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Grozījums Nr. 111
Gunnar Hökmark

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
5. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(5) Lai nodrošinātu samērīgu un pielāgotu 
pieeju mainīgiem konkurences apstākļiem, 
valsts pārvaldes iestādes var noteikt 
vietējos tirgus un/vai atcelt 
reglamentējošās saistības tirgos un/vai 
ģeogrāfiskajās zonās, kurās ir efektīva 
infrastruktūras konkurence.

(5) Veicot tirgus analīzi, valsts pārvaldes 
iestādēm jācenšas nodrošināt, lai 
regulējums veicinātu plašu 
infrastruktūras ieviešanu, ciktāl tas ir 
ekonomiski izdevīgi un ļauj patērētājiem 
visās ģeogrāfiskajās zonās gūt labumu no 
iedarbīgas konkurences. Lai nodrošinātu 
samērīgu un pielāgotu pieeju mainīgiem 
konkurences apstākļiem, valsts pārvaldes 
iestādes var noteikt vietējos tirgus un/vai 
atcelt reglamentējošās saistības 
ģeogrāfiskajos tirgos, kuros ir efektīva 
infrastruktūras konkurence.

Vērtējot, kuras piekļuves saistības ir 
visatbilstošākās efektīvu ieguldījumu un 
konkurences veicināšanai, valsts 
pārvaldes iestādēm pēc iespējas jāņem 
vērā jebkādi atšķirīgi apstākļi, kas pastāv 
konkrētās dalībvalsts dažādajās 
ģeogrāfiskajās zonās, tajā pašā laikā 
aizsargājot patērētāju, tostarp lauku 
kopienās dzīvojošo patērētāju, un vienotā 
tirgus intereses.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu jautājumā par ģeogrāfisko segmentāciju 
atbilstīgi konkurences principiem, kuri VPI ir jāievēro, veicot tirgus analīzi.
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Grozījums Nr. 112
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
5. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(5) Lai nodrošinātu samērīgu un pielāgotu 
pieeju mainīgiem konkurences apstākļiem, 
valsts pārvaldes iestādes var noteikt 
vietējos tirgus un/vai atcelt 
reglamentējošās saistības tirgos un/vai 
ģeogrāfiskajās zonās, kurās ir efektīva 
infrastruktūras konkurence.

(5) Veicot tirgus analīzi, valsts pārvaldes 
iestādēm jācenšas nodrošināt, lai 
regulējums veicinātu plašu 
infrastruktūras ieviešanu, ciktāl tas ir 
ekonomiski izdevīgi un ļauj patērētājiem 
visās ģeogrāfiskajās zonās gūt labumu no 
iedarbīgas konkurences. Lai nodrošinātu 
samērīgu un pielāgotu pieeju mainīgiem 
konkurences apstākļiem, valsts pārvaldes 
iestādes var noteikt vietējos tirgus un/vai 
atcelt reglamentējošās saistības 
ģeogrāfiskajos tirgos, kuros ir efektīva 
infrastruktūras konkurence.

Vērtējot, kuras piekļuves saistības ir 
visatbilstošākās efektīvu ieguldījumu un 
konkurences veicināšanai, valsts 
pārvaldes iestādēm pēc iespējas jāņem 
vērā jebkādi atšķirīgi apstākļi, kas pastāv 
konkrētās dalībvalsts dažādajās 
ģeogrāfiskajās zonās, tajā pašā laikā 
aizsargājot patērētāju, tostarp lauku 
kopienās dzīvojošo patērētāju, un vienotā 
tirgus intereses.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu jautājumā par ģeogrāfisko segmentāciju 
atbilstīgi konkurences principiem, kuri VPI ir jāievēro, veicot tirgus analīzi.
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Grozījums Nr. 113
Amalia Sartori

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
5. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(5) Lai nodrošinātu samērīgu un pielāgotu 
pieeju mainīgiem konkurences apstākļiem, 
valsts pārvaldes iestādes var noteikt 
vietējos tirgus un/vai atcelt 
reglamentējošās saistības tirgos un/vai 
ģeogrāfiskajās zonās, kurās ir efektīva 
infrastruktūras konkurence.

(5) Veicot tirgus analīzi, valsts pārvaldes 
iestādēm jācenšas nodrošināt, lai 
regulējums veicinātu plašu 
infrastruktūras ieviešanu, ciktāl tas ir 
ekonomiski izdevīgi un ļauj patērētājiem 
visās ģeogrāfiskajās zonās gūt labumu no 
iedarbīgas konkurences. Lai nodrošinātu 
samērīgu un pielāgotu pieeju mainīgiem 
konkurences apstākļiem, valsts pārvaldes 
iestādes var noteikt vietējos tirgus un/vai 
atcelt reglamentējošās saistības 
ģeogrāfiskajos tirgos, kuros ir efektīva 
infrastruktūras konkurence.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu cenšas panākt kompromisu jautājumā par ģeogrāfisko segmentāciju atbilstīgi 
konkurences principiem, kuri VPI jāievēro atbilstīgi tirgus analīzes procesam.

Grozījums Nr. 114
Erika Mann

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
14.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(14a) Ieguldījumiem jaunā un 
paplašinātā piekļuvē infrastruktūrām 
bieži vien ir raksturīgas būtiskas kapitāla 
prasības, neskaidrs pieprasījums un 
ilgstošs ekonomiskās aprites cikls, kas 
rada paaugstinātu ieguldījumu risku. 
Direktīvai 2002/21/EK un 2002/19/EK ir 
jāatbalsta regulatīva pieeja, kas veicina 
ieguldījumus šādās infrastruktūrās, ļaujot 
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valsts pārvaldes iestādēm noteikt 
noteikumus un nosacījumus saistībā ar 
piekļuvi no jauna uzbūvētai 
infrastruktūrai sekojošajā pārskata 
periodā tik ilgi, kamēr tirgū ir vērojama 
būtiska ietekme, lai visiem operatoriem 
nodrošinātu plānošanas noteiktību, 
pieļaujot atbilstīgus riska sadales 
pasākumus starp investoru un tiem, kas 
vēlas izmantot piekļuvi, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
sākotnējam ieguldītājam un operatoriem, 
kuri gūst labumu no piekļuves šai 
jaunajai infrastruktūrai, un atbalstot 
tirgus orientētus cenu noteikšanas 
mehānismus, kas nodrošina pietiekamu 
elastības līmeni, lai noteiktu dažādas 
cenas par dažādu produkciju un 
produkcijas īpašībām, kas atspoguļo 
produkcijas un/vai patērētajam sniegtā 
pakalpojuma vērtību.

