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Grozījums Nr. 460
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jauns) un šīs direktīvas 9. pantā minēto 
pakalpojumu un tehnoloģiju neitralitātes definīciju. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/EK), jo īpaši attiecībā uz 
tā panta piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas pasākumiem un 
vispārēju interešu mērķu pasākumiem. Jebkāds saskaņots lēmums par pakalpojumu un 
tehnoloģiju neitralitātes turpmākiem izņēmumiem ir šīs direktīvas būtisks elements, un uz to ir 
jāattiecina tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 461
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) paredzētu izņēmumu no pakalpojumu 
vai tehnoloģiju neitralitātes principa, kā 
arī atbilstīgi 9. panta 3. un 4. punktam 

svītrots
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saskaņotu darbības jomu un būtību visiem 
tiem izņēmumiem no šā principa, kuru 
mērķis nav kultūras un valodu 
daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisma veicināšana.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jauns) un šīs direktīvas 9. pantā minēto 
pakalpojumu un tehnoloģiju neitralitātes definīciju. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/Komisija), jo īpaši 
attiecībā uz tā panta piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas 
pasākumiem un vispārēju interešu mērķiem (jauns (d), kas attiecas uz radiofrekvenču spektra 
lēmuma 1. panta 4. punktu). Jebkāds saskaņots lēmums par pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes turpmākiem izņēmumiem ir šīs direktīvas būtisks elements, un uz to ir jāattiecina 
tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 462
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir jāļauj par efektīvu spektra pārvaldību atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm noteikt 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem valstī radiofrekvenču spektru var nodot vai iznomāt.
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Grozījums Nr. 463
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 464
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) paredzētu izņēmumu no pakalpojumu 
vai tehnoloģiju neitralitātes principa, kā 
arī atbilstīgi 9. panta 3. un 4. punktam 

svītrots
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saskaņotu darbības jomu un būtību visiem 
tiem izņēmumiem no šā principa, kuru 
mērķis nav kultūras un valodu 
daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisma veicināšana.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 465
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jauns) un šīs direktīvas 9. pantā minēto 
pakalpojumu un tehnoloģiju neitralitātes definīciju. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/Komisija), jo īpaši 
attiecībā uz tā panta piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas 
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pasākumiem un vispārēju interešu mērķiem (jauns (d), kas attiecas uz radiofrekvenču spektra 
lēmuma 1. panta 4. punktu). Jebkāds saskaņots lēmums par pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes turpmākiem izņēmumiem ir šīs direktīvas būtisks elements, un uz to ir jāattiecina 
tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 466
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) harmonizētu tādu aizliegumu 
noteikšanu, uz kuriem attiecina 
pakalpojumu un tehnoloģijas neitralitātes 
principu, kā arī atbilstīgi 9. panta 3. un 
4. punktam saskaņotu darbības jomu un 
būtību visiem tiem izņēmumiem no šā 
principa, kuru mērķis nav kultūras un 
valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma, kā arī 
raidpakalpojumu sniegšanas veicināšana.

Or. es

Pamatojums

The reason for deleting letters (b) and (c) is that the conditions imposed on such transfers, as 
well as the procedures, conditions and limits, must be determined in accordance with the 
subsidiarity principle.

In order to be consistent with the approach taken in the proposed amendment to Article 9, the 
application of the principles of technology and service neutrality should be the responsibility 
of the Member States, provided this is possible, through coordinated management of the 
spectrum at national level, and therefore harmonisation measures should involve 
identification of the bands to which these principles must of necessity apply.
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Grozījums Nr. 467
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) paredzētu izņēmumu no pakalpojumu 
vai tehnoloģiju neitralitātes principa, kā arī 
saskaņotu darbības jomu un būtību visiem 
izņēmumiem no šā principa. Visiem 
izņēmumiem jāatbilst 9. panta 3. un 
4. punktam.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma tekstā ir precizēts, ka uz visiem izņēmumiem no pakalpojumu un tehnoloģijas 
neitralitātes principa attiecas 9. panta 3. un 4. punktā noteiktie ierobežojumi, tostarp arī 
Komisijas noteiktie ierobežojumi. Turklāt nav skaidrs, kāpēc priekšlikumos ir ierosināts, ka 
nevajadzētu harmonizēt darbības jomu un būtību attiecībā uz izņēmumiem no pakalpojumu un 
tehnoloģijas neitralitātes principiem, kuri pamatojas uz kultūras un valodu dažādību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu.

Grozījums Nr. 468
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisma veicināšana, tostarp 
raidpakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Pasākumi, kurus ierosina pieņemt ar komitoloģijas procedūru, ir daudz plašāki nekā 
“nebūtiski direktīvas elementi”. Tomēr daudzus saskaņojumus var veikt, un tie ir sekmīgi 
veikti, pamatojoties uz spēkā esošo radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/EK). Tādēļ no 
panta jāsvītro b) un c) punkts. Saskaņā ar 23. apsvērumu plašsaziņas līdzekļu politikas 
noteikšana ir dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 469
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektra lēmumā paredzēto Komisijas īstenošanas pilnvaru iekļaušana 
pamatdirektīvā ir jāveic, tajā iekļaujot arī noteikumu, kas ir līdzvērtīgs radiofrekvenču 
spektra lēmuma 1. panta 4. punktam. Ņemot vērā dalībvalstu kompetenci kultūras un 
plašsaziņas politikas jomā, Komisijai nevajadzētu noteikt apraides joslas vai joslas, kuru 
izmantošanas tiesības drīkst nodot vai iznomāt. Saskaņā ar 9.b pantu uz individuālo tiesību 
nodošanu vai iznomāšanu attiecas valstī paredzētās procedūras, un Komisijai šīs procedūras 
tāpēc nebūtu jāharmonizē.
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Grozījums Nr. 470
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 471
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie īstenošanas pasākumi neskar 
pasākumus, kas saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem veikti Kopienas vai valstu 
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līmenī, lai īstenotu vispārēju interešu 
mērķus, un jo īpaši pasākumus, kas 
attiecas uz satura reglamentēšanas un 
audiovizuālo politiku. 

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jauns) un šīs direktīvas 9. pantā minēto 
pakalpojumu un tehnoloģiju neitralitātes definīciju. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/Komisija), jo īpaši 
attiecībā uz tā panta piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas 
pasākumiem un vispārēju interešu mērķiem (jauns (d), kas attiecas uz radiofrekvenču spektra 
lēmuma 1. panta 4. punktu). Jebkāds saskaņots lēmums par pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes turpmākiem izņēmumiem veido šīs direktīvas būtisku elementu un uz to ir 
jāattiecina tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 472
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie īstenošanas pasākumi neskar 
pasākumus, kas saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem veikti Kopienas vai valstu 
līmenī, lai īstenotu vispārēju interešu 
mērķus, un jo īpaši pasākumus, kas 
attiecas uz satura reglamentēšanas un 
audiovizuālo politiku. 

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jauns) un šīs direktīvas 9. pantā minēto 
pakalpojumu un tehnoloģiju neitralitātes definīciju. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/EK), jo īpaši attiecībā uz 
tā panta piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas pasākumiem un 
vispārēju interešu mērķu pasākumiem.  Jebkāds saskaņots lēmums par pakalpojumu un 
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tehnoloģiju neitralitātes turpmākiem izņēmumiem veido šīs direktīvas būtisku elementu un uz 
to ir jāattiecina tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 473
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie īstenošanas pasākumi neskar 
pasākumus, kas saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem veikti Kopienas vai valstu 
līmenī, lai īstenotu vispārēju interešu 
mērķus, un jo īpaši pasākumus, kas 
attiecas uz satura reglamentēšanas un 
audiovizuālo politiku. 

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jauns) un šīs direktīvas 9. pantā minēto 
pakalpojumu un tehnoloģiju neitralitātes definīciju. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/Komisija), jo īpaši 
attiecībā uz tā panta piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas 
pasākumiem un vispārēju interešu mērķiem (jauns (d), kas attiecas uz radiofrekvenču spektra 
lēmuma 1. panta 4. punktu). Jebkāds saskaņots lēmums par pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes turpmākiem izņēmumiem veido šīs direktīvas būtisku elementu un uz to ir 
jāattiecina tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 474
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pasākumi, kurus ierosina pieņemt ar komitoloģijas procedūru, ir daudz plašāki nekā 
“nebūtiski direktīvas elementi”. Tomēr daudzus saskaņojumus var veikt, un tie ir sekmīgi 
veikti, pamatojoties uz spēkā esošo radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/EK). Tādēļ no 
panta jāsvītro b) un c) punkts. Saskaņā ar 23. apsvērumu plašsaziņas līdzekļu politikas 
noteikšana ir dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 475
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pasākumus, kas šajā pantā ir paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 22. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
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Or. en

Grozījums Nr. 476
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pasākumus, kas minēti 1. punkta a) un 
c) apakšpunktā un kas paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 22. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Nenovēršamu steidzamu 
iemeslu dēļ Komisija var piemērot 
22. panta 4. punktā minēto steidzamības 
procedūru. Komisijai šā punkta noteikumu 
īstenošanā var palīdzēt RSCP.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 477
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pasākumus, kas minēti 1. punkta a) un 
c) apakšpunktā un kas paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 22. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Komisijai šā punkta noteikumu 
īstenošanā var palīdzēt RSCP.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 478
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
1. punkta a)–c) apakšpunktu noteikumu 
īstenošanā Komisijai var palīdzēt RSPC.
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īstenošanā var palīdzēt EEST iestāde.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jauns) un šīs direktīvas 9. pantā minēto 
pakalpojumu un tehnoloģiju neitralitātes definīciju. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/Komisija), jo īpaši 
attiecībā uz tā panta piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas 
pasākumiem un vispārēju interešu mērķiem (jauns (d), kas attiecas uz radiofrekvenču spektra 
lēmuma 1. panta 4. punktu). Jebkāds saskaņots lēmums par pakalpojumu un tehnoloģiju 
neitralitātes turpmākiem izņēmumiem veido šīs direktīvas būtisku elementu, un uz to ir 
jāattiecina tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 479
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 22. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Komisijai 1. punkta a)–c) 
apakšpunkta noteikumu īstenošanā var 
palīdzēt RSPC.

Or. en

Pamatojums

 Ir jānodrošina juridiska konsekvence ar 8.a pantu (jauns) un šīs direktīvas 9. pantā minēto 
pakalpojumu un tehnoloģiju neitralitātes definīciju. Turklāt ir jānodrošina juridiska 
konsekvence saistībā ar radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/EK), jo īpaši attiecībā uz 
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tā panta piemērošanas jomu, kas attiecas uz tehniskajiem īstenošanas pasākumiem un 
vispārēju interešu mērķu pasākumiem. Jebkāds saskaņots lēmums par pakalpojumu un 
tehnoloģiju neitralitātes turpmākiem izņēmumiem veido šīs direktīvas būtisku elementu un uz 
to ir jāattiecina tiesību akta grozījums.

Grozījums Nr. 480
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru. Saskaņā ar 
Regulas […/EK] 10. pantu Komisijai šā 
punkta noteikumu īstenošanā var palīdzēt 
EEST iestāde. Komisija pieņem šos 
pasākumus pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām pusēm, maksimāli ņemot 
vērā attiecīgo tehnisko un standartizācijas 
organizāciju novērtējumu. 

Or. en

Pamatojums

The aim is to guarantee the technical and operational feasibility of such mechanisms since the 
introduction of network and service neutrality requires an in depth and band by band analysis 
in particular with respect to the interference issue which, if not adequately taken care of, may 
cause significant harm to consumers in terms of degradation of quality and safety. Therefore, 
it is important that this assessment is carried out by international technical bodies expressly 
mandated by the Commission like the CEPT/ECC/ETSI, which are institutionally requested to 
assist the European Commission in this technical field. Also, Member States should consult 
all players operating in the market in order to verify the consistency of the proposed measures 
to market needs and demand.
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Grozījums Nr. 481
Gianni De Michelis

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10. punkts
Direktīva 2002/20/EK
9.c pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru. Saskaņā ar 
Regulas […/EK] 10. pantu Komisijai šā 
punkta noteikumu īstenošanā var palīdzēt 
EEST iestāde. Komisija pieņem šos 
pasākumus pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām pusēm, maksimāli ņemot 
vērā attiecīgo tehnisko un standartizācijas 
organizāciju novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā noteikto saskaņošanas pasākumu (pat, ja tie būtībā ir īstenošanas pasākumi) 
mērķis ir reglamentēt spektra pārvaldības pamataspektus. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt 
Komisijas īstenoto saskaņošanas rīcību, rūpīgi izvērtējot minēto pasākumu tehniskās 
īstenošanas un darbības iespējas un ietekmi, un šādu novērtējumu veic kompetentas 
starptautiskās tehniskās organizācijas, piemēram, CEPT/ECC un ETSI.

