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Grozījums Nr. 29
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Ar šo direktīvu nodrošina to 
dalībvalstu noteikumu saskaņošanu, kuri 
nepieciešami, lai garantētu personu 
pamattiesību un brīvību, un jo īpaši 
personu tiesību uz privāto dzīvi, 
aizsardzības līdzvērtīgu līmeni un tiesības 
uz konfidencialitāti un informācijas 
tehnoloģiju sistēmu drošību saistībā ar 
personas datu apstrādi elektronisko 
komunikāciju nozarē un lai nodrošinātu 
šādu datu, kā arī elektronisko sakaru 
iekārtu un pakalpojumu brīvu apriti 
Kopienā.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Stavros Lambrinidis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Nosakot izpildes pasākumus saistībā 
ar datu apstrādes drošību, saskaņā ar
14.a panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru Komisija iesaista 
visas atbilstīgās Eiropas iestādes un 
organizācijas (ENISA, EDAU un saskaņā 
ar 29. pantu izveidoto Datu aizsardzības 
darba grupu), kā arī visas attiecīgās 
ieinteresētās puses, lai jo īpaši būtu 
informēta par labākajiem pieejamajiem 
risinājumiem gan tehniskajā, gan 
ekonomiskajā ziņā, kuri būtu piemēroti 
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šīs direktīvas izpildes uzlabošanai. 

Or. en

Grozījums Nr. 31
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Šajā direktīvā „informācija par datu 
plūsmu” nav tikai dati, kurus apstrādā 
pārsūtīšanai sakaru tīklā vai rēķinu 
izstrādāšanai par tiem, bet arī personas 
dati Direktīvas 95/46/EK 2. panta nozīmē, 
ja šie attiecīgie dati — vieni paši vai 
saistībā ar citiem legāli pieejamiem 
datiem, attiecas uz personu, kuru tieši var 
identificēt fiziska vai juridiska persona, 
kas apstrādā datus.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Kathalijne Maria Buitenweg

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Šajā direktīvā „informācija par datu 
plūsmu” nav vienīgi dati, kurus apstrādā 
pārsūtīšanai sakaru tīklā vai rēķinu 
izstrādāšanai par tiem, bet arī personas 
dati, ja šie attiecīgie dati — vieni paši vai 
saistībā ar citiem datiem, attiecas uz 
personu, kuru tieši vai netieši var 
identificēt personas datu apstrādātājs.

Or. en
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Pamatojums

Definīcijai „informācija par datu plūsmu” ir jābūt atbilstīgai Direktīvai 95/46/EK, kurā 
„personas dati” ir informācija attiecībā uz „tieši" vai „netieši" identificējamu personu.

Grozījums Nr. 33
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ja uz drošības pārkāpumiem, kā 
rezultātā atsevišķu abonentu personas dati 
ir zuduši vai kompromitēti, nereaģē 
pienācīgi un savlaicīgi, tie var radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltošanu. Tāpēc abonentus, ko skāruši 
šādi starpgadījumi saistībā ar drošību, bez 
kavēšanās jābrīdina un jāinformē, lai tie 
varētu veikt nepieciešamos piesardzības 
pasākumus. Paziņojumā jāiekļauj 
informācija par pasākumiem, kurus 
pakalpojuma sniedzējs veicis, reaģējot uz 
pārkāpumu, un ieteikumi lietotājiem, ko 
skāris pārkāpums.

(29) Ja uz smagiem drošības pārkāpumiem, 
kā rezultātā atsevišķu abonentu personas 
dati ir zuduši vai kompromitēti, nereaģē 
pienācīgi un savlaicīgi, tie var radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltošanu. Tāpēc bez kavēšanās jābrīdina 
valsts pārvaldes iestāde.  Paziņojumā 
jāiekļauj informācija par pasākumiem, 
kurus pakalpojuma sniedzējs veicis, 
reaģējot uz pārkāpumu, un ieteikumi 
lietotājiem, ko skāris pārkāpums. 

Kompetentā iestāde apsver un nosaka 
pārkāpuma smagumu. Ja kompetentā 
iestāde uzskata, ka pārkāpums ir smags, 
tā prasa publiski pieejamu elektronisko 
sakaru pakalpojumu sniedzējam un 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzējam atbilstīgi bez pamatotas 
kavēšanās informēt attiecīgās personas, 
kuras skar šis pārkāpums.

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Kathalijne Maria Buitenweg

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ja uz drošības pārkāpumiem, kā 
rezultātā atsevišķu abonentu personas dati 
ir zuduši vai kompromitēti, nereaģē 
pienācīgi un savlaicīgi, tie var radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltošanu. Tāpēc abonentus, ko skāruši šādi 
starpgadījumi saistībā ar drošību, bez
kavēšanās jābrīdina un jāinformē, lai tie 
varētu veikt nepieciešamos piesardzības 
pasākumus. Paziņojumā jāiekļauj 
informācija par pasākumiem, kurus 
pakalpojuma sniedzējs veicis, reaģējot uz 
pārkāpumu, un ieteikumi lietotājiem, ko 
skāris pārkāpums.

(29) Ja uz drošības pārkāpumiem, kā 
rezultātā atsevišķu abonentu personas dati 
ir zuduši vai kompromitēti, nereaģē 
pienācīgi un savlaicīgi, tie var radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltošanu. Tāpēc abonenti, ko skāruši šādi 
starpgadījumi saistībā ar drošību, kā arī 
valsts pārvaldes iestāde bez kavēšanās 
jāinformē. Paziņojumā jāiekļauj 
informācija par pasākumiem, kurus 
pakalpojuma sniedzējs veicis, reaģējot uz 
pārkāpumu, un ieteikumi lietotājiem, ko 
skāris pārkāpums. Valsts pārvaldes 
iestādei jāapsver un jānosaka pārkāpuma 
smagums, un attiecīgā gadījumā jāprasa 
pakalpojuma sniedzējam bez kavēšanās 
informēt abonentus, kurus tieši skāris šis 
pārkāpums.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Bill Newton Dunn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Šīs direktīvas 15. panta 1. punkts 
jāsaprot tādējādi, ka personas datu 
izpaušana Direktīvas 2004/48/EK 
kontekstā neskar šo direktīvu vai 
Direktīvu 1995/46/EK, kur tā attiecas uz 
pamatotiem, t. i., pienācīgi dibinātiem 
gadījumiem un pēc samērīga 
pieprasījuma saskaņā ar dalībvalstīs 
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noteikto kārtību, kas nodrošina, ka tiek 
ievērota datu aizsardzība.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 8. pants attiecas uz 
informācijas izpaušanu, kas var ietvert datus, kuri tiek aizsargāti saskaņā ar Direktīvu 
2002/58/EK un/vai Direktīvu 1995/46/EK. Ievērojot šīs direktīvas 15. panta 1. punktu un 
Direktīvas 1995/46/EK 13. panta 1. punkta g) apakšpunktu, ir skaidrs, ka šāda datu 
izpaušana var notikt citu personu tiesību un brīvību aizsardzībai. Paturot prātā neseno tiesas 
praksi, šķiet atbilstīgi precizēt ES līmenī attiecības starp īpašiem datu izpaušanas 
noteikumiem Direktīvas 2004/48/EK 8. pantā un šīs direktīvas noteikumiem un tādējādi 
palielināt juridisko noteiktību attiecībā uz visām pusēm. 

Grozījums Nr. 36
Patrick Gaubert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Īstenojot šīs direktīvas 
transponēšanas pasākumus, dalībvalstu 
iestādēm un tiesām ir ne tikai jāinterpretē 
savas valsts tiesības ar šo direktīvu 
saskanīgā veidā, bet arī jānodrošina, lai 
tās nebūtu pamatotas ar tādu šīs 
direktīvas interpretāciju, kas ir pretrunā 
ar pamattiesībām vai citiem Kopienu 
tiesību vispārējiem principiem — tādiem 
kā proporcionalitātes princips.

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā ņemts vērā Eiropas Kopienu Tiesas 2008. gada 29. janvāra spriedums lietā 
„Promusicae/Telefónica”, kurā no jauna apstiprina, ka dalībvalstīm, īstenojot šo direktīvu, ir 
jāpiemēro interpretācija, kas nav pretrunā ar citām pamattiesībām vai vispārējiem tiesību 
principiem. Ar to nodrošina citu personu tiesību un brīvību aizsardzību.
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Grozījums Nr. 37
Jean-Marie Cavada

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Īstenojot šīs direktīvas 
transponēšanas pasākumus, dalībvalstu 
iestādēm un tiesām ir ne tikai jāinterpretē 
savas valsts tiesības ar šo direktīvu 
saskanīgā veidā, bet arī jānodrošina, lai 
tās nebūtu pamatotas ar tādu šīs 
direktīvas interpretāciju, kas ir pretrunā 
ar pamattiesībām vai citiem Kopienas 
tiesību vispārējiem principiem — tādiem 
kā proporcionalitātes princips.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums pamatojas uz formulējumu Eiropas Kopienu Tiesas 2008. gada 29. janvāra 
spriedumā lietā „Promusicae/Telefónica”. Nolēmumā Tiesa atkārtoti apstiprina, ka 
dalībvalstīm, īstenojot šo direktīvu, ir jāpiemēro interpretācija, kas nav pretrunā ar citām 
pamattiesībām vai Kopienas tiesību vispārējiem principiem.