Or. en

Pamatojums

Apsvērums skaidro valsts pārvaldes iestādēm, kā piemērot Pamatdirektīvas 8. pantā (4.a) 
noteiktos regulējuma principus.

Grozījums Nr. 115
Dominique Vlasto

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
14.b apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(14b) Nosakot saistības attiecībā uz 
piekļuvi jaunām un uzlabotām 
infrastruktūrām, valsts pārvaldes 
iestādēm būtu jānodrošina, ka piekļuves 
apstākļi atspoguļo lēmuma par 
ieguldījumu veikšanu apstākļus, tostarp 
ņemot vērā izvēršanas izmaksas, jaunās 
produkcijas un pakalpojumu izveides 
paredzamo tempu un paredzamos 
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mazumtirdzniecības cenu līmeņus. 
Turklāt valsts pārvaldes iestādēm 
vajadzības gadījumā jābūt spējīgām 
noteikt noteikumus un nosacījumus 
piekļuvei pietiekami ilgā laika posmā, lai 
ieguldītājiem nodrošinātu plānošanas 
noteiktību. Šajos noteikumos un 
nosacījumos var iekļaut cenu noteikšanas 
pasākumus, kas ir atkarīgi no līguma 
apjoma vai ilguma, ja šādi pasākumi 
atbilst Kopienas tiesību aktiem.  Tomēr 
nedrīkst atļaut cenu noteikšanas 
pasākumus, ja tie radītu diskrimināciju, 
no kuras labumu gūtu operators ar 
ievērojamu tirgus spēju, piemēram, 
izmantojot netaisnīgu cenu starpības 
samazināšanu, palielinot šķēršļus 
ienākšanai tirgū vai kā citādi traucējot 
iedarbīgas konkurences attīstību 
patērētājiem un uzņēmumiem sniegto 
pakalpojumu nozarē.
Ņemot vērā jaunai un uzlabotai 
infrastruktūrai nepieciešamo ieguldījumu 
apjomu, starp tirgus dalībniekiem noslēgti 
sadarbības nolīgumi var paātrināt un 
stiprināt jaunās paaudzes tīklu izvēršanu, 
dodot labumu patērētājiem, ar 
nosacījumu, ka tiek nosargāta 
konkurence, tostarp nepieciešamības 
gadījumā nosakot piekļuves saistības.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Parlamentu un Padomi, precizējot 
Pamatdirektīvas 8. panta un Piekļuves direktīvas 13. panta grozījumus un atspoguļojot gan 
nepieciešamību nodrošināt taisnīgu peļņu ieguldītājiem, kuri iegulda līdzekļus nākamās 
paaudzes piekļuvē, gan nosargāt konkurenci.
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Grozījums Nr. 116
Amalia Sartori

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
14.b apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(14b) Nosakot saistības attiecībā uz 
piekļuvi jaunām un uzlabotām 
infrastruktūrām, valsts pārvaldes 
iestādēm būtu jānodrošina, ka piekļuves 
apstākļi atspoguļo lēmuma par 
ieguldījumu veikšanu apstākļus, tostarp 
ņemot vērā izvēršanas izmaksas, jaunās 
produkcijas un pakalpojumu izveides 
paredzamo tempu un paredzamos 
mazumtirdzniecības cenu līmeņus. 
Turklāt valsts pārvaldes iestādēm 
vajadzības gadījumā jābūt spējīgām 
noteikt noteikumus un nosacījumus 
piekļuvei ievērojamā laika posmā, lai 
ieguldītājiem nodrošinātu plānošanas 
noteiktību, tajā pašā laikā regulāri 
pārskatot izdarīto pieņēmumu precizitāti.  

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Parlamentu un Padomi, precizējot 
8. (4.a) panta grozījumus par reglamentējošo institūciju mērķiem attiecībā uz nākamās 
paaudzes piekļuvi.

Grozījums Nr. 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
14.b apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(14b) Nosakot saistības attiecībā uz 
piekļuvi jaunām un uzlabotām 
infrastruktūrām, valsts pārvaldes 
iestādēm būtu jānodrošina, ka piekļuves 
apstākļi atspoguļo lēmuma par 
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ieguldījumu veikšanu apstākļus, tostarp 
ņemot vērā izvēršanas izmaksas, jaunās 
produkcijas un pakalpojumu izveides 
paredzamo tempu un paredzamos 
mazumtirdzniecības cenu līmeņus. 
Turklāt valsts pārvaldes iestādēm 
vajadzības gadījumā jābūt spējīgām 
noteikt noteikumus un nosacījumus 
piekļuvei pietiekami ilgā laika posmā, lai 
ieguldītājiem nodrošinātu plānošanas 
noteiktību. Šajos noteikumos un 
nosacījumos var iekļaut cenu noteikšanas 
pasākumus, kas ir atkarīgi no līguma 
apjoma vai ilguma, ja šādi pasākumi 
atbilst Kopienas tiesību aktiem.  Tomēr 
nedrīkst atļaut cenu noteikšanas 
pasākumus, ja tie radītu diskrimināciju, 
no kuras labumu gūtu operators ar 
ievērojamu tirgus spēju, tostarp 
izmantojot netaisnīgu cenu starpības 
samazināšanu, palielinot šķēršļus 
ienākšanai tirgū vai kā citādi traucējot 
iedarbīgas konkurences attīstību 
patērētājiem un uzņēmumiem sniegto 
pakalpojumu nozarē.
Ņemot vērā jaunai un uzlabotai 
infrastruktūrai nepieciešamo ieguldījumu 
apjomu, starp tirgus dalībniekiem noslēgti 
sadarbības nolīgumi var paātrināt un 
stiprināt jaunās paaudzes tīklu izvēršanu, 
dodot labumu patērētājiem, ar 
nosacījumu, ka tiek nosargāta 
konkurence, tostarp nepieciešamības 
gadījumā nosakot piekļuves saistības.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Parlamentu un Padomi, precizējot 
Pamatdirektīvas 8. panta un Piekļuves direktīvas 13. panta grozījumus un atspoguļojot gan 
nepieciešamību nodrošināt taisnīgu peļņu ieguldītājiem, kuri iegulda līdzekļus nākamās 
paaudzes piekļuvē, gan nosargāt konkurenci.