Grozījums Nr. 482
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/20/EK
9.ca pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Iekļauj šādu pantu:

“9.ca pants

1. Lai nodrošinātu spektra efektīvu 
izmantošanu un pārvaldību visā Kopienā, 
dalībvalstīm un Komisijai, īstenojot šo 
direktīvu, ir jāņem vērā Starptautiskās 
Telekomunikāciju savienības (ITU) 
normas un noteikumi, it īpaši noteikumi 
par radiosakariem, kas ik pa laikam tiek 
grozīti.

2. Komisija pārrauga norises, kas attiecas 
uz radiofrekvenču spektru trešās valstīs 
un starptautiskajās organizācijās, tostarp 
ITU, un kas var ietekmēt šīs direktīvas 
īstenošanu.

3. Dalībvalstis informē Komisiju par 
jebkādām grūtībām, ko šīs direktīvas 
īstenošanā de jure vai de facto rada 
starptautiski nolīgumi, trešās valstis vai 
starptautiskas organizācijas, tostarp ITU.

4. Par 1.–3. punkta piemērošanas 
rezultātiem Komisija regulāri ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei un 
vajadzības gadījumā var ieteikt 
pasākumus, lai nodrošinātu šīs direktīvas 
principu un mērķu īstenošanu. Vajadzības 
gadījumā vienojas par kopējās politikas 
mērķiem, lai nodrošinātu koordināciju 
starp dalībvalstīm.

5. Saskaņā ar šo pantu veiktie pasākumi 
neskar Kopienas un dalībvalstu tiesības 
un pienākumus, kas izriet no attiecīgiem 
starptautiskiem nolīgumiem.”

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu frekvenču spektra izmantošanu, ir būtiski, lai pakalpojumu sniedzēji 
atbilstu reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas un saskaņošanas kārtībai un varētu paļauties 
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uz to atbilstoši Starptautiskās Telekomunikāciju savienības saistošajiem noteikumiem un 
kārtību, tādējādi panākot tīkla vai sistēmas veiksmīgu saskaņošanu un izmantošanu. 
Administrāciju starptautiski atzītās tiesības un pienākumi attiecību uz viņu pašu un citu 
administrāciju frekvenču sadalījumu izriet no sadalījuma reģistrācijas ITU galvenajā 
starptautiskajā frekvenču reģistrā vai sadalījuma atbilstības ITU frekvenču plānam.

Grozījums Nr. 483
Erna Hennicot-Schoepges, Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 10.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/20/EK
9.ca pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Iekļauj šādu pantu:

“9.ca pants

1. Komisija pārrauga norises, kas attiecas 
uz radiofrekvenču spektru trešās valstīs 
un starptautiskajās organizācijās, tostarp 
ITU, un kas var ietekmēt šīs direktīvas 
īstenošanu.

2. Dalībvalstis informē Komisiju par 
jebkādām grūtībām, ko šīs direktīvas 
īstenošanā de jure vai de facto rada 
starptautiski nolīgumi, trešās valstis vai 
starptautiskas organizācijas, tostarp ITU.

3. Par 1. un 2. punkta piemērošanas 
rezultātiem Komisija regulāri ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei un 
vajadzības gadījumā var ieteikt 
pasākumus, lai nodrošinātu šīs direktīvas 
principu un mērķu īstenošanu. Vajadzības 
gadījumā vienojas par kopējās politikas 
mērķiem, lai nodrošinātu koordināciju 
starp dalībvalstīm.

4. Saskaņā ar šo pantu veiktie pasākumi 
neskar Kopienas un dalībvalstu tiesības 
un pienākumus, kas izriet no attiecīgiem 
starptautiskiem nolīgumiem.”
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu frekvenču spektra izmantošanu, ir būtiski, lai pakalpojumu sniedzēji 
atbilstu reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas un saskaņošanas kārtībai un varētu paļauties 
uz to atbilstoši Starptautiskās Telekomunikāciju savienības saistošajiem noteikumiem un 
kārtību, tādējādi panākot tīkla vai sistēmas veiksmīgu saskaņošanu un izmantošanu. 
Administrāciju starptautiski atzītās tiesības un pienākumi attiecību uz viņu pašu citu 
administrāciju frekvenču sadalījumu izriet no sadalījuma reģistrācijas ITU galvenajā 
starptautiskajā frekvenču reģistrā vai sadalījuma atbilstības ITU frekvenču plānam.

Grozījums Nr. 484
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 11. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
pārvaldes iestādes kontrolē visu valsts 
numuru resursu piešķiršanu un valsts 
numuru piešķiršanas plānu pārvaldību.
Dalībvalstis nodrošina, ka ir pieejami 
pienācīgi numuri un numuru sērijas 
[…]. Arī gadījumos, kad pakalpojumos ir 
ietverta bezvadu funkcionalitāte, ir 
svarīga pieejamība pakalpojumiem, kas 
sniegti gan noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā, 
gan ārpus tās. Valstu pārvaldes iestādes 
izveido objektīvas, pārredzamas un 
nediskriminējošas valsts numerācijas 
resursu sadales procedūras.”

Or. en

Pamatojums

Komunikāciju pakalpojumu sniedzēju tiesības piekļūt tālruņu numuriem ir jāstiprina. Gan 
noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā, gan ārpus tās sniegto pakalpojumu pieejamība 
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pakalpojumiem, ar kuriem var veikt IP balss pārraidi, ir nepārprotami svarīga, arī 
gadījumos, kad pakalpojumos ir ietverta bezvadu funkcionalitāte.

Grozījums Nr. 485
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina to, 
ka numerācijas [numuru piešķiršanas] 
plānus un procedūras piemēro tā, lai 
panāktu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 
publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem. 
Dalībvalstis jo īpaši nodrošina to, ka 
uzņēmums, kam piešķirta numuru sērija, 
nenostāda citus elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu sniedzējus neizdevīgākā 
stāvoklī attiecībā uz numuru secībām, ko 
izmanto, lai nodrošinātu piekļuvi to 
pakalpojumiem.”

2. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina to, 
ka numerācijas [numuru piešķiršanas] 
plānus un procedūras piemēro tā, lai 
panāktu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 
pakalpojumu sniedzējiem un numuru 
lietotājiem visā Eiropas Savienībā. 
Dalībvalstis jo īpaši nodrošina to, ka 
uzņēmums, kam piešķirta numuru sērija, 
nenostāda citus pakalpojumu sniedzējus un 
lietotājus neizdevīgākā stāvoklī attiecībā 
uz numuru secībām, ko izmanto, lai 
nodrošinātu piekļuvi to pakalpojumiem.”

Or. en

Pamatojums

Numuru piešķiršanas reformas neveiksme negatīvi ietekmē iedzīvotāju, patērētāju un 
uzņēmumu intereses ES. Pamatdirektīvas 10. pants jāpapildina ar atrunu, ka dalībvalstis 
atceļ numuru piešķiršanas valsts plānos un ar tiem saistītajos noteikumos noteiktos 
ierobežojumus, kuri kavē Eiropas Savienībā izmantot jebkāda veida numurus, un atceļ visus 
ierobežojumus, kas saistīti ar dažāda veida numuru pārņēmēju identitāti/klasifikāciju (tas 
netraucē attiecībā uz numuru piešķiršanu piemērot leģitīmos nosacījumus).
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Grozījums Nr. 486
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

‘2. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina 
to, ka numerācijas [numuru piešķiršanas] 
plānus un procedūras piemēro tā, lai 
panāktu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 
publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem. 
Dalībvalstis jo īpaši nodrošina to, ka 
uzņēmums, kam piešķirta numuru sērija, 
nenostāda citus elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu sniedzējus neizdevīgākā 
stāvoklī attiecībā uz numuru secībām, ko 
izmanto, lai nodrošinātu piekļuvi to 
pakalpojumiem.”

“2. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina 
to, ka nacionālos numerācijas [numuru 
piešķiršanas] plānus un procedūras 
piemēro tā, lai panāktu vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem publiski pieejamu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniedzējiem. Dalībvalstis jo īpaši nodrošina 
to, ka uzņēmums, kam piešķirta numuru 
sērija, nenostāda citus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējus 
neizdevīgākā stāvoklī attiecībā uz numuru 
secībām, ko izmanto, lai nodrošinātu 
piekļuvi to pakalpojumiem.”

Or. es

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādes ir atbildīgas par nacionālajiem numuru piešķiršanas plāniem.

Grozījums Nr. 487
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis atbalsta numerācijas 
[numuru piešķiršanas] harmonizāciju 
Kopienā, ja tas ir vajadzīgs, lai sekmētu 
iekšējā tirgus darbību un veicinātu visu 
Eiropu aptverošu pakalpojumu izveidi. 
Komisija šajā jomā var veikt piemērotus 

4. Dalībvalstis atbalsta numerācijas 
[numuru piešķiršanas] resursu
harmonizāciju un pieejamību Kopienā, ja 
ir jāsekmē visu Eiropu aptverošu 
pakalpojumu izveide.



PE407.632v01-00 24/104 AM\725139LV.doc

LV

tehniskus īstenošanas pasākumus, kas var 
ietvert tarifa principu ieviešanu attiecībā 
uz konkrētiem numuriem vai numuru 
sērijām. Īstenošanas pasākumos EEST 
iestādei var paredzēt konkrētus 
pienākumus šo pasākumu piemērošanā.

Or. en

Pamatojums

Numuru piešķiršanas reformas neveiksme negatīvi ietekmē iedzīvotāju, patērētāju un 
uzņēmumu intereses ES. Pamatdirektīvas 10. pants jāpapildina ar atrunu, ka dalībvalstis 
atceļ numuru piešķiršanas valsts plānos un ar tiem saistītajos noteikumos noteiktos 
ierobežojumus, kuri kavē Eiropas Savienībā izmantot jebkāda veida numurus, un atceļ visus 
ierobežojumus, kas saistīti ar dažāda veida numuru pārņēmēju identitāti/klasifikāciju (tas 
netraucē attiecībā uz numuru piešķiršanu piemērot leģitīmos nosacījumus).

Grozījums Nr. 488
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis atbalsta numuru 
piešķiršanas resursu saskaņošanu Kopienā, 
ja tas ir vajadzīgs, lai atbalstītu Viseiropas 
pakalpojumu attīstību. Komisija šajā jomā 
var veikt piemērotus tehniskus 
īstenošanas pasākumus, kas var ietvert 
tarifa principu ieviešanu attiecībā uz 
konkrētiem numuriem vai numuru 
sērijām. Īstenošanas pasākumos EEST 
iestādei var paredzēt konkrētus 
pienākumus šo pasākumu piemērošanā.

4. Dalībvalstis atbalsta numuru 
piešķiršanas resursu saskaņošanu Kopienā,
ja tas ir vajadzīgs, lai atbalstītu Viseiropas 
pakalpojumu attīstību.

Or. de

Pamatojums

Plānotie pasākumi attiecībā uz tarifu principiem ir pretrunā ar tiesiskā regulējuma mērķi, 
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proti, atcelt iespējami vairāk ierobežojumu, kas saistīti ar mazumtirdzniecības cenu 
noteikšanu. Īstenošanas pasākumi var būtiski ietekmēt nozari finansiālā ziņā. Šādā gadījumā 
jāsāk jauna likumdošanas procedūra. Komisijas priekšlikumā COM(2007)699 paredzētās 
iestādes izveide nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 489
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis atbalsta numerācijas 
[numuru piešķiršanas] harmonizāciju 
Kopienā, ja tas ir vajadzīgs, lai sekmētu 
iekšējā tirgus darbību un veicinātu visu 
Eiropu aptverošu pakalpojumu izveidi. 
Komisija šajā jomā var veikt piemērotus 
tehniskus īstenošanas pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Komisijas grozījuma rezultāts būtu mazumtirdzniecības regulēšana, nosakot tarifu principus. 
Tas ir reglamentējošo noteikumu sistemātisks pārkāpums, turklāt mazumtirdzniecības 
pakalpojumu cenu regulēšana paredzēta tikai būtiskas tirgus spējas noskaidrošanas gadījumā 
mazumtirdzniecības tirgū saskaņā ar Universālā pakalpojuma direktīvas 17. pantu. Pilnīgi 
jaunu cenas noteikšanas pilnvaru piešķiršana regulatoriem ir pretrunā mērķim panākt labāku 
regulējumu un vissvarīgākajam principam par to, ka regulējums būtībā ir jāattiecina uz 
vairumtirdzniecību.
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Grozījums Nr. 490
Stefano Zappalà

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis atbalsta numerācijas 
[numuru piešķiršanas] harmonizāciju 
Kopienā, ja tas ir vajadzīgs, lai sekmētu 
iekšējā tirgus darbību un veicinātu visu 
Eiropu aptverošu pakalpojumu izveidi. 
Komisija var veikt piemērotus tehniskus 
īstenošanas pasākumus, lai nodrošinātu 
pārrobežu piekļuvi valsts numuriem, 
kurus uzmanto tādiem svarīgiem 
pakalpojumiem kā uzziņu dienesta 
pakalpojumi. Īstenošanas pasākumos 
EEST iestādei var paredzēt konkrētus 
pienākumus šo pasākumu piemērošanā.