Grozījums Nr. 38
Jean Lambert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Īstenojot šīs direktīvas 
transponēšanas pasākumus, dalībvalstu 
iestādēm ir ne tikai jāinterpretē savas 
valsts tiesības ar šo direktīvu saskanīgā 
veidā, bet arī jānodrošina, lai tās nebūtu 
pamatotas ar tādu šīs direktīvas 
interpretāciju, kas būtu pretrunā ar 
pamattiesībām vai citiem Kopienu tiesību 
vispārējiem principiem — tādiem kā 
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proporcionalitātes princips.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Michael Cashman

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Īstenojot šīs direktīvas 
transponēšanas pasākumus, dalībvalstu 
iestādēm un tiesām ir ne tikai jāinterpretē 
savas valsts tiesības ar šo direktīvu 
saskanīgā veidā, bet arī jānodrošina, lai 
tās nebūtu pamatotas ar tādu šīs 
direktīvas interpretāciju, kas būtu 
pretrunā pamattiesībām vai ar citiem 
Kopienu tiesību vispārējiem principiem —
tādiem kā proporcionalitātes princips.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā iekļauts nesenā EKT nolēmuma formulējums „Promusicae/Telefónica” lietā 
(2008. gada 29. janvāris ). Ar šo Tiesas nolēmumu no jauna apstiprina, ka, īstenojot šo 
direktīvu, dalībvalstīm ir jānodrošina, ka tās piemēro interpretāciju, kas nav pretrunā ar 
pamattiesībām vai citiem Kopienu tiesību vispārējiem principiem.

Grozījums Nr. 40
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) EEST iestāde var palīdzēt paaugstināt 
personas datu un privātās dzīves 
aizsardzības līmeni Kopienā, cita starpā, 
daloties ar pieredzi un konsultējot, veicinot 

(33) Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūra (ENISA) kopā ar 
elektronisko sakaru valsts pārvaldes 
iestādēm var palīdzēt paaugstināt personas 
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riska pārvaldības paraugprakses apmaiņu 
un izstrādājot kopējas metodes riska 
pārvaldībai. Tai jo īpaši jāveicina 
piemērotu tehnisko un organizatorisko 
drošības pasākumu saskaņošana.

datu un privātās dzīves aizsardzības līmeni 
Kopienā, cita starpā, daloties pieredzē un 
konsultējot, pieņemot tīklu drošības 
standartus attiecībā uz elektroniskajiem 
sakariem un datiem un veicinot riska 
pārvaldības paraugprakses apmaiņu, un 
izstrādājot kopējas metodes riska 
pārvaldībai. Tai jo īpaši jāveicina 
piemērotu tehnisko un organizatorisko 
drošības pasākumu saskaņošana.

Or. ro

Pamatojums

Ir jāstiprina ENISA un elektronisko sakaru pakalpojumu regulējošo valsts pārvaldes iestāžu 
loma. 

Grozījums Nr. 41
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Recital 33

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) EEST iestāde var palīdzēt paaugstināt 
personas datu un privātās dzīves 
aizsardzības līmeni Kopienā, cita starpā, 
daloties ar pieredzi un konsultējot, veicinot 
riska pārvaldības paraugprakses apmaiņu 
un izstrādājot kopējas metodes riska 
pārvaldībai. Tai jo īpaši jāveicina 
piemērotu tehnisko un organizatorisko 
drošības pasākumu saskaņošana.

(33) EEST iestāde var palīdzēt paaugstināt 
personas datu un privātās dzīves 
aizsardzības līmeni Kopienā, cita starpā, 
daloties pieredzē un konsultējot, veicinot 
riska pārvaldības paraugprakses apmaiņu 
un izstrādājot kopējas metodes riska 
pārvaldībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Bill Newton Dunn

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tā kā galiekārtas ir vājākais tīkla posms, tām jābūt labi aizsargātām. Tiešajiem lietotājiem ir 
jāapzinās apdraudējums, kuram viņi ir pakļauti internetā, lejuplādējot un izmantojot 
programmatūru vai datu nesējus.
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Grozījums Nr. 43
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējiem jāveic būtiski ieguldījumi, lai 
apkarotu nelūgtus komerciālus 
paziņojumus (surogātpastu). Tiem arī labāk 
nekā lietotājiem ir pieejamas zināšanas un 
resursi, kas nepieciešami surogātpasta 
izplatītāju atklāšanai un apzināšanai. Tāpēc 
e-pasta pakalpojumu sniedzējiem un citu 
pakalpojumu sniedzējiem jābūt iespējai 
uzsākt tiesisku darbību pret surogātpasta 
izplatītājiem un tādējādi aizstāvēt klientu 
intereses, kā arī savas likumiskās 
uzņēmējdarbības intereses.

(35) Elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējiem jāveic būtiski ieguldījumi, lai 
apkarotu nelūgtus komerciālus 
paziņojumus (surogātpastu). Tiem arī labāk 
nekā lietotājiem ir pieejamas zināšanas un 
resursi, kas nepieciešami surogātpasta 
izplatītāju atklāšanai un apzināšanai. Tāpēc 
e-pasta pakalpojumu sniedzējiem un citu 
pakalpojumu sniedzējiem jābūt iespējai 
uzsākt tiesisku darbību pret surogātpasta 
izplatītājiem par šādiem pārkāpumiem un 
tādējādi aizstāvēt klientu intereses, kā arī 
savas likumiskās uzņēmējdarbības 
intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Ja apstrādā atrašanās vietas datus, 
kas nav informācija par datu plūsmu, 
šādus datus var apstrādāt vienīgi tad, ja 
tos izveido kā anonīmus vai ja ir saņemta 
lietotāju vai abonentu piekrišana. Ir 
jāsniedz šīm personām skaidra un 
visaptveroša informācija par iespēju 
jebkurā laikā atsaukt viņu piekrišanu 
informācijas par datu plūsmu apstrādei. 

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Ja apstrādā atrašanās vietas datus, 
kas nav informācija par datu plūsmu, 
šādus datus drīkst apstrādāt vienīgi tad, ja 
tos izveido kā anonīmus vai ja iepriekš ir 
saņemta lietotāju vai abonentu 
piekrišana. Šīm personām sniedz skaidru 
un visaptverošu informācija par iespēju 
jebkurā laikā atsaukt viņu piekrišanu 
informācijas par datu plūsmu apstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(–1) 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
1.  Šajā direktīvā nodrošināta to 
dalībvalstu noteikumu saskaņošana, ar 
kuriem jānodrošina pamattiesību un 
pamatbrīvību līdzvērtīgs aizsardzības 
līmenis, un jo īpaši attiecībā uz tiesībām 
uz privāto dzīvi, kā arī tiesībām uz 
konfidencialitāti un informācijas 
tehnoloģiju sistēmu drošību saistībā ar 
personu datu apstrādi elektronisko 
komunikāciju nozarē, kā arī jānodrošina 
šo datu un elektronisko sakaru iekārtu 
un pakalpojumu brīva aprite Kopienā.

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Kathalijne Maria Buitenweg

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants  – -1.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1.b) Direktīvas 2. panta b. punktu aizstāj 
ar šādu:
b) „informācija par datu plūsmu” ir 
jebkuri dati, kas apstrādāti ar nolūku 
pārsūtīt komunikāciju elektronisko 
sakaru tīklā vai ar nolūku sagatavot 
rēķinu. Informācija par datu plūsmu šā 
panta nozīmē ir arī personu dati 
Direktīvas 95/46/EK nozīmē, ja attiecīgie 
dati — vieni paši vai saistībā ar citiem 
datiem, attiecas uz personu, kuru tieši vai 
netieši var identificēt personas datu 
apstrādātājs. 

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK IP adrese ir personas dati, tāpēc ka pēc IP adreses ir 
iespējams netieši identificēt personu.

Grozījums Nr. 48
Ioannis Varvitsiotis, Georgios Papastamkos

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – -1.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1.b) Direktīvas 2. panta b. punktu aizstāj 
ar šādu:
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b) „informācija par datu plūsmu” ir 
jebkuri dati, kas apstrādāti ar nolūku 
pārsūtīt komunikāciju elektronisko 
sakaru tīklā vai ar nolūku sagatavot 
rēķinu. Informācija par datu plūsmu šā 
panta nozīmē ir arī personas dati 
Direktīvas 95/46/EK 2. panta darbības 
jomā tikai tad, ja attiecīgie dati ir saistīti 
ar personu, kuru tieši var identificēt 
fiziska vai juridiska persona, kas apstrādā 
personu datus, izmantojot pamatotus 
līdzekļus.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams precizēt, kādos gadījumos informāciju par datu plūsmu ir jāuzskata par 
personas datiem.

