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Grozījums Nr. 603
Erika Mann

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 22. punkts
Direktīva 2002/21/EK
21. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkura puse var nodot strīdu 
izskatīšanai attiecīgajā valsts pārvaldes 
iestādē. Kompetentās valsts pārvaldes 
iestādes koordinē savu rīcību, lai izšķirtu 
strīdu saskaņā ar 8. pantā izklāstītajiem 
mērķiem.

2. Jebkura puse var nodot strīdu 
izskatīšanai attiecīgajā valsts pārvaldes 
iestādē. Kompetentās valsts pārvaldes 
iestādes koordinē savu rīcību BERT 
ietvaros, lai izšķirtu strīdu saskaņā ar 
8. pantā izklāstītajiem mērķiem. Jebkādas 
saistības, ko uzņēmumam noteikušas 
valsts pārvaldes iestādes strīdu risināšanā, 
atbilst šīs direktīvas un īpašo direktīvu 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nosaka BERT nozīmi pārrobežu strīdu izšķiršanā.

Grozījums Nr. 604
Erika Mann

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 24.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
25. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24.a) 25. pantā iekļauj šādu punktu:
„1.a Līdz 2014. gada janvārim Komisija 
novērtē, vai ir nepieciešams pagarināt 
noteikumu piemērošanas ilgumu par 
nozarei specifisku šīs direktīvas, Piekļuves 
direktīvas 8. – 13.a panta un Universālo 
pakalpojumu direktīvas 17. panta ex-ante 
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regulējumu. Šo novērtējumu veic, ņemot 
vērā konkurētspējas attīstību elektronisko 
sakaru infrastruktūras un pakalpojumu 
jomā. Ja nozares ex-ante regulējums ir 
nepieciešams, Komisija ierobežo šādu 
regulējumu šādiem tirgiem un pārtrauc tā 
piemērošanu tajās dalībvalstīs un valstu 
iekšējos tirgos, kur infrastruktūras 
konkurence vēl nav iespējama. Komisija 
par pašreizējo tiesisko regulējumu 
ierosina grozījumus Padomei un Eiropas 
Parlamentam, lai pieņemtu reformētu 
tiesisko regulējumu.”

Or. en

Pamatojums

2014. gada janvārī uz dažiem gadiem tiks ieviests jaunais tiesiskais regulējums, lai varētu 
analizēt tā ietekmi. Ņemot vērā šo analīzi, varēs novērtēt konkrētu nozaru ex-ante regulējuma 
atcelšanu, lai šādu regulējumu tad var attiecināt tikai uz tādām dalībvalstīm un valstu 
iekšējiem tirgiem, kuros infrastruktūras konkurence vēl nebūs iespējama.

Grozījums Nr. 605
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 24.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
25. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a) 25. pantā iekļauj šādu 1.a punktu:
„1.a Komisija novērtē, vai, ņemot vērā 
tirgus attīstību un konkurenci, ir 
nepieciešams pagarināt šīs direktīvas un 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīvas) nozaru cenu un piekļuves 
regulējuma noteikumu piemērošanas 
ilgumu (un ja tā – cik lielā mērā) pēc 
laika posma, kas norādīts šīs direktīvas 
29.a pantā un Direktīvas 2002/19/EK 
19.a pantā, vai arī to grozīt. Ja Komisija 
uzskata, ka tas ir nepieciešams, tā attiecīgi 
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iesniedz priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.”

Or. de

Pamatojums

Sākotnēji regulējums bija paredzēts kā pārejas risinājums. Tas ir jāatceļ, tiklīdz tirgos attīstās 
konkurence. Tomēr regulatīva iejaukšanās ir pastāvīgi palielinājusies par spīti turpmākai 
dinamiskai konkurences attīstībai.  Tādēļ, lai saglabātu šo mērķi, ir jāievieš saistoša pārejas 
klauzula.

Grozījums Nr. 606
Paul Rübig

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 24.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
25. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a) 25. pantā iekļauj šādu punktu:
„1.a Komisija novērtē, vai, ņemot vērā 
tirgus attīstību un konkurenci, ir 
nepieciešams pagarināt šīs direktīvas 
noteikumu attiecībā uz nozaru ex-ante
regulējumu un Piekļuves direktīvas 
noteikumu piemērošanas ilgumu pēc 
laika posma, kas noteikts 2. punkta 
aa) apakšpunktā, vai to grozīt. Ja 
Komisija uzskata, ka tas ir nepieciešams, 
tā iesniedz priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.”

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija, kā arī Eiropas Parlaments ir atkārtoti apstiprinājuši konkrētu nozaru cenu 
un piekļuves regulējuma pārejošo nozīmi. Šis grozījums ir sagatavots saskaņā ar nesen 
pieņemto regulu par starptautisko viesabonēšanu. Noteikumu, kas saistīti ar ex-ante 
regulējumu, darbība beigsies noteiktā datumā, ja vien Komisija neierosinās Eiropas 
Parlamentam un Padomei pagarināt regulējumu noteiktās nozarēs, pamatojoties uz ziņojumu, 
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kas būs jāpublicē pirms pārskatīšanas datuma.

Grozījums Nr. 607
Nikolaos Vakalis

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 24.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a) Direktīvas 25. pantu aizstāj šādi:
„ Komisija [...] pārskata šīs direktīvas 
darbību un sagatavo ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā 
piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Šajā 
ziņojumā Komisija ietver pamatojumu 
saistībā ar regulējuma turpmāku 
nepieciešamību vai tā atcelšanas iespēju, 
ņemot vērā tirgus attīstību un konkurenci.
Šī iemesla dēļ Komisija var pieprasīt 
informāciju no dalībvalstīm, kas 
jānodrošina bez nepamatotas 
kavēšanās.”

Or. en

Pamatojums

Regulējums jau sākotnēji bija paredzēts kā pagaidu līdzeklis, un tas ir jāatceļ, tiklīdz tirgos 
attīstās konkurence. Tādēļ ir jāievieš pārskatīšanas klauzula, lai visbeidzot sasniegtu 
pakāpeniskas noteikumu atcelšanas politisko mērķi. Vajadzības gadījumā Komisija ierosinās 
Parlamentam un Padomei pagarināt regulējumu konkrētās jomās, pamatojoties uz ziņojumu, 
kas jāpublicē pirms pārskatīšanas datuma.

Grozījums Nr. 608
Angelika Niebler

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 25.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
29.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a) Iekļauj šādu 29.a pantu:
„29.a pants

Nozaru regulējošos pasākumus, kuru 
pamatā ir šī direktīva, atceļ līdz 
2016. gada 31. decembrim.”

Or. de

Pamatojums

Telekomunikāciju tiesiskā regulējuma galvenais mērķis bija attiecināt uz šo nozari 
konkurences tiesību aktu darbības jomu. Faktiski to var nodrošināt, vienīgi ietverot to pašā 
tiesiskajā regulējumā. Tomēr, pamatojoties uz savām iniciatīvas tiesībām, Komisija var 
ierosināt pagarinājumu, ja, ņemot vērā tirgus attīstību, 2016. gadā tā secina, ka konkurences 
tiesību aktu attiecināšana uz šo nozari ir priekšlaicīga.

Grozījums Nr. 609
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 25.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a) Iekļauj šādu 29.a pantu:
„29.a pants

Termiņa beigas
14. – 16. panta beigu termiņš ir 
2014. gada 1. janvāris.”

Or. de

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai pēc pieciem gadiem tiek pārskatīta pāreja no ex-ante regulējuma uz 
vispārēju konkurences tiesību aktu piemērošanu telekomunikāciju nozarē.
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Grozījums Nr. 610
Paul Rübig

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 25.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a) Iekļauj šādu pantu:
„29.a pants
14. – 16. panta beigu termiņš ir 
2014. gada 31. decembris.”

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija, kā arī Eiropas Parlaments ir atkārtoti apstiprinājuši konkrētu nozaru cenu 
un piekļuves regulējuma pārejošo nozīmi. Šis grozījums ir sagatavots saskaņā ar nesen 
pieņemto regulu par starptautisko viesabonēšanu. Noteikumu, kas saistīti ar ex-ante 
regulējumu, darbība beigsies noteiktā datumā, ja vien Komisija neierosinās Eiropas 
Parlamentam un Padomei pagarināt regulējumu noteiktās nozarēs, pamatojoties uz ziņojumu, 
kas būs jāpublicē pirms pārskatīšanas datuma.

Grozījums Nr. 611
Gunnar Hökmark

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 26. punkts
Direktīva 2002/21/EK
I un II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Svītro I un II pielikumu. (26) Svītro I pielikumu un II pielikumu 
aizstāj šādi:

„II PIELIKUMS

Kritēriji, kas jāizmanto valsts 
pārvaldes iestādēm, izvērtējot kopēju 
dominējošu stāvokli, saskaņā ar 
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14. panta 2. punkta otro daļu.

Divi vai vairāki uzņēmumi var radīt 
kopā dominējošu stāvokli 14. panta 
nozīmē, ja pat neesot strukturālām vai 
citām saiknēm starp tiem, tie darbojas 
tirgū, ko raksturo efektīvas 
konkurences trūkums un kurā 
nevienam atsevišķam uzņēmumam nav 
ievērojamas ietekmes tirgū.
Neierobežojot Tiesas praksi attiecībā 
uz kopīgu dominējošu stāvokli, šāds 
gadījums varētu rasties, ja tirgus ir 
piesātināts un atspoguļo vairākas 
attiecīgas īpašības, no kurām saistībā 
ar sakaru nozari šādas var būt 
vissvarīgākās:

- [...]

- maza pieprasījuma elastība,

- [...]

- līdzīgas tirgus daļas,

- [...]

- augsti juridiski vai ekonomiski šķēršļi 
ienākšanai tirgū,
- vertikāla integrācija ar kolektīvu 
atteikumu piegādāt,
- pretsvara trūkums no pircēju puses,
- potenciālas konkurences trūkums,
- [...]
Šis ir norādošs un nav pilnīgs saraksts, 
un kritēriji nav kumulatīvi. Saraksts ir 
vairāk paredzēts, lai norādītu to liecību 
veidus, kurus var izmantot, lai 
nostiprinātu pārliecību attiecībā uz 
kopēja dominējoša stāvokļa esamību.”

Or. en

Pamatojums

Kopējs dominējošs stāvoklis joprojām ir nepārbaudīts un sarežģīts jēdziens telekomunikāciju 
nozarē saistībā gan ar ex post gan ex ante, tomēr tas var kļūt arvien svarīgāks līdz ar tirgu 
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konsolidāciju. Ir būtiski, lai ievirzi nevis atceļ, bet gan drīzāk precizē ar Pamatdirektīvas 
palīdzību.

Grozījums Nr. 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 26. punkts
Direktīva 2002/21/EK
I un II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Svītro I un II pielikumu. (26) Svītro I pielikumu un II pielikumu 
aizstāj šādi:
„II PIELIKUMS

Kritēriji, kas jāizmanto valsts 
pārvaldes iestādēm, izvērtējot kopēju 
dominējošu stāvokli, saskaņā ar 
14. panta 2. punkta otro daļu.
Divi vai vairāki uzņēmumi var radīt 
kopā dominējošu stāvokli 14. panta 
nozīmē, ja pat neesot strukturālām vai 
citām saiknēm starp tiem, tie darbojas 
tirgū, ko raksturo efektīvas konkurences 
trūkums un kurā nevienam atsevišķam 
uzņēmumam nav ievērojamas ietekmes 
tirgū. Neierobežojot Tiesas praksi 
attiecībā uz kopīgu dominējošu stāvokli, 
šāds gadījums varētu rasties, ja tirgus ir 
piesātināts un atspoguļo vairākas 
attiecīgas īpašības, no kurām saistībā ar 
sakaru nozari šādas var būt vissvarīgākās:
- [...]
- maza pieprasījuma elastība,
- [...]
- līdzīgas tirgus daļas,
- [...]
- augsti juridiski vai ekonomiski šķēršļi 
ienākšanai tirgū,
- vertikāla integrācija ar kolektīvu 
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atteikumu piegādāt,
- pretsvara trūkums no pircēju puses,
- potenciālas konkurences trūkums,
- [...]
Šis ir norādošs un nav pilnīgs saraksts, 
un kritēriji nav kumulatīvi. Saraksts ir 
vairāk paredzēts, lai norādītu to liecību 
veidus, kurus var izmantot, lai 
nostiprinātu pārliecību attiecībā uz 
kopēja dominējoša stāvokļa esamību.”

Or. en

Pamatojums

Kopējs dominējošs stāvoklis joprojām ir nepārbaudīts un sarežģīts jēdziens telekomunikāciju 
nozarē saistībā gan ar ex post gan ex ante, tomēr tas var kļūt arvien svarīgāks līdz ar tirgu 
konsolidāciju. Ir būtiski, lai ievirzi nevis atceļ, bet gan drīzāk precizē ar Pamatdirektīvas 
palīdzību.

Grozījums Nr. 613
Patrizia Toia

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 26. punkts
Direktīva 2002/21/EK
I un II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Svītro I un II pielikumu. (26) Svītro I pielikumu un II pielikumu 
aizstāj šādi:
„II PIELIKUMS

Kritēriji, kas jāizmanto valsts 
pārvaldes iestādēm, izvērtējot kopēju 
dominējošu stāvokli, saskaņā ar 
14. panta 2. punkta otro daļu.
Divi vai vairāki uzņēmumi var radīt 
kopā dominējošu stāvokli 14. panta 
nozīmē, ja pat neesot strukturālām vai 
citām saiknēm starp tiem, tie darbojas 
tirgū, ko raksturo efektīvas konkurences 
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trūkums un kurā nevienam atsevišķam 
uzņēmumam nav ievērojamas ietekmes 
tirgū. Neierobežojot Tiesas praksi 
attiecībā uz kopīgu dominējošu stāvokli, 
šāds gadījums varētu rasties, ja tirgus ir 
piesātināts un atspoguļo vairākas 
attiecīgas īpašības, no kurām saistībā ar 
sakaru nozari šādas var būt vissvarīgākās:
- [...]
- maza pieprasījuma elastība,
- [...]
- līdzīgas tirgus daļas,
- [...]
- augsti juridiski vai ekonomiski šķēršļi 
ienākšanai tirgū,
- vertikāla integrācija ar kolektīvu 
atteikumu piegādāt,
- pretsvara trūkums no pircēju puses,
- potenciālas konkurences trūkums,
- [...]
Šis ir norādošs un nav pilnīgs saraksts, 
un kritēriji nav kumulatīvi. Saraksts ir 
vairāk paredzēts, lai norādītu to liecību 
veidus, kurus var izmantot, lai 
nostiprinātu pārliecību attiecībā uz 
kopēja dominējoša stāvokļa esamību.”