Or. en

Pamatojums

Kaut gan Eiropas numerācija būtu liels ieguvums jauniem pakalpojumiem visā Eiropā, tomēr 
tā radītu kaitīgu ietekmi (piemēram, uzziņu dienestu gadījumā), ja ir notikusi liberalizācija, 
neveicot harmonizāciju.
Saskaņā ar Universālā pakalpojuma direktīvas 11. apsvērumu uzziņu dienesti ir būtisks 
piekļuves līdzeklis. Eiropas pilsoņu iespējām doties uz citām dalībvalstīm un piekļūt 
parastajam uzziņu pakalpojumu sniedzējam, lai saņemtu informāciju savas valsts valodā, ir 
svarīga nozīme vienota tirgus veicināšanā.

Grozījums Nr. 491
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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



AM\725139LV.doc 27/104 PE407.632v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis atbalsta numerācijas 
[numuru piešķiršanas] harmonizāciju 
Kopienā, ja tas ir vajadzīgs, lai sekmētu 
iekšējā tirgus darbību un veicinātu visu 
Eiropu aptverošu, jaunu pakalpojumu 
izveidi, nenodarot kaitējumu pašreizējiem 
pakalpojumiem. Komisija var veikt 
piemērotus tehniskus īstenošanas 
pasākumus, lai nodrošinātu pārrobežu 
piekļuvi valsts numuriem, kurus uzmanto 
tādiem svarīgiem pakalpojumiem kā 
uzziņu dienesta pakalpojumi. Īstenošanas 
pasākumos EEST iestādei var paredzēt 
konkrētus pienākumus šo pasākumu 
piemērošanā.

Or. en

Pamatojums

Kaut gan Eiropas numerācija būtu liels ieguvums jauniem pakalpojumiem visā Eiropā, tomēr 
tā radītu kaitīgu ietekmi (piemēram, uzziņu dienestu gadījumā), ja ir notikusi liberalizācija, 
neveicot harmonizāciju.
Saskaņā ar Universālā pakalpojuma direktīvas 11. apsvērumu uzziņu dienesti ir būtisks 
piekļuves līdzeklis. Eiropas pilsoņu iespējām doties uz citām dalībvalstīm un piekļūt 
parastajam uzziņu pakalpojumu sniedzējam, lai saņemtu informāciju savas valsts valodā, ir 
svarīga nozīme vienota tirgus veicināšanā.

Grozījums Nr. 492
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis atbalsta numerācijas 
[numuru piešķiršanas] harmonizāciju 
Kopienā, ja tas ir vajadzīgs, lai sekmētu 
iekšējā tirgus darbību un veicinātu visu 
Eiropu aptverošu pakalpojumu izveidi. 

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

nenodarot kaitējumu pašreizējiem 
pakalpojumiem. Komisija var veikt 
piemērotus tehniskus īstenošanas 
pasākumus, lai nodrošinātu pārrobežu 
piekļuvi valsts numuriem, kurus uzmanto 
tādiem svarīgiem pakalpojumiem kā 
uzziņu dienesta pakalpojumi. Īstenošanas 
pasākumos EEST iestādei var paredzēt 
konkrētus pienākumus šo pasākumu 
piemērošanā.

Or. en

Pamatojums

Kaut gan Eiropas numerācija būtu liels ieguvums jauniem pakalpojumiem visā Eiropā, tomēr 
tā radītu kaitīgu ietekmi (piemēram, uzziņu dienestu gadījumā), ja ir notikusi liberalizācija, 
neveicot harmonizāciju.
Eiropas pilsoņu iespējām doties uz citām dalībvalstīm un piekļūt parastajam uzziņu 
pakalpojumu sniedzējam, lai saņemtu informāciju savas valsts valodā, ir svarīga nozīme 
vienota tirgus veicināšanā.

Grozījums Nr. 493
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis atbalsta numerācijas 
[numuru piešķiršanas] harmonizāciju 
Kopienā, ja tas ir vajadzīgs, lai sekmētu 
iekšējā tirgus darbību un veicinātu jaunos 
un pašreizējos pakalpojumus, kas aptver
visu Eiropu. Komisija var veikt piemērotus 
tehniskus īstenošanas pasākumus, lai 
nodrošinātu pārrobežu piekļuvi valsts 
numuriem, kurus uzmanto tādiem 
svarīgiem pakalpojumiem kā uzziņu 
dienesta pakalpojumi. Īstenošanas 
pasākumos BERT var paredzēt konkrētus 
pienākumus šo pasākumu piemērošanā.
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Or. en

Pamatojums

Kaut gan Eiropas numerācija būtu liels ieguvums jauniem pakalpojumiem visā Eiropā, tomēr 
tā radītu kaitīgu ietekmi (piemēram, uzziņu dienestu gadījumā), ja ir notikusi liberalizācija, 
neveicot harmonizāciju, turklāt ir veikti būtiski ieguldījumi nacionālajos numerācijas plānos, 
kā arī dažādos numuros dažādās dalībvalstīs.
Eiropas pilsoņu iespējām doties uz citām dalībvalstīm un piekļūt parastajam uzziņu 
pakalpojumu sniedzējam, lai saņemtu informāciju savas valsts valodā, ir svarīga nozīme 
vienota tirgus veicināšanā.

Grozījums Nr. 494
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

The Commission's proposed wording is too ambiguous. The principle of 'promoting the 
functioning of the internal market' could be invoked to justify a broad range of regulatory 
measures. However, harmonisation of (parts of) national numbering plans will entail the 



PE407.632v01-00 30/104 AM\725139LV.doc

LV

adoption of expensive measures and complex technical adjustments to telecommunications 
networks and services which, in general, affect all operators. Accordingly, any specific 
harmonisation measure will require a detailed cost-benefit assessment.

Similarly, any technical implementing measures the Commission may adopt should refer only 
to pan-European services and not national services, for which the Member States are 
competent under the subsidiarity principle.
Under these conditions there are no urgent reasons to harmonise pan-European services 
since these are known sufficiently well in advance.

Grozījums Nr. 495
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis atbalsta numerācijas 
[numuru piešķiršanas] harmonizāciju 
Kopienā, ja tas ir vajadzīgs, lai sekmētu 
iekšējā tirgus darbību un veicinātu visu 
Eiropu aptverošu pakalpojumu izveidi. 
Komisija kopā ar valsts pārvaldes 
iestādēm šajā jomā var veikt piemērotus 
tehniskus īstenošanas pasākumus, kas var 
ietvert tarifa principu ieviešanu attiecībā uz 
konkrētiem numuriem vai numuru sērijām.

Or. ro

Pamatojums

Eiropā nevar veikt harmonizāciju, ja negatīvi tiek ietekmēti valsts pārvaldes iestāžu 
pienākumi. 
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Grozījums Nr. 496
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 11. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
10. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Plānotie pasākumi attiecībā uz tarifu principiem ir pretrunā ar tiesiskā regulējuma mērķi, 
proti, atcelt iespējami vairāk ierobežojumu, kas saistīti ar mazumtirdzniecības cenu 
noteikšanu. Īstenošanas pasākumi var būtiski ietekmēt nozari finansiālā ziņā. Šādā gadījumā 
jāsāk jauna likumdošanas procedūra. Komisijas priekšlikumā COM(2007)699 paredzētās 
iestādes izveide nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 497
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 11. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
10. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas paredzēti 
šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem 
saskaņā ar 22. panta 
3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Svītrots
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Nenovēršamu steidzamu 
iemeslu dēļ Komisija var 
piemērot 22. panta 
4. punktā minēto 
steidzamības procedūru.

Or. ro

Pamatojums

Eiropā nevar veikt harmonizāciju, ja negatīvi tiek ietekmēti valsts pārvaldes iestāžu 
pienākumi. 

Grozījums Nr. 498
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 11. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
10. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 

Or. es

Pamatojums

The Commission's proposed wording is too ambiguous. The principle of 'promoting the 
functioning of the internal market' could be invoked to justify a broad range of regulatory 
measures. However, harmonisation of (parts of) national numbering plans will entail the 
adoption of expensive measures and complex technical adjustments to telecommunications 
networks and services which, in general, affect all operators. Accordingly, any specific 
harmonisation measure will require a detailed cost-benefit assessment.

Similarly, any technical implementing measures the Commission may adopt should refer only 
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to pan-European services and not national services, for which the Member States are 
competent under the subsidiarity principle.
Under these conditions there are no urgent reasons to harmonise pan-European services 
since these are known sufficiently well in advance.

Grozījums Nr. 499
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

rīkojas, pamatojoties uz vienkāršām, 
pārredzamām un publiski pieejamām 
procedūrām, ko piemēro vienlīdzīgi un 
nekavējoties, un katrā ziņā pieņem lēmumu 
četru mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas, un

rīkojas, pamatojoties uz vienkāršām, 
pārredzamām un publiski pieejamām 
procedūrām, ko piemēro vienlīdzīgi un 
nekavējoties, un katrā ziņā pieņem lēmumu 
sešu mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas, un

Or. es

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs atbildība par šāda veida tiesību piešķiršanu lielā mērā gulstas uz vietējām, 
autonomām vai federālām iestādēm. Tādēļ reālāka šķiet termiņa pagarināšana, jo šis 
nosacījums ietekmēs ne tikai noteikumus, ar kuriem reglamentē elektronisko sakaru nozari, 
bet arī citus noteikumus, kuru darbības joma ir atšķirīga. 

Grozījums Nr. 500
Dragoş Florin David

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

rīkojas, pamatojoties uz vienkāršām, 
pārredzamām un publiski pieejamām 
procedūrām, ko piemēro vienlīdzīgi un 

rīkojas, pamatojoties uz vienkāršām, 
pārredzamām un publiski pieejamām 
procedūrām, ko piemēro vienlīdzīgi un 
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nekavējoties, un katrā ziņā pieņem lēmumu 
četru mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas, un

nekavējoties, un katrā ziņā pieņem lēmumu 
divu mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas, un

Or. en

Grozījums Nr. 501
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

rīkojas, pamatojoties uz vienkāršām, 
pārredzamām un publiski pieejamām 
procedūrām, ko piemēro vienlīdzīgi un 
nekavējoties, un katrā ziņā pieņem lēmumu 
četru mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas, un

rīkojas, pamatojoties uz vienkāršām, 
pārredzamām un publiski pieejamām 
procedūrām, ko piemēro vienlīdzīgi un 
nekavējoties, un katrā ziņā pieņem lēmumu 
četru mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas, ņemot vērā valsts tiesību 
aktus par ekspropriāciju, un

Or. ro

Pamatojums

Ir jāņem vērā arī valsts tiesību akti par ekspropriāciju.

Grozījums Nr. 502
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja uzņēmumam, kas nodrošina 
elektronisko komunikāciju tīklus, saskaņā 

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

ar valsts tiesību aktiem ir tiesības uzstādīt 
iekārtas uz, virs vai zem valsts īpašuma vai 
privātīpašuma, vai tas var izmantot 
procedūru īpašuma atsavināšanai vai 
izmantošanai, valsts pārvaldes iestādēm 
jābūt iespējai veicināt šādu iekārtu vai 
īpašuma, tostarp ievadu ēkās, stabu, 
antenu, kabeļu kanalizācijas, kabeļu aku un 
ārtelpu sadales punktu, koplietošanu.
Valsts pārvaldes iestādes vajadzības 
gadījumā var noteikt šādu iekārtu 
koplietošanu ar citiem valsts 
uzņēmumiem ar nosacījumu, ka iekārtu 
koplietošana notiek, ievērojot 
proporcionalitātes principu.

Or. en

Pamatojums

Tomēr ir svarīgi akcentēt, ka ar šo noteikumu ir saglabāts proporcionalitātes un pamatotības 
princips. Piekļuve tādai pamata infrastruktūrai kā kabeļu kanalizācija un stabi daudzos 
gadījumos var joprojām būt reālā vājā vieta telekomunikācijās. Šāda piekļuve ir jānodrošina, 
lai atbalstītu trešo personu infrastruktūras izvēršanu.

Grozījums Nr. 503
Pilar del Castillo Vera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 504
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Iespējams, ka nākotnē piekļuve tādām pamata infrastruktūrām kā kabeļu kanalizācija un stabi 
daudzos gadījumos radīs reālas, paliekošas problēmas, kas saistītas ar tīkla piekļuvi. Tādēļ ir 
jāaktualizē jautājums par to, lai pamata iekārtas un, galvenokārt, pašreizējo un jauno kabeļu 
kanalizāciju, kas ir piemērota elektronisko komunikāciju tīklu izmantošanai, veidotu tā, lai to
varētu papildināt ar jaunu un alternatīvu infrastruktūru. Ievērojot prasību par 
proporcionalitāti, kabeļu kanalizācijas koplietošana jāattiecina uz visiem pakalpojumu 
sniedzējiem un valsts iestādēm. Piekļuves nodrošināšanas pienākumu attiecībā uz ārtelpu 
sadales punktiem nevar garantēt, jo ārtelpu sadales punkti paši par sevi nerada ilgstošas 
ekonomiskas grūtības.
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Grozījums Nr. 505
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai atbalstītu trešo pušu infrastruktūras izveidi, ir jānodrošina gan valsts, gan privāto 
pakalpojumu sniedzēju piekļuve kabeļu kanalizācijai un kabeļu akām. Koplietošanas 
pienākuma attiecināšana arī uz ievadiem ēkās rada problēmas drošības apsvērumu dēļ, 
turklāt nav skaidrs, kā praksē varēs nodrošināt šā pienākuma izpildi. Piekļuves 
nodrošināšanas pienākumu attiecībā uz ārtelpu sadales punktiem nevar garantēt, jo ārtelpu 
sadales punkti pēc būtības ir koplietojami un paši par sevi nerada ilgstošas ekonomiskas 
grūtības.