Grozījums Nr. 49
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – -1.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1.b) Direktīvas 2. panta b. punktu aizstāj 
ar šādu:
b) „informācija par datu plūsmu” ir 
jebkuri dati, kas apstrādāti ar nolūku 
pārsūtīt komunikāciju elektronisko 
komunikāciju tīklā vai ar nolūku 
sagatavot rēķinu. Informācija par datu 
plūsmu šā panta nozīmē ir arī personas 
dati Direktīvas 95/46/EK nozīmē, ja 
attiecīgie dati — vieni paši vai saistībā ar 
citiem legāli pieejamiem datiem, attiecas 
uz personu, kuru tieši vai netieši var 
identificēt fiziska vai juridiska persona, 
kura apstrādā personas datus.
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Or. en

Grozījums Nr. 50
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – -1.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
2. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1.c) Direktīvas 2. panta d. punktu aizstāj 
ar šādu:
d) „komunikācija” ir jebkāda 
informācija, ar kuru apmainās vai kuru 
pārsūta starp noteiktu skaitu personu, 
izmantojot publiski pieejamu 
elektronisko sakaru pakalpojumu. Tajā 
neiekļauj informāciju, kas, izmantojot 
elektronisko sakaru tīklu, pārsūtīta 
sabiedrībai kā apraides pakalpojuma 
daļa, vai kādu citu informāciju sabiedrībai, 
izņemot līdz līmenim, kad informāciju 
var attiecināt uz identificējamu
abonentu vai lietotāju, kas saņem šo 
informāciju;

Or. fr

Pamatojums

Informācija, ko pakalpojumu sniedzēji pārsūta sabiedrībai, piemēram, jauni tiešsaistes 
pakalpojumi (tostarp straumēšana, tīmekļapraide, vienlaicība raidīšana un interaktīvie 
pakalpojumi) nav jāuzskata par konfidenciāliem, jo tā tiek pārsūtīta sabiedrībai.  Tāpēc tā ir 
jāizslēdz no „komunikācijas” darbības jomas.
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Grozījums Nr. 51
Bill Newton Dunn

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – -1.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
2. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1.c) Direktīvas 2. panta d. punktu aizstāj 
ar šādu:
d) „komunikācija” ir jebkāda 
informācija, ar kuru apmainās vai kuru 
pārsūta starp noteiktu skaitu personu, 
izmantojot publiski pieejamu 
elektronisko sakaru pakalpojumu. Tajā 
neiekļauj informāciju, kas, izmantojot 
elektronisko sakaru tīklu, tostarp apraidi, 
pārsūtīta sabiedrībai kā jebkādas 
komunikācijas daļa, izņemot līdz 
līmenim, kad informāciju var attiecināt 
uz identificējamu abonentu vai lietotāju, 
kas saņem pieprasītu un likumīgi izplatītu
informāciju; 

Or. en

Pamatojums

Direktīvā par privātās dzīves aizsardzību (2002. g.) apraide netika iekļauta „elektroniskās 
komunikācijas” jēdzienā. Šā grozījuma nolūks ir aktualizēt un uzskicēt „komunikācijas” 
jēdzienu minētās direktīvas kontekstā, t .i., ņemot vērā tiešsaistes jomas jauno pakalpojumu 
(piemēram, tīmekļapraides un citu līdzīgu pakalpojumu veidu) īpatnības. Šis grozījums ir 
atbilstīgs Direktīvai 2007/65/EK. 

Grozījums Nr. 52
Michael Cashman

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – -1.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
2. pants – d punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1.c) Direktīvas 2. panta d. punktu aizstāj 
ar šādu:
d) „komunikācija” ir jebkāda 
informācija, ar kuru apmainās vai kuru 
pārsūta starp noteiktu skaitu personu, 
izmantojot publiski pieejamu 
elektronisko sakaru pakalpojumu. Tajā 
neiekļauj informāciju, kas, izmantojot 
elektronisko sakaru tīklu, tostarp apraidi, 
pārsūtīta sabiedrībai kā jebkādas 
komunikācijas daļa, izņemot līdz 
līmenim, kad informāciju var attiecināt 
uz identificējamu abonentu vai lietotāju, 
kas saņem pieprasītu un likumīgi izplatītu
informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Neierobežojot Direktīvas 95/46/EK 
un Direktīvas 2006/24/EK noteikumus, 
paredz tādus pasākumus kā

- atbilstīgi tehniski un organizatoriski 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka personu 
datiem var piekļūt tikai pilnvaroti 
darbinieki, un lai aizsargātu personu 
datus, kuri tiek uzglabāti vai pārsūtīti, 
gadījumos, kad tie tiek nejauši vai 
nelikumīgi iznīcināti, nejauši zaudēti vai 
izmainīti, kā arī neatļauti vai nelikumīgi 
uzglabāti, apstrādāti, kļuvuši pieejami vai 
izpausti;
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- atbilstīgi tehniski un organizatoriski 
pasākumi, lai aizsargātu tīklu un 
pakalpojumus no nejaušas, nelikumīgas 
vai neatļautas lietošanas, no iejaukšanās 
to darbībā vai to darbības vai pieejamības 
traucējumiem;

- drošības politika saistībā ar personu 
datu apstrādi;
- paredzamu vājo vietu identificēšanas un 
saprātīgas novērtēšanas izstrāde sistēmās, 
ko uztur elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzējs, un kurā paredz 
regulāru uzraudzību aizsardzībā pret 
drošības pārkāpumiem;
- preventīvu, koriģējošu un problēmu 
mazinošu pasākumu izstrāde attiecībā uz 
vājajām vietām, kuras atklātas trešajā 
ievilkumā aprakstītajā procesā un 
preventīvu, koriģējošu un problēmu 
mazinošu pasākumu izstrāde attiecībā uz 
tādiem starpgadījumiem saistībā ar 
drošību, kuri varētu izraisīt drošības 
pārkāpumu.

Or. en

Grozījums 54
Kathalijne Maria Buitenweg

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja noticis drošības pārkāpums, kā 
rezultātā nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, 
zaudēti, izmainīti, neatļauti izpausti vai 
kļuvuši pieejami personas dati, kas 
pārraidīti, uzglabāti vai citādi apstrādāti 
saistībā ar publiski pieejamu komunikāciju
pakalpojumu sniegšanu Kopienā, tad 
publiski pieejamu elektronisko 

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

pakalpojumu sniedzējs un jebkurš cits 
uzņēmums, kurš sniedz pakalpojumus 
patērētājiem internetā un kurš ir personas 
datu apstrādātājs un informācijas 
sabiedrības pakalpojumu sniedzējs bez 
nepamatotas kavēšanās par šādu 
pārkāpumu paziņo attiecīgajam lietotājam 
un valsts pārvaldes iestādei. Paziņojumā 
valsts pārvaldes iestādei jāizklāsta vismaz 
pārkāpuma būtība un ieteicamie pasākumi 
tā iespējamās negatīvās ietekmes 
mazināšanai. Paziņojumā valsts pārvaldes 
iestādei papildus jāizklāsta pārkāpuma 
sekas un pakalpojumu sniedzēja veiktie 
pasākumi saistībā ar pārkāpumu.

Or. en

Pamatojums

Elektronisko sakaru pakalpojuma lietotājam nav obligāti jābūt šā noteiktā pakalpojuma 
abonentam, piemēram, esot saziņā ar abonentu. Šā panta noteikumiem jāatiecas arī uz 
bijušajiem abonentiem. Tāpēc piemērotāks vārds ir „lietotājs”.

Grozījums Nr. 55
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja noticis drošības pārkāpums, kā 
rezultātā nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, 
zaudēti, izmainīti, neatļauti izpausti vai 
kļuvuši pieejami personas dati, kas 
pārraidīti, uzglabāti vai citādi apstrādāti 
saistībā ar publiski pieejamu komunikāciju
pakalpojumu sniegšanu Kopienā, tad 
publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējs bez 
nepamatotas kavēšanās par šādu 
pārkāpumu paziņo attiecīgajam 

3. Ja noticis drošības pārkāpums, kā 
rezultātā nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, 
zaudēti, izmainīti, neatļauti izpausti vai 
kļuvuši pieejami personas dati, kas 
pārraidīti, uzglabāti vai citādi apstrādāti 
saistībā ar publiski pieejamu sakaru
pakalpojumu sniegšanu Kopienā, un kurš, 
iespējams, izraisīs kaitējumu lietotājiem, 
tad publiski pieejamu elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzējs, kā arī jebkurš cits 
uzņēmums, kurš darbojas internetā un 
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abonentam un valsts pārvaldes iestādei. 
Paziņojumā abonentam jāizklāsta vismaz 
pārkāpuma būtība un ieteicamie pasākumi 
tā iespējamās negatīvās ietekmes 
mazināšanai. Paziņojumā valsts pārvaldes
iestādei bez tam jāizklāsta pārkāpuma 
sekas un pakalpojumu sniedzēja veiktie 
pasākumi saistībā ar pārkāpumu.

sniedz pakalpojumus patērētājiem un kurš 
ir personas datu apstrādātājs un 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzējs, bez nepamatotas kavēšanās par 
šādu pārkāpumu paziņo valsts pārvaldes 
iestādei vai kompetentajai iestādei 
saskaņā ar dalībvalsts attiecīgo tiesību 
aktu. Paziņojumā kompetentajai iestādei
jāizklāsta vismaz pārkāpuma būtība un 
ieteicamie pasākumi tā iespējamās 
negatīvās ietekmes mazināšanai. 
Paziņojumā kompetentajai iestādei 
papildus jāizklāsta pārkāpuma sekas un 
pakalpojumu sniedzēja veiktie pasākumi 
saistībā ar pārkāpumu.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Stavros Lambrinidis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja noticis drošības pārkāpums, kā 
rezultātā nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, 
zaudēti, izmainīti, neatļauti izpausti vai 
kļuvuši pieejami personas dati, kas 
pārraidīti, uzglabāti vai citādi apstrādāti 
saistībā ar publiski pieejamu sakaru
pakalpojumu un informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniegšanu Kopienā, tad 
pakalpojumu sniedzējs bez nepamatotas 
kavēšanās par šādu pārkāpumu paziņo 
visām personām, kuras tas ietekmējis, un 
valsts pārvaldes iestādei. Paziņojumā 
abonentam jāizklāsta vismaz pārkāpuma 
būtība un ieteicamie pasākumi tā 
iespējamās negatīvās ietekmes 
mazināšanai. Paziņojumā valsts pārvaldes 
iestādei papildus jāizklāsta pārkāpuma 
sekas un pakalpojumu sniedzēja veiktie 
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pasākumi saistībā ar pārkāpumu. pasākumi saistībā ar pārkāpumu. Valsts 
pārvaldes iestādēm regulāri jāveic 
statistikas analīzes, izmantojot datus pa 
atsevišķiem uzņēmumiem un nozari 
kopumā, par to pārkāpumu, kas attiecas 
uz personu datiem, veidiem un biežumu, 
kā arī par šādu pārkāpumu nelabvēlīgo 
seku mazināšanas ātrumu un efektivitāti. 
Valsts pārvaldes iestādēm arī jāuzrauga, 
vai uzņēmumi ir godprātīgi izpildījuši 
pienākumu par paziņošanu saskaņā ar šo 
pantu un vajadzības gadījumā saistībā ar 
pārkāpumu piemērojuši atbilstīgas 
sankcijas, tostarp publiskošanu. 