Or. en

Pamatojums

Kopējs dominējošs stāvoklis joprojām ir nepārbaudīts un sarežģīts jēdziens telekomunikāciju 
nozarē saistībā gan ar ex post gan ex ante, tomēr tas var kļūt arvien svarīgāks līdz ar tirgu 
konsolidāciju. Ir būtiski, lai ievirzi nevis atceļ, bet gan drīzāk precizē ar Pamatdirektīvas 
palīdzību.
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Grozījums Nr. 614
Rebecca Harms

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. pants – 26. punkts
Direktīva 2002/21/EK
I un II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Svītro I un II pielikumu. (26) Svītro I pielikumu un II pielikumu 
aizstāj šādi:
„II PIELIKUMS

Kritēriji, kas jāizmanto valsts 
pārvaldes iestādēm, izvērtējot kopēju 
dominējošu stāvokli, saskaņā ar 
14. panta 2. punkta otro daļu.
Divi vai vairāki uzņēmumi var radīt kopā 
dominējošu stāvokli 14. panta nozīmē, ja 
pat neesot strukturālām vai citām saiknēm 
starp tiem, tie darbojas tirgū, ko raksturo 
efektīvas konkurences trūkums un kurā 
nevienam atsevišķam uzņēmumam nav 
ievērojamas ietekmes tirgū. Neierobežojot 
Tiesas praksi attiecībā uz kopīgu 
dominējošu stāvokli, šāds gadījums varētu 
rasties, ja tirgus ir piesātināts un 
atspoguļo vairākas attiecīgas īpašības, no 
kurām saistībā ar sakaru nozari šādas var 
būt vissvarīgākās:
- [...]
- maza pieprasījuma elastība,
- [...]
- līdzīgas tirgus daļas,
- [...]
- augsti juridiski vai ekonomiski šķēršļi 
ienākšanai tirgū,
- vertikāla integrācija ar kolektīvu 
atteikumu piegādāt,
- pretsvara trūkums no pircēju puses,
- potenciālas konkurences trūkums,
- [...]
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Šis ir norādošs un nav pilnīgs saraksts, un 
kritēriji nav kumulatīvi. Saraksts ir vairāk 
paredzēts, lai norādītu to liecību veidus, 
kurus var izmantot, lai nostiprinātu 
pārliecību attiecībā uz kopēja dominējoša 
stāvokļa esamību.”

Or. en

Pamatojums

Kopējs dominējošs stāvoklis joprojām ir nepārbaudīts un sarežģīts jēdziens telekomunikāciju 
nozarē saistībā gan ar ex post gan ex ante, tomēr tas var kļūt arvien svarīgāks līdz ar tirgu 
konsolidāciju. Ir būtiski, lai ievirzi nevis atceļ, bet gan drīzāk precizē ar Pamatdirektīvas 
palīdzību.

Grozījums Nr. 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/19/EK
2. pants – a) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

„a) a) „piekļuve” ir ar konkrētiem 
nosacījumiem saistītas ekskluzīvas vai 
neekskluzīvas tiesības citam uzņēmumam 
piekļūt iekārtām un/vai pakalpojumiem, lai 
sniegtu elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus, vai citiem uzņēmumiem, 
kam tas ir atļauts saskaņā ar 
Direktīvas 2002/20/EK (atļauju 
izsniegšanas direktīvas) 4. pantu. Tā inter 
alia ietver piekļuvi tīkla elementiem un 
saistītām iekārtām, tostarp iekārtu vadu vai 
bezvadu savienojumiem (tā jo īpaši iekļauj 
piekļuvi abonentlīnijai [vietējai sakaru 
līnijai] un iekārtām un pakalpojumiem, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu pakalpojumus 
abonentlīnijā); piekļuvi fiziskajai 
infrastruktūrai, ietverot ēkas, kabeļu 
kanalizāciju un stabus; piekļuvi attiecīgām 
programmatūras sistēmām, tostarp 
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atbalstsistēmām; piekļuvi numuru 
translācijai vai sistēmām, kas piedāvā 
līdzīgas iespējas; piekļuvi fiksēto un 
mobilo komunikāciju tīkliem, jo īpaši 
viesabonēšanai; piekļuvi nosacītās 
piekļuves sistēmām ciparu televīzijas 
pakalpojumiem; piekļuvi virtuālā tīkla 
pakalpojumiem;”

operacionālām atbalstsistēmām; piekļuvi 
numuru translācijai vai sistēmām, kas 
piedāvā līdzīgas iespējas; piekļuvi fiksēto 
un mobilo komunikāciju tīkliem, jo īpaši 
viesabonēšanai; piekļuvi nosacītās 
piekļuves sistēmām ciparu televīzijas 
pakalpojumiem; piekļuvi virtuālā tīkla 
pakalpojumiem;”

Or. es

Pamatojums

Apraides un informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem ir galalietotāju statuss 
saskaņā ar pamatdirektīvas 2. pantu: tādēļ šeit apskatītā direktīva nav piemērojama. 

Tomēr konverģences rezultātā elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sniedzējiem var būt 
nepieciešama piekļuve ne vien, lai saviem klientiem nodrošinātu sakaru pakalpojumus, bet arī 
piedāvātu apraides satura pakalpojums. Tādējādi atsauce uz 4. pantu precizē šo definīciju.

Grozījums Nr. 616
Paul Rübig

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/19/EK
2. pants – a) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „piekļuve” ir ar konkrētiem 
nosacījumiem saistītas ekskluzīvas vai 
neekskluzīvas tiesības citam uzņēmumam 
piekļūt iekārtām un/vai pakalpojumiem, lai 
sniegtu elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus vai nodrošinātu informācijas 
sabiedrības pakalpojumu vai apraides 
satura pakalpojumu izplatīšanu. Tā inter 
alia ietver piekļuvi tīkla elementiem un 
saistītām iekārtām, tostarp iekārtu vadu vai 
bezvadu savienojumiem (tā jo īpaši iekļauj 
piekļuvi abonentlīnijai [vietējai sakaru 
līnijai] un iekārtām un pakalpojumiem, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu pakalpojumus 
abonentlīnijā); piekļuvi fiziskajai 
infrastruktūrai, ietverot ēkas, kabeļu 

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

nodrošinātu pakalpojumus abonentlīnijā); 
piekļuvi fiziskajai infrastruktūrai, ietverot 
ēkas, kabeļu kanalizāciju un stabus; 
piekļuvi attiecīgām programmatūras 
sistēmām, tostarp operacionālām 
atbalstsistēmām; piekļuvi numuru 
translācijai vai sistēmām, kas piedāvā 
līdzīgas iespējas; piekļuvi fiksēto un 
mobilo komunikāciju tīkliem, jo īpaši 
viesabonēšanai; piekļuvi nosacītās 
piekļuves sistēmām ciparu televīzijas 
pakalpojumiem; piekļuvi virtuālā tīkla 
pakalpojumiem;”

Or. de

Pamatojums

Ir jānosaka piekļuves pienākums, kaut gan tikai ar to nepietiek, lai ļautu konkurentiem īpaši 
piedāvāt platjoslas savienojumus un no tiem izrietošus pakalpojums, pamatojoties uz savu 
infrastruktūru. Attiecībā uz piekļuves veidiem atļaujas ir attiecīgi jāpiešķir gadījumos, kad 
nav pieejamas brīva optiskās šķiedras kapacitāte. Šādos gadījumos viļņa garuma (krāsas) 
pārraide būtu piemērots veids, kā savienot kabeļu galvenos komutatorus ar konkurentu 
tīkliem.

Grozījums Nr. 617
Gabriele Albertini

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/19/EK
2. pants – a) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „piekļuve” ir ar konkrētiem 
nosacījumiem saistītas ekskluzīvas vai 
neekskluzīvas tiesības citam uzņēmumam 
piekļūt iekārtām un/vai pakalpojumiem, lai 
sniegtu elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus vai nodrošinātu informācijas 
sabiedrības pakalpojumu vai apraides 
satura pakalpojumu izplatīšanu. Tā inter 
alia ietver piekļuvi tīkla elementiem un 
saistītām iekārtām, tostarp iekārtu vadu vai 
bezvadu savienojumiem (tā jo īpaši iekļauj 

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

piekļuvi abonentlīnijai [vietējai sakaru 
līnijai] un iekārtām un pakalpojumiem, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu pakalpojumus 
abonentlīnijā); piekļuvi fiziskajai 
infrastruktūrai, ietverot ēkas, kabeļu 
kanalizāciju un stabus; piekļuvi attiecīgām 
programmatūras sistēmām, tostarp 
operacionālām atbalstsistēmām; piekļuvi 
numuru translācijai vai sistēmām, kas 
piedāvā līdzīgas iespējas; piekļuvi rēķinu 
sagatavošanas un norēķinu veikšanas 
pakalpojumiem un abonentu datu bāzēm, 
lai sniegtu uzziņu pakalpojumus; piekļuvi 
fiksēto un mobilo komunikāciju tīkliem, jo 
īpaši viesabonēšanai; piekļuvi nosacītās 
piekļuves sistēmām ciparu televīzijas 
pakalpojumiem; piekļuvi virtuālā tīkla 
pakalpojumiem;

Or. en

Pamatojums

Uzziņu dienesti ir svarīgi pakalpojumi invalīdiem un gados vecākiem lietotājiem, kā arī 
lietotājiem kopumā. Rēķinu sagatavošanas un norēķinu veikšanas pakalpojumi, kā arī 
piekļuve abonentu datubāzēm ir svarīgas iespējas, kuras telekomunikāciju operators, 
kontrolējot piekļuvi galalietotājiem, ir jānodrošina uzziņu pakalpojumu sniedzējiem, lai 
saskaņā ar Konkurences direktīvu (5. pants) būtu izpildīts noteikums par konkurējošu uzziņu 
dienestu pakalpojumiem. Piekļuve abonentu datubāzēm ir īpaši norādīta Universālo 
pakalpojumu direktīvas 25. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/19/EK
2. pants – a) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „piekļuve” ir ar konkrētiem 
nosacījumiem saistītas ekskluzīvas vai 
neekskluzīvas tiesības citam uzņēmumam 
piekļūt iekārtām un/vai pakalpojumiem, lai 
sniegtu elektronisko komunikāciju 

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

pakalpojumus vai nodrošinātu informācijas 
sabiedrības pakalpojumu vai apraides 
satura pakalpojumu izplatīšanu. Tā inter 
alia ietver piekļuvi tīkla elementiem un 
saistītām iekārtām, tostarp iekārtu vadu vai 
bezvadu savienojumiem (tā jo īpaši iekļauj 
piekļuvi abonentlīnijai [vietējai sakaru 
līnijai] un iekārtām un pakalpojumiem, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu pakalpojumus 
abonentlīnijā); piekļuvi fiziskajai 
infrastruktūrai, ietverot ēkas, kabeļu 
kanalizāciju un stabus; piekļuvi attiecīgām 
programmatūras sistēmām, tostarp 
operacionālām atbalstsistēmām; piekļuvi 
numuru translācijai vai sistēmām, kas 
piedāvā līdzīgas iespējas; piekļuvi rēķinu 
sagatavošanas un norēķinu veikšanas 
pakalpojumiem un abonentu datu bāzēm, 
lai sniegtu uzziņu pakalpojumus; piekļuvi 
fiksēto un mobilo komunikāciju tīkliem, jo 
īpaši viesabonēšanai; piekļuvi nosacītās 
piekļuves sistēmām ciparu televīzijas 
pakalpojumiem; piekļuvi virtuālā tīkla 
pakalpojumiem;

Or. en

Pamatojums

Uzziņu dienesti ir svarīgi pakalpojumi invalīdiem un gados vecākiem lietotājiem, kā arī 
lietotājiem kopumā. Rēķinu sagatavošanas un norēķinu veikšanas pakalpojumi, kā arī 
piekļuve abonentu datubāzēm ir svarīgas iespējas, kuras telekomunikāciju operators, 
kontrolējot piekļuvi galalietotājiem, ir jānodrošina uzziņu pakalpojumu sniedzējiem, lai 
saskaņā ar Konkurences direktīvu (5. pants) būtu izpildīts noteikums par konkurējošu uzziņu 
dienestu pakalpojumiem. Piekļuve abonentu datubāzēm ir īpaši norādīta Universālo 
pakalpojumu direktīvas 25. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.619
Stefano Zappalà

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/19/EK
2. pants – a) punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Uzziņu dienesti ir svarīgi pakalpojumi invalīdiem un gados vecākiem lietotājiem, kā arī 
lietotājiem kopumā. Rēķinu sagatavošanas un norēķinu veikšanas pakalpojumi, kā arī 
piekļuve abonentu datubāzēm ir svarīgas iespējas, kuras telekomunikāciju operators, 
kontrolējot piekļuvi galalietotājiem, ir jānodrošina uzziņu pakalpojumu sniedzējiem, lai 
saskaņā ar Konkurences direktīvu (5. pants) būtu izpildīts noteikums par konkurējošu uzziņu 
dienestu pakalpojumiem. Piekļuve abonentu datubāzēm ir īpaši norādīta Universālo 
pakalpojumu direktīvas 25. panta 2. punktā.
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Grozījums Nr. 620
Patrizia Toia

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/19/EK
2. pants – a) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Uzziņu dienesti ir svarīgi pakalpojumi invalīdiem un gados vecākiem lietotājiem, kā arī 
lietotājiem kopumā. Trešo pušu rēķinu sagatavošanas pakalpojumi, kā arī piekļuve abonentu 
datubāzēm ir svarīgas iespējas, kuras telekomunikāciju operators, kontrolējot piekļuvi 
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galalietotājiem, ir jānodrošina uzziņu pakalpojumu sniedzējiem, lai saskaņā ar Konkurences 
direktīvu (5. pants) būtu izpildīts noteikums par konkurējošu uzziņu dienestu pakalpojumiem. 
Piekļuve abonentu datubāzēm ir īpaši norādīta Universālo pakalpojumu direktīvas 25. panta 
2. punktā.

Grozījums Nr. 621
Gunnar Hökmark

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
2. pants – e) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) 2. panta e) punktu aizstāj šādi:
„e) „vietējā sakaru līnija” nozīmē fizisku 
shēmu, kas savieno tīkla 
pieslēgumpunktu [...] ar galveno 
komutatoru vai ekvivalentu iekārtu 
fiksētā publiskajā elektronisko sakaru 
tīklā, kur tehniski var piekļūt 
savienojumam.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atjaunina vietējās sakaru līnijas definīciju Piekļuves direktīvā, lai nodrošinātu 
tehnoloģisku neitralitāti un saskaņotu to ar jauno definīciju Komisijas ieteikumā par 
attiecīgajiem tirgiem. Kad šie grozījumi tiks apstiprināti, iespējams, ka daudzas vietējās 
sakaru līnijas daļēji vai pilnībā veidos šķiedra, un tādēļ ir vajadzīga tehnoloģiska neitralitāte, 
lai nodrošinātu, ka Pamatdirektīva neietekmē izmaiņas nākotnē.

Grozījums Nr. 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
2. pants – e) punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) 2. panta e) punktu aizstāj šādi:
„e) „vietējā sakaru līnija” nozīmē fizisku 
shēmu, kas savieno tīkla 
pieslēgumpunktu [...] ar galveno 
komutatoru vai ekvivalentu iekārtu 
fiksētā publiskajā elektronisko sakaru 
tīklā, kur tehniski var piekļūt 
savienojumam.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atjaunina vietējās sakaru līnijas definīciju Piekļuves direktīvā, lai nodrošinātu 
tehnoloģisku neitralitāti un saskaņotu to ar jauno definīciju Komisijas ieteikumā par 
attiecīgajiem tirgiem. Kad šie grozījumi tiks apstiprināti, iespējams, ka daudzas vietējās 
sakaru līnijas daļēji vai pilnībā veidos šķiedra, un tādēļ ir vajadzīga tehnoloģiska neitralitāte, 
lai nodrošinātu, ka Pamatdirektīvu neietekmē izmaiņas nākotnē.

Grozījums Nr. 623
Reino Paasilinna

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
2. pants – e) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) 2. panta e) punktu aizstāj šādi:
„e) „vietējā sakaru līnija” nozīmē fizisku 
shēmu, kas savieno tīkla 
pieslēgumpunktu [...] ar galveno 
komutatoru vai ekvivalentu iekārtu 
fiksētā publiskajā elektronisko sakaru 
tīklā, kur tehniski var piekļūt 
savienojumam.”

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums atjaunina vietējās sakaru līnijas definīciju Piekļuves direktīvā, lai nodrošinātu 
tehnoloģisku neitralitāti un saskaņotu to ar jauno definīciju Komisijas ieteikumā par 
attiecīgajiem tirgiem. Kad šie grozījumi tiks apstiprināti, iespējams, ka daudzas vietējās 
sakaru līnijas daļēji vai pilnībā veidos šķiedra, un tādēļ ir vajadzīga tehnoloģiska neitralitāte, 
lai nodrošinātu, ka Pamatdirektīvu neietekmē izmaiņas nākotnē.