Grozījums Nr. 506
Angelika Niebler

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

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

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

Or. de

Pamatojums

Nedrīkst palaist garām nevienu izdevību, lai pašreizējos cauruļvadus izmantotu komunikāciju 
tīklu pilnveidošanā.

Grozījums Nr. 507
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Piekļuve tādai pamata infrastruktūrai kā cauruļvadi un stabi noteiktos gadījumos, iespējams, 
varētu radīt neizbēgamas grūtības telekomunikāciju nodrošināšanā, un tāpēc piekļuve ir 
jānodrošina visiem tirgus dalībniekiem, sekmējot infrastruktūras pilnveidošanu. Tāpēc 
piekļuve cauruļvadiem nav mākslīgi jāaizliedz, bet gan valsts un privātiem uzņēmumiem tā ir 
jānodrošina. 

Grozījums Nr. 508
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Pasākumos, ko valsts pārvaldes iestādes 
veic saskaņā ar 1. punktu, ņem vērā 
uzņēmuma un vispārējās drošības 
intereses un nepieciešamību nodrošināt 
skaidru iesaistīto uzņēmumu atbildības 
jomu, lai novērstu kaitīgus traucējumus 
starp lietotājiem. Pasākumiem jābūt arī 
objektīviem, pārredzamiem un 
samērīgiem. Uzdodot operatoram 
pienākumu nodrošināt piekļuvi saskaņā 
ar šo pantu, valsts pārvaldes iestādes var 
noteikt tehniskus vai darbības 
nosacījumus, kas šādas piekļuves 
nodrošinātājam un/vai saņēmējiem 
jāievēro, lai garantētu normālu tīkla 
darbību. Piekļuves saņēmējiem var noteikt 
īpašus, nediskriminējošus nosacījumus, 
kas nodrošina ierobežoto līdzekļu efektīvu 
izlietojumu, it īpaši attiecībā uz tīkla 
izmantošanu. Pienākumam ievērot īpašas 
tehniskas normas vai specifikācijas 
jāatbilst normām un specifikācijām, kas 
noteiktas saskaņā ar 17. panta 1. punktu.
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Or. en

Pamatojums

Tekstā ir uzsvērta nepieciešamība ņemt vērā iesaistīto pušu pamatotās drošības intereses.

Grozījums Nr. 509
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Pasākumi, ko valsts pārvaldes iestādes 
veic saskaņā ar 1. punktu, ir objektīvi, 
pārredzami, nediskriminējoši un samērīgi, 
un tie jāveic atbilstīgi procedūrai, kas 
noteikta 7. pantā.

Or. en

Pamatojums

Duct access to a broad range of infrastructure entry points -including entries to buildings, 
masts, tall support structures etc – are fit-for-purpose, nor add to existing facility sharing 
provisions. These provisions were not designed to facilitate general duct access on a 
symmetric basis across the entire range of infrastructure networks (such as gas and 
electricity). National implementation of article 12 to date demonstrates that facility sharing 
can only be applied on a case by case basis, taking into account environmental, network 
integrity and interference issues and other property rights related restrictions.

Grozījums Nr. 510
Lambert van Nistelrooij

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

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

3. Pasākumi, ko valsts pārvaldes iestādes 
veic saskaņā ar 1. punktu, ir objektīvi, 
pārredzami, nediskriminējoši un samērīgi, 
un tie jāveic atbilstīgi procedūrai, kas 
noteikta 7. pantā.

Or. en

Pamatojums

Ir jāatbalsta Komisijas centieni sekmēt ieguldījumus nākamās paaudzes tīklos (NGN).

Grozījums Nr. 511
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai nodrošinātu, ka saskaņā ar 
1. punktu veiktie pasākumi ir 
proporcionāli, valsts pārvaldes iestādes 
izpēta to, cik pieejama ir kabeļu 
kanalizācija, tostarp telekomunikāciju un 
energoapgādes pakalpojumu sniedzēju un 
pašvaldību kabeļu kanalizācija un 
kanalizācijas cauruļvadi, kas ir 
izmantojami telekomunikāciju līnijām 
vietās, kur šāda pieejamība ir 
nepieciešama.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu infrastruktūras attīstību, piekļuvi kabeļu kanalizācijai nevajadzētu mākslīgi 
ierobežot attiecībā tikai uz telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju kabeļu kanalizāciju, bet 
būtu jāaptver visa pieejamā kabeļi kanalizācija. Jo vairāk būs pieejamas kabeļu 
kanalizācijas, jo vairāk būs iespēju ilgtspējīgai konkurencei trešo personu tīklu izvēršanas 
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dēļ.

Grozījums Nr. 512
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai nodrošinātu, ka saskaņā ar 
1. punktu veiktie pasākumi, ir 
proporcionāli valsts pārvaldes iestādes 
izpēta to, cik pieejama ir kabeļu 
kanalizācija, tostarp telekomunikāciju un 
energoapgādes pakalpojumu sniedzēju un 
pašvaldību kabeļu kanalizācija un 
kanalizācijas cauruļvadi, kas ir 
izmantojami telekomunikāciju līnijām 
vietās, kur šāda pieejamība ir 
nepieciešama.

Or. en

Pamatojums

Gluži tāpat, kā noteikumi par piekļuves tiesībām, tiek ierosināts uzlikt dalībvalstīm par 
pienākumu nodrošināt iekārtu (pašvaldības, komunālo pakalpojumu sniedzēju u.c. iekārtu) 
koplietošanas kārtību. Tādējādi arī ārpus e-komunikāciju nozares būtu vēlams pieņemt 
noteikumu par iekārtu simetrisku koplietošanu attiecībā uz kabeļu kanalizāciju, kas ir 
izmantojama e-komunikācijas tīkliem. Šāda simetriska koplietošana veicinātu un sekmētu 
tīklu izvēršanu.

Grozījums Nr. 513
Herbert Reul

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

3.a Lai nodrošinātu 1. punktā minēto 
pasākumu proporcionalitāti, valsts 
pārvaldes iestādes pārbauda 
telekomunikācijas līnijām visu piemēroto 
cauruļvadu pieejamību, tostarp arī 
telekomunikācijas, energoapgādes un 
komunālo pakalpojumu sniedzēju 
cauruļvadu un notekūdeņu cauruļvadu 
sistēmas pieejamību, vietās, kur ir 
nepieciešama piekļuve.

Or. de

Pamatojums

Lai sekmētu infrastruktūras pilnveidošanu, piekļuve ir jānodrošina ne tikai telekomunikācijas 
pakalpojumu sniedzēju cauruļvadiem, bet arī visiem cietiem piemērotiem cauruļvadiem. Jo 
vairāk cauruļvadu būs pieejami, jo lielākas būs izredzes izveidot visaptverošu tīklu, kā arī 
ilgtspējīgu konkurenci.

Grozījums Nr. 514
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai nodrošinātu, ka saskaņā ar 
1. punktu veiktie pasākumi ir 
proporcionāli, valsts pārvaldes iestādes 
izpēta to, cik pieejama ir kabeļu 
kanalizācija, tostarp telekomunikāciju un 
energoapgādes pakalpojumu sniedzēju un 
pašvaldību kabeļu kanalizācija un 
kanalizācijas cauruļvadi, kas ir 
izmantojami telekomunikāciju līnijām 
vietās, kur šāda pieejamība ir 
nepieciešama.

Or. en
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Grozījums Nr. 515
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a 13. pantam pievieno šādu punktu:
“1.a Lai stimulētu ieguldījumus jaunos 
ātrdarbīgos tīklos, nosakot piekļuves 
maksu, uzņēmuma, kas nodrošina 
piekļuvi, peļņa ir tāda, kas atbilst vismaz 
ar ieguldījumu saistītajām kapitāla 
izmaksām un ieguldījumu riskam.”

Or. en

Pamatojums

Nākamajos gados viens no galvenajiem uzdevumiem ir pienācīgi stimulēt ieguldījumus 
ātrdarbīgos tīklos, kuros var ieviest jauninājumus, kas saistīti ar satura ziņā daudzveidīgā 
interneta pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 516
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka
uzņēmumi, kuri nodrošina publisko 
komunikāciju tīklus vai sniedz publiski 
pieejamus elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus, veic piemērotus tehniskus 
un organizatoriskus pasākumus, lai panāktu 
tīklu un pakalpojumu drošību. Ņemot vērā 

1. Dalībvalstis mudina uzņēmumus, kuri 
nodrošina publisko komunikāciju tīklus vai 
sniedz publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus, veikt 
piemērotus tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus, lai panāktu tīklu un 
pakalpojumu drošību. Ņemot vērā jaunākos 



AM\725139LV.doc 45/104 PE407.632v01-00

LV

jaunākos tehniskos sasniegumus, ar šiem 
pasākumiem nodrošina novērtētajam 
riskam atbilstīgu drošības pakāpi. Jo īpaši 
veic tādus pasākumus, lai novērstu vai 
mazinātu drošības incidentu ietekmi uz 
lietotājiem vai savienotajiem tīkliem.

tehniskos sasniegumus, aktuālāko 
jauninājumu izmantošanas iespējas, 
fleksibilitātes spēju, gatavību novērst 
apdraudējumu un īstenošanas izmaksas,
ar šiem pasākumiem nodrošina 
novērtētajam riskam atbilstīgu drošības 
pakāpi. Jo īpaši veic tādus pasākumus, lai 
novērstu vai mazinātu drošības incidentu 
ietekmi uz lietotājiem vai savienotajiem 
tīkliem.

Or. en

Pamatojums

Tackling security and network integrity is very important and providers should take measures 
to safeguard their networks or services to this effect. However, as regulatory requirements 
and top down approaches to security tend to stifle innovation, and make networks less, not 
more, secure and there is no evidence of market failure, there is no need to change from the 
duty provided for under the current legislation, which obliges providers of electronic 
communications networks or services to address these issues, to Member States issuing 
binding instructions or for the Commission to adopt technical implementing measures.

Grozījums Nr. 517
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis mudina uzņēmumus, kuri 
nodrošina publisko komunikāciju tīklus, 
veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai 
panāktu tādu tīklu integritāti, kura garantē 
pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību 
šajos tīklos.

Or. en

Pamatojums

Tackling security and network integrity is very important and providers should take measures 
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to safeguard their networks or services to this effect. However, as regulatory requirements 
and top down approaches to security tend to stifle innovation, and make networks less, not 
more, secure and there is no evidence of market failure, there is no need to change from the 
duty provided for under the current legislation, which obliges providers of electronic 
communications networks or services to address these issues, to Member States issuing 
binding instructions or for the Commission to adopt technical implementing measures.

Grozījums Nr. 518
Gianni De Michelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kuri nodrošina publisko komunikāciju 
tīklus, veic pasākumus, lai panāktu tādu 
tīklu integritāti, kura šajos tīklos nodrošina 
iepriekš noteiktus un piemērotus
pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības
līmeņus, ņemot vērā tehnisko, 
ekonomisko un darbības iespējamību.

Or. en

Pamatojums

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.
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Grozījums Nr. 519
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kuri nodrošina publisko komunikāciju 
tīklus, veic atbilstīgus pasākumus, lai 
panāktu tādu tīklu integritāti, kura garantē 
pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību 
šajos tīklos. Dalībvalstis nodrošina, ka 
valsts pārvaldes iestādes regulāri 
apspriežas ar uzņēmumiem, lai garantētu 
to, ka tiek veikti atbilstoši pasākumi, ar 
kuriem nodrošina drošību vai integritāti.

Or. en

Pamatojums

Pienākums informēt abonentus par visiem drošības pārkāpumiem vai integritātes 
apdraudējumu, kā rezultātā ir iespējams pārmērīga regulējuma risks, kā arī patērētāja 
uzticības elektroniskiem līdzekļiem nevajadzīgas graušanas risks.

Grozījums Nr. 520
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kuri nodrošina publisko komunikāciju 
tīklus, veic visus vajadzīgos pasākumus, lai 
panāktu tādu tīklu integritāti, kura garantē 
pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību 
šajos tīklos. Pirms īpašu pasākumu 
pieņemšanas attiecībā uz elektronisko 
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komunikāciju tīklu drošību un integritāti 
valsts pārvaldes iestādes apspriežas ar 
visiem elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu sniedzējiem.

Or. ro

Pamatojums

Pirms īpašu pasākumu pieņemšanas ir jāapspriežas.