PE421.390v01-00 10/50 AM\775029LV.doc

LV

Grozījums Nr. 118
Gunnar Hökmark

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
14.b apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(14b) Nosakot saistības attiecībā uz 
piekļuvi jaunām un uzlabotām 
infrastruktūrām, valsts pārvaldes 
iestādēm būtu jānodrošina, ka piekļuves 
apstākļi atspoguļo lēmuma par 
ieguldījumu veikšanu apstākļus, tostarp 
ņemot vērā izvēršanas izmaksas, jaunās 
produkcijas un pakalpojumu izveides 
paredzamo tempu un paredzamos 
mazumtirdzniecības cenu līmeņus. 
Turklāt valsts pārvaldes iestādēm 
vajadzības gadījumā jābūt spējīgām 
noteikt noteikumus un nosacījumus 
piekļuvei pietiekami ilgā laika posmā, lai 
ieguldītājiem nodrošinātu plānošanas 
noteiktību. Šajos noteikumos un 
nosacījumos var iekļaut cenu noteikšanas 
pasākumus, kas ir atkarīgi no līguma 
apjoma vai ilguma, ja šādi pasākumi 
atbilst Kopienas tiesību aktiem.  Tomēr 
nedrīkst atļaut cenu noteikšanas 
pasākumus, ja tie radītu diskrimināciju, 
no kuras labumu gūtu operators ar 
ievērojamu tirgus spēju, tostarp 
izmantojot netaisnīgu cenu starpības 
samazināšanu, palielinot šķēršļus 
ienākšanai tirgū vai kā citādi traucējot 
iedarbīgas konkurences attīstību 
patērētājiem un uzņēmumiem sniegto 
pakalpojumu nozarē.
Ņemot vērā jaunai un uzlabotai 
infrastruktūrai nepieciešamo ieguldījumu 
apjomu, starp tirgus dalībniekiem noslēgti 
sadarbības nolīgumi var paātrināt un 
stiprināt jaunās paaudzes tīklu izvēršanu, 
dodot labumu patērētājiem, ar 
nosacījumu, ka tiek nosargāta 
konkurence, tostarp nepieciešamības 
gadījumā nosakot piekļuves saistības.
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Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Parlamentu un Padomi, precizējot 
Pamatdirektīvas 8. panta un Piekļuves direktīvas 13. panta grozījumus un atspoguļojot gan 
nepieciešamību nodrošināt taisnīgu peļņu ieguldītājiem, kuri iegulda līdzekļus nākamās 
paaudzes piekļuvē, gan nosargāt konkurenci.

Grozījums Nr. 119
Erika Mann

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
14.b apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(14b) Nosakot saistības attiecībā uz 
piekļuvi jaunām un uzlabotām 
infrastruktūrām un piemērojot 
aizsardzības pasākumus ar mērķi 
kontrolēt cenas, valsts pārvaldes iestādēm 
būtu jānodrošina, ka piekļuves apstākļi 
atspoguļo lēmuma par ieguldījumu 
veikšanu apstākļus, tostarp ņemot vērā 
izvēršanas izmaksas, jaunās produkcijas 
un pakalpojumu izveides paredzamo 
tempu un paredzamos 
mazumtirdzniecības cenu līmeņus. Tirgus 
dalībniekiem būtu jāļauj atspoguļot to, cik 
liela ir piekļuves meklētāju apņemšanās 
sadalīt ieguldījumu riska daļu, piemēram, 
noslēdzot ilgtermiņa piekļuves līgumus 
un/vai paredzot piekļuves nosacījumos 
minimālus apjomus, tostarp cenu. Dažādu 
vairumtirdzniecības cenu noteikšana 
dažādiem produktiem un kvalitātes 
līmeņiem, piemēram, dažādām platjoslām, 
būtu jāatbalsta, jo tas ļauj atspoguļot 
produktu un/vai pakalpojumu vērtību 
piekļuves cenā. Šāda uz tirgu balstīta 
pieeja cenu noteikšanai veicina 
labklājību, atspoguļo patērētāju 
pieprasījumu, ļauj jauniem tirgus 
produktiem ar zemākām cenām un 
augstas kvalitātes produktiem ar 
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augstākām cenām noturēties tirgū, kā arī 
tas paātrina jaunu produktu un 
pakalpojumu izplatīšanos un ienākšanu
tirgū. Mazumtirdzniecības produktu ar 
pievilcīgām cenām nodrošināšanu, kas 
atbalsta jaunu masu tirgus pakalpojumu 
ienākšanu, un tādējādi arī ātru peļņas 
gūšanu no jauniem tīkliem nevajadzētu 
kavēt, pārlieku šauri un neatbilstoši 
piemērojot mazu cenas uzcenojumu. Tīkla 
dalībniekiem vai pakalpojumu 
sniedzējiem, kas gatavi uzņemties 
riskantus ilgtermiņa ieguldījumus, 
nedrīkst liegt izdarīt pievilcīgus, taču 
ienesīgus piedāvājumus patērētājiem, ja 
salīdzināmais operators un pakalpojumu 
sniedzējs, kas ir gatavs uzņemties tikpat 
lielu risku, spēj izdarīt ekonomiskā ziņā 
tādu pašu piedāvājumu.

Or. en

Pamatojums

Apsvērums skaidro dalībvalstu pārvaldes iestādēm, kā piemērot Piekļuves direktīvas 
13. pantā noteiktos cenu regulēšanas principus.

Grozījums Nr. 120
Amalia Sartori

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
14.c apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(14c) Piemērojot aizsardzības līdzekļus ar 
mērķi kontrolēt cenas, valsts pārvaldes 
iestādēm būtu jācenšas ļaut ieguldītājam 
gūt taisnīgu peļņu, kuru vajadzības 
gadījumā var pielāgot, lai atspoguļotu 
konkrētam ieguldījumu projektam 
raksturīgos riskus. Noteikumos un 
nosacījumos var iekļaut cenu noteikšanas 
pasākumus, kas ir atkarīgi no līguma 
apjoma vai ilguma, ja šādi pasākumi 
atbilst Kopienas tiesību aktiem.  Tomēr 
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nedrīkst atļaut cenu noteikšanas 
pasākumus, ja tie radītu diskrimināciju, 
no kuras labumu gūtu operators ar 
ievērojamu tirgus spēju, tostarp 
izmantojot netaisnīgu cenu starpības 
samazināšanu, palielinot šķēršļus 
ienākšanai tirgū vai kā citādi traucējot 
iedarbīgas konkurences attīstību 
patērētājiem un uzņēmumiem sniegto 
pakalpojumu nozarē.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Parlamentu un Padomi, precizējot 
Piekļuves direktīvas 13. panta grozījumus un atspoguļojot gan nepieciešamību nodrošināt 
taisnīgu peļņu ieguldītājiem, gan nosargāt konkurenci.