Grozījums Nr. 624
Mary Honeyball

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
2. pants – e) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) 2. panta e) punktu aizstāj šādi:
„e) „vietējā sakaru līnija” nozīmē fizisku 
shēmu, kas savieno tīkla 
pieslēgumpunktu [...] ar galveno 
komutatoru vai ekvivalentu iekārtu 
fiksētā publiskajā elektronisko sakaru 
tīklā, kur tehniski var piekļūt 
savienojumam.”

Or. en

Pamatojums

Sākotnējās direktīvas e) punkts ir jāatjauno, lai atspoguļotu, ka „vietējā sakaru līnija” 
nodrošina piekļuvi elektronisko sakaru tīkliem, nevis tikai piekļuvi publiskajam tālruņu 
sakaru tīklam. Tas arī nodrošina tehnoloģisko neitralitāti.

Grozījums Nr. 625
Rebecca Harms

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
2. pants – e) punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) 2. panta e) punktu aizstāj šādi:
„e) „vietējā sakaru līnija” nozīmē fizisku 
shēmu, kas savieno tīkla pieslēgumpunktu 
[...] ar galveno komutatoru vai 
ekvivalentu iekārtu fiksētā publiskajā 
elektronisko sakaru tīklā, kur tehniski var 
piekļūt savienojumam.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atjaunina vietējās sakaru līnijas definīciju Piekļuves direktīvā, lai nodrošinātu 
tehnoloģisku neitralitāti un saskaņotu to ar jauno definīciju Komisijas ieteikumā par 
attiecīgajiem tirgiem. Kad šie grozījumi tiks apstiprināti, iespējams, ka daudzas vietējās 
sakaru līnijas daļēji vai pilnībā veidos šķiedra, un tādēļ ir vajadzīga tehnoloģiska neitralitāte, 
lai nodrošinātu, ka Pamatdirektīvu neietekmē izmaiņas nākotnē.

Grozījums Nr. 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 2. punkts
Direktīva 2002/19/EK
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„1. Publisko komunikāciju tīklu 
operatoriem ir tiesības un — ja to pieprasa 
citi uzņēmumi, kas ir pilnvaroti tā rīkoties 
saskaņā ar Direktīvas 2002/20/EK (Atļauju 
izsniegšanas direktīva) 4. pantu, —
pienākums risināt sarunas par 
starpsavienojumu publiski pieejamu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniegšanai, lai nodrošinātu pakalpojumu 
sniegšanu un savietojamību visā Kopienā. 
Operatori piekļuvi un starpsavienojumu 
citiem uzņēmumiem piedāvā ar 
noteikumiem un nosacījumiem, kas ir 
saskanīgi ar pienākumiem, ko valsts 

„1. Publisko komunikāciju tīklu 
operatoriem ir tiesības un — ja to pieprasa 
citi uzņēmumi, kas ir pilnvaroti tā rīkoties 
saskaņā ar Direktīvas 2002/20/EK (Atļauju 
izsniegšanas direktīva) 4. pantu, —
pienākums risināt sarunas par 
starpsavienojumu publiski pieejamu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniegšanai vai platjoslas satura, vai 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniegšanai, lai nodrošinātu pakalpojumu 
sniegšanu un savietojamību visā Kopienā. 
Operatori piekļuvi un starpsavienojumu 
citiem uzņēmumiem piedāvā ar 
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pārvaldes iestāde uzlikusi, ievērojot 
5., 6., 7. un 8. pantu.”

noteikumiem un nosacījumiem, kas ir 
saskanīgi ar pienākumiem, ko valsts 
pārvaldes iestāde uzlikusi, ievērojot 
5., 6., 7. un 8. pantu.”

Or. es

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību ierosinātajai piekļuves definīcijai.

Grozījums Nr. 627
Dominique Vlasto

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 2. punkts
Direktīva 2002/19/EK
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Publisko komunikāciju tīklu operatoriem 
ir tiesības un — ja to pieprasa citi 
uzņēmumi, kas ir pilnvaroti tā rīkoties 
saskaņā ar Direktīvas 2002/20/EK (Atļauju 
izsniegšanas direktīva) 4. pantu, —
pienākums risināt sarunas par 
starpsavienojumu publiski pieejamu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniegšanai, lai nodrošinātu pakalpojumu 
sniegšanu un savietojamību visā Kopienā. 
Operatori piekļuvi un starpsavienojumu 
citiem uzņēmumiem piedāvā ar 
noteikumiem un nosacījumiem, kas ir 
saskanīgi ar pienākumiem, ko valsts 
pārvaldes iestāde uzlikusi, ievērojot 
5., 6., 7. un 8. pantu.

1. Publisko komunikāciju tīklu operatoriem 
ir tiesības un — ja to pieprasa citi 
uzņēmumi, kas ir pilnvaroti tā rīkoties 
saskaņā ar Direktīvas 2002/20/EK (Atļauju 
izsniegšanas direktīva) 4. pantu, —
pienākums risināt sarunas par 
starpsavienojumu publiski pieejamu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniegšanai, lai nodrošinātu pakalpojumu 
sniegšanu un savietojamību visā Kopienā. 
Operatori piekļuvi un starpsavienojumu 
citiem uzņēmumiem piedāvā ar 
noteikumiem un nosacījumiem, kas ir 
saskanīgi ar pienākumiem, ko valsts 
pārvaldes iestāde uzlikusi, ievērojot 
5., 6., 7. un 8. pantu. Tomēr 
starpsavienojuma noteikumi un 
nosacījumi nerada nepamatotus 
savietojamības šķēršļus.

Or. en
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Pamatojums

Starpsavienojums ir tiesības, ko nedrīkst iznīcināt ar nepamatotiem nosacījumiem. Bez tieša 
savienojuma ar vajadzīgo pakalpojumu pieteikšanās tīkla infrastruktūras sistēma bija 
nevajadzīgi sarežģīta, radot starpsavienojuma šķēršļus (lielākas izmaksas, u.c.).

Grozījums Nr. 628
Gianni De Michelis

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts, -a) apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) 1. punkta 1. apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:
„1. “Valsts pārvaldes iestādes, 
darbojoties saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
8. pantā noteiktajiem mērķiem, veicina 
un attiecīgos gadījumos nodrošina 
saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem 
atbilstīgu piekļuvi pakalpojumiem un to 
savstarpēju savienojumu, kā arī 
savietojamību, veicot savus pienākumus 
tā, lai uzlabotu efektivitāti, 
infrastruktūras un ilgtspējīgu 
konkurenci, ieguldījumus un 
jauninājumus, un lai sniegtu maksimālu 
labumu galalietotājiem.”

Or. en

Pamatojums

Infrastruktūras ieguldījumu un jauninājumu skaidra iekļaušana attiecībā uz VPI ir 
nepieciešama, lai ņemtu vērā šos divus būtiskos jautājumus piekļuves līdzekļu piemērošanā. 
Infrastruktūras ieguldījumi un jauninājumi ir svarīgi modernai un uzlabotai Eiropas 
telekomunikāciju infrastruktūrai.
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Grozījums Nr. 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts, -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 1. punkts – 2. daļa – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) 1. daļas a) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:
„a) līmenī, kas nepieciešams, lai 
nodrošinātu pilnīgu pārklājumu, 
pienākumus uzņēmumiem, kas kontrolē 
piekļuvi lietotājiem, attaisnotos 
gadījumos ieskaitot pienākumu 
savstarpēji savienot to tīklus vai padarīt 
savus pakalpojumus savietojamus, ja tas 
jau nav izdarīts;”

Or. es

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību ierosinātajai piekļuves definīcijai.

Grozījums Nr. 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts, -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 1. punkts – 2. daļa – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) 1. punkta otrās daļas a) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:

„a) līmenī, kas nepieciešams, lai 
nodrošinātu pilnīgu pārklājumu un 
piekļuvi pakalpojumiem, pienākumus 
uzņēmumiem, kas kontrolē piekļuvi 
lietotājiem, attaisnotos gadījumos 
ieskaitot pienākumu savstarpēji 
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savienot to tīklus saskaņā ar godīgiem 
un pamatotiem noteikumiem, ja tas jau 
nav izdarīts;”

Or. en

Pamatojums

Jēdziena „starpsavienojums” definīcija paredz to, ka viena tīkla lietotāji var piekļūt citā tīklā 
sniegtiem pakalpojumiem. Tomēr tekstā nav skaidri definēta VPI spēja to nodrošināt vai 
noteikt godīgus un pamatotus noteikumus šādam starpsavienojumam vai piekļuvei. 
Pakalpojumu piekļuves pieejamības nodrošināšanas jautājumi var kļūt arvien svarīgāki tādā 
vidē, kurā var būt zināma konkurence (t.i. nav dominējoša stāvokļa), taču ir nepietiekams 
dinamisms, lai apmierinātu klientu vajadzības.

Grozījums Nr. 631
Rebecca Harms

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts, -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 1. punkts – 2. daļa – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) 1. punkta otrās daļas a) apakšpunktu
aizstāj ar šādu:

„a) līmenī, kas nepieciešams, lai 
nodrošinātu pilnīgu pārklājumu un 
piekļuvi pakalpojumiem, pienākumus 
uzņēmumiem, kas kontrolē piekļuvi 
lietotājiem, attaisnotos gadījumos 
ieskaitot pienākumu savstarpēji 
savienot to tīklus saskaņā ar godīgiem 
un pamatotiem noteikumiem, ja tas jau 
nav izdarīts;”

Or. en

Pamatojums

Jēdziena „starpsavienojums” definīcija paredz to, ka viena tīkla lietotāji var piekļūt citā tīklā 
sniegtiem pakalpojumiem. Tomēr tekstā nav skaidri definēta VPI spēja to nodrošināt vai 
noteikt godīgus un pamatotus noteikumus šādam starpsavienojumam vai piekļuvei.
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Grozījums Nr. 632
Stefano Zappalà

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts, -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 1. punkts – 2. daļa – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) 1. punkta otrās daļas a) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:
„a) līmenī, kas nepieciešams, lai 
nodrošinātu pilnīgu pārklājumu vai 
godīgu un pamatotu piekļuvi 
pakalpojumiem, pienākumus 
uzņēmumiem, kas kontrolē piekļuvi 
lietotājiem, attaisnotos gadījumos 
ieskaitot pienākumu savstarpēji savienot 
to tīklus vai tā rīkoties saskaņā ar 
objektīviem, pārredzamiem, uz izmaksām 
vērstiem un nediskriminējošiem 
nosacījumiem, ja tas jau nav izdarīts;”

Or. en

Justification

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
Recommendation). There is no justification for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.
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Grozījums Nr. 633
Gabriele Albertini

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts, -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 1. punkts – 2. daļa – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) 1. punkta otrās daļas a) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:
„a) līmenī, kas nepieciešams, lai 
nodrošinātu pilnīgu pārklājumu vai 
godīgu un pamatotu piekļuvi 
pakalpojumiem, pienākumus 
uzņēmumiem, kas kontrolē piekļuvi 
lietotājiem, attaisnotos gadījumos 
ieskaitot pienākumu savstarpēji savienot 
to tīklus vai tā rīkoties saskaņā ar 
objektīviem, pārredzamiem, uz izmaksām 
vērstiem un nediskriminējošiem 
nosacījumiem, ja tas jau nav izdarīts;”

Or. en

Justification

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

Grozījums Nr. <NumAm>634</NumAm>
Fiona Hall

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts, -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 1. punkts – 2. daļa – a) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) 1. punkta otrās daļas a) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:
„a) līmenī, kas nepieciešams, lai 
nodrošinātu pilnīgu pārklājumu vai 
godīgu un pamatotu piekļuvi 
pakalpojumiem, pienākumus 
uzņēmumiem, kas kontrolē piekļuvi 
lietotājiem, attaisnotos gadījumos 
ieskaitot pienākumu savstarpēji savienot 
to tīklus vai tā rīkoties saskaņā ar 
objektīviem, pārredzamiem, uz izmaksām 
vērstiem un nediskriminējošiem 
nosacījumiem, ja tas jau nav izdarīts;”

Or. en

Justification

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

Grozījums Nr. 635
Catherine Trautmann

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts, -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 1. punkts – 2. daļa – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) 1. punkta otrās daļas a) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:
„a) līmenī, kas nepieciešams, lai 
nodrošinātu pilnīgu pārklājumu vai 
godīgu un pamatotu piekļuvi trešo pušu 
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pakalpojumiem, pienākumus 
uzņēmumiem, kas kontrolē piekļuvi 
lietotājiem, attaisnotos gadījumos 
ieskaitot pienākumu savstarpēji savienot 
to tīklus vai tā rīkoties nediskriminējošā 
veidā, ja tas jau nav izdarīts;”

Or. en

Pamatojums

Galalietotājiem ir jāvar piekļūt trešo pušu pakalpojumiem, piemēram, uzziņu dienestiem, kas
ir svarīgi pakalpojumi invalīdiem un gados vecākiem lietotājiem, kā arī lietotājiem kopumā. 
Pašlaik neregulētas piekļuves operatori prasa augstākas cenas par uzziņu dienestu 
savienojumiem, nepamatojot samaksas atšķirību no citiem līdzīgiem starpsavienojumu 
produktiem, ko veido trafika nodrošinājums no starpsavienojuma punkta un uz to. Šīs 
problēmas ir jārisina, lai varētu izmantot konkurences priekšrocības uzziņu dienestu jomā.

Grozījums Nr. 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts, -aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 1. punkts – 2. daļa – ba) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) 1. punkta otrajā daļā iekļauj šādu 
punktu:
„ba) nodrošinātu radiofrekvenču spektra 
efektīvu izmantošanu.”

Or. en

Pamatojums

Jebkāds „kaitīgu traucējumu” risks ir „nopietns risks”.

Ierosinātais mehānisms pašreizējo tiesību pārskatīšanai nav reālistisks, kā tas pamatots 
Pamatdirektīvas 9.a panta grozījumos.
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Grozījums Nr. 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – a) apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„2. Pienākumi un nosacījumi, kas uzlikti 
saskaņā ar 1. punktu, ir objektīvi, 
pārredzami, samērīgi un nediskriminējoši, 
un tos ievieš saskaņā ar procedūrām, kas 
minētas Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 6. un 7. pantā.”

„2. Pienākumi un nosacījumi, kas uzlikti 
saskaņā ar 1. punktu, ir objektīvi, 
pārredzami, samērīgi un nediskriminējoši, 
un tos ievieš saskaņā ar procedūrām, kas 
minētas Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 6. un 7. pantā. Novērtējot 
vajadzīgo pasākumu proporcionalitāti, 
dalībvalsts pārvaldes iestādes ņem vērā 
atšķirīgās situācijas konkurences jomā šīs 
dalībvalsts atšķirīgās daļās. Ja noteiktā 
ģeogrāfiskā teritorijā pastāv konkurence, 
valsts pārvaldes iestādes var atcelt 
nevajadzīgas saistības, lai deregulāciju 
pielāgotu tirgus vajadzībām. Šajā nolūkā 
tās paredz nepieciešamību saglabāt 
infrastruktūras konkurenci.”

Or. es

Pamatojums

Ir jāuzsver, ka vairumtirdzniecības līmeni regulēs saskaņā ar situāciju konkurences jomā 
Eiropas Savienības dažādajās ģeogrāfiskajās teritorijās, tādējādi palīdzot atmest 
nevajadzīgas regulējuma formas.