Or. en

Pamatojums

Prasība par paziņošanu ir jāievēro attiecībā uz visām personām, kuras ietekmējis drošības 
pārkāpums un kuru dati tikuši ievērojami kompromitēti, ne tikai attiecībā uz „abonentiem”. 
Turklāt nepieciešams turpmāk precizēt valsts pārvaldes iestādes lomu, lai nodrošinātu 
paredzēto pasākumu sekmīgu īstenošanu.

Grozījums Nr. 57
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja noticis drošības pārkāpums, kā 
rezultātā nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, 
zaudēti, izmainīti, neatļauti izpausti vai 
kļuvuši pieejami personas dati, kas 
pārraidīti, uzglabāti vai citādi apstrādāti 
saistībā ar publiski pieejamu komunikāciju
pakalpojumu sniegšanu Kopienā, tad 
publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējs bez 
nepamatotas kavēšanās par šādu 
pārkāpumu paziņo attiecīgajam 

3. Ja noticis smags drošības pārkāpums, kā 
rezultātā nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, 
zaudēti, izmainīti, neatļauti izpausti vai 
kļuvuši pieejami personas dati, kas 
pārraidīti, uzglabāti vai citādi apstrādāti
saistībā ar publiski pieejamu sakaru
pakalpojumu sniegšanu Kopienā, un 
tādējādi ir nopietns apdraudējums, ka var 
tikt radīts kaitējums lietotājiem, tad 
publiski pieejamu elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzējs bez nepamatotas 
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abonentam un valsts pārvaldes iestādei. 
Paziņojumā abonentam jāizklāsta vismaz 
pārkāpuma būtība un ieteicamie pasākumi 
tā iespējamās negatīvās ietekmes 
mazināšanai. Paziņojumā valsts pārvaldes
iestādei bez tam jāizklāsta pārkāpuma 
sekas un pakalpojumu sniedzēja veiktie 
pasākumi saistībā ar pārkāpumu.

kavēšanās par šādu pārkāpumu paziņo 
kompetentajai iestādei. Paziņojumā valsts 
pārvaldes iestādei jāizklāsta vismaz 
pārkāpuma būtība un ieteicamie pasākumi 
tā iespējamās negatīvās ietekmes 
mazināšanai. Paziņojumā kompetentajai
iestādei papildus jāizklāsta pārkāpuma 
sekas un pakalpojumu sniedzēja veiktie 
pasākumi saistībā ar pārkāpumu.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kompetentā iestāde apsver un nosaka 
pārkāpuma smagumu. Ja kompetentā 
iestāde uzskata, ka pārkāpums ir smags, 
tā prasa publiski pieejamu elektronisko 
sakaru pakalpojumu sniedzējam un 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzējam atbilstīgi bez pamatotas 
kavēšanās par pārkāpumu informēt 
personas, kuras skar šis pārkāpums. 
Paziņojumā jāietver 3. punktā minētie 
elementi.

Paziņošanu par smagu pārkāpumu var 
atlikt gadījumos, ja šī paziņošana var 
kaitēt kriminālizmeklēšanas gaitai saistībā 
ar smago pārkāpumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Pārkāpumu neuzskata par smagu un 
publiski pieejamo elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzēju un informācijas 
sabiedrības pakalpojumu sniedzēju 
atbrīvo no prasības brīdināt vai sniegt 
paziņojumu attiecīgajām personām, ja tas 
var pierādīt, ka nav pamatota riska 
personas datiem, ko skāris pārkāpums, jo 
ir veikti atbilstīgi tehnoloģiski 
aizsardzības pasākumi, tostarp, bet ne 
tikai, izmantotas piemērotas šifrēšanas 
tehnoloģijas.

Tehnoloģiskie aizsardzības pasākumi 
gadījumos, ja uzglabātie vai nosūtītie 
personu dati tiek nejauši vai nelikumīgi 
zaudēti, izmainīti, neatļauti izpausti vai 
kļuvuši pieejami, padarītu šos datus vai 
nu nesaprotamus trešām personām, vai, ja 
nejauši vai nelikumīgi traucēti 
tehnoloģiskie aizsardzības pasākumi, 
nodotu pieejamos personu datus publiski 
pieejamo elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzējam un informācijas 
sabiedrības pakalpojumu sniedzējam.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/58/EK
4. pants – 3.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.c) Publisko elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzēji un informācijas 
sabiedrības specifisko pakalpojumu 
sniedzēji veic tehniskus pasākumus, lai 
samazinātu to personas datu 
neaizsargātību, kurus tie uzglabā vai 
apstrādā, kā arī no apdraudējuma, ka 
šiem datiem varētu piekļūt, tie varētu tikt 
neatļauti izpausti vai izmainīti, vai nejauši 
vai nelikumīgi zaudēti. Attiecībā uz 
informācijas sabiedrības  specifisko 
pakalpojumu, jo īpaši elektroniskās 
pārvaldes pakalpojumu, sniedzējiem šādos 
tehniskos pasākumos bez ierobežojuma 
var iekļaut atbilstīgas datu šifrēšanas 
tehnoloģijas. 

Or. ro

Pamatojums

Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu 
personаs datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 61
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.d) Publisko elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzējus un informācijas 
sabiedrības specifisku pakalpojumu 
sniedzējus atbrīvo no pienākuma paziņot 
abonentiem, ja var pierādīt, ka pārsūtītie, 
uzglabātie vai apstrādātie personu dati, 
kurus skar drošības pārkāpumi, ir 
aizsargāti, izmantojot pienācīgus 
tehnoloģiskus piesardzības pasākumus, tā, 
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ka šie dati kļūst neizlasāmi gadījumos, 
kad tie kļuvuši neatļauti pieejami vai 
nejauši vai nelikumīgi izmainīti vai 
zaudēti, bet tos var atgūt, ja tie kļūst 
pieejami. Abonentiem paziņo tikai tādos 
gadījumos, ja pazaudēto vai negodīgi 
iegūto datu izmantošana varētu izraisīt 
būtisku finansiālu zaudējumu vai sociālu 
kaitējumu.

Or. ro

Pamatojums

Šāda veida paziņošana vajadzīga tikai tādos gadījumos, ja drošības pārkāpums varētu izraisīt 
ievērojamus zaudējumus, neatļautu datu izpaušanu vai neatļautu piekļuvi šādiem datiem un ja 
zaudētu datu negodīga izmantošana varētu nopietni kaitēt attiecīgajām personām.

Grozījums Nr. 62
Bill Newton Dunn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Lai nodrošinātu 1., 2. un 3.a–c punktā
minēto pasākumu īstenošanas konsekvenci, 
Komisijai pēc apspriešanās ar Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāju un ENISA
ir jāierosina tehniski īstenošanas 
pasākumi, cita starpā 1.a punktā minētie 
pasākumi, kā arī pasākumi attiecībā uz
3.a un 3.b punktā minēto informēšanas un 
paziņošanas prasību piemērošanas 
apstākļiem, veidu un kārtību.

Or. en
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Grozījums Nr. 63
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Lai nodrošinātu 1., 2. un 3. punktā 
minēto pasākumu īstenošanas konsekvenci, 
Komisija, apspriedusies ar elektronisko 
sakaru valsts pārvaldes iestādēm un 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, var 
pieņemt drošības standartus personu datu 
aizsardzībai un vienlaikus arī tehniskus 
īstenošanas pasākumus, cita starpā attiecībā 
uz šajā pantā minēto informēšanas un 
paziņošanas prasību piemērošanas 
apstākļiem, veidu un kārtību. 

Or. ro

Pamatojums

Ir jāpaaugstina, nevis jāpazemina, valsts pārvaldes iestāžu loma.

Grozījums Nr. 64
Stavros Lambrinidis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Lai nodrošinātu 1., 2. un 3. punktā 
minēto pasākumu īstenošanas konsekvenci, 
Komisijai pēc apspriešanās ar ENISA,
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un 
saskaņā ar 29. pantu izveidoto darba 
grupu jāpieņem tehniski īstenošanas 
pasākumi, cita starpā attiecībā uz šajā 
pantā minēto informēšanas un paziņošanas 
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informēšanas un paziņošanas prasību 
piemērošanas apstākļiem, veidu un kārtību.

prasību piemērošanas apstākļiem, veidu un 
kārtību. Komisija iesaista visas 
ieinteresētās puses, jo īpaši, lai būtu 
informēta par labākajiem pieejamajiem 
risinājumiem — gan tehniskajā, gan 
ekonomiskajā ziņā —, kuri būtu piemēroti 
direktīvas ieviešanas uzlabošanā.

Or. en

Pamatojums

Ir jāapspriežas arī ar darba grupu, kas izveidota saskaņā ar 29. pantu, jo jebkuri ieviešamie 
pasākumi tieši ietekmēs informāciju, ko sniedz attiecīgajām personām. Jāapspriežas arī ar 
ražotājiem.