Grozījums Nr. 121
Amalia Sartori

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
14.d apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(14d) Ņemot vērā jaunai un uzlabotai 
infrastruktūrai nepieciešamo ieguldījumu 
apjomu, starp tirgus dalībniekiem noslēgti 
sadarbības nolīgumi var atbilstoši 
Kopienas tiesību aktiem paātrināt un 
stiprināt jaunās paaudzes tīklu izvēršanu, 
dodot labumu patērētājiem, ar 
nosacījumu, ka tiek sargāta konkurence, 
tostarp nepieciešamības gadījumā nosakot 
piekļuves saistības, kā to prasa tirgus 
analīzes procedūra.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Parlamentu un Padomi, precizējot 
Pamatdirektīvas 12. panta grozījumus par iekārtu, risku un ieguldījumu dalīšanu, un ar to 
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tiek izskaidrota saikne starp Pamatdirektīvas 12. pantu un piekļuves saistībām, kas 
piemērotas saskaņā ar direktīvām.

Grozījums Nr. 122
Amalia Sartori

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
14.e apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(14e) Nosakot piekļuves noteikumus 
operatoriem ar ievērojamu tirgus spēju, 
valsts pārvaldes iestādēm jāstimulē 
ieguldījumi struktūrās, kas ir nākotnē 
derīgas un nodrošina trešām pusēm 
piekļuvi un iespēju veikt jauninājumus.  
Regulatīvā režīma laikā nedrīkst atbalstīt 
tādas tīklu arhitektūras konstrukcijas, ko 
izstrādājuši operatori ar ievērojamu tirgus 
spēju un kas nedod vieglu piekļuvi, 
piemēram, piemērojot saistības, kas nav 
tik stingras, cik tās būtu parasti, vai 
sadalot ar trešām pusēm izmaksas, kas 
rodas par tīklu turpmāko pielāgošanu, lai 
atļautu piekļuvi.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts izskaidrot, kā regulatori var īstenot 8. pantā izvirzītos mērķus 
veicināt ieguldījumus, kas ir savienojami ar konkurenci.

Grozījums Nr. 123
Mary Honeyball

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
19.b apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(19b) Lai veicinātu Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 8.a pantā noteikto 
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mērķu sasniegšanu, 2010. gadā jāsasauc 
dalībvalstu augstākā līmeņa sanāksme 
par radiofrekvenču spektra jautājumiem, 
iesaistot Eiropas Parlamentu, Komisiju 
un visas ieinteresētās puses. Augsta 
līmeņa sanāksmei būtu īpaši jāpalīdz 
nodrošināt lielāku konsekvenci ES 
frekvenču spektra politikas jomās. 

Or. en

Pamatojums

Frekvenču spektra augsta līmeņa sanāksme ir svarīga un noderīga frekvenču spektra politikas 
veidotājiem, lai apsvērtu pašreiz svarīgākos jautājumus. Tomēr, ņemot vērā ierobežoto laika 
posmu līdz 2010. gadam, diemžēl būs par vēlu apsvērt jautājumus saistībā ar pāreju uz 
digitālo apraidi un digitālo dividendi, jo vairumam dalībvalstu jau būs gatavi savi plāni.

Grozījums Nr. 124
Erna Hennicot-Schoepges

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
22. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(22) Šīs direktīvas radiofrekvenču spektra 
pārvaldības noteikumiem būtu jāatbilst to 
starptautisko un reģionālo organizāciju 
darbam, kuras nodarbojas ar 
radiofrekvenču spektra pārvaldību, 
piemēram, Starptautiskā Telekomunikāciju 
savienība (STS) un Eiropas Pasta un 
telekomunikāciju administrāciju 
konference (CEPT), tā lai nodrošinātu 
spektra izmantošanas efektīvu pārvaldību 
un saskaņošanu visā Kopienā un globālā 
mērogā.

(22) Piemērojot šīs direktīvas noteikumus 
par radiofrekvenču spektra pārvaldību, 
dalībvalstīm būtu jārīkojas saskaņā ar to 
starptautisko un reģionālo organizāciju 
tiesisko regulējumu, kuras nodarbojas ar 
radiofrekvenču spektra pārvaldību, 
piemēram, Starptautiskā Telekomunikāciju 
savienība (STS) un Eiropas Pasta un 
telekomunikāciju administrāciju 
konference (CEPT), lai nodrošinātu spektra
izmantošanas efektīvu pārvaldību un 
saskaņošanu visā Kopienā un starp 
dalībvalstīm un citiem STS locekļiem.

Or. en

Pamatojums

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule
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62(2)(b)). The AM clarifies that the observation of the ITU RR is most important with regard 
to the relations amongst Member States of the European Union. When applying the neutrality 
principles (technology neutrality and service neutrality), EU Member States and the 
Commission have to act in conformity with ITU Radio Regulations (RR). Such reference does 
not prevent EU Member States from applying different – or more flexible – rules at 
Community level, as long as they do not cause harmful interferences with other countries. 
Hence, the ITU RR reference is necessary in order to preserve radiocommunications 
compatibility amongst EU Member States, maintain their protection and to provide legal 
procedures to solve problems.

Grozījums Nr. 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
22. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(22) Šīs direktīvas radiofrekvenču spektra 
pārvaldības noteikumiem būtu jāatbilst to 
starptautisko un reģionālo organizāciju 
darbam, kuras nodarbojas ar 
radiofrekvenču spektra pārvaldību, 
piemēram, Starptautiskā Telekomunikāciju 
savienība (STS) un Eiropas Pasta un 
telekomunikāciju administrāciju 
konference (CEPT), tā lai nodrošinātu 
spektra izmantošanas efektīvu pārvaldību 
un saskaņošanu visā Kopienā un globālā 
mērogā.