Grozījums Nr. 638
Gianni De Michelis

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – a) apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pienākumi un nosacījumi, kas uzlikti 2. Pienākumi un nosacījumi, kas uzlikti 
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saskaņā ar 1. punktu, ir objektīvi, 
pārredzami, samērīgi un nediskriminējoši, 
un tos ievieš saskaņā ar procedūrām, kas 
minētas Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 6. un 7. pantā.

saskaņā ar 1. punktu, ir objektīvi, 
pārredzami, samērīgi un nediskriminējoši, 
un tos ievieš saskaņā ar procedūrām, kas 
minētas Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 6. un 7. pantā. Novērtējot 
piemērojamo saistību un nosacījumu 
proporcionalitāti, valsts pārvaldes iestādes 
ņem vērā atšķirīgos konkurences 
apstākļus dalībvalstu dažādās teritorijās. 

Or. en

Pamatojums

Infrastruktūras ieguldījumu un jauninājumu skaidra iekļaušana attiecībā uz VPI ir 
nepieciešama, lai ņemtu vērā šos divus būtiskos jautājumus piekļuves līdzekļu piemērošanā. 
Infrastruktūras ieguldījumi un jauninājumi ir svarīgi modernai un uzlabotai Eiropas 
telekomunikāciju infrastruktūrai.

Grozījums Nr. 639
Angelika Niebler

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pienākumi un nosacījumi, kas uzlikti 
saskaņā ar 1. punktu, ir objektīvi, 
pārredzami, samērīgi un nediskriminējoši, 
un tos ievieš saskaņā ar procedūrām, kas 
minētas Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 6. un 7. pantā.

2. Pienākumi un nosacījumi, kas uzlikti 
saskaņā ar 1. punktu, ir objektīvi, 
pārredzami, samērīgi un nediskriminējoši, 
turklāt saistībā ar tiem ņem vērā 
konkurences attīstības atšķirības 
dalībvalstu atsevišķos ģeogrāfiskos 
reģionos un tos ievieš saskaņā ar 
procedūrām, kas minētas 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
6. un 7. pantā.”

Or. de
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Pamatojums

Dalībvalstīs konkurence ir attīstījusies atšķirīgos veidos. Attiecīgi spēcīga konkurence 
galvenokārt ir raksturīga metropoļu reģioniem. Tas valsts pārvaldes iestādēm ir pienācīgi 
jāņem vērā.

Grozījums Nr. 640
Erika Mann

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – aa) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iekļauj šādu punktu:
„2.a Novērtējot pasākumus, kas 
jāpiemēro, ņemot vērā infrastruktūras 
konkurences attīstību, valsts pārvaldes 
iestādes ņem vērā atšķirīgos konkurences 
apstākļus dalībvalstu dažādās 
ģeogrāfiskajās teritorijās. Valsts pārvaldes 
iestādes atceļ nevajadzīgas saistības, lai 
nodrošinātu, ka pāreju no nozaru ex-ante
regulējuma uz konkurences tiesību aktiem 
netiek traucēta vai aizkavēta gadījumos, 
kad infrastruktūras konkurence noteiktā 
ģeogrāfiskā teritorijā ir konkurētspējīga 
vai gandrīz konkurētspējīga.”

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā Piekļuves direktīvas 5. panta 2. punkta papildinājuma mērķis ir pārejas režīms, kas 
ir piemērojams dažādās ģeogrāfiskās teritorijās dalībvalstīs un kas atceļ nozaru ex-ante
regulējumu šādās ģeogrāfiskās teritorijās ar infrastruktūras konkurenci.
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Grozījums Nr. 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – aa) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iekļauj šādu punktu:
„2.a Novērtējot piemērojamo pasākumu 
proporcionalitāti, valsts pārvaldes iestādes 
ņem vērā atšķirīgos konkurences 
apstākļus dalībvalstu dažādās teritorijās.
Ja ģeogrāfiskā teritorijā ir konkurence, 
valsts pārvaldes iestādes atceļ 
nevajadzīgas saistības, lai nodrošinātu 
deregulācijas pielāgošanu tirgus 
vajadzībām. Šajā saistībā valstu pārvaldes 
iestādes ņem vērā nepieciešamību 
nodrošināt infrastruktūras konkurenci.”

Or. en

Pamatojums

Ex-ante regulējums kā noteikumi ir jāattiecina tikai uz ekonomiskām nepilnībām. Tādēļ, ja 
noteiktos reģionos ir attīstījusies efektīva konkurence, regulējums ir attiecīgi jāatceļ.

Grozījums Nr. 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 3. un 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Svītro 3. un 4. punktu. svītrots

Or. en
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Pamatojums

Jēdziena „starpsavienojums” definīcija paredz to, ka viena tīkla lietotāji var piekļūt citā tīklā 
sniegtiem pakalpojumiem. Tomēr tekstā navs skaidri definēta VPI spēja to nodrošināt vai 
noteikt godīgus un pamatotus noteikumus šādam starpsavienojumam vai piekļuvei, un šāda 
spēja tiks vēl vairāk apdraudēta, ja šie noteikumi tiks svītroti. Pakalpojumu piekļuves 
pieejamības nodrošināšanas jautājumi var kļūt arvien svarīgāki tādā vidē, kurā var būt 
zināma konkurence (t.i. nav dominējoša stāvokļa), taču ir nepietiekams dinamisms, lai 
apmierinātu klientu vajadzības.

Grozījums Nr. <NumAm>643</NumAm>
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 6. punkts – b) apakšpunkts – ii) apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
8. pants – 3. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) punkta otrajā daļā iekļauj šādu otro 
teikumu:

svītrots

Komisija maksimāli ņem vērā EEST 
iestādes atzinumu, kas iesniegts saskaņā 
ar Regulas […/EK] 4. panta 3. punkta 
m) apakšpunktu.”

Or. es

Grozījums Nr. 644
Paul Rübig

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
"1. Valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar 
8. panta noteikumiem var uzlikt 
pārskatāmības pienākumus attiecībā uz 
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savstarpējo savienojumu un/vai piekļuvi, 
pieprasot operatoriem konkrētu 
informāciju publiskot, piemēram, 
grāmatvedības informāciju, tehniskās 
specifikācijas, tīkla raksturojumu, 
piekļuves ierobežojumus pakalpojumiem 
un pielietojumiem, trafika pārvaldības 
politiku, noteikumus un nosacījumus 
nodrošināšanai un lietošanai un cenas.”

Or. en

Pamatojums

Valstu regulatoriem ir vajadzīgas skaidri noteiktas pilnvaras, lai piemērotu pārredzamības 
saistības attiecībā uz trafika pārvaldības politiku saistībā ar jebkādiem galalietotāju 
piekļuves un trafika pārvaldības politikas ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 6.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b) 9. panta 4. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„4. Neatkarīgi no 3. punkta, ja ir atklāts, 
ka operatoram attiecīgajā tirgū ir būtiska 
ietekme (BIT) saskaņā ar 
[Pamatdirektīvas 15.] pantu par vietēju 
piekļuvi noteiktā vietā, valsts pārvaldes 
iestādes nodrošina standartpiedāvājuma 
publicēšanu, kas satur vismaz II 
pielikumā minētos elementus.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atjaunina vietējās sakaru līnijas piekļuves, ko rada dominējošs stāvoklis, 
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aprakstu Piekļuves direktīvā, lai nodrošinātu tehnoloģisku neitralitāti un saskaņotu to ar 
jauno definīciju Komisijas ieteikumā par attiecīgajiem tirgiem. Kad šie grozījumi tiks 
apstiprināti, iespējams, ka daudzas vietējās sakaru līnijas daļēji vai pilnībā veidos šķiedra, un 
tādēļ ir vajadzīga tehnoloģiska neitralitāte, lai nodrošinātu, ka Pamatdirektīvu neietekmē 
izmaiņas nākotnē.

Grozījums Nr. 646
Gunnar Hökmark

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 6.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b) 9. panta 4. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„4. Neatkarīgi no 3. punkta, ja ir atklāts, 
ka operatoram attiecīgajā tirgū ir būtiska 
ietekme (BIT) saskaņā ar 
[Pamatdirektīvas 15.] pantu par vietēju 
piekļuvi noteiktā vietā, valsts pārvaldes 
iestādes nodrošina standartpiedāvājuma 
publicēšanu, kas satur vismaz II 
pielikumā minētos elementus.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atjaunina vietējās sakaru līnijas piekļuves, ko rada dominējošs stāvoklis, 
aprakstu Piekļuves direktīvā, lai nodrošinātu tehnoloģisku neitralitāti un saskaņotu to ar 
jauno definīciju Komisijas ieteikumā par attiecīgajiem tirgiem. Kad šie grozījumi tiks 
apstiprināti, iespējams, ka daudzas vietējās sakaru līnijas daļēji vai pilnībā veidos šķiedra, un 
tādēļ ir vajadzīga tehnoloģiska neitralitāte, lai nodrošinātu, ka Pamatdirektīvu neietekmē 
izmaiņas nākotnē.
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Grozījums Nr. 647
Patrizia Toia

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 6.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b) 9. panta 4. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„4. Neatkarīgi no 3. punkta, ja ir atklāts, 
ka operatoram attiecīgajā tirgū ir būtiska 
ietekme (BIT) saskaņā ar 
[Pamatdirektīvas 15.] pantu par vietēju 
piekļuvi noteiktā vietā, valsts pārvaldes 
iestādes nodrošina standartpiedāvājuma 
publicēšanu, kas satur vismaz II 
pielikumā minētos elementus.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atjaunina vietējās sakaru līnijas piekļuves, ko rada dominējošs stāvoklis, 
aprakstu Piekļuves direktīvā, lai nodrošinātu tehnoloģisku neitralitāti un saskaņotu to ar 
jauno definīciju Komisijas ieteikumā par attiecīgajiem tirgiem. Kad šie grozījumi tiks 
apstiprināti, iespējams, ka daudzas vietējās sakaru līnijas daļēji vai pilnībā veidos šķiedra, un 
tādēļ ir vajadzīga tehnoloģiska neitralitāte, lai nodrošinātu, ka Pamatdirektīvu neietekmē 
izmaiņas nākotnē.

Grozījums Nr. 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/19/EK
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„5. Komisija var pieņemt II pielikumā 
vajadzīgos grozījumus, lai to pielāgotu 
tehnoloģijas un tirgus attīstībai. Minētos 

„5. Komisija var pieņemt II pielikumā 
vajadzīgos grozījumus, lai to pielāgotu 
tehnoloģijas un tirgus attīstībai. Minētos 
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pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, pieņem 
saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru. Steidzamu 
iemeslu dēļ Komisija var piemērot 
14. panta 4. punktā paredzēto 
steidzamības procedūru. Šā punkta 
noteikumu īstenošanā Komisijai var 
palīdzēt EEST iestāde.”

pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, pieņem 
saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru. Šā punkta 
noteikumu īstenošanā Komisijai var 
palīdzēt BERT iestāde.”

Or. es

Grozījums Nr. 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts, -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) 1. punkta 1. apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:
„ 1. Valsts pārvaldes iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem var uzlikt 
operatoriem pienākumu izpildīt 
pamatotus piekļuves un izmantošanas 
pieprasījumus īpašiem tīkla elementiem
un ar to saistītām iekārtām inter alia 
situācijās, kad valsts pārvaldes iestāde 
uzskata, ka piekļuves atteikums vai 
nepamatoti noteikumi un nosacījumi, 
kuriem ir līdzīga ietekme, kavēs ilgstoša 
konkurences tirgus izveidi 
mazumtirdzniecības līmenī vai nebūs 
lietotāju interesēs. Šajā konkrētajā 
nākamās paaudzes piekļuves tīklu 
gadījumā piekļuves saistības ir jāveido 
vienotam pienākumam sniegt piekļuvi 
viszemākajā pievienotās vērtības līmenī 
attiecībā uz tradicionālajām tehniski 
ierobežotajām iekārtām, kabeļu
kanalizāciju un mastiem, lai nodrošinātu 
maksimālu infrastruktūras konkurenci. 
Valsts pārvaldes iestādēm ir jāatturas no 
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piekļuves piemērošanas vai 
reglamentēšanas, ja starp pusēm ir 
noslēgti brīvprātīgi komerciāli nolīgumi. 
Ja šādu brīvprātīgu komerciālu nolīgumu 
nav, operatoriem inter alia var pieprasīt:”

Or. de

Pamatojums

Regulējums nedrīkst aizsargāt īpašus uzņēmējdarbības modeļus; tam drīzāk ir jābūt vērstam 
pret ekonomiskiem trūkumiem. Tas ir principa jautājums, ka regulējumam, lai samazinātu tā 
radītos tirgus kropļojumus, visos gadījumos ir jābūt attiecinātam tikai uz zemāko pievienotās 
vērtības līmeni.

Grozījums Nr. 650
Gianni De Michelis

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts, -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievada formulējums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) 1. punkta 2. daļas ievada formulējumu 
aizstāj ar šādu tekstu: 
„Valstu pārvaldes iestādes nepiemēro 
piekļuves saistības, ja starp uzņēmumiem 
ir noslēgti atbilstīgi brīvprātīgi komerciāli 
nolīgumi. Ja brīvprātīga komerciāla
vienošanās netiek panākta operatoriem 
inter alia var pieprasīt:”

Or. en

Pamatojums

Iekārtu kopīga izmantošana ir jāpiemēro vienīgi apgādes trūkuma gadījumā, kas neļauj 
pareizi darboties tirgus spēkiem.
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Grozījums Nr. 651
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – a) apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 1. punkts – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nodrošināt līdzāsatrašanos vai citus 
iekārtu koplietošanas [dalīšanas] veidus, 
tostarp kabeļu kanalizācijas, ēku vai 
ievadu ēkās, antenu vai stabu, kabeļu aku
un ārtelpu sadales punktu koplietošanu;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Piekļuve iekārtām jau ir reglamentēta Pamatdirektīvas 12. pantā. Tādēļ šāda atkārtota 
iekļaušana Piekļuves direktīvas 12. panta 1. punkta f) apakšpunktā ir lieka. Turklāt nav 
garantēta piekļuves saistību attiecībā uz lietotāja identitāti, atrašanās vietu un klātbūtni 
turpmāka pagarināšana, jo tā neparedz ekonomiskas nepilnības un attiecīgi līdz šim uz to nav 
attiecies ex-ante regulējums, kas ir pavisam pareizi.

Grozījums Nr. 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – a) apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 1. punkts – 2. daļa – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nodrošināt līdzāsatrašanos vai citus 
iekārtu koplietošanas [dalīšanas] veidus, 
tostarp kabeļu kanalizācijas, ēku vai 
ievadu ēkās, antenu vai stabu, kabeļu aku 
un ārtelpu sadales punktu koplietošanu;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Iekārtu koplietošana jau ir apskatīta Pamatdirektīvas 12. pantā. Tādēļ 12. panta 1. punkta f) 
apakšpunkts ir nevajadzīgs.

Grozījums Nr. 653
Gianni De Michelis

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – a) apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 1. punkts – 2. daļa – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nodrošināt līdzāsatrašanos vai citus 
iekārtu koplietošanas [dalīšanas] veidus, 
tostarp kabeļu kanalizācijas, ēku vai ievadu 
ēkās, antenu vai stabu, kabeļu aku un 
ārtelpu sadales punktu koplietošanu;

f) nodrošināt līdzāsatrašanos vai citus 
iekārtu koplietošanas [dalīšanas] veidus, 
tostarp kabeļu kanalizācijas, ēku vai ievadu 
ēkās, stabu un kabeļu aku punktu
koplietošanu;

Or. en

Pamatojums

Ārtelpu sadales punkti nav skaidri jānorāda tajā iekārtu sarakstā, uz kuriem attiecas 
regulējums. Tas ir tāpēc, ka ārtelpu sadales punktu kopēja izmantošana ir ārkārtīgi sarežģīta 
un var radīt sarežģījumus, jo vienā sadales punktā atrodas dažādu operatoru elektroniskais 
aprīkojums. 