Grozījums Nr. 521
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pienākums informēt abonentus par visiem drošības pārkāpumiem vai integritātes 
apdraudējumu, kā rezultātā ir iespējams pārmērīga regulējuma risks, kā arī patērētāja 
uzticības elektroniskiem līdzekļiem nevajadzīgas graušanas risks.
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Grozījums Nr. 522
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Jaunie noteikumi par pienākumu paziņot 
par pārkāpumu gadījumiem jāpiemēro, 
īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes 
… Direktīvu 2002/58/EK par personas 
datu apstrādi un privātās dzīves 
aizsardzību elektronisko komunikāciju 
nozarē1.
___________
1 OV L ...

Or. en

Pamatojums

Grozījuma tekstā ir uzsvērta tīklu integritāte un drošība, un, pārskatot Direktīvu 2002/58/EK 
par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozari,
ir iekļauta īpaša atsauce uz pārkāpumiem, kas izdarīti saistībā ar šiem tīkliem, un šo 
pārkāpumu sekām. Ir jāievēro šeit ietvertie noteikumi.

Grozījums Nr. 523
Alexander Alvaro

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

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

Vajadzības gadījumā attiecīgā atbildīgā 
pārvaldes iestāde informē atbildīgās
pārvaldes iestādes citās dalībvalstīs un
ETIDA.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma tekstā ir uzsvērta tīklu integritāte un drošība, un, pārskatot Direktīvu 2002/58/EK 
par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozari,
ir iekļauta īpaša atsauce uz pārkāpumiem, kas izdarīti saistībā ar šiem tīkliem, un šo 
pārkāpumu sekām. Ir jāievēro noteikumi par paziņošanas pienākumu pārkāpuma gadījumā.

Grozījums Nr. 524
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pienākums informēt abonentus par visiem drošības pārkāpumiem vai integritātes 
apdraudējumu, kā rezultātā ir iespējams pārmērīga regulējuma risks, kā arī patērētāja 
uzticības elektroniskiem līdzekļiem nevajadzīgas graušanas risks.



AM\725139LV.doc 51/104 PE407.632v01-00

LV

Grozījums Nr. 525
Gianni De Michelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Grozījums Nr. 526
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde informē valsts pārvaldes 
iestādes citās dalībvalstīs vai EEST iestādi. 
Ja pārkāpuma publiskošana ir sabiedrības 

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

interesēs, valsts pārvaldes iestāde var 
informēt sabiedrību. 

Or. en

Pamatojums

ETIDA joprojām ir par tīklu un pakalpojumu drošību atbildīgā iestāde, un tāpēc valsts 
pārvaldes iestādēm tā ir pienācīgi jāinformē. Valsts pārvaldes iestādēm katru gadu jāinformē 
Komisija un ETIDA.

Grozījums Nr. 527
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Lai novērstu pārmērīgu birokrātiju, šo informāciju Komisija apkopo izpildes ziņojumā.

Grozījums Nr. 528
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

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

Svītrots

Or. es

Pamatojums

Lai novērstu pārmērīgu birokrātiju, šo informāciju Komisija apkopo izpildes ziņojumā.

Grozījums Nr. 529
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

ETIDA joprojām ir par tīklu un pakalpojumu drošību atbildīgā iestāde, un tāpēc valsts 
pārvaldes iestādēm tā ir pienācīgi jāinformē. Valsts pārvaldes iestādēm katru gadu jāinformē 
Komisija un ETIDA.
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Grozījums Nr. 530
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Valsts pārvaldes iestāde reizi gadā iesniedz 
Komisijai kopsavilkuma ziņojumu par 
saņemtajiem paziņojumiem un rīcību, kas 
veikta saskaņā ar šo punktu.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu nevajadzīgu birokrātiju un papildu administratīvo slogu, valsts pārvaldes 
iestādēm jāsniedz ziņojumi tikai reizi gadā.

Grozījums Nr. 531
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pienākums informēt abonentus par visiem drošības pārkāpumiem vai integritātes 
apdraudējumu, kā rezultātā ir iespējams pārmērīga regulējuma risks, kā arī patērētāja 
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uzticības elektroniskiem līdzekļiem nevajadzīgas graušanas risks.

Grozījums Nr. 532
Reino Paasilinna

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 533
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts pārvaldes iestāde ik pēc trim 
mēnešiem iesniedz Komisijai 
kopsavilkuma ziņojumu par saņemtajiem 
paziņojumiem un rīcību, kas veikta saskaņā 

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

Or. en

Pamatojums

.

Grozījums Nr. 534
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Pamatojums

Noteikums par kopsavilkums ziņojuma sagatavošanu ik pēc sešiem mēnešiem būtībā ir 
efektīva prasība, jo ar šo noteikumu novērš birokrātisku procedūru, kuras dēļ mākslīgi 
palielinās pārvaldes iestādes izmaksas.   

Grozījums Nr. 535
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
13.a pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu, kas izdots saskaņā ar 
Regulas [……/EK] 4. panta 3. punkta 
b) apakšpunktu, var pieņemt attiecīgus 
tehniskus īstenošanas pasākumus, lai 
harmonizētu 1., 2. un 3. punktā minētos 
pasākumus, tostarp pasākumus, ar ko 
nosaka paredzēto paziņojumu apstākļus, 
veidu un piemērojamās procedūras.
Šos īstenošanas pasākumus, kas paredzēti 
šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 22. panta 3. punktā minēto procedūru.
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Nav vajadzības veikt turpmāku tīkla drošības saskaņošanu. Ikvienam pakalpojumu sniedzējam 
jāveic tehniskajiem apstākļiem atbilstīgi pasākumi. Īstenošanas pasākumi var būtiski ietekmēt 
nozari finansiālā ziņā. Šādā gadījumā jāsāk jauna likumdošanas procedūra. Komisijas 
priekšlikumā COM(2007)699 paredzētās iestādes izveide nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 536
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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pasākumus, tostarp pasākumus, ar ko 
nosaka paredzēto paziņojumu apstākļus, 
veidu un piemērojamās procedūras.
Šos īstenošanas pasākumus, kas paredzēti 
šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 22. panta 3. punktā minēto procedūru.
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

Or. en

Pamatojums

Tackling security and network integrity is very important and providers should take measures 
to safeguard their networks or services to this effect. However, as regulatory requirements 
and top down approaches to security tend to stifle innovation, and make networks less, not 
more, secure and there is no evidence of market failure, there is no need to change from the 
duty provided for under the current legislation, which obliges providers of electronic 
communications networks or services to address these issues, to Member States issuing 
binding instructions or for the Commission to adopt technical implementing measures.

Grozījums Nr. 537
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Savienībā ETIDA joprojām ir par tīklu un pakalpojumu drošību atbildīgā iestāde.

Grozījums Nr. 538
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Atsevišķos gadījumos dalībvalstīm ir jābūt iespējai izmantot augstākus standartus nekā 
saskaņotajā pamatlīnijā, lai izpildītu 1. un 2. punktā noteiktos uzdevumus.

Grozījums Nr. 539
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
13.a pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 540
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

 Pienākums informēt abonentus par visiem drošības pārkāpumiem vai integritātes 
apdraudējumu, kā rezultātā ir iespējams pārmērīga regulējuma risks, kā arī patērētāja 
uzticības elektroniskiem līdzekļiem nevajadzīgas graušanas risks.
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Grozījums Nr. 541
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šos īstenošanas pasākumus, kas paredzēti 
šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 22. panta 3. punktā minēto procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 542
Gianni De Michelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 13.a panta 
īstenošanas nolūkos valsts pārvaldes 
iestādes ir pilnvarotas izdot saistošas 
instrukcijas uzņēmumiem, kuri nodrošina 
publisko komunikāciju tīklus vai sniedz 
publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus. Saistoši 
norādījumi ir jānodod sabiedriskai 
apspriešanai, tiem jābūt samērīgiem un 
ekonomiski un tehniski iespējamiem, tie 
stājas spēkā pieņemamā termiņā. Valsts 
pārvaldes iestādes ļauj telekomunikāciju 
pakalpojumu sniedzējiem atgūt izmaksas, 
kas tiem radušās, nodrošinot atbilstību 
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saistošiem norādījumiem.

Or. en

Pamatojums

Norādījumu mērķis ir noteikt drošības obligātās prasības, pakalpojumu sniedzēju ziņā 
atstājot īstenošanas lēmumu pieņemšanu attiecībā uz tehnisko iespējamību un darbību. 
“Telecom Italia” uzskata, ka atbilstoši drošības pasākumi jānosaka, cieši sadarbojoties valsts 
pārvaldes iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem. 

Grozījums Nr. 543
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 13.a panta 
īstenošanas nolūkos valsts pārvaldes 
iestādes ir pilnvarotas izdot saistošas 
instrukcijas uzņēmumiem, kuri nodrošina 
publisko komunikāciju tīklus vai sniedz 
publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus. Saistošajiem 
norādījumiem jābūt samērīgiem un 
ekonomiski un tehniski ilgtspējīgiem, un 
to īstenošanai pieņemams termiņš.

Or. en

Pamatojums

Samērīgums, ilgtspēja un pieņemams termiņš — tie ir galvenie, noteicošie principi.
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Grozījums Nr. 544
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Izmaksas jāsedz attiecīgajiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 545
Gianni De Michelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Norādījumu mērķis ir noteikt drošības obligātās prasības, pakalpojumu sniedzēju ziņā 
atstājot īstenošanas lēmumu pieņemšanu attiecībā uz tehnisko iespējamību un darbību. 
“Telecom Italia” uzskata, ka atbilstoši drošības pasākumi jānosaka, cieši sadarbojoties valsts 
pārvaldes iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem.
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Grozījums Nr. 546
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) pieprasa attiecīgajiem uzņēmumiem uz 
sava rēķina veikt drošības un integritātes
kontroli un nosūta tās pieejamos rezultātus 
valsts pārvaldes iestādei.

Or. es

Pamatojums

Izmaksas jāsedz attiecīgajiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 547
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādēm ir visas vajadzīgās 
pilnvaras izmeklēt noteikumu 
neievērošanas gadījumus.

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādēm ir visas vajadzīgās 
pilnvaras izmeklēt noteikumu 
neievērošanas gadījumus un to, kā šie 
gadījumi ietekmē tīklu drošību un 
integritāti.

Or. es

Pamatojums

No 13.a panta 3. punktā noteiktajām prasībām informēt valsts pārvaldes iestādi par jebkādu 
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ietekmi uz drošību izriet, ka valsts pārvaldes iestādei ir jābūt pilnvarām šādus gadījumus 
izmeklēt.

Grozījums Nr. 548
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
13.b pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Ieteiktās izpildes pilnvaras – valsts pārvaldes iestāžu izdotie saistošie norādījumi, drošības 
pārbaudes un prasība sniegt informāciju par tīkla operatoriem — ir papildu noteikumu 
ievērošanas slogs, kas jāsamazina, lai ilgtermiņā tās netraucētu tirgū attīstīties jaunām 
tehnoloģijām.

Grozījums Nr. 549
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 15. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
14. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) svītro 2. punkta otrās daļas otro 
teikumu;

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Lai gan telekomunikāciju nozarē “kolektīvā dominance” joprojām ir nepārbaudīts un 
sarežģīti definējams jēdziens gan ex post, gan ex ante kontekstā, tirgus konsolidācijas gaitā tā 
nozīme var pieaugt. Ir svarīgi, lai pamatdirektīvā norādījumi tiktu nevis svītroti, bet drīzāk 
precizēti.

Grozījums Nr. 550
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 15. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
14. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) svītro 2. punkta otrās daļas otro 
teikumu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Palielinoties konverģencei telekomunikāciju nozarē, kolektīvā dominance varētu sagādāt 
arvien lielākas problēmas. Norādījumi ir nevis jāsvītro, bet jāprecizē.

Grozījums Nr. 551
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 15. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) svītro 3. punktu. b) 3. punktu aizstāj ar šādu:
“Ja uzņēmumam ir būtiska ietekme 
īpašā tirgū un ja saikne starp diviem 
tirgiem ir tāda, kas ļauj ietekmi, kas ir 
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vienā tirgū, pārvirzīt uz otru tirgu, 
tādējādi nostiprinot uzņēmuma ietekmi 
tirgū, saskaņā ar [piekļuves direktīvas] 9., 
10., 11. un 13. pantu un, ja minēto pantu 
noteikumi nav pietiekami, saskaņā ar 
[pilsoņu tiesību direktīvas] 17. pantu 
saistītajā tirgū var piemērot tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus, lai noteiktu vai 
novērstu šādu pārvirzīšanu.”

Or. en

Pamatojums

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.

Grozījums Nr. 552
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 15. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) svītro 3. punktu. b) 3. punktu aizstāj ar šādu:
“Ja uzņēmumam ir būtiska ietekme 
īpašā tirgū un ja saikne starp diviem 
tirgiem ir tāda, kas ļauj ietekmi, kas ir 
vienā tirgū, pārvirzīt uz otru tirgu, 
tādējādi nostiprinot uzņēmuma ietekmi 
tirgū, saskaņā ar [piekļuves direktīvas] 9., 
10., 11. un 13. pantu un, ja minēto pantu 
noteikumi nav pietiekami, saskaņā ar 
[pilsoņu tiesību direktīvas] 17. pantu 
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saistītajā tirgū var piemērot tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus, lai noteiktu vai 
novērstu šādu pārvirzīšanu.”

