsts pārvaldes 
iestādei un BERT iemeslus, kādēļ tā 
uzskata, ka pasākuma projekts radīs 
šķēršļus vienotā tirgus izveidei, un kādēļ 
tai ir nopietnas bažas par pasākuma 
projekta atbilstību Kopienas tiesībām.
Šajā gadījumā saskaņā ar Komisijas 
paziņojumu pasākuma projektu nepieņem 
vēl divus mēnešus.
Ja šāda paziņojuma nav, attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde var pieņemt pasākuma 
projektu, maksimāli ņemot vērā jebkādas 
piezīmes, kuras ir iesniegusi Komisija vai 
BERT.
3. Divu mēnešu laikā, kā noteikts 
2. punktā, Komisija, BERT un attiecīgā 
valsts pārvaldes iestāde cieši sadarbojas 
nolūkā noteikt vispiemērotākos un 
visefektīvākos pasākumus, ņemot vērā 
8. pantā noteiktos mērķus, kā arī 
pienācīgi ņemot vērā tirgus dalībnieku 
viedokli un nepieciešamību nodrošināt 
regulējuma prakses konsekvenci.
Šo pašu divu mēnešu laikā BERT, 
pamatojoties uz vienkāršu vairākumu, 
sniedz atzinumu, kurā apstiprina 
pasākuma projekta piemērotību un 
efektivitāti vai norāda, ka pasākuma 
projektā jāizdara izmaiņas, un tādēļ šajā 
sakarā iesniedz īpašu priekšlikumu. Šis 
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atzinums jāpublisko.
Komisija, maksimāli ņemot vērā šo 
atzinumu, pieņem pamatotu lēmumu, 
prasot, lai attiecīgā valsts pārvaldes 
iestāde groza pasākuma projektu, un šajā 
sakarā sniedzot īpašus priekšlikumus.
4. Trīs mēnešu laikā, sākot no dienas, kad 
Komisija saskaņā ar 3. punktu izdod 
pamatotu lēmumu, ar ko attiecīgajai 
valsts pārvaldes iestādei pieprasa izdarīt 
izmaiņas pasākuma projektā, valsts 
pārvaldes iestāde groza vai anulē minēto 
pasākuma projektu. Ja pasākuma 
projektu groza, valsts pārvaldes iestāde 
organizē sabiedrisku apspriešanu saskaņā 
ar 6. pantā minēto kārtību un saskaņā ar 
7. punkta noteikumiem atkārtoti informē 
Komisiju par grozīto pasākuma projektu.

Or. en

Pamatojums

Iespēja Komisijai pieņemt gala lēmumu par veto tiesību izmantošanu ir vajadzīga, lai 
nodrošinātu, ka valstu regulatoriem un regulatoru struktūrai BERT ir vajadzīgie stimuli 
rīkoties vienotā tirgus interesēs, nevis kā regulatoru „kolektīvam”, kurā katram ir savas 
nacionālās intereses. BERT viedokļa publicēšana un Komisijas prasība ņemt to maksimāli 
vērā ir uzskatāma par pietiekamu, lai Komisija nevarētu pieņemt neatbilstošus lēmumus.  
Šajā grozījumā funkcionālā atdalīšanās saņem tādu pašu pārskata pakāpi, kā citi pasākumi.

Grozījums Nr. 282
Anni Podimata

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
-7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a) Iekļauj šādu 7.a pantu:
„7.a pants

Tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
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konsekventas piemērošanas kārtība
1. Ja valsts pārvaldes iestāde ir 
paredzējusi veikt pasākumus, lai uzliktu, 
grozītu vai atceltu operatora pienākumus, 
piemērojot 16. pantu saistībā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 5. pantu, 9.–13. pantu, 13.a un 
13.b pantu un Direktīvas 2002/22/EK 
(Universālā pakalpojuma direktīva) 
17. pantu, Komisijai un valsts pārvaldes 
iestādēm citās dalībvalstīs ir viens mēnesis 
laika, sākot no pasākuma projekta
paziņošanas dienas, lai attiecīgajai valsts 
pārvaldes iestādei nosūtītu piezīmes.
2. Ja pasākuma projektā ir paredzēts 
uzlikt, grozīt vai atcelt citus operatora 
pienākumus, nevis tos, kas minēti 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīvas) 13.a un 13.b pantā, Komisija 
viena mēneša laikā, kā noteikts 1. punktā, 
var darīt zināmus attiecīgajai valsts 
pārvaldes iestādei un Eiropas 
Elektronisko sakaru regulatoru 
organizācijai (BERT) iemeslus, kādēļ tā 
uzskata, ka pasākuma projekts radīs 
šķēršļus vienotā tirgus izveidei, un kādēļ 
tai ir nopietnas bažas par pasākuma 
projekta atbilstību Kopienas tiesībām. 
Šajā gadījumā saskaņā ar Komisijas 
paziņojumu pasākuma projektu nepieņem 
vēl divus mēnešus.
Ja šāda paziņojuma nav, attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde var pieņemt pasākuma 
projektu, maksimāli ņemot vērā jebkādas 
piezīmes, kuras ir iesniegusi Komisija vai 
kāda cita valsts pārvaldes iestāde.
3. Divu mēnešu laikā, kā noteikts 
2. punktā, Komisija, BERT un attiecīgā 
valsts pārvaldes iestāde cieši sadarbojas 
nolūkā noteikt vispiemērotākos un 
visefektīvākos pasākumus, ņemot vērā 
8. pantā noteiktos mērķus, kā arī 
pienācīgi ņemot vērā tirgus dalībnieku 
viedokli un nepieciešamību nodrošināt 
regulējuma prakses konsekvenci.
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Šo pašu divu mēnešu laikā BERT, 
pamatojoties uz kvalificētu vairākumu ar 
vismaz puses un vēl viena Regulatoru 
valdes locekļa atbalstu, sniedz atzinumu, 
kurā apstiprina pasākuma projekta 
piemērotību un efektivitāti vai norāda, ka 
pasākuma projektā jāizdara izmaiņas, un 
tādēļ šajā sakarā iesniedz īpašu 
priekšlikumu. Šis atzinums jāpublisko.
Ja BERT ir sniegusi pamatotu atzinumu, 
kurā tā norāda, ka pasākuma projektā 
jāizdara izmaiņas, Komisija, maksimāli 
ņemot vērā šo atzinumu, var pieņemt 
pamatotu lēmumu, kurā Komisija 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei prasa 
grozīt pasākuma projektu, un šajā sakarā 
sniedz īpašus ieteikumus.
Ja BERT ir sniegusi pamatotu atzinumu, 
kurā tā apstiprina pasākuma projekta 
piemērotību un efektivitāti, attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde, maksimāli ņemot vērā 
visus Komisijas un BERT ieteikumus, var 
pieņemt pasākuma projektu.
4. Ja pasākuma projektā ir paredzēts 
uzlikt, grozīt vai atcelt pienākumus, kas 
minēti Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīvas) 13.a un 13.b pantā, pasākuma 
projektu nepieņem sešu mēnešu laikā no 
termiņa, kas noteikts 7. panta 3. punktā, 
lai nodrošinātu, ka ir izmantotas visas 
iespējas, ko sniedz visi citi pasākumi, kas 
minēti Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīvas) 5. pantā un 9.–13. pantā un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantā.
Sešu mēnešu laikā, kā noteikts 1. punktā, 
Komisija, BERT un attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde cieši sadarbojas nolūkā 
noteikt vispiemērotākos un visefektīvākos 
pasākumus, ņemot vērā 8. pantā noteiktos 
mērķus, kā arī pienācīgi ņemot vērā tirgus 
dalībnieku viedokli un nepieciešamību 
nodrošināt regulējuma prakses 
konsekvenci.
1. punktā noteikto sešu mēnešu laikā 
BERT, pamatojoties uz kvalificētu 
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vairākumu, sniedz atzinumu, kurā 
apstiprina pasākuma projekta piemērotību 
un efektivitāti vai norāda, ka pasākuma 
projekts nav jāīsteno. Šis atzinums 
jāpublisko.
Tikai tad, ja Komisija un BERT
apstiprina pasākuma projekta piemērotību 
un efektivitāti, attiecīgā valsts pārvaldes 
iestāde, maksimāli ņemot vērā visus 
Komisijas un BERT ieteikumus, var 
pieņemt pasākuma projektu
5. Sešu mēnešu laikā, sākot no dienas, 
kad Komisija saskaņā ar 3. punktu izdod 
pamatotu lēmumu, ar ko valsts pārvaldes 
iestādei pieprasa izdarīt izmaiņas 
pasākuma projektā, valsts pārvaldes 
iestāde groza vai anulē minēto pasākuma 
projektu. Ja pasākuma projektu groza, 
valsts pārvaldes iestāde organizē 
sabiedrisku apspriešanu saskaņā ar 
6. pantā minēto kārtību un saskaņā ar 
7. punkta noteikumiem atkārtoti informē 
Komisiju par grozīto pasākuma projektu.”