Grozījums Nr. 654
Catherine Trautmann

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – aa) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 1. punkts – 2. daļa – fa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) 1. punkta otrajā daļā iekļauj šādu 
punktu:
„fa) nodrošināt trešās puses ar 
standartpiedāvājumu par piekļuves 
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atļaušanu kabeļu kanalizācijai;”

Or. en

Pamatojums

Jauniem tirgus dalībniekiem ir jābūt iespējai piekļūt BIT operatoru kabeļu kanalizācijai 
godīgā un nediskriminējošā veidā. Tas atvieglos infrastruktūras konkurenci un pāreju uz 
pilnībā konkurētspējīgu tirgu.

Grozījums Nr. 655
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 1. punkts – j) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) sniegt piekļuvi saistītiem 
pakalpojumiem, tādiem kā identifikācijas, 
vietas noteikšanas un klātbūtnes 
noteikšanas spējas.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Piekļuve iekārtām jau ir reglamentēta Pamatdirektīvas 12. pantā. Tādēļ šāda atkārtota 
iekļaušana Piekļuves direktīvas 12. panta 1. punkta f) apakšpunktā ir lieka. Turklāt nav 
garantēta piekļuves saistību attiecībā uz lietotāja identitāti, atrašanās vietu un klātbūtni 
turpmāka pagarināšana, jo tā neparedz ekonomiskas nepilnības un attiecīgi līdz šim uz to nav 
attiecies ex-ante regulējums, kas ir pavisam pareizi.

Grozījums Nr. 656
Gianni De Michelis

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 1. punkts – 2. daļa – j) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) sniegt piekļuvi saistītiem 
pakalpojumiem, tādiem kā identifikācijas, 
vietas noteikšanas un klātbūtnes 
noteikšanas spējas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Attiecīgi samērīgā ex ante politikā par jauniem ieguldījumiem galvenā uzmanība ir jāpievērš 
regulatīvai intervencei attiecīgajos vājajos punktos, izvairoties no ex ante regulējuma, ja ir 
iespējami komerciāli nolīgumi. Ja rodas konkurence saistībā ar galvenajiem piekļuves 
produktiem (piemēram, kabeļu kanalizāciju), regulējuma paplašināšana pakārtotu produktu 
līmenī ir jānovērtē saskaņā ar proporcionalitātes principu.

Grozījums Nr. 657
Gabriele Albertini

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 1. punkts – 2. daļa – ja) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) 1. punkta otrajā daļā iekļauj šādu 
punktu:

„ja) nodrošināt trešo pušu rēķinu 
sagatavošanas pakalpojumus un piekļuvi 
abonentu datu bāzēm uzziņu dienestu 
pakalpojumu sniedzējiem.”

Or. en

Pamatojums

Uzziņu dienesti ir svarīgi pakalpojumi invalīdiem un gados vecākiem lietotājiem, kā arī 
lietotājiem kopumā. Trešo pušu rēķinu sagatavošanas pakalpojumi, kā arī piekļuve abonentu 
datubāzēm ir svarīgas iespējas, kuras telekomunikāciju operators, kontrolējot piekļuvi 
galalietotājiem, ir jānodrošina uzziņu pakalpojumu sniedzējiem, lai saskaņā ar Konkurences 
direktīvu (5. pants) būtu izpildīts noteikums par konkurējošu uzziņu dienestu pakalpojumiem. 
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Piekļuve abonentu datubāzēm ir īpaši norādīta Universālo pakalpojumu direktīvas 25. panta 
2. punktā.

Grozījums Nr. 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 1. punkts – 2. daļa – ja) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) 1. punkta otrajā daļā iekļauj šādu 
punktu:

„ja) nodrošināt trešo pušu rēķinu 
sagatavošanas pakalpojumus un piekļuvi 
abonentu datu bāzēm uzziņu dienestu 
pakalpojumu sniedzējiem.”

Or. en

Pamatojums

Uzziņu dienesti ir svarīgi pakalpojumi invalīdiem un gados vecākiem lietotājiem, kā arī 
lietotājiem kopumā. Trešo pušu rēķinu sagatavošanas pakalpojumi, kā arī piekļuve abonentu 
datubāzēm ir svarīgas iespējas, kuras telekomunikāciju operators, kontrolējot piekļuvi 
galalietotājiem, ir jānodrošina uzziņu pakalpojumu sniedzējiem, lai saskaņā ar Konkurences 
direktīvu (5. pants) būtu izpildīts noteikums par konkurējošu uzziņu dienestu pakalpojumiem. 
Piekļuve abonentu datubāzēm ir īpaši norādīta Universālo pakalpojumu direktīvas 25. panta 
2. punktā.

Grozījums Nr. 659
Stefano Zappalà

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 1. punkts – 2. daļa – ja) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) 1. punkta otrajā daļā iekļauj šādu 
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punktu:
„ja) nodrošināt trešo pušu rēķinu 
sagatavošanas pakalpojumus un piekļuvi 
abonentu datu bāzēm uzziņu dienestu 
pakalpojumu sniedzējiem.”

Or. en

Pamatojums

Uzziņu dienesti ir svarīgi pakalpojumi invalīdiem un gados vecākiem lietotājiem, kā arī 
lietotājiem kopumā. Trešo pušu rēķinu sagatavošanas pakalpojumi, kā arī piekļuve abonentu 
datubāzēm ir svarīgas iespējas, kuras telekomunikāciju operators, kontrolējot piekļuvi 
galalietotājiem, ir jānodrošina uzziņu pakalpojumu sniedzējiem, lai saskaņā ar Konkurences 
direktīvu (5. pants) būtu izpildīts noteikums par konkurējošu uzziņu dienestu pakalpojumiem. 
Piekļuve abonentu datubāzēm ir īpaši norādīta Universālo pakalpojumu direktīvas 25. panta 
2. punktā. 

Grozījums Nr. 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – bb) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 1. punkts – 2. daļa – jb) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) 1. punkta otrajā daļā iekļauj šādu 
punktu:
„jb) tīkla operatori ierosina un piedāvā 
pārrobežu starpsavienojumu pieprasījumu 
iesniegušajiem operatoriem saskaņā ar 
pamatotiem un nediskriminējošiem 
nosacījumiem, lai ļautu vēl vairāk 
samazināt maksu par starptautiskajiem 
zvaniem.”

Or. en

Pamatojums

Nepamatoti savietojamības šķēršļi ir jālikvidē vai nu ar starpsavienojuma vai viesabonēšanas 
metodēm. Šādi šķēršļi tiešā veidā ietekmē konkurenci un tādējādi patērētājiem pieejamos 
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piedāvājumus.

Grozījums Nr. 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – bc) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 1. punkts – 2. daļa – jc) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) 1. punkta otrajā daļā iekļauj šādu 
punktu:
„jc) tīkla operatori ierosina un piedāvā 
viesabonēšanu pieprasījumu 
iesniegušajiem operatoriem saskaņā ar 
pamatotiem un nediskriminējošiem 
nosacījumiem.”

Or. en

Pamatojums

Nepamatoti savietojamības šķēršļi ir jālikvidē vai nu ar starpsavienojuma vai viesabonēšanas 
metodēm. Šādi šķēršļi tiešā veidā ietekmē konkurenci un tādējādi patērētājiem pieejamos 
piedāvājumus.

Grozījums Nr. 662
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 2. punkts, -a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) 2. punktā iekļauj šādu -a) punktu:
„-a) ja vairumtirdzniecības piekļuve zemā 
pievienotās vērtības līmenī ir pietiekama, 
lai nodrošinātu konkurenci galalietotāju 
tirgū, augstākā pievienotās vērtības līmenī 
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piekļuves saistības nav jāpiemēro;”

Or. de

Pamatojums

Regulējums nedrīkst aizsargāt īpašus uzņēmējdarbības modeļus; tam drīzāk ir jābūt vērstam 
pret ekonomiskiem trūkumiem. Tas ir principa jautājums, ka regulējumam, lai samazinātu tā 
radītos tirgus kropļojumus, visos gadījumos ir jābūt attiecinātam tikai uz zemāko pievienotās 
vērtības līmeni.

Grozījums Nr. 663
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – be) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

be) 2. panta a) punktu aizstāj šādi:
„a) konkurējošo iekārtu izmantošanas 
vai uzstādīšanas tehnisko un 
ekonomisko dzīvotspēju, ņemot vērā 
tirgus attīstības pakāpi, kā arī ņemot 
vērā attiecīgā savstarpējā savienojuma 
un piekļuves raksturu un veidu; jo īpaši 
gadījumos, kad ir pieejami citi galvenie 
piekļuves produkti, piemēram, kabeļu 
kanalizācija, attiecībā uz 
vairumtirdzniecības produktiem, kas ir 
pakārtoti jebkādiem šādiem piekļuves 
produktiem, nedrīkst piemērot nekādas 
turpmākas piekļuves saistības.”

Or. de

Pamatojums

Regulējums nedrīkst aizsargāt īpašus uzņēmējdarbības modeļus; tam drīzāk ir jābūt vērstam 
pret ekonomiskiem trūkumiem. Tas ir principa jautājums, ka regulējumam, lai samazinātu tā 
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radītos tirgus kropļojumus, visos gadījumos ir jābūt attiecinātam tikai uz zemāko pievienotās 
vērtības līmeni.

Grozījums Nr. 664
Gianni De Michelis

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – be) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

be) 2. panta a) punktu aizstāj šādi:
a) konkurējošo iekārtu izmantošanas vai
uzstādīšanas tehnisko un ekonomisko 
dzīvotspēju, ņemot vērā tirgus attīstības 
pakāpi, kā arī ņemot vērā attiecīgā 
savstarpējā savienojuma un piekļuves 
raksturu un veidu, un jo īpaši citu 
vairumtirdzniecības piekļuves produktu, 
piemēram, kabeļu kanalizācijas, 
pieejamību;

Or. en

Pamatojums

Attiecīgi samērīgā ex ante politikā par jauniem ieguldījumiem galvenā uzmanība ir jāpievērš 
regulatīvai intervencei attiecīgajos vājajos punktos, izvairoties no ex ante regulējuma, ja ir 
iespējami komerciāli nolīgumi. Ja rodas konkurence saistībā ar galvenajiem piekļuves 
produktiem (piemēram, kabeļu kanalizāciju), regulējuma paplašināšana pakārtotu produktu 
līmenī ir jānovērtē saskaņā ar proporcionalitātes principu.

Grozījums Nr. 665
Angelika Niebler

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – bf) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bf) 2. panta c) punktu aizstāj šādi:
„c) iekārtas īpašnieka sākotnējās 
investīcijas, ņemot vērā attiecīgo risku, 
veicot investīcijas, tostarp atbilstīgu riska 
sadale starp tiem uzņēmumiem, kuri var 
piekļūt jaunajām iekārtām;”

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams, lai valstu regulatori atbilstīgi ņem vērā ieguldījumu riskus.

Grozījums Nr. 666
Werner Langen

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – bf) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bf) 2. panta c) punktu aizstāj šādi:
„c) iekārtas īpašnieka sākotnējās 
investīcijas, ņemot vērā attiecīgo risku, 
veicot investīcijas, tostarp atbilstīgu riska 
sadale starp tiem uzņēmumiem, kuri var 
piekļūt jaunajām iekārtām;”

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams un ir noderīgi, lai valstu regulatori atbilstīgi ņem vērā ieguldījumu riskus.



AM\726891LV.doc 53/97 PE407.731v01-00

                                         ĀRĒJAIS TULKOJUMS LV

Grozījums Nr. 667
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – bg) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12 pants – 2. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bg) 2. panta d) punktu aizstāj šādi:
d) nepieciešamību nodrošināt 
konkurenci ilgtermiņā, jo īpaši 
infrastruktūras konkurenci;

Or. de

Pamatojums

Regulējums nedrīkst aizsargāt īpašus uzņēmējdarbības modeļus; tam drīzāk ir jābūt vērstam 
pret ekonomiskiem trūkumiem. Tas ir principa jautājums, ka regulējumam, lai samazinātu tā 
radītos tirgus kropļojumus, visos gadījumos ir jābūt attiecinātam tikai uz zemāko pievienotās 
vērtības līmeni.

Grozījums Nr. 668
Gianni De Michelis

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – bg) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12 pants – 2. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bg) 2. panta d) punktu aizstāj šādi:
d) nepieciešamību nodrošināt 
konkurenci ilgtermiņā, jo īpaši tādu 
konkurenci, kuras pamatā ir 
infrastruktūra;

Or. en
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Pamatojums

Attiecīgi samērīgā ex ante politikā par jauniem ieguldījumiem galvenā uzmanība ir jāpievērš 
regulatīvai intervencei attiecīgajos vājajos punktos, izvairoties no ex ante regulējuma, ja ir 
iespējami komerciāli nolīgumi. Ja rodas konkurence saistībā ar galvenajiem piekļuves 
produktiem (piemēram, kabeļu kanalizāciju), regulējuma paplašināšana pakārtotu produktu 
līmenī ir jānovērtē saskaņā ar proporcionalitātes principu.

Grozījums Nr. 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – c) apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3. Valsts pārvaldes iestādes, uzliekot 
operatoram pienākumus nodrošināt 
piekļuvi saskaņā ar šo pantu, var noteikt 
tehniskus vai darbības nosacījumus, kas 
šādas piekļuves nodrošinātājam un/vai 
saņēmējiem jāievēro, lai garantētu normālu 
tīkla darbību. Pienākumi ievērot konkrētus 
tehniskus standartus vai specifikācijas ir 
saskaņā ar standartiem un specifikācijām, 
kas noteikti atbilstīgi 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
17. panta 1. punktam.”

„3. Valsts pārvaldes iestādes, uzliekot 
operatoram pienākumus nodrošināt 
piekļuvi saskaņā ar šo pantu, var noteikt 
tehniskus vai darbības nosacījumus, kas 
šādas piekļuves nodrošinātājam un/vai 
saņēmējiem jāievēro, lai garantētu normālu 
tīkla darbību. Pienākumi ievērot konkrētus 
tehniskus standartus vai specifikācijas ir 
saskaņā ar standartiem un specifikācijām, 
kas noteikti atbilstīgi 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
17. pantam.”

Or. es

Pamatojums

Mērķis ir pilnvarot VPI noteikt tehniskās specifikācijas papildus tām, kas uzskaitītas tehnisko 
standartu sarakstā, kas publicēts Oficiālajā Vēstnesī.
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Grozījums Nr. 670
Alexander Alvaro

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a) Iekļauj šādu 12.a pantu:
„12.a pants

1. Valsts pārvaldes iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem uzliek tiem 
operatoriem, kas ir noteikti kā operatori 
ar ievērojamu ietekmi tirgū attiecībā uz 
piekļuves tirgu publiskajam tālruņu 
tīklam noteiktās vietās, pienākumu visiem 
savstarpēji savienotajiem pakalpojumu 
sniedzējiem piedāvāt, lai publiski 
pieejamu tālruņu pakalpojumu piekļuvi 
pakalpojumiem, kurus izmanto 
galalietotāji zvanu veikšanai,
a) pamatojoties uz noteikta operatora 
izsaukšanu, ievadot nesējfrekvences 
izvēles kodu, vai
b) izmantojot nesējfrekvences iepriekšēju 
izvēli,
var maršrutēt uz savstarpēji savienotu 
pakalpojumu sniedzēju.
Nesējfrekvences iepriekšējas izvēles 
gadījumā ir iespēja neizmantot jebkādu 
iepriekš noteiktu izvēli, nospiežot 
nesējfrekvences izvēles kodu.
Valsts pārvaldes iestādes nodrošina to, ka 
cenas par piekļuvi un starpsavienojumu, 
kas saistītas ar šajā punktā minēto 
pakalpojumu sniegšanu, ir uz izmaksām 
vērstas un ka tiešie maksājumi 
abonentiem, ja tādi ir, nav šķērslis šo 
iespēju izmantošanai.