(22) Piemērojot šīs direktīvas 
radiofrekvenču spektra pārvaldības 
noteikumus, dalībvalstīm ir jārīkojas 
atbilstoši to starptautisko un reģionālo 
organizāciju darbam, kuras nodarbojas ar 
radiofrekvenču spektra pārvaldību, 
piemēram, Starptautiskā Telekomunikāciju 
savienība (STS) un Eiropas Pasta un 
telekomunikāciju administrāciju 
konference (CEPT), tā lai nodrošinātu 
spektra izmantošanas efektīvu pārvaldību 
un vajadzības gadījumā saskaņošanu visā 
Kopienā un globālā mērogā.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir panākt kompromisu starp Padomi un Parlamentu, izskaidrojot 
starptautisku nolīgumu juridisko aspektu.
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Grozījums Nr. 126
Herbert Reul

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
22. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(22) Šīs direktīvas radiofrekvenču spektra 
pārvaldības noteikumiem būtu jāatbilst to 
starptautisko un reģionālo organizāciju 
darbam, kuras nodarbojas ar 
radiofrekvenču spektra pārvaldību, 
piemēram, Starptautiskā Telekomunikāciju 
savienība (STS) un Eiropas Pasta un 
telekomunikāciju administrāciju 
konference (CEPT), tā lai nodrošinātu 
spektra izmantošanas efektīvu pārvaldību 
un saskaņošanu visā Kopienā un globālā 
mērogā.

(22) Piemērojot šīs direktīvas 
radiofrekvenču spektra pārvaldības 
noteikumus, dalībvalstīm ir jārīkojas 
atbilstoši to starptautisko un reģionālo 
organizāciju tiesiskajam regulējumam, 
kuras nodarbojas ar radiofrekvenču spektra 
pārvaldību, piemēram, Starptautiskā 
Telekomunikāciju savienība (STS) un 
Eiropas Pasta un telekomunikāciju 
administrāciju konference (CEPT), tā lai 
nodrošinātu spektra izmantošanas efektīvu 
pārvaldību un vajadzības gadījumā 
saskaņošanu visā Kopienā un globālā 
mērogā.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir panākt kompromisu starp Padomi un Parlamentu, izskaidrojot 
starptautisku nolīgumu juridisko aspektu.

Grozījums Nr. 127
Mary Honeyball

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
26. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(26) Būtu jāpanāk spektra elastīgāka 
pārvaldība un piekļuve spektram, 
izsniedzot atļaujas neatkarīgi no 
tehnoloģijas un pakalpojuma, lai spektra 
lietotāji varētu izvēlēties labākās 
tehnoloģijas un pakalpojumus, kas 
izmantojami frekvenču joslās, kas 
pieejamas elektronisko sakaru 

(26) Būtu jāpanāk spektra elastīgāka 
pārvaldība un piekļuve spektram, 
izsniedzot atļaujas neatkarīgi no 
tehnoloģijas un pakalpojuma, lai spektra 
lietotāji varētu izvēlēties labākās 
tehnoloģijas un pakalpojumus, kas 
izmantojami frekvenču joslās, kuras
pieejamas elektronisko sakaru 



PE421.390v01-00 18/50 AM\775029LV.doc

LV

pakalpojumiem, kā noteikts valsts 
radiofrekvenču sadalījuma tabulās un 
ITU noteikumos par radiosakariem 
("tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes princips"). Tehnoloģiju un 
pakalpojumu administratīvā noteikšana 
būtu jāpiemēro vispārējas intereses 
mērķiem izšķirīgos gadījumos, tai 
vajadzētu būt skaidri pamatotai, un tā būtu 
regulāri jāpārskata.

pakalpojumiem. Tehnoloģiju un 
pakalpojumu administratīvā noteikšana 
būtu jāpiemēro vispārējas intereses 
mērķiem izšķirīgos gadījumos, tai 
vajadzētu būt skaidri pamatotai, un tā būtu 
regulāri jāpārskata.

Or. en

Pamatojums

Lai gan EP ir ierosinājis šo apsvērumu svītrot, lai nodrošinātu atbilstību ierosinātajiem 
noteikumiem 9. panta 3. punktā un 9. panta 4. punktā, mēs uzskatām, ka daži tā aspekti ir 
noderīgi un būtu jāsaglabā. 

Grozījums Nr. 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
28. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(28) Lai neradītu pretrunas ar iepriekš 
iegūtām tiesībām, radiofrekvenču spektra 
lietotājiem tāpat vajadzētu būt iespējai 
brīvi izvēlēties pakalpojumus, kurus tie 
vēlas piedāvāt spektrā, uz ko attiecas 
pārejas pasākumi. Būtu jāparedz izņēmumi 
no pakalpojumu neitralitātes principa, ar 
kuru pieprasa nodrošināt konkrētu 
pakalpojumu, lai sasniegtu skaidri 
noteiktus vispārējās ieinteresētības mērķus, 
piemēram, cilvēku drošība, vajadzība 
veicināt sociālo, reģionālo vai teritoriālo 
kohēziju vai radiofrekvenču spektra 
neefektīvas izmantošanas novēršana, ja 
šādi izņēmumi ir vajadzīgi un samērīgi. 
Minētajiem mērķiem būtu jāietver kultūras 
un valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanai, kā 

(28) Lai neradītu pretrunas ar iepriekš 
iegūtām tiesībām, radiofrekvenču spektra 
lietotājiem tāpat vajadzētu būt iespējai 
brīvi izvēlēties pakalpojumus, kurus tie 
vēlas piedāvāt spektrā, uz ko attiecas 
pārejas pasākumi. No otras puses, būtu 
jāatļauj pasākumi, kuri pieprasa 
nodrošināt konkrētu pakalpojumu, lai 
sasniegtu skaidri noteiktus vispārējās 
ieinteresētības mērķus, piemēram, cilvēku 
drošība, vajadzība veicināt sociālo, 
reģionālo vai teritoriālo kohēziju vai 
radiofrekvenču spektra neefektīvas 
izmantošanas novēršana, ja šādi izņēmumi 
ir vajadzīgi un samērīgi. Minētajiem 
mērķiem būtu jāietver kultūras un valodu 
daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisma veicināšanai, kā dalībvalstis 
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dalībvalstis noteikušas saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem. Izņemot gadījumus, kad tas 
ir vajadzīgs cilvēku drošībai vai nolūkā 
sasniegt citus vispārējas ieinteresētības 
mērķus, izņēmumi nedrīkstētu būt par 
cēloni konkrētiem ekskluzīvas 
izmantošanas pakalpojumiem, bet tiem 
būtu vienīgi jāpiešķir prioritāte šādiem 
pakalpojumiem, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, ciktāl tas iespējams.