Or. fr

Pamatojums

Svarīgi ir vienoties par turpmāku sešu mēnešu laika posmu, lai noteiktu visefektīvākos un 
vispiemērotākos pasākumus, ņemot vērā 8. pantā noteiktos mērķus. Šī iemesla dēļ Komisijai 
un BERT, darbojoties ar kvalificētu balsu vairākumu, ir jādod piekrišana valsts pārvaldes 
iestādes ierosinātā pasākuma projekta grozīšanai. Citādi valsts pārvaldes iestādei maksimāli 
ir jāņem vērā Komisijas un BERT paustie novērojumi.

Grozījums Nr. 283
Pilar del Castillo Vera

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
-7.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a) pievieno šādu pantu:
„-7.a pants

Tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
konsekventas piemērošanas kārtība

1. Ja valsts pārvaldes iestāde ir 
paredzējusi veikt pasākumus, lai uzliktu, 
grozītu vai atceltu operatora pienākumus, 
piemērojot 16. pantu saistībā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 5. pantu, 9.–13. pantu, 13.a un 
13.b pantu un Direktīvas 2002/22/EK 
(Universālā pakalpojuma direktīva) 
17. pantu, Komisijai un valsts pārvaldes 
iestādēm citās dalībvalstīs ir viens mēnesis 
laika, sākot no pasākuma projekta 
paziņošanas dienas, lai attiecīgajai valsts 
pārvaldes iestādei nosūtītu piezīmes.
2. Ja pasākuma projektā ir paredzēts 
uzlikt, grozīt vai atcelt citus operatora 
pienākumus, nevis tos, kas minēti 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīvas) 13.a un 13.b pantā, Komisija 
tādā pašā laika periodā var darīt zināmus 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei un 
BERT iemeslus, kādēļ tā uzskata, ka 
pasākuma projekta pieņemšana radīs 
šķēršļus vienotā tirgus izveidei, un kādēļ 
tai ir nopietnas bažas par pasākuma 
projekta atbilstību Kopienas tiesībām. 
Šajā gadījumā saskaņā ar Komisijas 
paziņojumu pasākuma projektu nepieņem 
vēl divus mēnešus.
Ja šāda paziņojuma nav, attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde var pieņemt pasākuma 
projektu, maksimāli ņemot vērā jebkādas 
piezīmes, kuras ir iesniegusi Komisija vai 
kāda cita valsts pārvaldes iestāde.
3. Divu mēnešu laikā, kā noteikts 
2. punktā, Komisija, BERT un attiecīgā 
valsts pārvaldes iestāde cieši sadarbojas 
nolūkā noteikt vispiemērotākos un 
visefektīvākos pasākumus, ņemot vērā 
8. pantā noteiktos mērķus, kā arī 
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pienācīgi ņemot vērā tirgus dalībnieku 
viedokli un nepieciešamību nodrošināt 
regulējuma prakses konsekvenci.
Šo pašu divu mēnešu laikā BERT, 
pamatojoties uz kvalificētu vairākumu ar 
vismaz puses un vēl viena Regulatoru 
valdes locekļa atbalstu, sniedz atzinumu, 
kurā apstiprina pasākuma projekta 
piemērotību un efektivitāti vai norāda, ka 
pasākuma projektā jāizdara izmaiņas, un 
tādēļ šajā sakarā iesniedz īpašu 
priekšlikumu. Šis atzinums jāpublisko.
Ja BERT ir sniegusi pamatotu atzinumu, 
kurā tā norāda, ka pasākuma projektā 
jāizdara izmaiņas, Komisija, maksimāli 
ņemot vērā šo atzinumu, var pieņemt 
pamatotu lēmumu, kurā Komisija 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei prasa 
grozīt pasākuma projektu, un šajā sakarā 
sniedz īpašu priekšlikumu.
Ja BERT ir sniegusi pamatotu atzinumu, 
kurā tā apstiprina pasākuma projekta 
piemērotību un efektivitāti, attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde, maksimāli ņemot vērā 
visus Komisijas un BERT ieteikumus, var 
pieņemt pasākuma projektu.
4. Ja pasākuma projektā ir paredzēts 
uzlikt, grozīt vai atcelt kādu pienākumu, 
kas minēts Direktīvas 2002/19/EK 
(Piekļuves direktīvas) 13.b pantā, 
pasākuma projektu nepieņem vēl divus 
mēnešus pēc 7. panta 3. punktā norādītā 
perioda beigām.
Šo divu mēnešu laikā Komisija, BERT un 
attiecīgā valsts pārvaldes iestāde cieši 
sadarbojas nolūkā noteikt 
vispiemērotākos un visefektīvākos 
pasākumus, ņemot vērā 8. pantā noteiktos 
mērķus, kā arī pienācīgi ņemot vērā tirgus 
dalībnieku viedokli un nepieciešamību 
nodrošināt regulējuma prakses 
konsekvenci.
Šo pašu divu mēnešu laikā BERT, 
pamatojoties uz kvalificētu vairākumu ar 
vismaz puses un vēl viena Regulatoru 
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valdes locekļa atbalstu, sniedz atzinumu, 
kurā apstiprina pasākuma projekta 
piemērotību un efektivitāti vai norāda, ka 
pasākuma projektu nedrīkst pieņemt. Šis 
atzinums jāpublisko.
Tikai tad, ja Komisija un BERT
apstiprina pasākuma projekta piemērotību 
un efektivitāti, attiecīgā valsts pārvaldes 
iestāde, maksimāli ņemot vērā visus 
Komisijas un BERT ieteikumus, var 
pieņemt pasākuma projektu.
5. Trīs mēnešu laikā, sākot no dienas, kad 
Komisija saskaņā ar 3. punktu izdod 
pamatotu lēmumu, ar ko attiecīgajai 
valsts pārvaldes iestādei pieprasa izdarīt 
izmaiņas pasākuma projektā, valsts 
pārvaldes iestāde groza vai anulē minēto 
pasākuma projektu. Ja pasākuma 
projektu groza, valsts pārvaldes iestāde 
organizē sabiedrisku apspriešanu saskaņā 
ar 6. pantā minēto kārtību un saskaņā ar 
7. punkta noteikumiem atkārtoti informē 
Komisiju par grozīto pasākuma projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Anne Laperrouze

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
-7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a) Iekļauj šādu pantu:
„-7.a pants

Tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
konsekventas piemērošanas kārtība

1. Ja valsts pārvaldes iestāde ir 
paredzējusi veikt pasākumus, lai uzliktu, 
grozītu vai atceltu operatora pienākumus, 
piemērojot 16. pantu saistībā ar 
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Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 5. pantu, 9.–13. pantu, 13.a un 
13.b pantu un Direktīvas 2002/22/EK 
(Universālā pakalpojuma direktīva) 
17. pantu, Komisijai un valsts pārvaldes 
iestādēm citās dalībvalstīs ir viens mēnesis 
laika, sākot no pasākuma projekta 
paziņošanas dienas, lai attiecīgajai valsts 
pārvaldes iestādei nosūtītu piezīmes.
2. Ja pasākuma projektā ir paredzēts 
uzlikt, grozīt vai atcelt citus operatora 
pienākumus, nevis tos, kas minēti 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīvas) 13.a un 13.b pantā, Komisija 
automātiski vai pēc ieinteresētā 
uzņēmuma vai tirdzniecības asociācijas 
lūguma tādā pašā laika periodā var darīt 
zināmus attiecīgajai valsts pārvaldes 
iestādei un BERT iemeslus, kādēļ tā 
uzskata, ka pasākuma projekta 
pieņemšana radīs šķēršļus vienotā tirgus 
izveidei, un kādēļ tai ir nopietnas bažas 
par pasākuma projekta atbilstību 
Kopienas tiesībām. Šajā gadījumā 
saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
pasākuma projektu nepieņem vēl divus 
mēnešus.
Ja šāda paziņojuma nav, attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde var pieņemt pasākuma 
projektu, maksimāli ņemot vērā jebkādas 
piezīmes, kuras ir iesniegusi Komisija vai 
kāda cita valsts pārvaldes iestāde.
3. Divu mēnešu laikā, kā noteikts 
2. punktā, Komisija, BERT un attiecīgā 
valsts pārvaldes iestāde cieši sadarbojas 
nolūkā noteikt vispiemērotākos un 
visefektīvākos pasākumus, ņemot vērā 
8. pantā noteiktos mērķus, kā arī 
pienācīgi ņemot vērā tirgus dalībnieku 
viedokli, kas pausts sabiedriskās 
apspriešanas laikā, un nepieciešamību 
nodrošināt regulējuma prakses 
konsekvenci.
Šo pašu divu mēnešu laikā BERT, 
pamatojoties uz vienkāršu vairākumu, 
sniedz atzinumu, kurā apstiprina 
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pasākuma projekta piemērotību un 
efektivitāti vai norāda, ka pasākuma 
projektā jāizdara izmaiņas, un tādēļ šajā 
sakarā iesniedz īpašu priekšlikumu. Šis 
atzinums jāpublisko.
Ja BERT ir sniegusi pamatotu atzinumu, 
kurā tā norāda, ka pasākuma projektā 
jāizdara izmaiņas, Komisija, maksimāli 
ņemot vērā šo atzinumu, var pieņemt 
pamatotu lēmumu, kurā Komisija 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei prasa 
grozīt pasākuma projektu, un šajā sakarā 
sniedz īpašu priekšlikumu.
Ja BERT ir sniegusi pamatotu atzinumu, 
kurā tā apstiprina pasākuma projekta 
piemērotību un efektivitāti, attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde, maksimāli ņemot vērā 
visus Komisijas un BERT ieteikumus, var 
pieņemt pasākuma projektu.
4. Ja pasākuma projektā ir paredzēts 
uzlikt, grozīt vai atcelt kādu pienākumu, 
kas minēts Direktīvas 2002/19/EK 
(Piekļuves direktīvas) 13.a vai 13.b pantā, 
pasākuma projektu nepieņem vēl divus 
mēnešus pēc 7. panta 3. punktā norādītā 
perioda beigām.
Šo divu mēnešu laikā Komisija, BERT un 
attiecīgā valsts pārvaldes iestāde cieši 
sadarbojas nolūkā noteikt 
vispiemērotākos un visefektīvākos 
pasākumus, ņemot vērā 8. pantā noteiktos 
mērķus, kā arī pienācīgi ņemot vērā tirgus 
dalībnieku viedokli, kas pausts 
sabiedriskās apspriešanas laikā, un 
nepieciešamību nodrošināt regulējuma 
prakses konsekvenci.
Šo pašu divu mēnešu laikā BERT, 
pamatojoties uz vienkāršu vairākumu, 
izdod atzinumu, kurā apstiprina 
pasākuma projekta piemērotību un 
efektivitāti vai norāda, ka pasākuma 
projekts nav jāpiemēro. Šis atzinums 
jāpublisko.
Tikai tad, ja Komisija un BERT
apstiprina pasākuma projekta piemērotību 
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un efektivitāti, attiecīgā valsts pārvaldes 
iestāde, maksimāli ņemot vērā visus 
Komisijas un BERT ieteikumus, var 
pieņemt pasākuma projektu.
5. Trīs mēnešu laikā, sākot no dienas, kad 
Komisija saskaņā ar 3. punktu izdod 
pamatotu lēmumu, ar ko attiecīgajai 
valsts pārvaldes iestādei pieprasa izdarīt 
izmaiņas pasākuma projektā, valsts 
pārvaldes iestāde groza vai anulē minēto 
pasākuma projektu. Ja pasākuma 
projektu groza, valsts pārvaldes iestāde 
organizē sabiedrisku apspriešanu saskaņā 
ar 6. pantā minēto kārtību un saskaņā ar 
7. punkta noteikumiem atkārtoti informē 
Komisiju par grozīto pasākuma projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz 7. pantu Komisija var 
pieņemt īstenošanas noteikumus, kuros 
paredz formu, saturu un detalizētības 
pakāpi paziņojumiem, kas sniedzami 
saskaņā ar 7. panta 3. punktu, apstākļus, 
kādos šādi paziņojumi netiktu pieprasīti, un 
plānotos termiņus.

1. Pēc sabiedriskas apspriešanas un 
apspriežoties ar valsts pārvaldes iestādēm,
Komisija var pieņemt ieteikumus, kuros 
nosaka formu, saturu un detalizētības 
pakāpi paziņojumiem, kas sniedzami 
saskaņā ar 7. panta 3. punktu, apstākļus, 
kādos šādi paziņojumi netiktu pieprasīti, un 
plānotos termiņus.

Or. es

Pamatojums

Izmaiņu formu, saturu un detalizētības pakāpi paredz esošie Komisijas 2003. gada 23. jūlija 
ieteikums par paziņojumiem, termiņiem un apspriedēm, kā paredzēts Direktīvas 2002/20/EK 
7. pantā. Ierosinātais formulējums, kurš ir līdzīgs 15. panta 1. punkta formulējumam, 



AM\725136LV.doc 71/98 PE407.630v01-00

                             Ārējais tulkojums LV

nostiprina šo instrumentu. 

Grozījums Nr. 286
Fiona Hall

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz 7. pantu Komisija var
pieņemt īstenošanas noteikumus, kuros
paredz formu, saturu un detalizētības 
pakāpi paziņojumiem, kas sniedzami 
saskaņā ar 7. panta 3. punktu, apstākļus, 
kādos šādi paziņojumi netiktu pieprasīti, un 
plānotos termiņus.

1. Attiecībā uz 7. pantu Komisija, 
maksimāli ņemot vērā BERT viedokli, var 
pieņemt ieteikumus un/vai norādes, kurās
paredz formu, saturu un detalizētības 
pakāpi paziņojumiem, kas sniedzami 
saskaņā ar 7. panta 3. punktu, apstākļus, 
kādos šādi paziņojumi netiktu pieprasīti, un 
plānotos termiņus.