Or. de
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Pamatojums

Ja praksē juridisku iemeslu dēļ nesējfrekvences izvēle un iepriekšēja izvēle nebūtu pat uz 
pagaidu periodu noteikta kā obligāta, tas paredzētu neatgriezenisku, neizdevīgu konkurences 
situāciju, ko papildinātu būtiska konkurentu infrastruktūras ieguldījumu samazināšana.

Grozījums Nr. 671
Astrid Lulling

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8b) 13. panta 1. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„1. Valsts pārvaldes iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem var uzlikt saistības 
attiecībā uz izmaksu atgūšanu un cenu 
kontroli, tostarp saistības par cenu 
orientāciju uz izmaksām un saistības par 
izmaksu uzskaites sistēmām attiecībā uz 
specifisku starpsavienojumu un/vai 
piekļuves veidu pakalpojumu sniegšanu 
tādās situācijās, kurās tirgus analīze 
parāda, ka efektīvas konkurences trūkums 
liecina par to, ka attiecīgais operators, 
iespējams, uztur pārāk augstu cenu līmeni 
vai piemēro pārlieku mazu uzcenojumu, 
kaitējot galalietotājiem. Valsts pārvaldes 
iestādes ņem vērā operatora veiktos 
ieguldījumus un ļauj tam saņemt 
pamatotu ieguldījumu atdevi no adekvāta 
izmantotā kapitāla, ņemot vērā ar to 
saistītos riskus un nepieciešamību, lai 
ieguldījuma risks būtu vienlīdzīgi sadalīts 
starp tirgus dalībniekiem.”

Or. en

Pamatojums

Jaunās paaudzes piekļuves tīklu regulējumā ir jāņem vērā būtiskais riska apmērs, kas saistīts 
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ar lēmumu par ieguldījumu veikšanu. Ieguldījums lielākoties nav atgūstams un ir pilnībā 
zaudēts neveiksmīga ieguldījuma gadījumā. Tādēļ ir jāmaina regulējuma pieeja, lai panāktu 
godīgu riska sadales apmēru starp ieguldītāju un tiem, kam nepieciešama piekļuve, jo citādi 
ieguldītājs būs vienīgā puse, kura pilnībā uzņemsies ieguldījuma risku, kamēr trešās puses 
varēs piekļūt jaunajam tīklam bez jebkāda riska.

Grozījums Nr. 672
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  8b) 13. panta 1. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
"1. Valsts pārvaldes iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem var uzlikt 
saistības attiecībā uz izmaksu atgūšanu 
un cenu kontroli, tostarp saistības par 
cenu orientāciju uz izmaksām un 
saistības par izmaksu uzskaites 
sistēmām saistībā ar specifisku 
starpsavienojumu un/vai piekļuves veidu 
pakalpojumu sniegšanu tādās situācijās, 
kurās tirgus analīze parāda, ka efektīvas 
konkurences trūkums liecina par to, ka 
attiecīgais operators, iespējams, uztur 
pārāk augstu cenu līmeni vai piemēro 
pārlieku mazu uzcenojumu, kaitējot
galalietotājiem. Valsts pārvaldes iestādes 
ņem vērā operatora veiktos 
ieguldījumus un ļauj tam saņemt 
pamatotu ieguldījumu atdevi no 
adekvāta izmantotā kapitāla, ņemot vērā 
ar to saistītos riskus un nepieciešamību, 
lai ieguldījuma risks būtu vienlīdzīgi 
sadalīts starp tirgus dalībniekiem.”

Or. de
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Pamatojums

Jaunās paaudzes piekļuves tīklu regulējumā ir jāņem vērā būtiskais riska apmērs. Tādēļ ir 
attiecīgi jāgroza pašreizējais regulatīvais režīms un jo īpaši tajā ir jāiekļauj godīgas riska 
sadales mehānismi starp investoru un tiem, ka vajadzīga piekļuve.

Grozījums Nr. 673
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.c) 13. pantā iekļauj šādu punktu:
„1.a Gadījumos, kad nevar noslēgt 
brīvprātīgus komerciālus nolīgumus un 
kad ekonomisku iemeslu dēļ 
infrastruktūras konkurence nav 
iespējama, valsts pārvaldes iestāde var 
regulēt piekļuvi jaunās paaudzes 
piekļuves tīkliem, ja vien tiek nodrošināts, 
ka tie, kas vēlas izmantot piekļuvi, 
uzņemas pamatotu riska daļu, ko 
uzņēmies ieguldītājs. Riska sadales līgumi 
var vai nu ietvert avansa maksājumu, kas 
sedz riska prēmiju par noteiktu piekļuves 
apmēru noteiktos reģionos, vai arī tie var 
būt ilgtermiņa piekļuves līgumu ar 
minimālo daudzumu noteiktā laika 
periodā. Īstermiņa līgumos bez noteikta 
minimālā daudzuma ietver cenas prēmiju, 
kas sedz investora ieguldījuma risku, 
pamatojoties uz pieņēmuma, ka pilnu 
ieguldījuma risku uzņemas ieguldītājs. 
Cenu kontroli attiecībā uz šādiem 
ilgtermiņa un īstermiņa piekļuves 
līgumiem veic saskaņā ar šīs direktīvas 
13. panta 6. punktu. Ilgtermiņa piekļuves 
līgumi atbilst laika posmam, kas ir 
nepieciešams, lai nodrošinātu ieguldījuma 
izmaksu amortizāciju jaunajos tirgos.”

Or. de
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Pamatojums

Jaunās paaudzes piekļuves tīklu regulējumā ir jāņem vērā būtiskais riska apmērs. Tādēļ ir 
attiecīgi jāgroza pašreizējais regulatīvais režīms un jo īpaši tajā ir jāiekļauj godīgas riska 
sadales mehānismi starp investoru un tiem, ka vajadzīga piekļuve.

Grozījums Nr. 674
Paul Rübig

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.c) 13. pantā iekļauj šādu punktu:
„1.a Gadījumos, kad nevar noslēgt 
brīvprātīgus komerciālus nolīgumus, 
valsts pārvaldes iestāde var regulēt 
piekļuvi jaunās paaudzes piekļuves 
tīkliem, vienlaikus nodrošinot, lai tie, kas 
vēlas izmantot piekļuvi, uzņemas 
pamatotu riska daļu, ko uzņēmies 
operators, kas veicis ieguldījumu. Riska 
sadales līgumi var vai nu ietvert avansa 
maksājumu, kas sedz riska prēmiju par 
noteiktu piekļuves apmēru noteiktos 
reģionos, vai arī tie var būt ilgtermiņa 
piekļuves līgumu ar minimālo daudzumu 
noteiktā laika periodā. Īstermiņa līgumos 
bez noteikta minimālā daudzuma ietver 
cenas prēmiju, kas sedz investora 
ieguldījuma risku, pamatojoties uz 
pieņēmuma, ka pilnu ieguldījuma risku 
uzņemas ieguldītājs. Ilgtermiņa piekļuves 
līgumi atbilst laika posmam, kas ir 
nepieciešams, lai nodrošinātu ieguldījuma 
izmaksu amortizāciju jaunajos tirgos.”

Or. en

Pamatojums

Jaunās paaudzes piekļuves tīklu regulējumā ir jāņem vērā būtiskais riska apmērs, kas saistīts 
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ar lēmumu par ieguldījumu veikšanu. Ieguldījums lielākoties nav atgūstams un ir pilnībā 
zaudēts neveiksmīga ieguldījuma gadījumā. Tādēļ ir jāmaina regulējuma pieeja, lai panāktu 
godīgu riska sadales apmēru starp ieguldītāju un tiem, kam nepieciešama piekļuve, jo citādi 
ieguldītājs būs vienīgā puse, kura pilnībā uzņemsies ieguldījuma risku, kamēr trešās puses 
varēs piekļūt jaunajam tīklam bez jebkāda riska.

Grozījums Nr. 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.c) 13. pantā iekļauj šādu punktu:
„1.a Lai veicinātu stimulus ieguldījumiem 
jaunos ātrdarbīgos tīklos, aprēķinot 
piekļuves maksu, uzņēmumam, kurš 
sniedz piekļuvi, ir jāsaņem tāda peļņa, kas 
vismaz atbilst kapitāla izmaksām, kas 
saistītas ar ieguldījumu un tā risku.”

Or. en

Pamatojums

Galvenā problēma turpmākajos gados ir nodrošināt pienācīgus stimulus ieguldījumiem 
jaunos ātrdarbīgos tīklos, kas atbalstītu novatoriskus un kvalitatīvus interneta pakalpojumos.  
Šādiem tīkliem ir milzīgs potenciāls, lai nodrošinātu ieguvumus patērētājiem visā Eiropas 
Savienībā. Tādēļ ir būtiski, lai nav šķēršļu ilgtspējīgiem ieguldījumiem šādu jaunu tīklu 
attīstībā, vienlaikus palielinot konkurenci un patērētāju izvēli.

Grozījums Nr. 676
Angelika Niebler

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (8.c) 13. pantā iekļauj šādu punktu:
„1.a Lai veicinātu stimulus ieguldījumiem 
jaunos ātrdarbīgos tīklos, aprēķinot 
piekļuves maksu, uzņēmumam, kurš 
sniedz piekļuvi, ir jāsaņem tāda peļņa, kas 
vismaz atbilst kapitāla izmaksām, kas 
saistītas ar ieguldījumu un tā risku.”

Or. en

Pamatojums

Galvenā problēma turpmākajos gados ir nodrošināt pienācīgus stimulus ieguldījumiem 
jaunos ātrdarbīgos tīklos, kas atbalstītu novatoriskus un kvalitatīvus interneta pakalpojumos. 

Grozījums Nr. 677
Erika Mann

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.c) 13. pantā iekļauj šādu punktu:
„1.a Regulējot piekļuvi jaunās paaudzes 
piekļuves tīkliem, valstu pārvaldes 
iestādes nodrošina, lai tie, kas vēlas 
izmantot piekļuvi, uzņemas pamatotu 
riska daļu, ko uzņēmies operators, kas 
veicis ieguldījumu. Riska sadales līgumi 
var vai nu ietvert avansa maksājumu, kas 
sedz riska prēmiju par noteiktu piekļuves 
apmēru noteiktos reģionos, vai arī tie var 
būt ilgtermiņa piekļuves līgumu ar 
minimālo daudzumu noteiktā laika 
periodā. Īstermiņa līgumos bez noteikta 
minimālā daudzuma ietver cenas prēmiju, 
kas sedz investora ieguldījuma risku, 
pamatojoties uz pieņēmuma, ka pilnu 
ieguldījuma risku uzņemas ieguldītājs. 
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Piekļuves cenas par šādiem ilgtermiņa un 
īstermiņa piekļuves līgumiem var regulēt 
saskaņā ar 4. a punktu. Ilgtermiņa 
piekļuves līgumi atbilst laika posmam, kas 
ir nepieciešams, lai nodrošinātu 
ieguldījuma izmaksu amortizāciju 
jaunajos tirgos.”

Or. en

Pamatojums

13. panta 1.a punkts (kopīgi ar 4.a punktu) ievieš izvēles modeli, kas nošķir riska sadales 
līgumus no īstermiņa līgumiem ar riska prēmiju. Ir jāapvieno ieguldījumu stimuli ar piekļuves 
iespējām tiem, kuri vēlas izmantot šo piekļuvi, lai šie operatori varētu izvēlēties piemērotu 
piekļuves līguma veidu, kas atbilst to uzņēmējdarbības modeļiem. Jaunā piekļuves sistēma 
ieguldītājiem nodrošina stabilitāti un prognozējamību, kā arī tiem, kas vēlas izmantot piekļuvi 
– elastību.

Grozījums Nr. 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8.d punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.d) 13. pantā iekļauj šādu punktu:
„1.b Ja valstu pārvaldes iestāde regulē 
piekļuvi jaunās paaudzes piekļuves 
tīkliem, tā var paredzēt tiem, kas vēlas 
izmantot piekļuvi, uzņemties pamatotu 
riska daļu, ko uzņēmies operators, kas 
veicis ieguldījumu. Riska sadales līgumi 
var ietvert avansa maksājumu, kas sedz 
riska prēmiju par noteiktu piekļuves 
apmēru noteiktos reģionos, vai arī tie var 
būt ilgtermiņa piekļuves līgumu ar 
minimālo daudzumu noteiktā laika 
periodā.

Or. en
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Pamatojums

Jaunās paaudzes tīklu regulējumā var ņemt vērā risku, kas saistīts ar lēmumu veikt 
ieguldījumus. Riska sadali var nodrošināt, sniedzot piekļuvi, pamatojoties uz avansa 
maksājumu vai ilgtermiņa piekļuves līgumu ar minimālo iepirkuma daudzumu. Īstermiņa 
līgumos bez noteikta minimālā daudzuma var ietver cenas prēmiju, kas sedz investora 
ieguldījuma risku, pamatojoties uz pieņēmuma, ka pilnu ieguldījuma risku uzņemas 
ieguldītājs. Ilgtermiņa piekļuves līgumi var atbilst laika posmam, kas ir nepieciešams, lai 
nodrošinātu ieguldījuma izmaksu amortizāciju jaunajos tirgos.

Grozījums Nr. 679
Erika Mann

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8.e punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.e) 13. pantā iekļauj šādu punktu:
„4.a Valstu pārvaldes iestāde nodrošina, 
lai ilgtermiņa riska sadales līgumos 
noteiktā piekļuves cenu regulēšana ir 
saskaņā ar efektīva operatora ilgtermiņa 
papildu izmaksas, ņemot vērā operatora 
aprēķināto jaunu tirgu izplatības rādītāju 
un to, ka īstermiņa līgumu piekļuves 
cenas ietver riska prēmiju. Šāda riska 
prēmija tiek pakāpeniski atcelta līdz ar 
notiekošo jaunas piekļuves izplatību tirgū. 
Netaisnīgas cenu starpības 
samazināšanas pārbaudes nepiemēro 
īstermiņa līgumiem, ja tiek iekasēta riska 
prēmija.”

Or. en

Pamatojums

4.a punkts nošķir piekļuves cenas izmaksu sadales līgumiem un īstermiņa līgumiem. 
Netaisnīgas cenu starpības samazināšanas pārbaudes ir jāpiemēro riska sadales līgumu 
gadījumā, un tās neattieksies uz īstermiņa līgumiem, citādi ieguldītājs zaudēs nepieciešamo 
elastību noteikt izplatības cenas. Izplatības cenām ir jāatbilst mācīšanās procesam attiecībā 
uz to, kā tiek pieņemti jauni produkti; jebkāds regulējums, kas nepieļautu elastību attiecībā uz 
izplatības cenām, būtu neproduktīvs.
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Grozījums Nr. 680
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8.e punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.e) 13. pantā iekļauj šādu punktu:
„4.a Gadījumos, kad ir noteikts piekļuves 
cenu regulējums, valstu pārvaldes iestādes 
pilnvarotajiem operatoriem, sagatavojot 
cenas, ļauj ņemt vērā arī izmaksas, kas 
pārsniedz efektīva operatora ilgtermiņa 
papildu izmaksas, ja vien šīs izmaksas ir 
noteiktas tiesību aktos vai pietiekami 
pamatotas. Šādas izmaksas ietver 
izdevumus, kas ir vajadzīgi, lai uzturētu 
tradicionālo tīklu kopīgi ar jaunās 
paaudzes piekļuves tīklu, ja tas veicina 
ilgtspējīgu konkurenci vai palielina 
ieguvumus patērētājiem.”

Or. de

Pamatojums

Jaunās paaudzes piekļuves tīklu regulējumā ir jāņem vērā būtiskais riska apmērs. Tādēļ ir 
attiecīgi jāgroza pašreizējais regulatīvais režīms un jo īpaši tajā ir jāiekļauj godīgas riska 
sadales mehānismi starp investoru un tiem, ka vajadzīga piekļuve.