noteikušas saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem. Izņemot gadījumus, kad tas ir 
vajadzīgs cilvēku drošībai vai tikai nolūkā 
sasniegt citus vispārējas ieinteresētības 
mērķus, pasākumi nedrīkstētu būt par 
cēloni konkrētiem ekskluzīvas 
izmantošanas pakalpojumiem, bet tiem 
būtu vienīgi jāpiešķir prioritāte šādiem 
pakalpojumiem, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, ciktāl tas iespējams.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Padomi un Parlamentu un tajā pašā 
laikā nodrošināt teksta saskaņotību ar Pamatdirektīvas 9. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 129
Herbert Reul

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
28. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(28) Lai neradītu pretrunas ar iepriekš 
iegūtām tiesībām, radiofrekvenču spektra 
lietotājiem tāpat vajadzētu būt iespējai 
brīvi izvēlēties pakalpojumus, kurus tie 
vēlas piedāvāt spektrā, uz ko attiecas 
pārejas pasākumi. Būtu jāparedz izņēmumi 
no pakalpojumu neitralitātes principa, ar 
kuru pieprasa nodrošināt konkrētu 
pakalpojumu, lai sasniegtu skaidri 
noteiktus vispārējās ieinteresētības mērķus, 
piemēram, cilvēku drošība, vajadzība 
veicināt sociālo, reģionālo vai teritoriālo 
kohēziju vai radiofrekvenču spektra 
neefektīvas izmantošanas novēršana, ja 
šādi izņēmumi ir vajadzīgi un samērīgi. 
Minētajiem mērķiem būtu jāietver kultūras 
un valodu daudzveidības un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma veicināšanai, kā 

(28) Lai neradītu pretrunas ar iepriekš 
iegūtām tiesībām, radiofrekvenču spektra 
lietotājiem tāpat vajadzētu būt iespējai 
brīvi izvēlēties pakalpojumus, kurus tie 
vēlas piedāvāt spektrā, uz ko attiecas 
pārejas pasākumi. No otras puses, būtu 
jāatļauj pasākumi, kuri pieprasa 
nodrošināt konkrētu pakalpojumu, lai 
sasniegtu skaidri noteiktus vispārējās 
ieinteresētības mērķus, piemēram, cilvēku 
drošība, vajadzība veicināt sociālo, 
reģionālo vai teritoriālo kohēziju vai 
radiofrekvenču spektra neefektīvas 
izmantošanas novēršana, ja šādi izņēmumi 
ir vajadzīgi un samērīgi. Minētajiem 
mērķiem būtu jāietver kultūras un valodu 
daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisma veicināšanai, kā dalībvalstis 
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dalībvalstis noteikušas saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem. Izņemot gadījumus, kad tas 
ir vajadzīgs cilvēku drošībai vai nolūkā 
sasniegt citus vispārējas ieinteresētības 
mērķus, izņēmumi nedrīkstētu būt par 
cēloni konkrētiem ekskluzīvas 
izmantošanas pakalpojumiem, bet tiem 
būtu vienīgi jāpiešķir prioritāte šādiem 
pakalpojumiem, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, ciktāl tas iespējams.

noteikušas saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem. Izņemot gadījumus, kad tas ir 
vajadzīgs cilvēku drošībai vai tikai nolūkā 
sasniegt citus vispārējas ieinteresētības 
mērķus, pasākumi nedrīkstētu būt par 
cēloni konkrētiem ekskluzīvas 
izmantošanas pakalpojumiem, bet tiem 
būtu vienīgi jāpiešķir prioritāte šādiem 
pakalpojumiem, lai citi pakalpojumi vai 
tehnoloģijas varētu līdzāspastāvēt tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, ciktāl tas iespējams.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Padomi un Parlamentu un tajā pašā 
laikā nodrošināt teksta saskaņotību ar Pamatdirektīvas 9. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
60. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(60) Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt ieteikumus un/vai īstenošanas 
pasākumus attiecībā uz paziņojumiem 
saskaņā ar pamatdirektīvas 7. pantu; 
saskaņošanu spektra un numerācijas jomā, 
kā arī ar tīklu un pakalpojumu drošību 
saistītos jautājumos; attiecīgo produktu un 
pakalpojumu tirgu noteikšanu; vairāku 
valstu tirgu noteikšanu; standartu ieviešanu 
un tiesiskā regulējuma noteikumu 
saskaņotu piemērošanu. Tāpat Komisija 
būtu jāpilnvaro pieņemt īstenošanas 
pasākumus, lai Piekļuves direktīvas I un 
II pielikumu pielāgotu tirgus un 
tehnoloģijas attīstībai. Šie pasākumi, kuri ir 
vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt 
nebūtiskus minēto direktīvu elementus, 
inter alia, pievienojot jaunus nebūtiskus 

(60) Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt īstenošanas pasākumus attiecībā 
uz saskaņošanu numerācijas jomā un 
attiecībā uz vispārējām spektra 
izmantošanas atļaujām, kā arī ar tīklu un 
pakalpojumu drošību saistītos jautājumos; 
attiecīgo produktu un pakalpojumu tirgu 
noteikšanu; vairāku valstu tirgu 
noteikšanu; standartu ieviešanu un tiesiskā 
regulējuma noteikumu saskaņotu 
piemērošanu. Tāpat Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt īstenošanas pasākumus, 
lai Piekļuves direktīvas I un II pielikumu 
pielāgotu tirgus un tehnoloģijas attīstībai. 
Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru 
mērķis ir grozīt nebūtiskus minēto 
direktīvu elementus, inter alia, pievienojot 
jaunus nebūtiskus elementus, ir jāpieņem 
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elementus, ir jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru,

saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru, 

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Padomi un Parlamentu, ņemot vērā 
pirmā lasījuma rezultātu, ka lēmumu par individuālas spektra izmantošanas saskaņošanu 
vajadzētu pieņemt ar tiesību aktu palīdzību, nevis komitoloģijas ceļā.