Or. en

Grozījums Nr. 287
Mary Honeyball

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz 7. pantu Komisija var
pieņemt īstenošanas noteikumus, kuros
paredz formu, saturu un detalizētības 
pakāpi paziņojumiem, kas sniedzami 
saskaņā ar 7. panta 3. punktu, apstākļus, 
kādos šādi paziņojumi netiktu pieprasīti, un 
plānotos termiņus.

1. Attiecībā uz 7. pantu Komisijai, 
maksimāli ņemot vērā BERT viedokli, ir 
tiesības pieņemt ieteikumus un/vai 
norādes, kurās paredz formu, saturu un 
detalizētības pakāpi paziņojumiem, kas 
sniedzami saskaņā ar 7. panta 3. punktu, 
apstākļus, kādos šādi paziņojumi netiktu 
pieprasīti, un plānotos termiņus.

Or. en
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Pamatojums

 Ir svarīgi, ka Komisija ņem vērā BERT viedokli pirms ieteikumu publicēšanas.

Grozījums Nr. 288
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz 7. pantu Komisija var 
pieņemt īstenošanas noteikumus, kuros 
paredz formu, saturu un detalizētības 
pakāpi paziņojumiem, kas sniedzami 
saskaņā ar 7. panta 3. punktu, apstākļus, 
kādos šādi paziņojumi netiktu pieprasīti, un 
plānotos termiņus.

1. Attiecībā uz 7. pantu Komisija var 
pieņemt īstenošanas noteikumus, kuros 
paredz formu un saturu paziņojumiem, kas 
sniedzami saskaņā ar 7. panta 3. punktu, 
apstākļus, kādos šādi paziņojumi netiktu 
pieprasīti, un plānotos termiņus.

Or. de

Pamatojums

Šī noteikuma rezultātā nebūs vienlīdzīga attieksme pret visiem tirgiem. Visās tirgus analīzēs ir 
jāizpilda obligātās prasības. 

Īstenošanas noteikumiem var būt svarīga finansiāla ietekme uz nozari. Šādā gadījumā ir 
jāuzsāk jauna likumdošanas procedūra.

Grozījums Nr. 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko 

svītrots
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elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Steidzamu iemeslu dēļ Komisija var 
piemērot 22. panta 4. punktā paredzēto 
steidzamības procedūru.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kas 2. punktā ir domāts ar „nebūtiskiem elementiem”. Šādi ierosinātiem 
„īstenošanas pasākumiem” varētu būt ievērojama finansiālā ietekme uz uzņēmumiem. 
Jebkuras iespējamās izmaiņas ir rūpīgi jāpārbauda likumdošanas procedūrā ES līmenī vai 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Steidzamu iemeslu dēļ Komisija var 
piemērot 22. panta 4. punktā paredzēto 
steidzamības procedūru.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Saskaņošana ar 1. punkta grozījumu, jo ar ieteikumiem nevar grozīt svarīgus direktīvas 
elementus.
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Grozījums Nr. 291
Erika Mann

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Steidzamu iemeslu dēļ Komisija var 
piemērot 22. panta 4. punktā paredzēto 
steidzamības procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Procesuālām specifikācijām nav jābūt vienīgi kā ieteikumiem, par kuriem ir jāapspriežas ar 
BERT.

Grozījums Nr. 292
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Steidzamu iemeslu dēļ Komisija var 
piemērot 22. panta 4. punktā paredzēto 
steidzamības procedūru.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Šī noteikuma rezultātā nebūs vienlīdzīga attieksme pret visiem tirgiem. Visās tirgus analīzēs ir 
jāizpilda obligātās prasības. 

Īstenošanas noteikumiem var būt svarīga finansiāla ietekme uz nozari. Šādā gadījumā ir 
jāuzsāk jauna likumdošanas procedūra.

Grozījums Nr. 293
Fiona Hall

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Steidzamu iemeslu dēļ Komisija var 
piemērot 22. panta 4. punktā paredzēto 
steidzamības procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 294
Rebecca Harms

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem 
saskaņā ar 22. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru. Steidzamu 
iemeslu dēļ Komisija var piemērot 

2. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem 
saskaņā ar 22. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru. Steidzamu 
iemeslu dēļ Komisija var piemērot 
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22. panta 4. punktā paredzēto steidzamības 
procedūru.

22. panta 4. punktā paredzēto steidzamības 
procedūru. Par jebkuru steidzamības 
procedūru ir jāapspriežas ar BERT.

Or. en

Pamatojums

Ar BERT ir jāapspriežas par visiem 7. pantā minētajiem īstenošanas pasākumiem.

Grozījums Nr. 295
Paul Rübig

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vien 9. pantā par radiofrekvencēm nav 
norādīts citādi, dalībvalstis maksimāli ņem 
vērā nepieciešamību panākt tehnoloģiskā 
ziņā neitrālus noteikumus un nodrošina to, 
ka tāpat rīkojas arī valsts pārvaldes 
iestādes, veicot šajā direktīvā un īpašajās 
direktīvās noteiktos regulēšanas 
uzdevumus, jo īpaši tos, kas paredzēti 
pilnvērtīgas konkurences nodrošināšanai.

Ja vien 9. pantā par radiofrekvencēm nav 
norādīts citādi vai ja vien citādi ir 
nepieciešams sasniegt 2.–4. punktā 
minētos mērķus, dalībvalstis maksimāli 
ņem vērā nepieciešamību katrā skaidri 
definētā attiecīgajā tirgū panākt 
tehnoloģiskā ziņā neitrālus noteikumus un 
nodrošina to, ka tāpat rīkojas arī valsts 
pārvaldes iestādes, veicot šajā direktīvā un 
īpašajās direktīvās noteiktos regulēšanas 
uzdevumus, jo īpaši tos, kas paredzēti 
pilnvērtīgas konkurences nodrošināšanai

Or. de

Pamatojums

Tehnoloģiskās neitralitātes jēdziens ir apsveicams, taču, ja tas konfliktē ar citu, daudz 
svarīgāku regulējuma mērķi, tam ir jāpaliek otrajā plānā. Turklāt ir svarīgi, lai attiecīgajos 
tirgos būtu skaidri nospraustas robežas un ka tehnoloģiskā neitralitāte būtu saistīta ar vienu 
konkrētu tirgu.
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Grozījums Nr. 296
Paul Rübig

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nodrošinot to, ka lietotājiem, tostarp 
lietotājiem invalīdiem, gados vecākiem 
lietotājiem un lietotājiem ar īpašām 
sociālajām vajadzībām, tiek sagādātas 
maksimālas priekšrocības izvēles, cenas un 
kvalitātes ziņā;

a) nodrošinot to, ka lietotājiem, tostarp 
lietotājiem invalīdiem, gados vecākiem 
lietotājiem un lietotājiem ar īpašām
sociālajām vajadzībām, tiek sagādātas 
maksimālas priekšrocības izvēles cenas un 
kvalitātes ziņā un ka tiek kompensētas 
visas piegādātāju papildu neto izmaksas, 
ja ir pierādāms, ka tās ir radušās šādu 
sabiedrisko pakalpojumu saistību izpildes 
dēļ.

Or. de

Pamatojums

Precizējums, ierobežojot šo saistību apmēru un konkretizējot, ka saistības sniegt sociālās 
kompensācijas ir sabiedrisko pakalpojumu uzdevums, kuru nodrošināšana operatoriem var 
radīt papildu neto izmaksas, un ka šīs izmaksas ir jāsedz valsts iestādēm, uzrādot atbilstošus 
dokumentus. Šķiet neatbilstoši piemērot atbildību par satura piemērošanu VPI.