Or. en

Pamatojums

Nozarē, kuru raksturo vertikāla integrācija un konverģence, ir ārkārtīgi svarīgi risināt 
jautājumu par dominances pārvirzīšanu no viena tirgus uz citu tirgu. Tā vietā, lai, 
pamatojoties uz Komisijas ierosinājumu, svītrotu šo pasākumu, drīzāk ir jāprecizē, ka tādus 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus kā nediskriminācija, pārredzamība, atsevišķa grāmatvedība 
un aizliegumus veidot pret konkurenci vērstu apvienošanos u.c. var izmantot visā tirgū, lai 
risinātu ar pārvirzīšanu saistītas problēmas.

Grozījums Nr. 553
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 15. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) svītro 3. punktu. b) 3. punktu aizstāj ar šādu:
“Ja uzņēmumam ir būtiska ietekme 
īpašā tirgū un ja saikne starp diviem 
tirgiem ir tāda, kas ļauj ietekmi, kas ir 
vienā tirgū, pārvirzīt uz otru tirgu, 
tādējādi nostiprinot uzņēmuma ietekmi 
tirgū, saskaņā ar [piekļuves direktīvas] 9., 
10., 11. un 13. pantu un, ja minēto pantu 
noteikumi nav pietiekami, saskaņā ar 
[pilsoņu tiesību direktīvas] 17. pantu 
saistītajā tirgū var piemērot tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus, lai noteiktu vai 
novērstu šādu pārvirzīšanu.”

Or. en

Pamatojums

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
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industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.

Grozījums Nr. 554
Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 16. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Tekstā iekļauj šādu 2.a punktu:
“Ne vēlāk kā līdz šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datumam Komisija publicē valsts 
pārvaldes iestādēm paredzētas vadlīnijas 
saistībā ar lēmumiem, kuru mērķis ir 
noteikt, mainīt vai atcelt pienākumus, kas 
paredzēti uzņēmumiem, kuriem ir būtiska 
tirgus spēja.”

Or. en

Pamatojums

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines 
for market analysis and the assessment of significant market power but not for the 
identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market 
analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the 
appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate 
remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An 
erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness 
and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes 
and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the 
selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both 
by the Commission and the ERG.
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Grozījums Nr. 555
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 16. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu, kas iesniegts saskaņā 
ar Regulas […/EK] 7. pantu, pieņem 
lēmumu par vairāku valstu tirgu 
norādīšanu. 

4. Pēc apspriešanās ar valsts pārvaldes 
iestādēm un pēc iepazīšanās ar BERT 
atzinumu Komisija, rīkojoties saskaņā ar 
22. panta 3. punktā minēto procedūru, var 
pieņemt lēmumu par vairāku valstu tirgu 
norādīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 556
Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 16. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu, kas iesniegts saskaņā 
ar Regulas […/EK] 7. pantu, pieņem 
lēmumu par vairāku valstu tirgu 
norādīšanu.

4. Komisija, apspriedusies ar valsts 
pārvaldes iestādēm, pieņem lēmumu par 
vairāku valstu tirgu norādīšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 557
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 16. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Regulas […/EK] 7. pantu, pieņem lēmumu 
par vairāku valstu tirgu norādīšanu. 

4. Komisija, maksimāli ņemot vērā valsts 
pārvaldes iestāžu un EEST iestādes 
atzinumus, kas iesniegts saskaņā ar 
Regulas […/EK] 7. pantu, pieņem lēmumu 
par vairāku valstu tirgu norādīšanu. 

Or. ro

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādes ir jāiesaista šajā procesā.

Grozījums Nr. 558
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 16. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Regulas […/EK] 7. pantu, pieņem lēmumu 
par vairāku valstu tirgu norādīšanu.

4. Pēc apspriešanās ar valsts pārvaldes 
iestādēm Komisija, maksimāli ņemot vērā 
BERT atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Regulas […/EK] 7. pantu, pieņem lēmumu 
par vairāku valstu tirgu norādīšanu.

Or. es

Pamatojums

Lai gan Komisijai nepārprotami ir svarīga nozīme pārrobežu jautājumu risināšanā, nedrīkst 
aizmirst par valsts pārvaldes iestādēm, jo tām ir visas iespējas atbalstīt Komisiju šo tirgu 
noteikšanā. Turklāt uz starptautisku tirgu noteikšanu nevajadzētu attiecināt steidzamības 
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procedūru.

Grozījums Nr. 559
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 16. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
15. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo lēmumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

Šo lēmumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 

Or. es

Pamatojums

Lai gan Komisijai nepārprotami ir svarīga nozīme pārrobežu jautājumu risināšanā, nedrīkst 
aizmirst par valsts pārvaldes iestādēm, jo tām ir visas iespējas atbalstīt Komisiju šo tirgu 
noteikšanā. Turklāt uz starptautisku tirgu noteikšanu nevajadzētu attiecināt steidzamības 
procedūru.

Grozījums Nr. 560
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 16. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
15. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo lēmumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 

Šo lēmumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
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Komisija var piemērot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lai pieņemtu šāda veida pasākumus, steidzamības procedūras izmantošana nav pamatota.

Grozījums Nr. 561
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valsts pārvaldes iestādes veic ieteikumā 
minēto konkrēto tirgu analīzi, maksimāli 
ņemot vērā vadlīnijas. Dalībvalstis 
nodrošina to, ka šī analīze attiecīgā 
gadījumā tiek veikta sadarbībā ar valsts 
konkurences iestādēm.

1. Valsts pārvaldes iestādes veic konkrēto 
tirgu analīzi, ņemot vērā ieteikumā 
minētos tirgus un maksimāli ņemot vērā 
vadlīnijas. Dalībvalstis nodrošina to, ka šī 
analīze attiecīgā gadījumā tiek veikta 
sadarbībā ar valsts konkurences iestādēm. 

Or. es

Pamatojums

Teksts papildināts, lai nerastos iespaids, ka valsts pārvaldes iestādēm jāanalizē visi ieteikumā 
minētie tirgi, jo (vismaz formāli) ieteikumā norādītais tirgu (un definīciju) saraksts ir 
orientējošs.

Grozījums Nr. 562
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
“4. Ja valsts pārvaldes iestāde nosaka, 
ka tirgus nav efektīvi konkurētspējīgs, 
izņemot gadījumus, kad tirgus ir jauns 
un vēl tikai veidojas, tā nosaka 
uzņēmumus, kam ir būtiska ietekme 
minētajā tirgū saskaņā ar 14. pantu, un 
valsts pārvaldes iestāde šādiem 
uzņēmumiem uzliek atbilstīgus īpašus 
reglamentējošus pienākumus, kas minēti 
šā panta 2. punktā, vai patur vai groza 
šādus pienākumus, ja tādi jau pastāv, 
ņemot vērā attiecīgo ģeogrāfisko tirgu 
darbības jomu un, attiecīgos gadījumos, 
atceļot pārejas laika piekļuves 
pienākumus, lai panāktu šo tirgu 
deregulāciju.
Nosakot šos pienākumus, valsts pārvaldes 
iestāde ņem vērā mērķi sekmēt efektīvus 
ieguldījumus infrastruktūrā un palielināt 
to pakalpojumu konkurenci, kurus sniedz 
savstarpēji konkurējoši uzņēmumi, 
vienlaikus veicinot ieguldījumus jaunā un 
konkurētspējīgā infrastruktūrā, tādējādi 
panākot tīklu un pakalpojumu ilgtermiņa 
ilgtspējīgu konkurenci, kas ļaus attiecīgā 
brīdī atvieglot pārejas laika piekļuves 
saistību izpildi un vienlaikus saglabāt ex 
ante reglamentējošas saistības, kuras 
piemēros attiecībā uz infrastruktūru, ko ir 
izveidojuši uzņēmumi, kuriem ir īpašas 
vai ekskluzīvas tiesības un kuri joprojām 
gūst labumu no šiem ieguldījumiem.”

Or. es

Pamatojums

Tekstā ir ietverta atsauce uz 27. apsvērumu, kurā ir paredzēts, ka tirgos, kas ir jauni un vēl 
tikai veidojas, nevar noteikt tiem neatbilstošas saistības.

Valsts pārvaldes iestādēm ir jāatceras, ka saskaņā ar 8. panta 2. punkta c) apakšpunktu to 
uzdevums ir pieņemt pasākumus, kas paredzēti, lai veicinātu efektīvus ieguldījumus 
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infrastruktūrā.

Visbeidzot, tekstā ir ietverta arī atsauce, kas savukārt ir atrodama ieteikuma par konkrētajiem 
tirgiem paskaidrojumā, un tajā teikts, ka tīklu un pakalpojumu ilgtermiņa ilgtspējīgas 
konkurences pamatā ir jābūt konkurētspējīgai tīklu infrastruktūrai.

Grozījums Nr. 563
Gianni De Michelis

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
“3. Ja valsts pārvaldes iestāde secina, ka
tirgū, pamatojoties uz ieteikumā norādīto 
trīs kritēriju pārbaudi, nav iespējams 
piemērot ex ante regulējumu vai arī to ir 
iespējams piemērot, bet tirgus ir efektīvi 
konkurētspējīgs, tā neuzliek vai nepatur 
nekādus īpašos reglamentējošos 
pienākumus, kas minēti šā panta 2. 
punktā. Gadījumos, kad nozarei īpaši 
reglamentējoši pienākumi jau pastāv, tā 
atsauc šādus pienākumus, kas uzlikti 
uzņēmumam attiecīgajā tirgū. 
Personām, kuras ietekmējusi šāda 
pienākumu atsaukšana, dod piemērotu 
paziņošanas termiņu.”

Or. en

Pamatojums

Faktiski, kā noteikts Komisijas ieteikuma par konkrētajiem tirgiem otrajā redakcijā, 
pārbaudē, pamatojoties uz trim kritērijiem, tiek noskaidrota tirgus vispārējā struktūra un 
raksturīgās pazīmes, lai varētu noteikt tos tirgus, kuros varētu būt iespējamas nepārejošas 
tirgus neveiksmes, kuras valsts pārvaldes iestādēm jāanalizē rūpīgāk valsts līmenī.
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Grozījums Nr. 564
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz vairāku valstu tirgiem, kas 
norādīti 15. panta 4. punktā minētajā 
lēmumā, Komisija pieprasa EEST iestādei 
veikt tirgus analīzi, maksimāli ņemot vērā 
vadlīnijas, un izdot atzinumu par šā panta 
2. punktā minēto, regulēšanas vajadzībām 
paredzēto pienākumu uzlikšanu, 
saglabāšanu, grozīšanu vai anulēšanu.

5. Lai noteiktu, vai vairumtirdzniecības 
tirgus konkurētspēja ir efektīva, valsts 
pārvaldes iestādes novērtē traucējumus 
tirgū mazumtirdzniecības līmenī. Turklāt, 
ikviena pasākuma projektā, kurā ir 
paredzēts noteikt, mainīt vai atcelt kādu 
pienākumu pakalpojumu sniedzējam, kas 
darbojas vairumtirdzniecības tirgū,
maksimāli jāņem vērā ikviena tirgus 
dalībnieka tirgus spēja 
mazumtirdzniecības līmenī.

Or. en

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādēm maksimāli jāņem vērā konkurence mazumtirdzniecības līmenī, kad 
tās lemj par regulatīva pasākuma piemērošanu. Tādēļ direktīvās ir nepārprotami jāprecizē, 
ka vairumtirdzniecības tirgus regulējumā ir ņemta vērā rūpīga analīze, vērtējot traucējumus 
tirgū mazumtirdzniecības līmenī.

Grozījums Nr. 565
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz vairāku valstu tirgiem, kas 
norādīti 15. panta 4. punktā minētajā 
lēmumā, Komisija pieprasa EEST iestādei 
veikt tirgus analīzi, maksimāli ņemot vērā 
vadlīnijas, un izdot atzinumu par šā panta 

5. Attiecībā uz vairāku valstu tirgiem, kas 
norādīti 15. panta 4. punktā minētajā 
lēmumā, Komisija pieprasa BERT pēc 
tam, kad tā ir apspriedusies ar 
attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm,
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2. punktā minēto, regulēšanas vajadzībām 
paredzēto pienākumu uzlikšanu, 
saglabāšanu, grozīšanu vai anulēšanu.

veikt tirgus analīzi, maksimāli ņemot vērā 
vadlīnijas, un izdot atzinumu par šā panta 
2. punktā minēto, regulēšanas vajadzībām 
paredzēto pienākumu uzlikšanu, 
saglabāšanu, grozīšanu vai anulēšanu.

Or. es

Pamatojums

Starptautiskā tirgus gadījumā ir jāsaņem valsts pārvaldes iestādes atzinums. Valsts pārvaldes 
iestāde ir atbildīga arī par to, lai regulatīvo saistību noteikšana, saglabāšana vai mainīšana 
notiktu koordinēti.