Grozījums Nr. 65
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Elektronisko sakaru valsts pārvaldes 
iestādes ik pēc sešiem mēnešiem iesniedz 
Komisijai kopsavilkuma ziņojumu par 
saņemtajiem paziņojumiem attiecībā uz 
datu apstrādes un elektronisko sakaru 
tīklu drošību, kā arī par ierosinātajiem 
pasākumiem uzlabojumu veikšanai. 
Pamatojoties uz šo informāciju, Komisija 
katru gadu Eiropas Parlamentam iesniedz 
ziņojumu, kuram pievieno pasākumu 
priekšlikumus, lai uzlabotu elektronisko 
sakaru tīklu un informācijas sabiedrības 
specifisku pakalpojumu drošību.

Or. ro

Pamatojums

Ievērojot straujās pārmaiņas elektronisko sakaru jomā, jāveic pasākumi, lai uzlabotu sakaru 
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tīklu drošību, kā arī informācijas sabiedrības pakalpojumu drošību, un tie jāveic pietiekami 
regulāri, lai pakalpojumu sniedzējiem dotu iespēju īstenot pozitīvi iedarbīgu, nevis tikai 
reaģējošu, pieeju.

Grozījums Nr. 66
Michael Cashman

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 4. punkts – -3 daļa (jauna)
Direktīva 2002/58/EK
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-3) Direktīvas 5. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:
1. Dalībvalstis nodrošina, piemērojot 
valsts tiesību aktus, ar publiskā sakaru
tīkla un publiski pieejamu elektronisko 
sakaru pakalpojumu izmantošanu 
saistītās komunikāciju un saistītās 
informācijas par datu plūsmu 
konfidencialitāti. Īpaši tās aizliedz 
komunikāciju un saistītās informācijas 
par datu plūsmu noklausīšanos, 
ierakstīšanu, uzglabāšanu vai cita veida 
aizturēšanu vai pārraudzību personām, 
kas nav lietotāji, bez attiecīgo lietotāju 
piekrišanas, izņemot gadījumus, kad to 
darīt ir ar likumu atļauts saskaņā ar 
15. panta 1. punktu un Direktīvas 
95/46/EK 13. panta 1. punktu. Šis punkts 
neliedz tehnisko uzglabāšanu, kas 
nepieciešama komunikāciju 
pārsūtīšanai, neierobežojot 
konfidencialitātes principu.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā precizēts, ka 15. pants jāapskata 1995. gada direktīvas par personas datu 
aizsardzību 13. panta nozīmē, un tāpēc ietver neseno EKT tiesu praksi (C-275/06).
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Grozījums Nr. 67
Stavros Lambrinidis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka informācijas 
uzglabāšana abonenta vai lietotāja 
termināliekārtā vai piekļuves iegūšana 
šādā iekārtā jau uzglabātai informācijai ir 
atļauta tikai ar nosacījumu, ka attiecīgo 
abonentu vai lietotāju saskaņā ar Direktīvu 
95/46/EK nodrošina ar skaidru un 
visaptverošu informāciju, cita starpā par 
apstrādes nolūku, un piedāvā tiesības liegt 
datu kontrolierim veikt šādu apstrādi. Tas 
neliedz jebkādu tehnisku uzglabāšanu vai 
piekļuvi, kas paredzēta vienīgi, lai veiktu 
vai atvieglotu saziņas pārraidīšanu 
elektronisko komunikāciju tīklā, vai kas 
noteikti nepieciešama, lai sniegtu 
informācijas sabiedrības pakalpojumu, ko 
skaidri pieprasījis abonents vai lietotājs."

3. Dalībvalstis nodrošina, ka informācijas 
uzglabāšana abonenta vai lietotāja 
galiekārtā vai piekļuves iegūšana šādā 
iekārtā jau uzglabātai informācijai vai nu 
tieši, vai netieši un ar jebkāda veida ārējo 
atmiņas nesēju starpniecību ir atļauta 
vienīgi tad, ja attiecīgie abonenti vai 
lietotāji ir iepriekš snieguši piekrišanu un 
ja viņus saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK 
nodrošina ar skaidru un visaptverošu 
informāciju, cita starpā par apstrādes 
nolūku. Tas neliedz jebkādu tehnisku 
uzglabāšanu vai piekļuvi, kas paredzēta 
vienīgi, lai veiktu saziņas pārraidīšanu 
elektronisko sakaru tīklā, vai kas noteikti 
nepieciešama, lai sniegtu informācijas 
sabiedrības pakalpojumu, ko skaidri 
pieprasījis abonents vai lietotājs.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka informācijas 
uzglabāšana abonenta vai lietotāja 
termināliekārtā vai piekļuves iegūšana 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka informācijas 
uzglabāšana abonenta vai lietotāja 
galiekārtā vai piekļuves iegūšana šādā 
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šādā iekārtā jau uzglabātai informācijai ir 
atļauta tikai ar nosacījumu, ka attiecīgo 
abonentu vai lietotāju saskaņā ar Direktīvu 
95/46/EK nodrošina ar skaidru un 
visaptverošu informāciju, cita starpā par 
apstrādes nolūku, un piedāvā tiesības liegt 
datu kontrolierim veikt šādu apstrādi. Tas 
neliedz jebkādu tehnisku uzglabāšanu vai 
piekļuvi, kas paredzēta vienīgi, lai veiktu 
vai atvieglotu saziņas pārraidīšanu 
elektronisko komunikāciju tīklā, vai kas 
noteikti nepieciešama, lai sniegtu 
informācijas sabiedrības pakalpojumu, ko 
skaidri pieprasījis abonents vai lietotājs.

iekārtā jau uzglabātai informācijai vai nu 
tieši, vai netieši ar jebkāda veida ārējo 
atmiņas nesēju starpniecību ir atļauta 
vienīgi tad, ja attiecīgie abonenti vai 
lietotāji ir iepriekš snieguši piekrišanu, —
tā kā attiecīgo pārlūkprogrammu 
iestatījumi paredz iepriekšēju piekrišanu,
un ja viņus saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK 
nodrošina ar skaidru un visaptverošu 
informāciju, cita starpā par apstrādes 
nolūku, un piedāvā tiesības liegt personas 
datu apstrādātājam veikt šādu apstrādi. 
Tas neliedz jebkādu tehnisku uzglabāšanu 
vai piekļuvi, kas paredzēta vienīgi, lai 
veiktu saziņas pārraidīšanu elektronisko 
sakaru tīklā, vai kas noteikti nepieciešama, 
lai sniegtu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu, ko skaidri pieprasījis 
abonents vai lietotājs.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 4.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Direktīvas 6. pantam pievieno šādu 
6.a punktu:
6.a Informāciju par datu plūsmu var 
apstrādāt fiziska vai juridiska persona 
nolūkā īstenot tehniskus pasākumus, lai 
nodrošinātu publisko elektronisko sakaru 
pakalpojuma, publiskā vai privātā 
elektroniskā sakaru tīkla, informācijas 
sabiedrības pakalpojuma vai atbilstīgo 
galiekārtu vai elektronisko sakaru sistēmu 
drošību.   Šāda datu apstrāde ir jāierobežo 
līdz tādai, kas ir noteikti nepieciešama 
minēto drošības pasākumu mērķiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 70
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 4.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b) Direktīvas 9. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:
1. Ja var apstrādāt atrašanās vietas 
datus, kas nav informācija par datu 
plūsmu, attiecībā uz publisko sakaru
tīklu vai publiski pieejamu elektronisko 
sakaru pakalpojumu lietotājiem vai 
abonentiem, šādus datus var apstrādāt 
tikai tad, kad tie ir padarīti anonīmi, vai 
ar lietotāju vai abonentu iepriekšēju 
piekrišanu, līdz tādam līmenim un tik 
ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu 
pievienotās vērtības pakalpojumus. 
Pakalpojuma sniedzējam ir jāinformē 
lietotāji vai abonenti pirms to 
piekrišanas saņemšanas par 
apstrādājamajiem atrašanās vietas datu 
veidiem, ja dati nav informācija par 
datu plūsmu, par apstrādes nolūku un 
ilgumu un par to, vai šos datus pārsūtīs 
trešai personai ar nolūku sniegt 
pievienotās vērtības pakalpojumu. 
Lietotājiem vai abonentiem dod iespēju 
jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu 
atrašanās vietas datu apstrādei, ja dati 
nav informācija par datu plūsmu.
Lietotājiem vai abonentiem sniedz skaidru 
un visaptverošu informāciju par iespēju 
jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu 
informācijas par datu plūsmu apstrādei.

Or. en
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Grozījums Nr. 71
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 4.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.c) Direktīvas 9. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:
1. Ja var apstrādāt atrašanās vietas 
datus, kas nav informācija par datu 
plūsmu, attiecībā uz publisko sakaru 
tīklu vai publiski pieejamu elektronisko 
sakaru pakalpojumu lietotājiem vai 
abonentiem, šādus datus var apstrādāt 
tikai tad, kad tie ir padarīti anonīmi, vai 
ar lietotāju vai abonentu iepriekšēju 
piekrišanu, līdz tādam līmenim un tik 
ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu 
pievienotās vērtības pakalpojumus. 
Pakalpojuma sniedzējam ir jāinformē 
lietotāji vai abonenti pirms to 
piekrišanas saņemšanas par 
apstrādājamajiem atrašanās vietas datu 
veidiem, ja dati nav informācija par 
datu plūsmu, par apstrādes nolūku un 
ilgumu un par to, vai šos datus pārsūtīs 
trešai personai ar nolūku sniegt 
pievienotās vērtības pakalpojumu. 
Lietotājiem vai abonentiem dod iespēju 
jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu 
atrašanās vietas datu apstrādei, ja dati 
nav informācija par datu plūsmu.
Lietotājiem vai abonentiem sniedz skaidru 
un visaptverošu informāciju par iespēju
jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu 
informācijas par datu plūsmu apstrādei.