Grozījums Nr. 681
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 8.f punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 4.b punkts (jauns)



AM\726891LV.doc 65/97 PE407.731v01-00

                                         ĀRĒJAIS TULKOJUMS LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.f) 13. pantā iekļauj šādu punktu:
„4.b Valstu pārvaldes iestāde nodrošina, 
lai ilgtermiņa riska sadales līgumos 
noteiktā piekļuves cenu regulēšana ir 
saskaņā ar efektīva operatora ilgtermiņa 
papildu izmaksas, ņemot vērā operatora 
aprēķināto jaunu tirgu izplatības rādītāju 
un to, ka īstermiņa līgumu piekļuves 
cenas ietver riska prēmiju. Šādas riska 
prēmijas pakāpeniski atceļ līdz ar lielāku 
izplatību jaunos tirgos, piemēram, lielāku 
izplatību ar jaunās paaudzes 
savienojumiem. Šajā laika posmā 
vairumtirdzniecības cenas var noteikt, 
pamatojoties uz galalietotājiem 
noteiktajām likmēm.”

Or. de

Pamatojums

Jaunās paaudzes piekļuves tīklu regulējumā ir jāņem vērā būtiskais riska apmērs. Tādēļ ir 
attiecīgi jāgroza pašreizējais regulatīvais režīms un jo īpaši tajā ir jāiekļauj godīgas riska 
sadales mehānismi starp investoru un tiem, ka vajadzīga piekļuve.

Grozījums Nr. 682
Astrid Lulling

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants svītrots
Funkcionālā nošķiršana

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

Or. en
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Grozījums Nr. 683
Angelika Niebler

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants svītrots
Funkcionālā nošķiršana

1. Valsts pārvaldes iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem un jo īpaši 8. panta 
3. punkta otro daļu var uzlikt vertikāli 
integrētiem uzņēmumiem pienākumu 
uzticēt neatkarīgai uzņēmējdarbības 
vienībai darbības, kas saistītas ar 
piekļuves produktu piedāvāšanu 
vairumtirdzniecībā.
Minētā uzņēmējdarbības vienība 
nodrošina piekļuves produktus un 
pakalpojumus visiem uzņēmumiem, 
tostarp citām uzņēmējdarbības vienībām 
mātesuzņēmumā, tādos pašos termiņos un 
ar tādiem pašiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp tādā pašā cenu un 
apkalpošanas līmenī, un ar to pašu 
sistēmu un procesu palīdzību.
2. Ja valsts pārvaldes iestāde plāno uzlikt 
pienākumu veikt funkcionālo nošķiršanu, 
tā iesniedz Komisijai pieprasījumu, kurā 
ietver:
a) pierādījumus par to, ka pēc konkrēto 
tirgu koordinētas analīzes, kuras 
procedūra izklāstīta 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
16. pantā, uzliekot kādus no 9. līdz 
13. pantā norādītajiem atbilstīgajiem 
pienākumiem, nav izdevies nodrošinātu 
pilnvērtīgu konkurenci un arī turpmāk 
nebūtu iespējams panākt pilnvērtīgu 
konkurenci, un ka vairākos šo produktu 
tirgos ir konstatētas nopietnas un ilgstošas 
konkurences problēmas/tirgus nepilnības;



AM\726891LV.doc 69/97 PE407.731v01-00

                                         ĀRĒJAIS TULKOJUMS LV

b) analīzi par gaidāmo ietekmi uz valsts 
pārvaldes iestādi, uzņēmumu un tā 
stimuliem investēt līdzekļus tīklā, un uz 
citām ieinteresētajām aprindām, jo īpaši 
norādot gaidāmo ietekmi uz 
infrastruktūras konkurenci un iespējamo 
ietekmi uz patērētājiem;
c) ierosināto pasākumu projektu.
3. Pasākuma projektā iekļauj šādus 
elementus:
a) nošķiršanas būtība un pakāpe, konkrēti 
norādot nošķirtās uzņēmējdarbības 
vienības juridisko statusu;
b) nošķirtās uzņēmējdarbības vienības 
aktīvi un produkti un pakalpojumi, kas šai 
vienībai jāpiedāvā;
c) pārvaldības režīms, lai nodrošinātu 
nošķirtajā uzņēmējdarbības vienībā 
nodarbinātā personāla neatkarību un 
atbilstošus stimulus;
d) noteikumus, ar ko nodrošina 
pienākumu pildīšanu;
e) noteikumus, ar ko nodrošina darbības 
procedūru pārredzamību, jo īpaši no citu 
ieinteresēto personu viedokļa;
f) uzraudzības programmu, ar ko 
nodrošina noteikumu ievērošanu, ietverot 
gada pārskata publiskošanu.
4. Saskaņā ar Komisijas lēmumu par 
pasākuma projektu, kas pieņemts 
atbilstīgi 8. panta 3. punktam, valsts 
pārvaldes iestāde saskaņā ar procedūru, 
kas paredzēta Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 16. pantā, veic dažādo, 
ar piekļuves tīklu saistīto tirgu koordinētu 
analīzi. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, 
valsts pārvaldes iestāde uzliek, saglabā, 
groza vai anulē pienākumu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
6. un 7. pantu.
5. Uzņēmumam, kam uzlikts funkcionālās 
nošķiršanas pienākums, var piemērot 
ikvienu no 9. līdz 13. pantā norādītajiem 
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pienākumiem kādā no konkrētajiem 
tirgiem, kurā tas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
16. pantu atzīts par uzņēmumu, kam ir 
būtiska ietekme tirgū, vai jebkādu citu 
Komisijas atļautu pienākumu saskaņā ar 
8. panta 3. punktu.

Or. de

Justification

The functional separation of vertically integrated telecommunications undertakings 
constitutes a massive and disproportionate intervention in the rights of companies. Such a 
drastic instrument for ensuring competition would only be needed, however, if regulation of 
the access markets had failed or was in danger of failing. But not even the Commission has 
been able to detect any such failure. On the contrary, the existing regulations guarantee 
sufficient access by competitors to the infrastructure of a network operator with significant 
market power. The Commission proposal should therefore be rejected. 

Grozījums Nr. 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants svītrots
Funkcionālā nošķiršana

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

Or. es

Pamatojums

Šis pants ir lieks, jo pašreizējais regulējums jau nodrošina pietiekamu tiesisko pamatu VPI, 
lai piemērotu funkcionālu nošķiršanu (Piekļuves direktīvas 8. panta 3. punkts). Šī iespēja 
tāpat ir noteikta pašreiz spēkā esošajos konkurences tiesību aktos. Visbeidzot, no prakses 
viedokļa, ņemot vērā to, ka šī iespēja jau pastāv, 13.a panta iekļaušana varētu būt kā 
neizdevies vēstījums nozarei laikā, kad ir jāizveido jaunās paaudzes tīkli un ir attiecīgi 
jānodrošina ieguldījumi, lai tas notiktu.

Grozījums Nr. 685
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants svītrots
Funkcionālā nošķiršana

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

Pamatojums

Vertikāli integrētu telekomunikāciju uzņēmumu funkcionālā nodalīšana ir masveida un 
neproporcionāla iejaukšanās uzņēmumu tiesībās. Tomēr šāds radikāls instruments 
konkurences nodrošināšanai būtu vajadzīgs tikai tad, ja piekļuves tirgu regulējums nebūtu 
darbojies vai tam draudētu šāda neizdošanās. Taču pat ne Komisija nav spējusi noteikt šādu 
neizdošanos. Gluži otrādi, pašreizējie noteikumi garantē konkurentu pietiekamu piekļuvi tīkla 
operatora, kuram ir būtiska ietekme tirgū, infrastruktūrai. Tādēļ Komisijas ierosinājums ir 
jānoraida.

Grozījums Nr. 686
Nikolaos Vakalis

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants svītrots
Funkcionālā nošķiršana

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

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

2. Ja valsts pārvaldes iestāde plāno uzlikt 
pienākumu veikt funkcionālo nošķiršanu, 
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tā iesniedz Komisijai pieprasījumu, kurā 
ietver:
a) pierādījumus par to, ka pēc konkrēto 
tirgu koordinētas analīzes, kuras 
procedūra izklāstīta 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
16. pantā, uzliekot kādus no 9. līdz 
13. pantā norādītajiem atbilstīgajiem 
pienākumiem, nav izdevies nodrošinātu 
pilnvērtīgu konkurenci un arī turpmāk 
nebūtu iespējams panākt pilnvērtīgu 
konkurenci, un ka vairākos šo produktu 
tirgos ir konstatētas nopietnas un ilgstošas 
konkurences problēmas/tirgus nepilnības;

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

c) ierosināto pasākumu projektu.

3. Pasākuma projektā iekļauj šādus 
elementus:

a) nošķiršanas būtība un pakāpe, 
konkrēti norādot nošķirtās 
uzņēmējdarbības vienības juridisko 
statusu;

b) nošķirtās uzņēmējdarbības vienības 
aktīvi un produkti un pakalpojumi, kas šai 
vienībai jāpiedāvā;

c) pārvaldības režīms, lai nodrošinātu 
nošķirtajā uzņēmējdarbības vienībā 
nodarbinātā personāla neatkarību un 
atbilstošus stimulus;

d) noteikumus, ar ko nodrošina 
pienākumu pildīšanu;

e) noteikumus, ar ko nodrošina darbības 
procedūru pārredzamību, jo īpaši no citu 
ieinteresēto personu viedokļa;
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f) uzraudzības programmu, ar ko 
nodrošina noteikumu ievērošanu, ietverot 
gada pārskata publiskošanu.

4. Saskaņā ar Komisijas lēmumu par 
pasākuma projektu, kas pieņemts 
atbilstīgi 8. panta 3. punktam, valsts 
pārvaldes iestāde saskaņā ar procedūru, 
kas paredzēta Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 16. pantā, veic dažādo, 
ar piekļuves tīklu saistīto tirgu koordinētu 
analīzi. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, 
valsts pārvaldes iestāde uzliek, saglabā, 
groza vai anulē pienākumu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
6. un 7. pantu.

5. Uzņēmumam, kam uzlikts funkcionālās 
nošķiršanas pienākums, var piemērot 
ikvienu no 9. līdz 13. pantā norādītajiem 
pienākumiem kādā no konkrētajiem 
tirgiem, kurā tas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
16. pantu atzīts par uzņēmumu, kam ir 
būtiska ietekme tirgū, vai jebkādu citu 
Komisijas atļautu pienākumu saskaņā ar 
8. panta 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Funkcionālā nošķiršana ir progresīvs instruments, kas ir piemērots piesātinātiem tirgiem. Tas 
būs kā šķērslis vertikāli integrētiem uzņēmumiem ieguldīt jaunos tīklos vai modernizēt esošos 
un tādējādi negatīvi ietekmēs nākamās paaudzes ātrdarbīgiem piekļuves tīklu izvēršanu. 
Funkcionālas nodalīšanas vietā mums būtu ar BERT palīdzību jānosaka stingrākas 
pamatnostādnes VPI, lai panāktu labāku pārredzamību saistībā ar vietējo sakaru līniju 
nošķiršanu, kas jebkurā gadījumā ir paredzēts saskaņā ar pašreizējo sistēmu.
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Grozījums Nr. 687
Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Valsts pārvaldes iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem un jo īpaši 8. panta 
3. punkta otro daļu var uzlikt vertikāli 
integrētiem uzņēmumiem pienākumu 
uzticēt neatkarīgai uzņēmējdarbības 
vienībai darbības, kas saistītas ar piekļuves 
produktu piedāvāšanu vairumtirdzniecībā. 
Šis noteikums attiecas tikai uz tādiem 
gadījumiem, kad tirgū ir pastāvīgas 
konkurences problēmas.

Or. pl
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Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt 13.a panta 1. punkta efektīvu īstenošanu.

Grozījums Nr. 689
Marian-Jean Marinescu

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 690
Silvia-Adriana Ţicău

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro



PE407.731v01-00 80/97 AM\726891LV.doc

LV                                         ĀRĒJAIS TULKOJUMS

Pamatojums

Funkciju nošķiršanai ir jābūt ārkārtas pasākumam. Jomās, kurās sakaru pakalpojumu 
izplatība ir ļoti zema, ir jāveic pasākumi ieguldījumu veicināšanai. 

Grozījums Nr. 691
Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 692
Silvia-Adriana Ţicău

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētā uzņēmējdarbības vienība nodrošina 
piekļuves produktus un pakalpojumus 
visiem uzņēmumiem, tostarp citām 
uzņēmējdarbības vienībām 
mātesuzņēmumā, tādos pašos termiņos un 
ar tādiem pašiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp tādā pašā cenu un 

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

apkalpošanas līmenī, un ar to pašu sistēmu 
un procesu palīdzību. Valsts pārvaldes 
iestāde var uzlikt pienākumu saistībā ar 
funkciju nošķiršanu tajos tirgos, kuros ir 
konkurence par piekļuves 
infrastruktūrām galalietotājiem un kuros 
fiksētās telefonijas pakalpojumu izplatības 
pakāpe ir ļoti zema, taču tikai tādos 
apstākļus, kad visi pārējie konkurences 
veicināšanas pasākumi ir bijuši 
nesekmīgi.

Or. ro

Pamatojums

Funkciju nošķiršanai ir jābūt ārkārtas pasākumam. Jomās, kurās sakaru pakalpojumu 
izplatība ir ļoti zema, ir jāveic pasākumi ieguldījumu veicināšanai. 

Grozījums Nr. 693
Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 694
Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 2. punkts, aa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) valsts pārvaldes iestāde ir veikusi 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
ieviestu atbilstīgas saistības, kas noteiktas 
9. – 13. pantā, ņemot vērā Eiropas valstu 
pārvaldes iestāžu labas prakses piemērus, 
un ir pagājis pietiekami ilgs laiks, lai šie 
pasākumi pilnībā darbotos;

Or. en

Grozījums Nr. 695
Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 2. punkts, ab) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) ir mazas izredzas vai nav izredžu
panākt infrastruktūras konkurenci 
pieņemamā laikā;

Or. en
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Grozījums Nr. 696
Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 2. punkts, ac) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) pārvaldes iestāde var pierādīt, ka 
izmaksas, ko rada uzņēmumam 
piemērojamās saistības, tostarp gaidāmā 
ietekme uz valsts pārvaldes iestādi, 
uzņēmuma stimuliem investēt līdzekļus 
tīklā un uz citām ieinteresētajām pusēm, 
jo īpaši ietekme uz infrastruktūras 
konkurenci un iespējamā ietekme uz 
patērētājiem, ir ievērojami mazāka, nekā 
ieguvumi;

Or. en

Grozījums Nr. 697
Marian-Jean Marinescu

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts pārvaldes iestāde nenosaka 
funkcionālu nošķiršanu kā regulatīvu 
līdzekli tirgos, kur pastāv infrastruktūras 
mazumtirdzniecības konkurence un/vai 
fiksēto telekomunikāciju pakalpojumu 
izplatība ir ļoti maza.

Or. en
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Grozījums Nr. 698
Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 2. punkts – 1. daļa – ievada formulējums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja valsts pārvaldes iestāde plāno uzlikt 
pienākumu veikt funkcionālo nošķiršanu, 
tā iesniedz Komisijai pieprasījumu, kurā 
ietver:

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

Or. en

Grozījums Nr. 699
Mary Honeyball

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 2. punkts – 1. daļa – ievada formulējums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja valsts pārvaldes iestāde plāno uzlikt 
pienākumu veikt funkcionālo nošķiršanu, 
tā iesniedz Komisijai pieprasījumu, kurā 
ietver:

2. Ja valsts pārvaldes iestāde plāno uzlikt 
pienākumu veikt funkcionālo nošķiršanu, 
tā iesniedz Komisijai priekšlikumu, kurā 
ietver:

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz nopietnām ekonomiskām nepilnībām funkcionālajai nošķiršanai ir jābūt 
pieejamai kā VPI līdzeklim, un tai jādarbojas kā stimulam tirgū esošajiem uzņēmumiem 
piedāvāt nediskriminējošus nosacījumus. Tomēr, prasība VPI pirms funkcionālas nošķiršanas 
ierosināšanas pierādīt, ka nav izdevies izveidot pastāvīgu konkurenci, var nevajadzīgi 
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aizkavēt konkurētspējīga tirgus izveidi.  Tas var padarīt funkcionālo nošķiršanu faktiski 
nepieejamu VPI.