Grozījums Nr. 297
Gabriele Albertini

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) panākot to, ka elektronisko 
komunikāciju nozarē un jo īpaši piekļuvē 
pakalpojumiem visos tīklos nenotiek 
konkurences traucēšana vai ierobežošana;
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Or. en

Pamatojums

Uzziņu dienesti ir svarīgi pakalpojumi invalīdiem un gados vecākiem lietotājiem, kā arī 
lietotājiem kopumā. Svarīgi ir, lai šādi pakalpojumi būtu pieejami no visiem telekomunikāciju 
tīkliem.

Grozījums Nr. 298
Stefano Zappalà

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) panākot to, ka elektronisko 
komunikāciju nozarē un jo īpaši piekļuvē 
pakalpojumiem visos tīklos nenotiek 
konkurences traucēšana vai ierobežošana;

Or. en

Pamatojums

Uzziņu dienesti ir svarīgi pakalpojumi invalīdiem un gados vecākiem lietotājiem, kā arī 
lietotājiem kopumā. Svarīgi ir, lai šādi pakalpojumi būtu pieejami no visiem telekomunikāciju 
tīkliem.

Grozījums Nr. 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panākot to, ka elektronisko 
komunikāciju nozarē un jo īpaši satura 

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

izplatīšanas, kā arī piekļuves 
pakalpojumiem visos tīklos jomā nenotiek 
konkurences traucēšana vai ierobežošana;

Or. en

Pamatojums

Uzziņu dienesti ir svarīgi pakalpojumi invalīdiem un gados vecākiem lietotājiem, kā arī 
lietotājiem kopumā. Svarīgi ir, lai šādi pakalpojumi būtu pieejami no visiem telekomunikāciju 
tīkliem.

Grozījums Nr. 300
Paul Rübig

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Precizējums, ierobežojot šo saistību apmēru un konkretizējot, ka saistības sniegt sociālās 
kompensācijas ir sabiedrisko pakalpojumu uzdevums, kuru nodrošināšana operatoriem var 
radīt papildu neto izmaksas, un ka šīs izmaksas ir jāsedz valsts iestādēm, uzrādot atbilstošus 
dokumentus. Šķiet neatbilstoši piemērot atbildību par satura piemērošanu VPI.
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Grozījums Nr. 301
Dragoş Florin David

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 302
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Piekļuvi tīkliem nosaka telekomunikāciju tiesiskais regulējums. Jaunajai sistēmai nebūtu 
jāiejaucas satura izplatīšanā. Par to jārūpējas plašsaziņas līdzekļu tiesību aktiem katrā 
dalībvalstī.
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Grozījums Nr. 303
Patrizia Toia

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) panākot to, ka elektronisko 
komunikāciju nozarē un jo īpaši satura 
izplatīšanas un piekļūšanas, kā arī 
piekļuves pakalpojumiem visos tīklos jomā 
nenotiek konkurences traucēšana vai 
ierobežošana;

Or. en

Pamatojums

Uzziņu dienesti ir svarīgi pakalpojumi invalīdiem un gados vecākiem lietotājiem, kā arī 
lietotājiem kopumā. Svarīgi ir, lai šādi pakalpojumi būtu pieejami no visiem telekomunikāciju 
tīkliem.

Grozījums Nr. 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi, lai valsts ieguldījumi, kuriem var būt ļoti liela nozīme platjoslas tīklu attīstības 
stimulēšanā, netraucē tirgum, kā arī to pamatā nav negodīgi noteikumi salīdzinājumā ar 
privātiem uzņēmumiem. Tādēļ VPI ir jāņem vērā vispārējie valsts atbalsta noteikumi, veicinot 
konkurenci telekomunikāciju nozarē.

Grozījums Nr. 305
Paul Rübig

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sadarbojoties ar Komisiju un EEST 
iestādi, lai nodrošinātu saskanīgas 
regulējuma prakses izveidi un šīs direktīvas 
un īpašo direktīvu konsekventu 
piemērošanu.

d) sadarbojoties BERT ietvaros, lai 
nodrošinātu saskanīgas regulējuma prakses 
izveidi, ņemot vērā arī šīs direktīvas 
mērķus attiecībā uz īpašiem nosacījumiem 
atsevišķu valstu tirgos, un šīs direktīvas un 
īpašo direktīvu konsekventu piemērošanu.

Or. de

Pamatojums

Šo direktīvu piemēro lielam skaitam valstu tirgu ar kopumā dažādu attīstības līmeni un 
dažādiem konkurences noteikumiem. Tādēļ jo īpaši jāņem vērā nosacījumi katrā valstī, jo, no 
vienas puses, tirgiem ar efektīvu konkurenci nedrīkst piemērot pārlieku regulējumu, bet, no 
otras puses, regulējums nedrīkst apslāpēt konkurences rašanos tirgos, kur tās vēl nav. BERT, 
šķiet, ir vispiemērotākā sistēma.
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Grozījums Nr. 306
Marian-Jean Marinescu

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) 2. punktā pievieno šādu apakšpunktu:
„da) taču valstīs, kurās ir vāji attīstīta 
fiksētā infrastruktūra un zema 
pārklājuma fiksētie un platjoslu 
tehnoloģiju pakalpojumi, VPI apsver, vai 
par prioritāti izvirzīt ieguldījumu 
veicināšanas mērķi vai patiesas 
konkurences veicināšanas mērķi.”

Or. en

Grozījums Nr. 307
Erika Mann

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) iekļauj šādu punktu:
„3.a Valsts pārvaldes iestāžu mērķis ir 
izveidot piemērotu normatīvo vidi, lai 
atbalstītu ieguldījumus jaunajos piekļuves 
tīklos; uz infrastruktūru pamatotā 
konkurence nodrošinās unikālas iespējas 
inovācijām. Šādai normatīvai videi cita 
starpā :
a) jābūt paredzamai laika posmā, kas 
vajadzīgs, lai lielie ieguldījumi kļūtu 
ienesīgi;
b) jācenšas maksimāli paplašināt uz 
infrastruktūru pamatotu konkurences 
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ģeogrāfisko telpu;
c) jānodrošina konkurētspējas 
priekšrocības, izmantojot ātrāku 
izplešanos ģeogrāfiskajā ziņā, tādējādi 
veicinot tīkla attīstību;
d) jāpiesaista resursi no finanšu tirgiem 
lieliem sākotnējiem ieguldījumiem 
jauniem piekļuves tīkliem;
d) jāatļauj elastīgi brīvprātīgi komerciāli 
nolīgumi par ieguldījumiem un riska 
sadali starp operatoriem, kuri paplašina 
jaunos piekļuves tīklus;
f) jāņem vērā ilgtermiņa raksturojums, 
kas nepieciešams, lai gūtu ienākumus no 
ieguldījumiem jaunajā infrastruktūrā;
g) maksimāli, bet pārredzami jāsekmē 
jauno infrastruktūru sniegto pakalpojumu 
mazumtirdzniecības cenu elastība.”

Or. en

Pamatojums

Tālredzīga piekļuves sistēma jaunās paaudzes tīkliem ar mērķi nodrošināt stimulus 
inovācijām un ieguldījumiem ir jāplāno tādā veidā, lai normatīvā vide potenciālajiem 
investoriem būtu noteikta, paredzama un stabila.

Grozījums Nr. 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 4. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) 4. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:
„ga) nodrošinot, lai uzņēmumi, kuri 
sniedz elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus, un tīkli sadarbojas ar 
attiecīgajām nozarēm saistībā ar likumīga 
satura aizsardzību un veicināšanu 
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elektronisko komunikāciju pakalpojumos 
un tīklos.”