Or. en



PE406.051v01-00 34/51 AM\728240LV.doc

LV

Grozījums Nr. 72
Carlo Casini, Stefano Zappalà

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 4.d punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.d) Direktīvas 12. panta 2. punktu groza 
šādi:

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka visiem 
elektronisko pakalpojumu un tīklu 
tiešajiem lietotājiem viņu informācija tiek 
iekļauta uzziņu datubāzēs, kā arī līguma 
slēgšanas brīdī un ar regulāriem 
intervāliem pēc tam viņiem tiek 
nepārprotami vaicāts, kādā veidā 
informācijai, kas attiecas uz viņiem, jābūt 
iekļautai šajās datu bāzēs. Tiešajiem 
lietotājiem piedāvā arī iespēju, ka noteikta 
informācija tiek iekļauta datubāzēs, bet 
netiek izpausta uzziņu dienestu 
lietotājiem, un iespēju pārbaudīt, labot 
vai atsaukt šādus datus. Personas datu 
neiekļaušana publiski pieejamā 
abonentu sarakstā, to pārbaude, 
labošana un atsaukšana ir bez maksas.

Or. it

Pamatojums

Directory enquiry services are of crucial importance, particularly to disabled and elderly 
users (as is recognised in the Universal Services Directive). The inclusion of information on 
end-users is, in many cases, made difficult by the fact that operators are unaccustomed to 
seeking consent. This is particularly true of alternative fixed-line network operators and 
mobile network operators. In Member States which have not legislated in this area, end-user 
data – particularly for mobile-network customers – are only very rarely included.

The systems currently used enable data for use in directory assistance services to be included 
in databases without the users of such services having direct access to the data. This enables 
directory enquiry service providers to help people to get in touch with their customers without 
violating anyone's privacy (because the customer data are not made public).
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Grozījums Nr. 73
Bill Newton Dunn

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 4.e punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.e) Direktīvas 12. panta 2. punktu 
aizvieto ar šādu:

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka visiem 
elektronisko tīklu un pakalpojumu 
tiešajiem lietotājiem viņu informācija 
automātiski tiek iekļauta uzziņu 
datubāzēs, kā arī līguma slēgšanas brīdī 
un ar regulāriem intervāliem pēc tam 
viņiem tiek nepārprotami vaicāts, kādā 
veidā informācijai, kas attiecas uz viņiem, 
jābūt iekļautai šādās uzziņu datubāzēs. 
Tiešajiem lietotājiem piedāvā arī iespēju, 
ka noteikta informācija tiek iekļauta 
datubāzē, bet netiek izpausta uzziņu 
dienestu lietotājiem. Abonentiem ir 
iespēja noteikt, vai to personas dati 
iekļaujami abonentu sarakstā, un ja tā, 
tad kādi dati līdz līmenim, kad šādi dati 
ir atbilstoši sarakstam, kā noteicis 
saraksta pakalpojumu sniedzējs, un 
pārbaudīt, labot vai atsaukt šādus datus. 
Personas datu neiekļaušana publiski 
pieejamā abonentu sarakstā, to 
pārbaude, labošana un atsaukšana ir bez 
maksas. Daudzos gadījumos 
informācijas par tiešajiem lietotājiem 
ievietošanu uzziņu datubāzēs ierobežo 
neefektīvās metodes, ar kādām operatori 
vāc lietotāju piekrišanu. 

Or. en



PE406.051v01-00 36/51 AM\728240LV.doc

LV

Pamatojums

Daudzos gadījumos informācijas par tiešajiem lietotājiem ievietošanu uzziņu datubāzēs 
ierobežo neefektīvās metodes, ar kādām operatori vāc lietotāju piekrišanu. 

Grozījums Nr. 74
Stavros Lambrinidis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – - 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-5.a) Direktīvas 13. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu:
1. Automātisku zvanīšanas un sakaru 
sistēmu bez cilvēka iesaistīšanās 
(automātiskā atbildētāja), faksa aparātu 
(faksa) vai elektroniskā pasta un mobilo 
telefonpakalpojumu izmantošana ar tiešu 
tirdzniecību saistītiem mērķiem ir 
pieļaujama tikai attiecībā uz lietotājiem, 
kas snieguši iepriekšēju piekrišanu, kā 
noteikts Direktīvā 95/46/EK.

Or. en

Pamatojums

Lai ievērotu tehnoloģiju  pastāvīgo attīstību un pārmaiņas, izdarīta atsauce uz „automātisku 
zvanīšanu un sakaru sistēmu”, lai saglabātu tehnoloģiski neitrālu pieeju, vienlaikus ņemot 
vērā pašreizējās tehnoloģiskās pārmaiņas.

Grozījums Nr. 75
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – -5.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
13. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-5.b) Direktīvas 13. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu:

1. Automātisku zvanīšanas un sakaru 
sistēmu bez cilvēka iesaistīšanās 
(automātiskā atbildētāja), faksa aparātu 
(faksa) vai elektroniskā pasta (tostarp 
īsziņu pakalpojumu (SMS) un multivides 
ziņojumu pakalpojumu (MMS))
izmantošana ar tiešu tirdzniecību 
saistītiem mērķiem ir pieļaujama tikai 
attiecībā uz abonentiem, kas snieguši 
iepriekšēju piekrišanu.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Direktīvas 14. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
1. Ieviešot šīs direktīvas noteikumus, 
saskaņā ar 2. un 3. punktu dalībvalstis 
nodrošina, ka netiek izvirzītas nekādas 
obligātas prasības attiecībā uz 
konkrētiem galiekārtu vai citu 
elektronisko sakaru iekārtu 
tehniskajiem parametriem, tostarp bez 
ierobežojuma tādiem, kas attiecas uz 
lietotāju veiktu intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu atklāšanu, 
pārtveršanu vai novēršanu, un kas varētu 
kavēt iekārtu laišanu tirgū un šādu 
iekārtu brīvu apriti starp dalībvalstīm.

Or. en



PE406.051v01-00 38/51 AM\728240LV.doc

LV

Grozījums Nr. 77
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 5.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Direktīvas 14. panta 3. punktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
3. Ja nepieciešams, var pieņemt 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
galiekārta ir veidota tā, lai tā būtu 
savietojama ar lietotāju tiesībām 
aizsargāt un kontrolēt to personas datu 
izmantošanu, saskaņā ar Direktīvu 
1999/5/EK un Padomes 1986. gada 22. 
decembra Lēmumu 87/95/EEK par 
standartizāciju informācijas 
tehnoloģijas un komunikāciju jomā.  
Šajos pasākumos ievēro tehnoloģijas 
neitralitātes principu.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Michael Cashman

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – - 7.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-7.a) Direktīvas 15. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
1. Dalībvalstis var pieņemt tiesību aktus, 
lai ierobežotu šīs direktīvas 5. un 
6. pantā, 8. panta 1., 2., 3. un 4. punktā 
un 9. pantā minēto tiesību un 
pienākumu darbības jomu, ja šādi 
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ierobežojumi ir vajadzīgi saskaņā ar 
nepieciešamiem, atbilstīgiem un 
samērīgiem pasākumiem demokrātiskā 
sabiedrībā, lai garantētu valsts drošību, 
aizsardzību, sabiedrības drošību un 
kriminālpārkāpumu vai elektronisko 
sakaru sistēmas nevēlamas izmantošanas 
novēršanu, izmeklēšanu, konstatēšanu 
un kriminālvajāšanu vai citu personu 
tiesību un brīvību aizsardzību, kā noteikts 
Direktīvas 95/46/EK 13. panta 1. punktā. 
Tālab dalībvalstis, cita starpā, var 
pieņemt tiesību aktus, paredzot datu 
saglabāšanu ierobežotā laikposmā, kas 
pamatots ar šajā punktā noteiktajiem 
iemesliem. Visiem šajā punktā 
minētajiem pasākumiem ir jāatbilst 
Kopienas tiesību aktu vispārējiem 
principiem, tostarp tiem, kas minēti 
Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 
1. un 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atgādina, ka E-privātuma direktīva papildina 1995. gada Pamatdirektīvu par 
privātumu, un līdz ar to 15. pantā ir jāņem vērā Pamatdirektīvas par privātumu 13. pants. Šā 
grozījuma mērķis ir palielināt juridisko noteiktību, kas atbilst arī nesenajai EKT praksei (C-
275/06).

Grozījums Nr. 79
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – -7.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-7.b) Direktīvas 15. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu:
1. Dalībvalstis var pieņemt tiesību aktus, 
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lai ierobežotu šīs direktīvas 5. panta 1.un 
2. punktā, 6. pantā, 8. panta 1., 2., 3. un 
4. punktā un 9. pantā minēto tiesību un 
pienākumu darbības jomu, ja šādi 
ierobežojumi ir vajadzīgi saskaņā ar 
nepieciešamiem, atbilstīgiem un 
samērīgiem pasākumiem demokrātiskā 
sabiedrībā, lai garantētu valsts drošību, 
aizsardzību, sabiedrības drošību un 
kriminālpārkāpumu vai elektronisko 
sakaru sistēmas, tostarp īpašuma tiesību, 
nevēlamas izmantošanas novēršanu, 
izmeklēšanu, noteikšanu un 
kriminālvajāšanu, kā noteikts Direktīvas 
95/46/EK 13. panta 1. punktā. Tālab 
dalībvalstis, cita starpā, var pieņemt 
tiesību aktus, paredzot datu saglabāšanu 
ierobežotā laikposmā, kas pamatots ar 
šajā punktā noteiktajiem iemesliem. 
Visiem šajā punktā minētajiem 
pasākumiem ir jāatbilst Kopienas 
tiesību aktu vispārējiem principiem, 
tostarp tiem, kas minēti Līguma par 
Eiropas Savienību 6. panta 1. un 
2. punktā. 