Grozījums Nr. 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) pierādījumus par to, ka vairākos 
produktu tirgos ir konstatētas nopietnas un 
ilgstošas konkurences problēmas/tirgus 
nepilnības un ka šis pasākums ir 
visefektīvākais īstenojamais līdzeklis šādu 
problēmu/nepilnību novēršanai;

Or. en

Pamatojums

Tā kā funkcionālā nošķiršana var būt veids, kādā iestādei un regulētajam operatoram 
vienkāršot attiecīgo noteikumu ievērošanas nostiprināšanu, regulatoriem jābūt iespējai šo 
pasākumu izmantot provizoriski (nopietnu un ilgstošu nepilnību gadījumā), nevis tikai pēc 
tam, kad ilgstoši nav izdevies nostiprināt attiecīgo noteikumu ievērošanu, kas nozīmē, ka 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi nav bijuši efektīvi ilgstošā laikposmā (un tādējādi nav 
izveidojusies konkurence). Ir svarīgi minēt „efektīvu” konkurenci, jo noteikta infrastruktūras 
konkurences pakāpe var pastāvēt, pat ja tā nav pietiekama, lai nodrošinātu reālus 
ierobežojumus dominējošajam operatoram (kā tas ir Apvienotajā Karalistē).
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Grozījums Nr. 701
Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) pierādījumus par to, ka ir izpildīti 
1. punkta nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 702
Mary Honeyball

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) pierādījumus par to, ka pēc konkrēto 
tirgu koordinētas analīzes, uzliekot 
kādus no 9. līdz 13. pantā norādītajiem 
atbilstīgajiem pienākumiem, nav 
izdevies nodrošināt pilnvērtīgu 
konkurenci un arī turpmāk nebūtu 
iespējams panākt pilnvērtīgu konkurenci, 
un ka šis pasākums ir visefektīvākais 
īstenojamais līdzeklis šādas nepilnības 
novēršanai;
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konkurences problēmas/tirgus nepilnības;

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz nopietnām ekonomiskām nepilnībām funkcionālajai nošķiršanai ir jābūt 
pieejamai kā VPI līdzeklim, un tai jādarbojas kā stimulam tirgū esošajiem uzņēmumiem 
piedāvāt nediskriminējošus nosacījumus. Tomēr, prasība VPI pirms funkcionālas nošķiršanas 
ierosināšanas pierādīt, ka nav izdevies izveidot pastāvīgu konkurenci, var nevajadzīgi 
aizkavēt konkurētspējīga tirgus izveidi.  Tas var padarīt funkcionālo nošķiršanu faktiski 
nepieejamu VPI.

Grozījums Nr. 703
Paul Rübig

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) pierādījumus par to, ka pēc konkrētā 
tirgus analīzes, kuras procedūra izklāstīta 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
16. pantā, uzliekot kādus no 9. līdz 
13. pantā norādītajiem atbilstīgajiem 
pienākumiem, nav izdevies novērst 
konkurences problēmas šajā tirgū;

Or. en

Pamatojums

Funkcionālu nošķiršanu nedrīkst uzskatīt par pēdējo līdzekli pēc tam, kad visi pārējie līdzekļi 
ir bijuši neveiksmīgi un tirgus ir ticis monopolizēts, bet gan drīzāk tas ir jāuzskata par 
līdzekli, kas ir jāpiemēro, ja tas ir efektīvs risinājums VPI noteiktās konkurences problēmas 
atrisināšanai. B) apakšpunkta svītrošanas iemesls saskaņā ar Pamatdirektīvas 6. un 8. pantu 
ir tas, ka jau ir noteikts pienākums apspriesties ar ieinteresētajām pusēm un lemt par 
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proporcionāliem pasākumiem, ņemot vērā sociāli ekonomisko analīzi.

Grozījums Nr. 704
Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) analīzi par šī pasākuma izmaksām un 
ieguvumiem, tostarp par gaidāmo ietekmi 
uz valsts pārvaldes iestādi, uzņēmumu un 
ieguldījumiem, konkurenci un 
patērētājiem;

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 706
Mary Honeyball

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) analīzi par šī pasākuma izmaksām un 
ieguvumiem, tostarp par gaidāmo ietekmi 
uz valsts pārvaldes iestādi, uzņēmumu un 
ieguldījumiem, konkurenci un 
patērētājiem;

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz nopietnām ekonomiskām nepilnībām funkcionālajai nošķiršanai ir jābūt 
pieejamai kā VPI līdzeklim, un tai jādarbojas kā stimulam tirgū esošajiem uzņēmumiem 
piedāvāt nediskriminējošus nosacījumus. Tomēr, prasība VPI pirms funkcionālas nošķiršanas 
ierosināšanas pierādīt, ka nav izdevies izveidot pastāvīgu konkurenci, var nevajadzīgi 
aizkavēt konkurētspējīga tirgus izveidi.  Tas var padarīt funkcionālo nošķiršanu faktiski 
nepieejamu VPI.
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Grozījums Nr. 707
Paul Rübig

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Funkcionālu nošķiršanu nedrīkst uzskatīt par pēdējo līdzekli pēc tam, kad visi pārējie līdzekļi 
ir bijuši neveiksmīgi un tirgus ir ticis monopolizēts, bet gan drīzāk tas ir jāuzskata par 
līdzekli, kas ir jāpiemēro, ja tas ir efektīvs risinājums VPI noteiktās konkurences problēmas 
atrisināšanai. B) apakšpunkta svītrošanas iemesls saskaņā ar Pamatdirektīvas 6. un 8. pantu 
ir tas, ka jau ir noteikts pienākums apspriesties ar ieinteresētajām pusēm un lemt par 
proporcionāliem pasākumiem, ņemot vērā sociāli ekonomisko analīzi.

Grozījums Nr. 708
Ivo Belet

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 2. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ierosināto pasākumu projektu. svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 709
Angelika Niebler

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.b pants svītrots
Vertikāli integrētu uzņēmumu brīvprātīga 

nošķiršana
1. Uzņēmumi, kuri saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
16. pantu ir atzīti par tādiem, kam ir 
būtiska ietekme vienā vai vairākos 
konkrētajos tirgos, iepriekš informē valsts 
pārvaldes iestādi, ja tie plāno savus 
vietējās piekļuves tīkla aktīvus vai to lielu 
daļu nodot atsevišķam tiesību subjektam, 
kas nav to īpašumā, vai izveidot atsevišķu 
uzņēmējdarbības vienību, lai visiem 
mazumtirdzniecības pakalpojumu 
sniedzējiem, tostarp šo uzņēmumu 
mazumtirdzniecības struktūrvienībām, 
nodrošinātu pilnīgi līdzvērtīgus piekļuves 
produktus.
2. Valsts pārvaldes iestāde novērtē 
plānotās transakcijas ietekmi uz 
pašreizējiem pienākumiem, kas 
regulēšanas vajadzībām uzlikti saskaņā ar 
Direktīvu 2002/21/EK (Pamatdirektīva).
Šajā nolūkā valsts pārvaldes iestāde veic 
dažādo, ar piekļuves tīklu saistīto tirgu 
koordinētu analīzi saskaņā ar procedūru, 
kas paredzēta Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 16. pantā.
Pamatojoties uz šo izvērtējumu, valsts 
pārvaldes iestāde uzliek, saglabā, groza 
vai anulē pienākumu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
6. un 7. pantu.
3. Juridiski un/vai operacionāli 
nošķirtajai uzņēmējdarbības vienībai var 
piemērot ikvienu no 9. līdz 13. pantā 
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norādītajiem pienākumiem kādā no 
konkrētajiem tirgiem, kurā tā ir atzīta par 
tādu, kam ir būtiska ietekme tirgū, 
saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK
(Pamatdirektīva) 16. pantu, vai jebkādu 
citu Komisijas atļautu pienākumu 
saskaņā ar 8. panta 3. punktu.

Or. de

Pamatojums

Tiesiskajam regulējumam nav jāattiecas uz tīklu brīvprātīgu pārdošanu. Ir jāpārskata 
jebkāda ietekme uz konkurenci, ņemot vērā pašreizējos valstu un Eiropas konkurences tiesību 
aktus. Šajā jautājumā Komisijas priekšlikums ir jānoraida.

Grozījums Nr. 710
Herbert Reul

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 10.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a) Iekļauj šādu 19.a pantu:
„19.a pants

Termiņa beigas
8. – 13. panta beigu termiņš ir 2014. gada 
1. janvāris.”

Or. de

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai pēc pieciem gadiem tiek pārskatīta pāreja no ex-ante regulējuma uz 
vispārēju konkurences tiesību aktu piemērošanu telekomunikāciju nozarē.
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Grozījums Nr. 711
Gunnar Hökmark

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 10.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
II pielikums – ievada iedaļa – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b) II pielikuma ievada iedaļā a) 
apakšpunktu aizstāj šādi:

„a) „vietējā sakaru apakšlīnija" 
nozīmē daļēju vietējo sakaru līniju, 
kas savieno tīkla pieslēgumpunktu ar 
koncentratorpunktu [...] vai noteiktu 
piekļuves starppunktu fiksētajā 
publisko elektronisko sakaru tīklā, kur 
savienojumam var tehniski piekļūt;”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atjaunina vietējās sakaru līnijas piekļuves, ko rada dominējošs stāvoklis, 
aprakstu Piekļuves direktīvā, lai nodrošinātu tehnoloģisku neitralitāti un saskaņotu to ar 
jauno definīciju Komisijas ieteikumā par attiecīgajiem tirgiem. Kad šie grozījumi tiks 
apstiprināti, iespējams, ka daudzas vietējās sakaru līnijas daļēji vai pilnībā veidos šķiedra, un 
tādēļ ir vajadzīga tehnoloģiska neitralitāte, lai nodrošinātu, ka Pamatdirektīvu neietekmē 
izmaiņas nākotnē.

Grozījums Nr. 712
Gunnar Hökmark

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 10.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
II pielikums – ievada iedaļa – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.c) II pielikuma ievada iedaļā c) 
apakšpunktu aizstāj šādi:

„c) „pilnīgi atsevišķa piekļuve vietējai 
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sakaru līnijai” nozīmē saņēmējam 
nodrošinātu piekļuvi tāda pilnvarota 
operatora vietējai sakaru līnijai vai 
vietējai sakaru apakšlīnijai, kas ļauj 
izmantot pilnu tīkla infrastruktūras 
kapacitāti;”

Or. en

Pamatojums

Skatīt G. Hökmark II pielikuma 1. punkta a) apakšpunkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 713
Gunnar Hökmark

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 10.d punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
II pielikums – ievada iedaļa – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.d) II pielikuma ievada iedaļā d) 
apakšpunktu aizstāj šādi:
„d) „dalīta piekļuve vietējai sakaru 
līnijai” nozīmē saņēmējam nodrošinātu 
piekļuvi tāda pilnvarota operatora 
vietējai sakaru līnijai vai vietējai sakaru 
apakšlīnijai, kas ļauj izmantot tīkla 
infrastruktūras noteiktu daļu, piemēram, 
pieejamās frekvences vai viļņa garumus, 
piemēram, vītā pāra kabeļa nebalss 
līnijas frekvenču spektru; [...]”

Or. en

Pamatojums

Skatīt G. Hökmark II pielikuma 1. punkta a) apakšpunkta grozījuma pamatojumu.
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Grozījums Nr. 714
Gunnar Hökmark

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 10.e punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
II pielikums – ievada iedaļa – da) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.e) II pielikuma ievada iedaļā iekļauj 
šādu punktu:
„da) „vairumtirdzniecības platjoslas 
piekļuve” nozīmē nefizisku vai virtuālu 
tīkļa piekļuvi vietējai sakaru līnijai vai 
vietējai sakaru apakšlīnijai, nodrošinot
divvirziena datu pārraidi pa vietējo 
sakaru līniju vai apakšlīniju uz 
noteiktiem piekļuves punktiem fiksētā 
publiskā elektronisko sakaru tīklā.”

Or. en

Pamatojums

Skatīt G. Hökmark II pielikuma 1. punkta a) apakšpunkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 715
Gunnar Hökmark

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 10.f punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
II pielikums – A daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10f) II pielikumā A daļu aizstāj šādi:

„A. Nosacījumi attiecībā uz atsevišķu 
piekļuvi [...]

1. Tīkla elementi, kuriem ir piedāvāta 
piekļuve, kas iekļauj jo īpaši šādus 
elementus kopīgi ar piemērotām 



PE407.731v01-00 96/97 AM\726891LV.doc

LV                                         ĀRĒJAIS TULKOJUMS

saistītajām iekārtām:

a) atsevišķu piekļuvi vietējai sakaru 
līnijai un vietējai apakšlīnijai;

b) kabeļu kanalizācijas piekļuvi, kas 
ļauj uzstādīt piekļuves un atvilces 
maršrutēšanas tīklus;

c) vairumtirdzniecības platjoslas 
piekļuvi piemērotos punktos tīklā, lai 
nodrošinātu efektīvu konkurenci valstī, 
kas nodrošina līdzvērtīgu 
funkcionalitāti atsevišķai piekļuvei 
apstākļos, kad šāda piekļuve ir tehniski 
vai ekonomiski iespējama;

2. Informācija attiecībā uz fizisko 
piekļuves vietu atrašanās vietām, 
tostarp ārtelpu sadales punktiem un 
galvenajiem komutatoriem, vietējo 
sakaru līniju un apakšlīniju, kabeļu 
kanalizācijas un atvilces maršrutēšanas 
iekārtu pieejamību īpašās piekļuves 
tīkla daļās; 

3. Tehniskie nosacījumi attiecībā uz 
piekļuvi vietējām sakaru līnijām, 
apakšlīnijām un kabeļu kanāliem un uz 
to izmantošanu, ieskaitot vītā pāra 
un/vai optiskās šķiedras kabeļu, kabeļu 
sadales iekārtu, kabeļu kanalizāciju un 
ar to saistīto iekārtu tehnisko 
raksturojumu;

4. Pasūtīšanas un sniegšanas 
procedūras, lietošanas ierobežojumi.”

Or. en

Pamatojums

Skatīt G. Hökmark II pielikuma 1. punkta a) apakšpunkta grozījuma pamatojumu.
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Grozījums Nr. 716
Gunnar Hökmark

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
2. pants – 10.g punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
II pielikums – B daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10g) II pielikuma B daļas 1. punktu 
aizstāj šādi: 

"1. Informācija par pilnvarotā 
operatora attiecīgajām vietām vai 
iekārtu atrašanās vietām.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atjaunina vietējās sakaru līnijas piekļuves, ko rada dominējošs stāvoklis, 
aprakstu Piekļuves direktīvā, lai nodrošinātu tehnoloģisku neitralitāti un saskaņotu to ar 
jauno definīciju Komisijas ieteikumā par attiecīgajiem tirgiem. Kad šie grozījumi tiks 
apstiprināti, iespējams, ka daudzas vietējās sakaru līnijas daļēji vai pilnībā veidos šķiedra, un 
tādēļ ir vajadzīga tehnoloģiska neitralitāte, lai nodrošinātu, ka Pamatdirektīvu neietekmē 
izmaiņas nākotnē.


	726891lv.doc