Or. en

Pamatojums

This amendment is added to Chapter III “Tasks of national regulatory authorities”. It places 
on electronic communications services and networks an obligation to co-operate with 
intellectual property rights holders (authors, producers, performers) to work out common 
ways and means of protecting and promoting copyrighted works. Enforcement of this 
obligation is entrusted to the national regulatory authority, which is required to implement it 
in compliance with the subsidiarity principle having regard to the specific characteristics of 
the electronic communications market of the country concerned and prevailing consultative 
arrangements.

Grozījums Nr. 309
Gianni De Michelis

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) iekļauj šādu punktu:
4.a Valsts pārvaldes iestāžu mērķis ir 
izveidot atbilstošu normatīvo vidi 
ieguldījumiem jaunajās piekļuves 
infrastruktūrās, kurām ir potenciāls 
sekmēt uz infrastruktūru pamatotu 
konkurenci.
Normatīvai videi cita starpā :
a) ir jāveicina uz tirgu orientēti 
ieguldījumi un inovācijas, arī atļaujot 
komercdarbības ietvaros slēgt ieguldījumu 
sadales nolīgumus un riska sadales 
līgumus;
b) kad vien iespējams, ir jāveicina uz 
infrastruktūru pamatota konkurence;
c) jāatļauj cenu elastība, kā arī cenu 
diferenciācija pēc ģeogrāfiskās atrašanās 
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vietas un pakalpojuma kvalitātes; 
d) jāattur no nevajadzīgu normatīvo 
ierobežojumu ieviešanas, ja uzņēmumi 
var panākt komerciālas vienošanās;
e) jāsekmē laicīgi ieguldījumi, piedāvājot 
laicīgākiem ieguldījumiem jaunajās 
tehnoloģijās un infrastruktūrās daudz 
izdevīgākus nosacījumus;
f) jābūt samērīgai saistībā ar attiecīgā 
ģeogrāfiskā tirgus vietējām īpatnībām un 
konkurētspēju;
g) jābūt paredzamai laika posmā, kas 
vajadzīgs ienākumu gūšanai no jaunajai 
piekļuves infrastruktūrai 
nepieciešamajiem ievērojamajiem 
ieguldījumiem;”

Or. en

Pamatojums

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts; allow price 
flexibility including geographical and quality of service price differentiation; refrain from 
introducing unnecessary regulatory constraints where undertakings may reach commercial 
agreements; encourage timely investment also by allowing for more favourable conditions to 
earlier investments in new technologies and infrastructures; recognize the importance of 
geographical assessment of markets; be predictable for a period of time needed to remunerate 
the significant investments required by new access infrastructure.

Grozījums Nr. 310
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) 8. pantā iekļauj šādu 4.a punktu: 

„4. a) Lai sasniegu 2., 3. un 4. pantā 
minētos politiskos mērķus, valsts 
pārvaldes iestāžu uzdevums ir izveidot 
normatīvo vidi ieguldījumiem tīkla 
infrastruktūras piekļuvei; šādai 
normatīvajai videi jāatbilst vismaz šādiem 
kritērijiem:
a) jārada juridiskā noteiktība laika 
posmam, kas nepieciešams, lai 
nodrošinātu ieguldījumu ienesīgumu;
b) jācenšas maksimāli paplašināt uz 
platformu pamatotas konkurences 
ģeogrāfisko telpu;
c) jāatļauj radīt konkurences 
priekšrocības ar tīklu izvēršanu 
ģeogrāfiskajā ziņā, lai radītu stimulus 
tīklu attīstībai;
d) jāpiesaista kapitāls no finanšu tirgiem 
lieliem sākotnējiem ieguldījumiem 
jaunajos piekļuves tīklos;
e) jāatļauj jauno piekļuves tīklu 
operatoriem brīvprātīgi vienoties par 
ieguldījumiem un riska sadali;
f) jāņem vērā ilgtermiņa nosacījumi 
jaunās infrastruktūras ieguldījumu 
ienesīgumam, un jāveicina maksimāla 
cenu elastība jauno infrastruktūru 
piegādāto pakalpojumu gala lietotājiem;”

Or. de

Pamatojums

Esošais regulējums ir jāpielāgo šiem ieguldījumu uzdevumiem ar mērķi attīstīt jaunās 
paaudzes piekļuves tīklus. Regulējumam ir jārada vēlme tirgus dalībniekiem investēt jaunās 
paaudzes piekļuves tīklos un uzņemties attiecīgu risku.
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Grozījums Nr. 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) 8. pantā iekļauj šādu punktu:
„4.a Valsts pārvaldes iestāžu mērķis ir 
izveidot atbilstošu normatīvo vidi 
konkurētspējīgiem ieguldījumiem 
jaunajos piekļuves tīklos, kas rada 
unikālu iespēju inovācijām un uz 
platformu pamatotai konkurencei, 
bruģējot ceļu noteikumu atcelšanai. Šādai 
normatīvai videi cita starpā :
a) jābūt paredzamai laika posmā, kas 
vajadzīgs, lai lielie ieguldījumi kļūtu 
ienesīgi;
b) jācenšas maksimāli paplašināt uz 
platformu pamatotas konkurences 
ģeogrāfisko telpu;
c) jānodrošina konkurētspējas 
priekšrocības, izmantojot ātrāku 
izvēršanos ģeogrāfiskajā ziņā, tādējādi 
veicinot tīkla attīstību;
d) jāpiesaista resursi no finanšu tirgiem 
lieliem sākotnējiem ieguldījumiem 
jauniem piekļuves tīkliem;
d) jāatļauj elastīgi komerciāli nolīgumi 
par ieguldījumiem un riska sadali starp 
jaunu piekļuves tīklu operatoriem.”;

Or. en

Pamatojums

Esošais normatīvais režīms ir jāpielāgo ieguldījumu izaicinājumiem saistībā ar jaunās 
paaudzes piekļuves tīklu paplašināšanu. Regulā ir jāparedz iespēja tirgus dalībniekiem veikt 
ieguldījumus jaunās paaudzes piekļuves tīklos, un tādējādi jāņem vērā iespējamie riski.
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Grozījums Nr. 312
Patrizia Toia

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) 8. pantā iekļauj šādu punktu:
„4.a Valsts pārvaldes iestāžu mērķis ir 
izveidot atbilstošu normatīvo vidi 
ieguldījumiem jaunajās piekļuves 
infrastruktūrās, kurām ir potenciāls 
sekmēt uz infrastruktūru balstītu 
konkurenci.
Normatīvai videi cita starpā :
a) ir jāveicina uz tirgu orientēti 
ieguldījumi un inovācijas, arī atļaujot 
komercdarbības ietvaros slēgt ieguldījumu 
sadales nolīgumus un riska sadales 
līgumus;
b) kad vien iespējams, ir jāveicina uz 
infrastruktūru pamatota konkurence;”

Or. en

Pamatojums

Jaunā 5. punkta mērķis ir precizēt tiesiskā regulējuma mērķi, ņemot vērā, ka galvenais 
regulējuma mērķis ir atbalstīt masveida jaunās paaudzes piekļuves tīklu paplašināšanos visā 
Eiropā. Tādējādi jaunais punkts precizē, ka normatīvajai videi ir jāsekmē uz tirgu orientēti 
ieguldījumi un ieguldījumi, kā arī jāatļauj slēgt ieguldījumu sadales nolīgumus un riska 
sadales līgumus.