Or. en

Grozījums Nr. 80
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – -7.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-7.c) Direktīvas 15. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu:
1. Dalībvalstis var pieņemt tiesību aktus, 
lai ierobežotu šīs direktīvas 5. un 
6. pantā, 8. panta 1., 2., 3. un 4. punktā 
un 9. pantā minēto tiesību un 
pienākumu darbības jomu, ja šādi 
ierobežojumi ir vajadzīgi saskaņā ar 
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nepieciešamiem, atbilstīgiem un 
samērīgiem pasākumiem demokrātiskā 
sabiedrībā, lai garantētu valsts drošību, 
aizsardzību, sabiedrības drošību un 
kriminālpārkāpumu vai elektronisko 
sakaru sistēmas nevēlamas izmantošanas 
novēršanu, izmeklēšanu, konstatēšanu 
un kriminālvajāšanu, kā arī citu personu 
tiesību un brīvību aizsardzību, kā noteikts 
Direktīvas 95/46/EK 13. panta 1. punktā. 
Tālab dalībvalstis, cita starpā, var 
pieņemt tiesību aktus, paredzot datu 
saglabāšanu ierobežotā laikposmā, kas 
pamatots ar šajā punktā noteiktajiem 
iemesliem. Visiem šajā punktā 
minētajiem pasākumiem ir jāatbilst 
Kopienas tiesību aktu vispārējiem 
principiem, tostarp tiem, kas minēti 
Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 
1. un 2. punktā.

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā precizēts, ka 15. panta 1. punktā dotais izņēmumu uzskaitījums nav pilnīgs un 
ka tas jāpapildina ar izņēmumiem, kas noteikti Direktīvas 95/46/EK 13. panta 1. punktā, uz ko 
atsaucas 15. panta 1. punkts. To nesen apstiprināja Eiropas Kopienu Tiesa attiecībā uz 
izņēmumiem saistībā ar „citu personu tiesību un brīvību” aizsardzību, uz ko atsaucas 
Direktīvas 95/46/EK 13. panta 1. punkta g) apakšpunktā (skatīt EKT 2008. gada 29. janvāra 
spriedumu lietā C-275/06, Promusicae/Telefónica). Ar šo grozījumu mēģina pastiprināt 
juridisko noteiktību, 15. panta 1. punktā ietverot tiesas atzinumu.

Grozījums Nr. 81
Patrick Gaubert

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – -7.d punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
15. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-7.d) Direktīvas 15. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu:
1. Dalībvalstis var pieņemt tiesību aktus, 
lai ierobežotu šīs direktīvas 5. un 
6. pantā, 8. panta 1., 2., 3. un 4. punktā 
un 9. pantā minēto tiesību un 
pienākumu darbības jomu, ja šādi 
ierobežojumi ir vajadzīgi saskaņā ar 
nepieciešamiem, atbilstīgiem un 
samērīgiem pasākumiem demokrātiskā 
sabiedrībā, lai garantētu valsts drošību, 
aizsardzību, sabiedrības drošību un 
kriminālpārkāpumu vai elektroniskās 
komunikāciju sistēmas nevēlamas 
izmantošanas novēršanu, izmeklēšanu, 
konstatēšanu un kriminālvajāšanu, kā 
arī citu personu tiesību un brīvību 
aizsardzību, kā noteikts Direktīvas 
95/46/EK 13. panta 1. punktā. Tālab 
dalībvalstis, cita starpā, var pieņemt 
tiesību aktus, paredzot datu saglabāšanu 
ierobežotā laikposmā, kas pamatots ar 
šajā punktā noteiktajiem iemesliem. 
Visiem šajā punktā minētajiem 
pasākumiem ir jāatbilst Kopienas 
tiesību aktu vispārējiem principiem, 
tostarp tiem, kas minēti Līguma par 
Eiropas Savienību 6. panta 1. un 
2. punktā.

Or. fr

Pamatojums

Neliels pielāgojums saskaņo tekstu ar 1995. gada „privātuma” direktīvu, ievērojot citu 
personu tiesību un brīvību aizsardzību, un tādējādi nodrošinot īpašuma tiesību pastiprinātu 
aizsardzību saistībā ar elektroniskajiem sakaru tīkliem un pakalpojumiem.  Vienlaikus tiek 
ņemta vērā Eiropas Kopienu Tiesas jaunākā tiesu prakse.
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Grozījums Nr. 82
Stavros Lambrinidis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – -7.e punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-7.e) Direktīvas 15. pantu papildina ar 
šādu 1.a punktu:
1.a Publiski pieejamo sakaru 
pakalpojumu sniedzējiem un informācijas 
sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem bez 
nepamatotas kavēšanās jāpaziņo 
neatkarīgajām datu aizsardzības iestādēm 
par visiem pieprasījumiem, kas saņemti 
saskaņā ar 15. panta 1. punktu, attiecībā 
uz piekļuvi lietotāju personas datiem, kā 
arī par to, kāds juridisks pamatojums ir 
sniegts un kāda juridiska procedūra 
sekojusi saistībā ar katru pieprasījumu;  
neatkarīgā datu aizsardzības iestāde 
paziņo attiecīgajām tiesu iestādēm 
gadījumos, ja uzskata, ka nav ievēroti 
noteikumi, kas pieņemti atbilstīgi valsts 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Stavros Lambrinidis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/58/EK
15.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par to valsts 
tiesību aktu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
atbilstīgi šai direktīvai, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, tostarp attiecīgā gadījumā par 
sodiem, ko piemēro par to valsts tiesību 
aktu pārkāpumiem, kuri pieņemti atbilstīgi 
šai direktīvai, un veic visus vajadzīgos 
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īstenošanu. Paredzētajam sankcijām ir 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem paziņo Komisijai vēlākais 
līdz <grozošā tiesību akta īstenošanas 
termiņš> un nekavējoties ziņo tai par 
visiem turpmākiem grozījumiem, kas tos 
ietekmē.

pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Paredzētajam sankcijām ir jābūt efektīvām, 
samērīgām un preventīvām. Dalībvalstis 
par šiem noteikumiem paziņo Komisijai 
vēlākais līdz <grozošā tiesību akta 
īstenošanas termiņš> un nekavējoties ziņo 
tai par visiem turpmākiem grozījumiem, 
kas tos ietekmē.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Stavros Lambrinidis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/58/EK
15.a pants  4. punkts  1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu efektīvu pārrobežu 
sadarbību, izpildot atbilstīgi šai direktīvai 
pieņemtos valsts tiesību aktus, un lai 
izveidotu harmonizētus nosacījumus tādu 
pakalpojumu sniegšanai, kas saistīti ar 
pārrobežu datu plūsmām, Komisija pēc 
apspriešanās ar EEST iestādi un 
attiecīgajām pārvaldes iestādēm var 
pieņemt tehniskus īstenošanas pasākumus. 

4. Lai nodrošinātu efektīvu pārrobežu 
sadarbību, izpildot atbilstīgi šai direktīvai 
pieņemtos valsts tiesību aktus, un lai 
izveidotu harmonizētus nosacījumus tādu 
pakalpojumu sniegšanai, kas saistīti ar 
pārrobežu datu plūsmām, Komisija pēc 
apspriešanās ar ENISA, saskaņā ar 
29. pantu izveidoto darba grupu un 
attiecīgajām pārvaldes iestādēm var 
pieņemt tehniskus īstenošanas pasākumus. 

Or. en

Grozījums Nr. 85
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 7.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) Direktīvas 18. pantu aizstāj ar šādu 
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tekstu:

18. Ne vēlāk kā divus gadus pēc 
17. panta 1. punktā noteiktā datuma 
[transponēšanas datums] Komisija 
nosūta Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par šīs direktīvas 
piemērošanu un tās ietekmi uz 
uzņēmējiem un patērētājiem, jo īpaši 
attiecībā uz nevēlamu komunikāciju 
sniegšanu, paziņošanu par pārkāpumiem 
un to, ka datus izmanto trešās puses —
valsts vai privātā sektora pārstāves —
nolūkiem, kas nav paredzēti šajā 
direktīvā, ņemot vērā starptautisko vidi. 
Šim nolūkam Komisija var no 
dalībvalstīm pieprasīt informāciju, kuru 
tās sniedz nekavējoties. Attiecīgos 
gadījumos Komisija sniedz 
priekšlikumus grozīt šo direktīvu, ņemot 
vērā minētā ziņojuma rezultātus, 
izmaiņas nozarē un Lisabonas līgumu, jo 
īpaši 16. pantā minētās jaunās 
kompetences datu aizsardzības 
jautājumos, un jebkuru citu 
priekšlikumu, ko tā uzskata par 
nepieciešamu, lai uzlabotu šīs direktīvas 
efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Stavros Lambrinidis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 7.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.b) Iekļauj šādu 18.a pantu:
18.a pants

Ne vēlāk kā 2011. gadā Komisija iesniedz 
EP, Padomei un Eiropas Ekonomikas un 
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sociālo lietu komitejai pētījumu par 
publiskiem un privātiem hibrīdtīkliem un 
pēc apspriešanās ar darba grupu, kas 
izveidota saskaņā ar 29. pantu, un EDAU 
par to iekļaušanu šīs direktīvas 
piemērošanas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 7.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
18.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.c) Iekļauj šādu 18.a pantu:
18.a pants

Ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
šīs direktīvas piemērošanu un tās ietekmi 
uz uzņēmējiem un patērētājiem, jo īpaši 
attiecībā uz nevēlamu komunikāciju 
sniegšanu, paziņošanu par pārkāpumiem 
un to, ka datus izmanto trešās puses —
valsts vai privātā sektora pārstāves —
nolūkiem, kas nav paredzēti šajā 
direktīvā, ņemot vērā starptautisko vidi. 
Šim nolūkam Komisija var no 
dalībvalstīm pieprasīt informāciju, kuru 
tās sniedz nekavējoties. Attiecīgos 
gadījumos Komisija sniedz priekšlikumus 
grozīt šo direktīvu, ņemot vērā minētā 
ziņojuma rezultātus, izmaiņas nozarē un 
Lisabonas līgumu, jo īpaši 16. pantā 
minētās jaunās kompetences datu 
aizsardzības jautājumos, un jebkuru citu 
priekšlikumu, ko tā uzskata par 
nepieciešamu, lai uzlabotu šīs direktīvas 
efektivitāti.
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Or. en

Grozījums Nr. 88
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Directive 2002/22/EC
20. pants  2. punkts  h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h)  pasākumus, kurus uzņēmums, kas 
nodrošina pieslēgumu un/vai 
pakalpojumus, var veikt, reaģējot uz 
starpgadījumiem saistībā ar drošību vai 
integritāti vai drošības vai integritātes 
apdraudējumiem un vājajām vietām.

h)  pasākumus, kurus uzņēmums, kas 
nodrošina pieslēgumu un/vai 
pakalpojumus, var veikt, reaģējot uz 
ievērojamiem drošības pārkāpumiem vai
starpgadījumiem saistībā ar integritāti vai 
drošības vai integritātes apdraudējumiem 
un vājajām vietām.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Directive 2002/22/EC
20. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) Lai aizsargātu patērētāju intereses, 
elektronisko sakaru valsts pārvaldes 
iestādes katru gadu piegādā 
standartlīgumus elektronisko sakaru 
pakalpojuma sniedzējiem attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā. Šiem 
standartlīgumiem jāpiedāvā pietiekama 
izvēles brīvība abonentiem attiecībā uz 
izmantojamām iespējām (minimālais 
periods, abonēšanas veids utt.). 
Elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzēji nedrīkst iekļaut jebkādu papildu 
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klauzulu — jebkāda dokumenta formā 
pielikumā līgumam par elektronisko 
sakaru pakalpojuma sniegšanu —
standartlīgumam, kas paredz nosacījumus 
elektronisko pakalpojumu sniegšanai 
saskaņā ar minēto līgumu. Jebkādus 
abonentu pieprasījumus saistībā ar 
standartlīgumu iespējamu uzlabošanu 
pakalpojumu sniedzēji nosūta valsts 
pārvaldes iestādēm, lai tos iekļautu 
ikgadējā informācijā par 
standartlīgumiem, ko izsniedz 
elektronisko sakaru pakalpojuma 
sniedzējiem.

Or. ro

Pamatojums

Ar abonentiem ir vairāk jāapspriežas, kad izskata ar elektronisko sakaru pakalpojuma 
sniedzējiem saistītus jautājumus. Lietotāju piezīmes par viņus interesējošiem jautājumiem, 
kuras varētu veicināt standartlīgumu uzlabojumus, jānosūta valsts pārvaldes iestādēm, lai 
ikgadējā informācijā par standartlīgumiem, ko izsniedz elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējiem, tās tiktu iekļautas.

Grozījums Nr. 90
Nicolae Vlad Popa

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Directive 2002/22/EC
22. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) Pievieno šādu jaunu 1.a punktu:
„1.a Lai aizsargātu patērētāju tiesības un 
nodrošinātu, ka tiek saglabāts minimāls 
atvērts interneta slānis, tiks noteikta ex 
ante prasība regulatoriem, satura 
nodrošinātājiem un patērētājiem ziņot par 
pakalpojuma metriku, kas parāda 
iekštīkla kvalitāti [„pakalpojuma 
kvalitāti”]. Ātruma vai „joslas platuma” 
ziņā interneta piekļuvi ierobežo tikai līdz 
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tādam ātrumam vai joslas platumam, kāds 
ir piešķirts interneta piekļuves 
pakalpojumam, neņemot vērā īpašus 
pakalpojumus un funkcijas, kuras 
pamatojas uz tādu noteiktu lietotņu 
analīzi un noteikšanu, kas pārsūtītas kā 
nedalāms datu bloks.”

Or. en

Grozījums Nr. 91
Nicolae Vlad Popa

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants  13. punkts  a b apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/58/EK
22. pants – 1.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) Pievieno šādu 1.b  punktu.
„1.b Termins „piekļuve internetam” 
nozīmē pakalpojumu, kas dod iespēju 
lietotājiem pārraidīt un saņemt datu 
sūtījumus — tostarp skaņas, attēlus, 
tekstu, informāciju un citu saturu —, 
izmantojot interneta protokolu, neatkarīgi 
no jebkuras paketes sūtījuma veida, avota 
vai adresāta.” 

Or. en

Grozījums Nr. 92
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 18. punkts
Directive 2002/22/EC
30. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Neierobežojot jebkādu minimālo 
līguma termiņu, valsts pārvaldes iestādes 
nodrošina to, ka līguma pārtraukšanas 
nosacījumi un kārtība nekavē pakalpojumu 
sniedzēja nomaiņu. Elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzēji skaidri nodala 
līguma pārtraukšanas nosacījumus, ko 
piemēro sākotnējam līguma periodam, no 
tiem, ko piemēro turpmākajiem līguma 
periodiem pēc līguma atjaunošanas.  

Or. ro

Pamatojums

Abonentiem nedrīkst prasīt maksu par līguma izbeigšanu pēc minimāla sākotnēja līguma 
perioda, ja viņi vairs nevēlas attiecīgajā līgumā paredzētos elektronisko sakaru 
pakalpojumus. 

Grozījums Nr. 93
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – A daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Lai nosegtu neapmaksātos telefona 
rēķinus, kurus izsnieguši saskaņā ar 
8. pantu izraudzītie uzņēmumi, dalībvalstis 
dod atļauju veikt noteiktus pasākumus, 
kuriem jābūt samērīgiem, 
nediskriminējošiem un publiskotiem. 
Minētie pasākumi ir paredzēti, lai 
nodrošinātu to, ka abonents iepriekš tiek 
pienācīgi brīdināts par sekojošu 
pakalpojuma pārtraukšanu vai atvienošanu. 
Jebkādu pakalpojuma pārtraukšanu parasti 
uztic attiecīgajam dienestam. Izņēmuma 
kārtā krāpšanas gadījumos, gadījumos, 
kad rēķinu apmaksa tiek pastāvīgi kavēta 
vai netiek veikta vispār, dalībvalstis 
nodrošina to, ka valsts pārvaldes iestādēm 

e) Lai nosegtu neapmaksātos telefona 
rēķinus, kurus izsnieguši saskaņā ar 
8. pantu izraudzītie uzņēmumi, dalībvalstis 
dod atļauju veikt noteiktus pasākumus, 
kuriem jābūt samērīgiem, 
nediskriminējošiem un publiskotiem. 
Minētie pasākumi ir paredzēti, lai 
nodrošinātu to, ka abonents iepriekš tiek 
pienācīgi brīdināts par sekojošu 
pakalpojuma pārtraukšanu vai atvienošanu. 
Brīdinājumu nosūtīšanu var veikt, 
izmantojot kādu no vairākiem sakaru 
līdzekļiem (piemēram, pa pastu, 
elektronisko pastu, telefonu, faksu, sūtot 
īsziņas, utt.). Jebkādu pakalpojuma 
pārtraukšanu parasti uztic attiecīgajam 
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ir iespēja dot atļauju atvienošanai no 
tīkla, jo nav apmaksāti rēķini par 
pakalpojumiem, kas sniegti ar tīkla 
starpniecību. Atvienošana par rēķinu 
nemaksāšanu jāveic tikai pēc pienācīga 
brīdinājuma abonentam. Dalībvalstis pirms 
pilnīgas atvienošanas var atļaut ierobežota 
pakalpojuma periodu, kura laikā ir atļauti 
vienīgi zvani, par kuriem abonentam nav 
jāmaksā (piemēram, zvani uz “112”).

dienestam. Valsts pārvaldes iestādes 
nosaka kopējus noteikumus, ko piemēro 
visi elektronisko sakaru sniedzēji attiecībā 
uz pakalpojumu atvienošanu abonentiem 
krāpšanas gadījumos, kā arī tad, ja rēķinu 
apmaksa tiek kavēta vai atkārtoti netiek 
veikta vispār. Informācija attiecībā uz 
maksājumu neveikšanu par elektronisko 
sakaru pakalpojumiem vai par to 
atvienošanu šā iemesla dēļ ir uzskatāma 
par personas datiem un nav jādara 
zināma trešām personām (fiziskām vai 
juridiskām personām), izņemot, ja par to 
ir vienošanās ar abonentu rakstiskā veidā.  
Atvienošana par rēķinu nemaksāšanu 
jāveic tikai pēc pienācīga brīdinājuma 
abonentam un pēc tam, kad pieņemams 
periods stāvokļa uzlabošanai un rēķinu 
apmaksai ir pagājis. Dalībvalstis pirms 
pilnīgas atvienošanas var atļaut ierobežota 
pakalpojuma periodu, kura laikā ir atļauti 
vienīgi zvani, par kuriem abonentam nav 
jāmaksā (piemēram, zvani uz “112”).

Or. ro

Pamatojums

Šie noteikumi nepieciešami patērētāju aizsardzībai.
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