Grozījums Nr. 566
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu, var pieņemt lēmumu, 
ar ko vienu vai vairākus uzņēmumus 
atzīst par tādiem, kam ir būtiska ietekme 
minētajā tirgū, un uzliek tam/tiem vienu 
vai vairākus īpašus pienākumus saskaņā 
ar Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 9. līdz 13.a pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu. Šādi 
rīkojoties, Komisija ievēro 8. pantā 
izklāstītos politikas mērķus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādēm maksimāli jāņem vērā konkurence mazumtirdzniecības līmenī, kad 
tās lemj par regulatīva pasākuma piemērošanu. Tādēļ direktīvās ir nepārprotami jāprecizē, 
ka vairumtirdzniecības tirgus regulējumā ir ņemta vērā rūpīga analīze, vērtējot traucējumus 
tirgū mazumtirdzniecības līmenī.
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Grozījums Nr. 567
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu, var pieņemt lēmumu, 
ar ko vienu vai vairākus uzņēmumus 
atzīst par tādiem, kam ir būtiska ietekme 
minētajā tirgū, un uzliek tam/tiem vienu 
vai vairākus īpašus pienākumus saskaņā 
ar Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 9. līdz 13.a pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu. Šādi 
rīkojoties, Komisija ievēro 8. pantā 
izklāstītos politikas mērķus.

Attiecīgās valsts pārvaldes iestādes 
koordinēti nosaka, saglabā, maina vai 
atceļ šā panta 2. punktā minētos 
pienākumus.

Or. es

Pamatojums

Starptautiskā tirgus gadījumā ir jāsaņem valsts pārvaldes iestādes atzinums. Valsts pārvaldes 
iestāde ir atbildīga arī par to, lai regulatīvo saistību noteikšana, saglabāšana vai mainīšana 
notiktu koordinēti.

Grozījums Nr. 568
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, maksimāli ņemot 
vērā EEST iestādes 

Komisija, maksimāli ņemot 
vērā valsts pārvaldes iestāžu 
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atzinumu, var pieņemt 
lēmumu, ar ko vienu vai 
vairākus uzņēmumus atzīst 
par tādiem, kam ir būtiska 
ietekme minētajā tirgū, un 
uzliek tam/tiem vienu vai 
vairākus īpašus pienākumus 
saskaņā ar 
Direktīvas 2002/19/EK 
(Piekļuves direktīva) 9. līdz 
13.a pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK 
(Universālā pakalpojuma 
direktīva) 17. pantu. Šādi 
rīkojoties, Komisija ievēro 
8. pantā izklāstītos politikas 
mērķus.

un EEST iestādes 
atzinumus, var pieņemt 
lēmumu, ar ko vienu vai 
vairākus uzņēmumus atzīst 
par tādiem, kam ir būtiska 
ietekme minētajā tirgū, un 
uzliek tam/tiem vienu vai 
vairākus īpašus pienākumus 
saskaņā ar 
Direktīvas 2002/19/EK 
(Piekļuves direktīva) 9. līdz 
13.a pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK 
(Universālā pakalpojuma 
direktīva) 17. pantu. Šādi 
rīkojoties, Komisija ievēro 
8. pantā izklāstītos politikas 
mērķus.

Or. ro

Pamatojums

EEST iestādei ir jāspēj noteikt tirgus uzraudzības kārtību, un ir jāiesaista valsts pārvaldes 
iestādes.

Grozījums Nr. 569
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) divu gadu laikā pēc iepriekšējā
paziņojuma par pasākuma projektu, kas 
saistīts ar minēto tirgu;

a) trīs gadu laikā pēc tā pasākuma 
iepriekšējās spēkā stāšanās, kas saistīts ar 
minēto tirgu, vai arī ātrāk gadījumos, kad 
tirgus apstākļi ir būtiski mainījušies, vai 
arī citā termiņā, ja tas ierosināts BERT 
vai Komisijas atzinumā, kas izdots 
saskaņā ar [pamatdirektīvas] 7.a pantu.
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Or. en

Pamatojums

Divu gadu periods, kuru piedāvā lēmuma pārskatīšanai, nav pietiekams. Lēmuma derīguma 
periodam jābūt trim gadiem, sākot no tā stāšanās spēkā dalībvalstī (un nevis no paziņojuma 
datuma). Tomēr ātrās tirgus attīstības laikā varētu būt nepieciešams biežāk veikt analīzi, 
tādēļ ir paredzēti izņēmuma gadījumi.

Grozījums Nr. 570
Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) divu gadu laikā pēc iepriekšējā 
paziņojuma par pasākuma projektu, kas 
saistīts ar minēto tirgu;

a) trīs gadu laikā pēc tā pasākuma 
iepriekšējās spēkā stāšanās, kas saistīts ar 
minēto tirgu, vai pirms tā pienākuma 
izbeigšanās, kuru nosaka ar šo pasākumu, 
turklāt no norādītajiem datumiem 
piemērojot vēlāko;

Or. en

Pamatojums

Divu gadu periods, kuru piedāvā lēmuma pārskatīšanai, nav pietiekams. Lēmuma derīguma 
periodam jābūt tādam, kurā var izpildīt pasākumā noteikto pienākumu, vai arī šis periods ir 
trīs gadi, sākot no pasākuma stāšanās spēkā dalībvalstī (un nevis no paziņojuma datuma),
turklāt no norādītajiem datumiem jāpiemēro vēlākais.

Grozījums Nr. 571
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) divu gadu laikā pēc iepriekšējā 
paziņojuma par pasākuma projektu, kas 
saistīts ar minēto tirgu;

a) ne vairāk kā trīs gadu laikā tādu 
pasākumu pieņemšanas, kas saistīti ar 
minēto tirgu;

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir noteikti reālāku termiņu, ļaujot valsts pārvaldes iestādēm būt 
elastīgākām un veikt analīzi ātrāk.

Grozījums Nr. 572
Gianni De Michelis

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) divu gadu laikā pēc iepriekšējā 
paziņojuma par pasākuma projektu, kas 
saistīts ar minēto tirgu;

a) divu gadu laikā pēc iepriekšējā 
paziņojuma par pasākuma projektu, kas 
saistīts ar minēto tirgu un kas attiecināms 
uz tirgiem, kuri norādīti gan iepriekšējā, 
gan pašreizējā ieteikumā;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir visās dalībvalstīs saskaņot regulējuma izstrādes grafiku, un šo mērķi var 
panākt, standartizējot termiņus, līdz kuriem ir jāpieņem galīgie lēmumi, proti, tie ir termiņi, 
kad pārskatītajam regulatīvajam režīmam ir jāstājas spēkā.
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Grozījums Nr. 573
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) divu gadu laikā pēc iepriekšējā 
paziņojuma par pasākuma projektu, kas 
saistīts ar minēto tirgu;

a) divu gadu laikā pēc iepriekšējā 
paziņojuma par pasākuma projektu, kas 
saistīts ar minēto tirgu un kas attiecināms 
uz tirgiem, kuri norādīti gan iepriekšējā, 
gan pašreizējā ieteikumā;

Or. en

Pamatojums

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test:
the so called triple test.
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Grozījums Nr. 574
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz tirgiem, par kuriem 
Komisijai nav iepriekš paziņots, viena 
gada laikā pēc tam, kad pieņemts 
pārskatītais ieteikums par konkrētajiem 

b) attiecībā uz tirgiem, par kuriem 
Komisijai nav iepriekš paziņots, ne vairāk 
kā divu gadu laikā pēc tam, kad pieņemts 
pārskatītais ieteikums par konkrētajiem 
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tirgiem; tirgiem;

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir noteikti reālāku termiņu, ļaujot valsts pārvaldes iestādēm būt 
elastīgākām un veikt analīzi ātrāk.

Grozījums Nr. 575
Gianni De Michelis

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pēc pārskatītā ieteikuma par 
konkrētajiem tirgiem pieņemšanas 
attiecībā uz ikvienu tirgu, kurā jāpiemēro 
regulējums un kurš nav norādīts 
pārskatītajā ieteikumā, nosaka sešu 
mēnešu periodu, kura pirmo trīs mēnešu 
laikā valsts pārvaldes iestādes paziņo 
ieteikumā noteiktās trīs kritēriju 
pārbaudes rezultātus un turpmāko trīs 
mēnešu laikā, ja pārbaudes rezultāti par 
tirgiem ir pozitīvi, veic būtiskas tirgus 
spējas novērtējumu tirgū, lai izlemtu, vai 
pašreizējos pienākumus saglabāt, mainīt 
vai atcelt; vai

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir visās dalībvalstīs saskaņot regulējuma izstrādes grafiku, un šo mērķi var 
panākt, standartizējot termiņus, līdz kuriem ir jāpieņem galīgie lēmumi, proti, tie ir termiņi, 
kad pārskatītajam regulatīvajam režīmam ir jāstājas spēkā.
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Grozījums Nr. 576
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pēc pārskatītā ieteikuma par 
konkrētajiem tirgiem pieņemšanas 
attiecībā uz ikvienu tirgu, kurā jāpiemēro 
regulējums un kurš nav norādīts
pārskatītajā ieteikumā, nosaka sešu 
mēnešu periodu, kura pirmo trīs mēnešu 
laikā valsts pārvaldes iestādes paziņo 
ieteikumā noteiktās trīs kritēriju 
pārbaudes rezultātus un turpmāko trīs 
mēnešu laikā, ja pārbaudes rezultāti par 
tirgiem ir pozitīvi, veic būtiskas tirgus 
spējas novērtējumu tirgū, lai izlemtu, vai 
pašreizējos pienākumus saglabāt, mainīt 
vai atcelt; vai

Or. en

Pamatojums

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test:
the so called triple test.
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.
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Grozījums Nr. 577
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecībā uz dalībvalstīm, kas nesen 
pievienojušās Eiropas Savienībai, viena 
gada laikā pēc to pievienošanās.

c) attiecībā uz dalībvalstīm, kas nesen 
pievienojušās Eiropas Savienībai, ne 
vairāk kā divu gadu laikā pēc to 
pievienošanās.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir noteikti reālāku termiņu, ļaujot valsts pārvaldes iestādēm būt 
elastīgākām un veikt analīzi ātrāk.

Grozījums Nr. 578
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja valsts pārvaldes iestāde ieteikumā 
norādītā konkrētā tirgus analīzi nav 
pabeigusi laikposmā, kas paredzēts 
16. panta 6. punktā, Komisija var 
pieprasīt EEST iestādei izdot atzinumu, 
iekļaujot pasākuma projektu, par 
konkrētā tirgus analīzi un īpašajiem 
pienākumiem, kas jāuzliek. EEST iestāde 
organizē attiecīgā pasākuma projekta 
sabiedrisko apspriešanu.
Komisija, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu, kas izdots saskaņā ar 
Regulas [……/EK] 6. pantu, var pieņemt 

svītrots
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lēmumu, ar ko valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa atzīt konkrētus uzņēmumus par 
tādiem, kam ir būtiska ietekme tirgū, un 
uzlikt šādi atzītajiem uzņēmumiem īpašos 
pienākumus saskaņā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 8. pantu un 9. līdz 13.a 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.

Or. de

Pamatojums

Nav nepieciešams noteikt, ka ES iestādei saskaņā ar jauno sistēmu jāpieņem lēmumi, kurus 
kādreiz jau ir pieņēmušas valsts pārvaldes iestādes.

Grozījums Nr. 579
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja valsts pārvaldes iestāde ieteikumā 
norādītā konkrētā tirgus analīzi nav 
pabeigusi laikposmā, kas paredzēts 
16. panta 6. punktā, Komisija var 
pieprasīt EEST iestādei izdot atzinumu, 
iekļaujot pasākuma projektu, par 
konkrētā tirgus analīzi un īpašajiem 
pienākumiem, kas jāuzliek. EEST iestāde 
organizē attiecīgā pasākuma projekta 
sabiedrisko apspriešanu.

svītrots

Komisija, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu, kas izdots saskaņā ar 
Regulas [……/EK] 6. pantu, var pieņemt 
lēmumu, ar ko valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa atzīt konkrētus uzņēmumus par 
tādiem, kam ir būtiska ietekme tirgū, un 
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uzlikt šādi atzītajiem uzņēmumiem īpašos 
pienākumus saskaņā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 8. pantu un 9. līdz 13.a 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.

Or. es

Pamatojums

Kopienas tiesu sistēmā jau ir bijuši gadījumi, kad dalībvalstis nespēj pildīt saistības, un tad 
Komisija var izmantot tiesības lietu par pārkāpumiem nodot izskatīšanai tiesā. Ja Komisija 
pārņemtu dalībvalsts pienākumus, tas būtu subsidiaritātes principa pārkāpums.

Grozījums Nr. 580
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu, kas izdots saskaņā ar 
Regulas [……/EK] 6. pantu, var pieņemt 
lēmumu, ar ko valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa atzīt konkrētus uzņēmumus par 
tādiem, kam ir būtiska ietekme tirgū, un 
uzlikt šādi atzītajiem uzņēmumiem īpašos 
pienākumus saskaņā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 8. pantu un 9. līdz 13.a 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.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādēm jāapņemas veikt tirgus analīzi noteiktā termiņā. Ja valsts pārvaldes 
iestādes to nedara vai nespēj apņemties veikt šādu analīzi, BERT sniedz atzinumu. Tomēr tas, 
ka Komisijai ir veto tiesības attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, nav labākais 
risinājums.