Grozījums Nr. 313
Catherine Trautmann

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 4.a punkts (jauns) – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a) Regulas 8. panta 4.a punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:

c) uzliekot ex-ante reglamentējošas 
saistības tikai gadījumos, kad konkurence 
nav efektīva un ilgtspējīga, un atvieglojot 
vai atceļot tās, tiklīdz konkurence kļūst 
efektīva un ilgtspējīga;

Or. en

Pamatojums

Atbilstībai ar 20. grozījumu.

Grozījums Nr. 314
Mary Honeyball

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a) Iekļauj šādu 8.a pantu:
„8.a pants

Radiofrekvenču spektra politiku 
koordinēšana Kopienā

1. Dalībvalstis sadarbojas gan savstarpēji, 
gan ar Komisiju radiofrekvenču 
izmantošanas stratēģiskajā plānošanā un 
saskaņošanā Kopienā.
2. Dalībvalstis nodrošina politikas pieeju 
koordinēšanu un attiecīgā gadījumā arī 
koordinē saskaņotos nosacījumus 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
pieejamību un efektīvu izmantošanu, kas 
vajadzīga iekšējā tirgus izveidei un tā 
darbībai.
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3. Dalībvalstis nodrošina koordinētu un 
savlaicīgu tādas informācijas sniegšanu, 
kas attiecas uz radiofrekvenču spektra 
piešķiršanu, pieejamību un izmantošanu 
Kopienā.
4. Izveido Radiofrekvenču spektra 
politikas komiteju (RSPC), lai varētu 
izpildīt 1.–3. punktā noteiktos mērķus.
RSPC konsultē Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju par jautājumiem, 
kas saistīti ar radiofrekvenču spektru.
RSPC sastāvā ir pa vienam augsta līmeņa 
pārstāvim no valsts pārvaldes iestādes, kas 
katrā dalībvalstī atbild par radiofrekvenču 
spektra politiku. Komisija komitejas darbā 
piedalās bez balsstiesībām.
5. Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai 
Komisijas pieprasījuma vai pēc savas 
iniciatīvas RSPC, pamatojoties uz 
vienkāršu balsu vairākumu, pieņem 
lēmumus. Katrai dalībvalstij ir viena 
balss, Komisija balsošanā nepiedalās.
6. Komisija, maksimāli ņemot vērā RSPC 
atzinumu, reizi trijos gados formulē 
kopējās politikas mērķus un izdod 
nesaistošas norādes par Kopienas 
radiofrekvenču spektra politikas attīstību.
7. Komisija, maksimāli ņemot vērā RSPC 
atzinumu, ierosina likumdošanas 
pasākumus, lai izpildītu 6. punktā 
noteiktos kopējās politikas mērķus.
8. RSPC iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei gada darbības pārskatu.”

Or. en

Pamatojums

Referenta 23. grozījuma 4. un 9. punkts ir svītrots. Tie var apdraudēt Eiropas sarunu nostāju, 
kā vienojās CEPT, un ir pretrunā ar subsidiaritātes principu.
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Grozījums Nr. 315
Rebecca Harms

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a) Iekļauj šādu 8.a pantu:
„8.a pants

Radiofrekvenču spektra politiku 
koordinēšana Kopienā

1. Dalībvalstis sadarbojas gan savstarpēji, 
gan ar Komisiju Eiropas un 
starptautiskajā līmenī radiofrekvenču 
izmantošanas stratēģiskajā plānošanā un 
saskaņošanā Kopienā. Tās nodrošina 
radiofrekvenču spektra politikas pieeju 
saskaņotību ar citām valstu vai ES 
politikām, piemēram, plašsaziņas līdzekļu 
politiku. 
2. Dalībvalstis nodrošina politikas pieeju 
koordinēšanu un attiecīgā gadījumā arī 
koordinē saskaņotos nosacījumus 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
pieejamību un efektīvu izmantošanu, kas 
vajadzīga iekšējā tirgus izveidei un tā 
darbībai, un saskaņā ar radiofrekvenču 
spektra izmantošanas ekonomiskajiem, 
politiskajiem, kultūras, veselības un 
sociālajiem apsvērumiem.
3. Dalībvalstis nodrošina koordinētu un 
savlaicīgu tādas informācijas sniegšanu, 
kas attiecas uz radiofrekvenču spektra 
piešķiršanu, pieejamību un izmantošanu 
Kopienā.
4. Dalībvalstis nodrošina efektīvu 
Kopienas interešu koordināciju 
starptautiskās organizācijās, ja 
radiofrekvenču spektra izmantošana 
ietekmē Kopienas politiku.
5. Izveido Radiofrekvenču spektra 
politikas komiteju (RSPC), lai varētu 
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izpildīt 1.–4. punktā noteiktos mērķus.
RSPC konsultē Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju par jautājumiem, 
kas saistīti ar radiofrekvenču spektru.
RSPC sastāvā ir pa vienam augsta līmeņa 
pārstāvim no valsts pārvaldes iestādes, kas 
katrā dalībvalstī atbild par radiofrekvenču 
spektra politiku, un pa vienam augsta 
līmeņa pārstāvim no neatkarīgas
pārvaldes iestādes, kas katrā dalībvalstī 
atbild par plašsaziņas līdzekļu tiesisko 
regulējumu. Komisija komitejas darbā 
piedalās bez balsstiesībām.
6. Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai 
Komisijas pieprasījuma vai pēc savas 
iniciatīvas RSPC, pamatojoties uz 
kvalificētu balsu vairākumu, pieņem 
lēmumus. Katrai dalībvalstij ir viena 
balss, Komisija balsošanā nepiedalās.
7. Komisija, maksimāli ņemot vērā RSPC 
atzinumu, reizi trijos gados formulē 
kopējās politikas mērķus un izdod 
nesaistošas norādes par Kopienas 
radiofrekvenču spektra politikas attīstību.
8. Komisija, maksimāli ņemot vērā RSPC 
atzinumu, ierosina likumdošanas 
pasākumus, lai izpildītu 7. punktā 
noteiktos kopējās politikas mērķus.
9. Gadījumos, kad ir nepieciešama 
Kopienas interešu efektīva koordinēšana 
starptautiskajās organizācijās, Komisija 
ar RSPC piekrišanu var ierosināt Eiropas 
Parlamentam un Padomei sarunu 
mandātu.
10. RSPC iesniedz Eiropas Parlamentam, 
dalībvalstīm, BERT un Padomei gada 
darbības pārskatu.”

Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektra stratēģiskā plānošanā ES līmenī ir jāievēro starptautiski saistoši 
nolīgumi un dalībvalstu kompetence saistībā ar radiofrekvenču spektru. Radiofrekvenču 
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spektra pārvaldību Eiropas Savienībā var uzlabot vienīgi ar labāku politikas pieeju 
koordinēšanu.  Tiek ierosināts izveidot jaunu, racionalizētu komiteju, kuras sastāvā ir jābūt 
pa vienam pārstāvim no katras telekomunikāciju un plašsaziņu pārvaldes iestādes dalībvalstīs 
— tādējādi ņemot vērā esošo saikni starp pārraidīšanas reglamentēšanu un satura 
reglamentēšanu —, lai tā palīdzētu pilnveidot integrētu ES radiofrekvenču spektra politiku.