Grozījums Nr. 131
Herbert Reul

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
60. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(60) Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt ieteikumus un/vai īstenošanas 
pasākumus attiecībā uz paziņojumiem 
saskaņā ar pamatdirektīvas 7. pantu; 
saskaņošanu spektra un numerācijas jomā, 
kā arī ar tīklu un pakalpojumu drošību 
saistītos jautājumos; attiecīgo produktu un 
pakalpojumu tirgu noteikšanu; vairāku 
valstu tirgu noteikšanu; standartu ieviešanu 
un tiesiskā regulējuma noteikumu 
saskaņotu piemērošanu. Tāpat Komisija 
būtu jāpilnvaro pieņemt īstenošanas 
pasākumus, lai Piekļuves direktīvas I un 
II pielikumu pielāgotu tirgus un 
tehnoloģijas attīstībai. Šie pasākumi, kuri ir 
vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt 
nebūtiskus minēto direktīvu elementus, 
inter alia, pievienojot jaunus nebūtiskus 
elementus, ir jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru,

(60) Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt īstenošanas pasākumus attiecībā 
uz saskaņošanu numerācijas jomā un 
attiecībā uz vispārējām spektra 
izmantošanas atļaujām, kā arī ar tīklu un 
pakalpojumu drošību saistītos jautājumos; 
attiecīgo produktu un pakalpojumu tirgu 
noteikšanu; vairāku valstu tirgu 
noteikšanu; standartu ieviešanu un tiesiskā 
regulējuma noteikumu saskaņotu 
piemērošanu. Tāpat Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt īstenošanas pasākumus, 
lai Piekļuves direktīvas I un II pielikumu 
pielāgotu tirgus un tehnoloģijas attīstībai. 
Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru 
mērķis ir grozīt nebūtiskus minēto 
direktīvu elementus, inter alia, pievienojot 
jaunus nebūtiskus elementus, ir jāpieņem 
saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru, 

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Padomi un Parlamentu, ņemot vērā 
pirmā lasījuma rezultātu, ka lēmumu par individuālas spektra izmantošanas saskaņošanu 
vajadzētu pieņemt ar tiesību aktu palīdzību, nevis komitoloģijas ceļā.

Grozījums Nr. 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ba) panta 2. punkta b) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
„b) nodrošinot, ka elektronisko 
komunikāciju un informācijas sabiedrības 
pakalpojumu nozarē, it īpaši satura un 
elektronisko komunikāciju informācijas 
sabiedrības pakalpojumu izplatīšanā un 
pieejamībā visos tīklos, netiek traucēta vai 
ierobežota konkurence;”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atjauno 58. grozījumu, ko Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā 2008. gada 
24. septembrī, T6/0449/2008 (62. panta 2. punkta a) apakšpunkts), ņemot vērā atvērtu tīklu 
principu, lai nodrošinātu, ka visi lietotāji var gūt pilnīgu labumu no informācijas sabiedrības 
un tās jauninājumiem.

Grozījums Nr. 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

ba) 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„b) nodrošinot, ka elektronisko 
komunikāciju un informācijas sabiedrības 
pakalpojumu nozarē, it īpaši satura un 
elektronisko komunikāciju informācijas 
sabiedrības pakalpojumu izplatīšanā un 
pieejamībā visos tīklos, netiek traucēta vai 
ierobežota konkurence;”

Or. en

Grozījums Nr. 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 4. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

fa) 4. punktā pievieno šādu fa)
apakšpunktu:
„fa) piemērojot principu, ka 
galalietotājiem ir jābūt iespējai pēc izvēles 
piekļūt jebkādam saturam un izplatīt to, 
un izmantot visas lietotnes un/vai 
pakalpojumus;”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums daļēji atjauno 61. grozījumu, kuru Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā 
2008. gada 24. septembrī, T6/0449/2008 (62. panta 2. punkta a) apakšpunkts).
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Grozījums Nr. 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
8. pants – 4. punkts – fb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 4. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

fb) 4. punktā pievieno šādu fb) 
apakšpunktu:
„fb) piemērojot principu, saskaņā ar kuru 
nekādus ierobežojumus nedrīkst noteikt 
galalietotāju pamattiesībām un brīvībām, 
it īpaši saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 11. pantu par vārda 
un informācijas brīvību, bez iepriekšēja 
tiesu iestāžu lēmuma, izņemot gadījumu, 
ja ir apdraudēta sabiedrības drošība; šādā 
gadījumā lēmumu var pieņemt vēlāk.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atjauno 138. grozījumu, ko Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā 2008. gada 
24. septembrī.

Grozījums Nr. 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – g apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

a) veicinot regulatīvo noteikumu skaidrību; a) veicinot regulatīvo noteikumu skaidrību
ar tā palīdzību, ka tiek nodrošināta 
regulatīvu nosacījumu piemērošana 
pietiekami ilgā laikā;

Or. en
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Pamatojums

Šis EP grozījums būtu prasījis, lai valsts pārvaldes iestādes nodrošina, ka secīgos tirgus 
pārskata periodos tiek piemērota konsekventa regulatīva pieeja, tādējādi radot juridisku 
nenoteiktību, jo valsts pārvaldes iestādēm ir jāpārskata savi regulatīvie lēmumu katrā tirgus 
pārskatīšanas reizē (un tāpēc nevar garantēt pieejas nepārtrauktību). Jaunajam 
ierosinātajam kompromisa tekstam ir paredzēts nodrošināt tik lielu regulatīvo skaidrību, cik 
tas atbilst tiesiskajam regulējumam. 

Grozījums Nr. 137
Erika Mann

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – g apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

a) veicinot regulatīvo noteikumu skaidrību; a) veicinot regulatīvo noteikumu skaidrību,
vajadzības gadījumā izmantojot tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu nepārtrauktību 
attiecībā uz secīgiem pārskata periodiem;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ļauj valsts pārvaldes iestādēm izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus, t.i., 
faktiskos piekļuves nosacījumus, kas ir īpaši svarīgi lēmumu pieņemšanai par ieguldījumiem 
jaunās un uzlabotās infrastruktūrās. Protams, joprojām ir regulāri jāveic tirgus pārskatīšana.