Grozījums Nr. 581
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17.ca punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pievieno šādu punktu:
“7.a Neatkarīgi no 6. punktā paredzētā 
regulārā pārskata valsts pārvaldes 
iestādes var pieņemt lēmumus par 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem 
periodam, kas ir ilgāks par diviem 
gadiem, ja šādi lēmumi ir nepieciešami, 
lai ieguldītājiem nākamās paaudzes 
piekļuves tīklos nodrošinātu tik ļoti 
vajadzīgo regulējuma ilgtermiņa 
noteiktību.”

Or. en

Pamatojums

Lai visiem pakalpojumu sniedzējiem, kurus ietekmē lēmumi par ieguldīšanu jaunos un/vai 
alternatīvos nākamās paaudzes piekļuves tīklos, garantētu regulējuma noteiktību, valsts 
pārvaldes iestādēm ir jābūt iespējai īstenot regulatīvo pieeju ilgāk par pamatdirektīvā pašlaik 
noteikto divu gadu periodu, kas paredzēts tirgus analīzes veikšanai. Nākamās paaudzes 
piekļuves tīklu izveide ir saistīta ar lielu risku. Ilgtermiņa noteiktība ir nepieciešama, lai 
sekmētu ieguldījumus nākamās paaudzes piekļuves tīklos.
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Grozījums Nr. 582
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17.ca punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) 16. pantu papildina ar šādu punktu:
“7.a Neatkarīgi no 6. punktā paredzētās 
regulārās analīzes valsts pārvaldes 
iestādes var pieņemt lēmumus par 
pasākumiem, kurus piemēros ilgāk par 
diviem gadiem gadījumos, ja tie ir 
vajadzīgi, lai ilgtermiņa plānošana būtu 
ticama un, galvenokārt, lai izstrādātu 
nākamās paaudzes piekļuves tīklus.”

Or. de

Pamatojums

Nākamās paaudzes piekļuves tīklu izstrāde ir saistīta ar lielu risku ieguldītājiem. Ilgtermiņa 
plānošanas noteiktība ir vajadzīga, lai veicinātu ieguldījumus tīkla izstrādē. Tādēļ saistībā ar 
šādiem gadījumiem pamatdirektīvā jāparedz pasākumi, kurus var piemērot ilgāku laiku.

Grozījums Nr. 583
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 18. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
17. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) 2. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu 
tekstu:
Ja šādu standartu un/vai specifikāciju 
nav, dalībvalstis veicina Starptautiskās 
Telekomunikāciju savienības (ITU), 
Eiropas Pasta un elektrosakaru pārvalžu 
konferences (CEPT), Starptautiskās 
Standartizācijas organizācijas (ISO) vai 
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Starptautiskās Elektrotehniskās 
komisijas (IEC) pieņemto starptautisko 
standartu vai rekomendāciju ieviešanu.”

Or. en

Pamatojums

CEPT izstrādā frekvenču spektra lietošanas noteikumus Eiropā, un tie jāņem vērā it īpaši tad, 
ja nav Eiropas Elektrosakaru standartu institūta (ETSI) normu.

Grozījums Nr. 584
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Sakarā ar jaunajiem reglamentējošajiem noteikumiem ES Komisijai nav jāpiešķir papildu 
kompetence. Ir labāk, ka nepieciešamos regulatīvos pasākumus saistībā ar ieguldījumiem 
tīklā un tīkla piekļuvē pieņem valsts līmenī. Īstenošanas pasākumi var būtiski ietekmēt nozari 
finansiālā ziņā. Šādā gadījumā jāsāk jauna likumdošanas procedūra.
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Grozījums Nr. 585
Reino Paasilinna

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
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Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Grozījums Nr. 586
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Pozitīvas norises tirgū pašreizējo reglamentējošo noteikumu spēkā esamības laikā neattaisno 
Komisijas vai valsts pārvaldes iestāžu ex-ante iejaukšanās pilnvaru pastiprināšanu, jo tās 
drīzāk ir jāmazina.

Grozījums Nr. 587
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK
19. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija izdod ieteikumu atbilstīgi 
1. punktam, tā rīkojas saskaņā ar 
22. panta 2. punktā minēto procedūru.
Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes, veicot savus 
uzdevumus, maksimāli ņem vērā šādus 
ieteikumus. Ja valsts pārvaldes iestāde 
nolemj neievērot ieteikumu, tā informē 
Komisiju, pamatojot savu nostāju.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Sakarā ar jaunajiem reglamentējošajiem noteikumiem ES Komisijai nav jāpiešķir papildu 
kompetence. Ir labāk, ka nepieciešamos regulatīvos pasākumus saistībā ar ieguldījumiem 
tīklā un tīkla piekļuvē pieņem valsts līmenī. Īstenošanas pasākumi var būtiski ietekmēt nozari 
finansiālā ziņā. Šādā gadījumā jāsāk jauna likumdošanas procedūra.

Grozījums Nr. 588
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minēto lēmumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Grozījums Nr. 589
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minēto lēmumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Sakarā ar jaunajiem reglamentējošajiem noteikumiem ES Komisijai nav jāpiešķir papildu 
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kompetence. Ir labāk, ka nepieciešamos regulatīvos pasākumus saistībā ar ieguldījumiem 
tīklā un tīkla piekļuvē pieņem valsts līmenī. Īstenošanas pasākumi var būtiski ietekmēt nozari 
finansiālā ziņā. Šādā gadījumā jāsāk jauna likumdošanas procedūra.

Grozījums Nr. 590
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minēto lēmumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Teksts šeit svītrots konsekvences dēļ, jo ir atcelta iespēja pieņemt lēmumus.

Grozījums Nr. 591
Reino Paasilinna

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pasākumos, kas pieņemti atbilstīgi 
1. punktam, var paredzēt harmonizētu vai 
koordinētu pieeju šādiem jautājumiem:

svītrots

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
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tostarp jaunu pakalpojumu regulēšana;
b) numerācijas, nominācijas un 
adresācijas [numuru, nosaukumu un 
adrešu piešķiršanas] jautājumi, tostarp 
numuru sērijas, numuru un identifikatoru 
saglabāšana, numuru un adrešu 
translācijas sistēmas un piekļuve 
„112” neatliekamās palīdzības dienestiem;
c) ar patērētājiem saistīti jautājumi, 
tostarp elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu un iekārtu pieejamība 
galalietotājiem invalīdiem;
d) grāmatvedības uzskaite regulēšanas 
vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.
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Grozījums Nr. 592
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pasākumos, kas pieņemti atbilstīgi 
1. punktam, var paredzēt harmonizētu vai 
koordinētu pieeju šādiem jautājumiem:

svītrots

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp jaunu pakalpojumu regulēšana;
b) numerācijas, nominācijas un 
adresācijas [numuru, nosaukumu un 
adrešu piešķiršanas] jautājumi, tostarp 
numuru sērijas, numuru un identifikatoru 
saglabāšana, numuru un adrešu 
translācijas sistēmas un piekļuve 
„112” neatliekamās palīdzības dienestiem;
c) ar patērētājiem saistīti jautājumi, 
tostarp elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu un iekārtu pieejamība 
galalietotājiem invalīdiem;
d) grāmatvedības uzskaite regulēšanas 
vajadzībām.

Or. es

Pamatojums

Šā punkta teksta formulējumam (“Pasākumos, kas …, var paredzēt”) nav praktiskas nozīmes, 
jo tajā nav sniegts izsmeļošs jautājumu uzskaitījums. Uzskaitītos jautājumus var izmantot kā 
pamatojumu, lai pieņemtu saskaņošanas pasākumus par minētajiem jautājumiem, neuzliekot 
Komisijai par pienākumu pamatot turpmākas saskaņošanas nepieciešamību šajās jomās.

Grozījums Nr. 593
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK
19. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pasākumos, kas pieņemti atbilstīgi 
1. punktam, var paredzēt harmonizētu vai 
koordinētu pieeju šādiem jautājumiem:

svītrots

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp jaunu pakalpojumu regulēšana;
b) numerācijas, nominācijas un 
adresācijas [numuru, nosaukumu un 
adrešu piešķiršanas] jautājumi, tostarp 
numuru sērijas, numuru un identifikatoru 
saglabāšana, numuru un adrešu 
translācijas sistēmas un piekļuve 
„112” neatliekamās palīdzības dienestiem;
c) ar patērētājiem saistīti jautājumi, 
tostarp elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu un iekārtu pieejamība 
galalietotājiem invalīdiem;
d) grāmatvedības uzskaite regulēšanas 
vajadzībām.

Or. de

Pamatojums

Sakarā ar jaunajiem reglamentējošajiem noteikumiem ES Komisijai nav jāpiešķir papildu 
kompetence. Ir labāk, ka nepieciešamos regulatīvos pasākumus saistībā ar ieguldījumiem 
tīklā un tīkla piekļuvē pieņem valsts līmenī. Komisijas priekšlikumā COM(2007)699 
paredzētās iestādes izveide nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 594
Gianni De Michelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp jaunu pakalpojumu regulēšana;

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp jaunu pakalpojumu un jaunas 
piekļuves infrastruktūras regulēšana;
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Or. en

Pamatojums

Tā kā ir skarts jautājums par Eiropas turpmāko konkurētspēju, Eiropas iestādes nevar 
atļauties risku, ka atšķirīgas regulatīvās pieejas dalībvalstīs apdraud izredzes izveidot 
iespējamus, visaptverošus nākamās paaudzes piekļuves tīklus.

Eiropas Komisijai jāuzņemas vadošā loma, pēc iespējas ātrāk pieņemot īpašu lēmumu par 
turpmāko nākamās paaudzes piekļuves tīklu regulējumu. Daudzus no šajā dokumentā 
minētajiem ieteikumiem var uzlabot pilnīgāk, lai tie atbilstu Komisijas īpašajam lēmumam 
par nākamās paaudzes piekļuves tīkliem.

Grozījums Nr. 595
Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp jaunu pakalpojumu regulēšana;

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp tādu pakalpojumu regulēšana, kuri
veicina vienotu tirgu, un tādi pakalpojumi 
ir, piemēram, daudznacionālu uzņēmumu 
pakalpojumu sniegšana;

Or. en

Pamatojums

Par prioritāti ir jānosaka nosacījumu saskaņošana attiecībā uz ieguldījumiem, kuri ir 
vajadzīgi daudznacionālu telekomunikācijas pakalpojumu sniegšanai, jo tā rada tiešas sekas 
vienota tirgus izveidei.
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Grozījums Nr. 596
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp jaunu pakalpojumu regulēšana;

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp jaunu pakalpojumu, tostarp globālo 
telekomunikāciju pakalpojumu, 
regulēšana un tāda vietējo tirgu 
definēšana, kuri izveidojušies atšķirīgos 
konkurences apstākļos;

Or. en

Pamatojums

Globālo telekomunikāciju pakalpojumi (GTP), ko piedāvā daudznacionāliem uzņēmumiem, 
kuru biroji atrodas vairākās Eiropas valstīs, ir joma, kur Komisijai būtu jāspēj nodrošināt 
saskaņotu regulatīvo pieeju ES.

Grozījums Nr. 597
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp jaunu pakalpojumu regulēšana;

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp tādu visu Eiropu aptverošu 
pakalpojumu kā globālo telekomunikāciju 
pakalpojumu un jaunu pakalpojumu 
regulēšana;

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 598
Reino Paasilinna

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp jaunu pakalpojumu regulēšana;

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp tādu visu Eiropu aptverošu 
pakalpojumu kā globālo telekomunikāciju 
pakalpojumu un jaunu pakalpojumu 
regulēšana;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 599
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp jaunu pakalpojumu regulēšana;

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp tādu visu Eiropu aptverošu 
pakalpojumu kā globālo telekomunikāciju 
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pakalpojumu un jaunu pakalpojumu 
regulēšana;

Or. en

Pamatojums

Komisijai ir jābūt pilnvarām Eiropas Savienībā nodrošināt saskaņotu regulatīvu pieeju 
globālo telekomunikāciju pakalpojumiem (GTP), ko piedāvā daudznacionāliem uzņēmumiem, 
kuru biroju atrodas vairākās Eiropas valstīs.

Grozījums Nr. 600
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp jaunu pakalpojumu regulēšana;

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp tādu visu Eiropu aptverošu 
pakalpojumu kā globālo telekomunikāciju 
pakalpojumu un jaunu pakalpojumu 
regulēšana;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 601
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK
19. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Grozījums Nr. 602
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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1. punktam.

Or. de

Pamatojums

Sakarā ar jaunajiem reglamentējošajiem noteikumiem ES Komisijai nav jāpiešķir papildu 
kompetence. Ir labāk, ka nepieciešamos regulatīvos pasākumus saistībā ar ieguldījumiem 
tīklā un tīkla piekļuvē pieņem valsts līmenī. Komisijas priekšlikumā COM(2007)699 
paredzētās iestādes izveide nav nepieciešama.
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