Grozījums Nr. 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a) Iekļauj šādu pantu: 
„8.a pants

Radiofrekvenču spektra politiku 
koordinēšana Kopienā

1. Dalībvalstis sadarbojas gan savstarpēji, 
gan ar Komisiju radiofrekvenču 
izmantošanas stratēģiskajā plānošanā un 
saskaņošanā Kopienā. Tās nodrošina 
radiofrekvenču spektra politikas pieeju 
saskaņotību ar citām valstu vai ES 
politikām, piemēram, plašsaziņas līdzekļu 
politiku. 
2. Dalībvalstis nodrošina politikas pieeju 
koordinēšanu un attiecīgā gadījumā arī 
koordinē saskaņotos nosacījumus 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
pieejamību un efektīvu izmantošanu, kas 
vajadzīga iekšējā tirgus izveidei un tā 
darbībai, un saskaņā ar radiofrekvenču 
spektra izmantošanas ekonomiskajiem, 
politiskajiem, kultūras, veselības un 
sociālajiem apsvērumiem.
3. Dalībvalstis nodrošina koordinētu un 
savlaicīgu tādas informācijas sniegšanu, 
kas attiecas uz radiofrekvenču spektra 
piešķiršanu, pieejamību un izmantošanu 
Kopienā.
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4. Dalībvalstis nodrošina efektīvu 
Kopienas interešu koordināciju 
starptautiskās organizācijās, ja 
radiofrekvenču spektra izmantošana 
ietekmē Kopienas politiku.
5. Izveido Radiofrekvenču spektra 
politikas komiteju (RSPC), lai varētu 
izpildīt 1.–4. punktā noteiktos mērķus. 
RSPC konsultē Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju par jautājumiem, 
kas saistīti ar radiofrekvenču spektru. 
RSPC sastāvā ir pa vienam augsta līmeņa 
pārstāvim no valsts pārvaldes iestādes, kas 
katrā dalībvalstī atbild par radiofrekvenču 
spektra politiku, un pa vienam augsta 
līmeņa pārstāvim no neatkarīgas 
pārvaldes iestādes, kas katrā dalībvalstī 
atbild par plašsaziņas līdzekļu tiesisko 
regulējumu.  Komisija komitejas darbā 
piedalās bez balsstiesībām.
6. Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai 
Komisijas pieprasījuma vai pēc savas 
iniciatīvas RSPC, pamatojoties uz 
kvalificētu balsu vairākumu, pieņem 
lēmumus. Katrai dalībvalstij ir viena 
balss, Komisija balsošanā nepiedalās.
7. Komisija, maksimāli ņemot vērā RSPC 
atzinumu, reizi trijos gados formulē 
kopējās politikas mērķus un izdod 
nesaistošas norādes par Kopienas 
radiofrekvenču spektra politikas attīstību.
8. Komisija, maksimāli ņemot vērā RSPC 
atzinumu, ierosina likumdošanas 
pasākumus, lai izpildītu 7. punktā 
noteiktos kopējās politikas mērķus.
9. Gadījumos, kad ir nepieciešama 
Kopienas interešu efektīva koordinēšana 
starptautiskajās organizācijās, Komisija 
ar RSPC piekrišanu var ierosināt Eiropas 
Parlamentam un Padomei sarunu 
mandātu.
10. RSPC iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei gada darbības pārskatu.”

Or. en
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Pamatojums

Radiofrekvenču spektra stratēģiskai plānošanai ES līmenī ir jāievēro starptautiski saistoši 
nolīgumi un dalībvalstu kompetence saistībā ar radiofrekvenču spektru. Radiofrekvenču 
spektra pārvaldību Eiropas Savienībā var uzlabot vienīgi ar labāku politikas pieeju 
koordinēšanu.

Tiek ierosināts izveidot jaunu, racionalizētu komiteju, kuras sastāvā ir jābūt pa vienam 
pārstāvim no katras telekomunikāciju un plašsaziņu pārvaldes iestādes dalībvalstīs – tādējādi 
ņemot vērā esošo saikni starp pārraidīšanas reglamentēšanu un satura reglamentēšanu –, lai 
tā palīdzētu pilnveidot integrētu ES radiofrekvenču spektra politiku.

Grozījums Nr. 317
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a) Iekļauj šādu pantu: 
„8.a pants

Radiofrekvenču spektra politiku 
koordinēšana Kopienā

1. Dalībvalstis sadarbojas gan savstarpēji, 
gan ar Komisiju radiofrekvenču 
izmantošanas stratēģiskajā plānošanā un 
saskaņošanā Kopienā. Tās nodrošina 
radiofrekvenču spektra politikas pieeju 
saskaņotību ar citām valstu vai ES 
politikām, piemēram, plašsaziņas līdzekļu 
politiku. 
2. Dalībvalstis nodrošina politikas pieeju 
koordinēšanu un attiecīgā gadījumā arī 
koordinē saskaņotos nosacījumus 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
pieejamību un efektīvu izmantošanu, kas 
vajadzīga iekšējā tirgus izveidei un tā 
darbībai, un saskaņā ar radiofrekvenču 
spektra izmantošanas ekonomiskajiem, 
politiskajiem, kultūras, veselības un 
sociālajiem apsvērumiem.
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3. Dalībvalstis nodrošina koordinētu un 
savlaicīgu tādas informācijas sniegšanu, 
kas attiecas uz radiofrekvenču spektra 
piešķiršanu, pieejamību un izmantošanu 
Kopienā.
4. Dalībvalstis nodrošina efektīvu 
Kopienas interešu koordināciju 
starptautiskās organizācijās, ja 
radiofrekvenču spektra izmantošana 
ietekmē Kopienas politiku.
5. Izveido Radiofrekvenču spektra 
politikas komiteju (RSPC), lai varētu 
izpildīt 1.–4. punktā noteiktos mērķus. 
RSPC konsultē Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju par jautājumiem, 
kas saistīti ar radiofrekvenču spektru. 
RSPC sastāvā ir pa vienam augsta līmeņa 
pārstāvim no valsts pārvaldes iestādes, kas 
katrā dalībvalstī atbild par radiofrekvenču 
spektra politiku, un pa vienam augsta 
līmeņa pārstāvim no neatkarīgas 
pārvaldes iestādes, kas katrā dalībvalstī 
atbild par plašsaziņas līdzekļu tiesisko 
regulējumu.  Komisija komitejas darbā 
piedalās bez balsstiesībām.
6. Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai 
Komisijas pieprasījuma vai pēc savas 
iniciatīvas RSPC, pamatojoties uz 
kvalificētu balsu vairākumu, pieņem 
lēmumus. Katrai dalībvalstij ir viena 
balss, Komisija balsošanā nepiedalās.
7. Komisija, maksimāli ņemot vērā RSPC 
atzinumu, reizi trijos gados formulē 
kopējās politikas mērķus un izdod 
nesaistošas norādes par Kopienas 
radiofrekvenču spektra politikas attīstību.
8. Komisija, maksimāli ņemot vērā RSPC 
atzinumu, ierosina likumdošanas 
pasākumus, lai izpildītu 7. punktā 
noteiktos kopējās politikas mērķus.
9. Gadījumos, kad ir nepieciešama 
Kopienas interešu efektīva koordinēšana 
starptautiskajās organizācijās, Komisija 
ar RSPC piekrišanu var ierosināt Eiropas 
Parlamentam un Padomei sarunu 
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mandātu.
10. RSPC iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei gada darbības pārskatu.”

Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektra stratēģiskai plānošanai ES līmenī ir jāievēro starptautiski saistoši 
nolīgumi un dalībvalstu kompetence saistībā ar radiofrekvenču spektru. Radiofrekvenču 
spektra pārvaldību Eiropas Savienībā var uzlabot vienīgi ar labāku politikas pieeju 
koordinēšanu.

Tiek ierosināts izveidot jaunu, racionalizētu komiteju, kuras sastāvā ir jābūt pa vienam 
pārstāvim no katras telekomunikāciju un plašsaziņu pārvaldes iestādes dalībvalstīs – tādējādi 
ņemot vērā esošo saikni starp pārraidīšanas reglamentēšanu un satura reglamentēšanu –, lai 
tā palīdzētu pilnveidot integrētu ES radiofrekvenču spektra politiku.
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