Grozījums Nr. 138
Angelika Niebler

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – g apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 5. punkts – a) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

a) veicinot regulatīvo noteikumu skaidrību; a) veicinot regulatīvo noteikumu skaidrību, 
vajadzības gadījumā izmantojot tiesiskās 
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aizsardzības līdzekļu nepārtrauktību 
attiecībā uz secīgiem pārskata periodiem;

Or. en

Pamatojums

Pirmā lasījuma atkārtota iekļaušana. Tagad ir jāpieņem lēmumi par ieguldījumiem jaunās un 
uzlabotās infrastruktūrās. Tam nepieciešama konsekventa regulatīva pieeja.

Grozījums Nr. 139
Erika Mann

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – g apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

d) veicinot pilnvērtīgus ieguldījumus un 
inovācijas jaunā un uzlabotā infrastruktūrā,
tostarp ņemot vērā ieguldījumu riskus;

d) veicinot pilnvērtīgus ieguldījumus un 
inovācijas jaunā un uzlabotā infrastruktūrā, 
nodrošinot, ka nosacījumos attiecībā uz 
piekļuvi iekārtām ir pienācīgi ņemts vērā 
risks, kas rodas ieguldītājiem 
uzņēmumiem, vajadzības gadījumā 
veicinot risku dalīšanu ieguldītāju vidū un 
starp ieguldītājiem un piekļuves 
pieprasītājiem, kā arī pieļaujot elastību 
cenu noteikšanā;

Or. en

Pamatojums

Kompromisa teksta mērķis ir piešķirt valsts pārvaldes iestādēm elastīgus līdzekļus, lai 
veicinātu ieguldījumus jaunos un uzlabotos piekļuves tīklos. Godīga riska sadalīšana 
piekļuves nosacījumos un cenu noteikšanas elastība dažādiem produktiem var veicināt jaunu 
tīklu izvēršanu un tajā pašā laikā sekmēt konkurenci, veicinot pievilcīgus piedāvājumus gala 
lietotājiem.
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Grozījums Nr. 140
Angelika Niebler

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – g apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

d) veicinot pilnvērtīgus ieguldījumus un 
jauninājumus jaunā un uzlabotā 
infrastruktūrā, tostarp ņemot vērā 
ieguldījumu riskus;

d) veicinot pilnvērtīgus ieguldījumus un 
inovācijas jaunā un uzlabotā infrastruktūrā, 
tostarp veicinot ieguldījumu sadali un 
nodrošinot atbilstošu riska sadali starp 
ieguldītājiem un uzņēmumiem, kuriem 
pieejamas jaunās iekārtas;

Or. en

Pamatojums

Pirmā lasījuma atkārtota iekļaušana. Tagad ir jāpieņem lēmumi par ieguldījumiem jaunās un 
uzlabotās infrastruktūrās. Tam nepieciešama konsekventa regulatīva pieeja.

Grozījums Nr. 141
Gunnar Hökmark

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – g apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

d) veicinot pilnvērtīgus ieguldījumus un 
inovācijas jaunā un uzlabotā infrastruktūrā, 
tostarp ņemot vērā ieguldījumu riskus; 

d) veicinot pilnvērtīgus ieguldījumus un 
inovācijas jaunā un uzlabotā infrastruktūrā,
tostarp nodrošinot, ka jebkurās piekļuves 
saistībās ir pienācīgi ņemts vērā risks, kas 
rodas ieguldītājiem uzņēmumiem:

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Parlamentu un Padomi jautājumā 
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par piekļuves un cenu noteikšanas kārtību nākamās paaudzes piekļuvei.

Grozījums Nr. 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – g apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

d) veicinot pilnvērtīgus ieguldījumus un 
inovācijas jaunā un uzlabotā infrastruktūrā, 
tostarp ņemot vērā ieguldījumu riskus;

d) veicinot pilnvērtīgus ieguldījumus un 
inovācijas jaunā un uzlabotā infrastruktūrā,
tostarp nodrošinot, ka jebkurās piekļuves 
saistībās ir pienācīgi ņemts vērā risks, kas 
rodas ieguldītājiem uzņēmumiem:

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Parlamentu un Padomi jautājumā 
par piekļuves un cenu noteikšanas kārtību nākamās paaudzes piekļuvei.

Grozījums Nr. 143
Herbert Reul

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
8.a pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Radiofrekvenču spektra politikas 
stratēģiska plānošana un koordinēšana 
Eiropas Savienībā

Radiofrekvenču spektra politikas 
stratēģiska plānošana un koordinēšana

1. Dalībvalstis sadarbojas gan savstarpēji, 
gan ar Komisiju radiofrekvenču spektra 
izmantošanas stratēģiskajā plānošanā, 
koordinēšanā un saskaņošanā Eiropas 
Savienībā. Šai nolūkā tās, inter alia, ņem 
vērā arī tautsaimniecības, drošības, 

1. Dalībvalstis sadarbojas gan savstarpēji, 
gan ar Komisiju radiofrekvenču spektra 
izmantošanas stratēģiskajā plānošanā, 
koordinēšanā un saskaņošanā Eiropas 
Kopienā. Šai nolūkā tās, inter alia, ņem 
vērā arī tautsaimniecības, drošības, 
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veselības un sabiedrības intereses, vārda 
brīvību, ES politikas kultūras, zinātniskos, 
sociālos un tehniskos aspektus, kā arī 
radiofrekvenču spektra lietotāju kopienu 
dažādās intereses, lai uzlabotu 
radiofrekvenču spektra lietošanu un 
izvairītos no kaitīgiem traucējumiem.

veselības un sabiedrības intereses, vārda 
brīvību, ES politikas kultūras, zinātniskos, 
sociālos un tehniskos aspektus, kā arī 
radiofrekvenču spektra lietotāju kopienu 
dažādās intereses, lai uzlabotu 
radiofrekvenču spektra lietošanu un 
izvairītos no kaitīgiem traucējumiem.

2. Dalībvalstis veicina radiofrekvenču 
spektra politikas pieeju koordinēšanu 
Eiropas Savienībā un attiecīgā gadījumā 
arī koordinē saskaņotos nosacījumus 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
pieejamību un efektīvu izmantošanu, kas 
vajadzīga iekšējā tirgus izveidei un tā 
darbībai elektronisko sakaru jomā.

2. Sadarbojoties savā starpā un ar 
Komisiju, dalībvalstis veicina 
radiofrekvenču spektra politikas pieeju 
koordinēšanu Eiropas Kopienā un attiecīgā 
gadījumā arī koordinē saskaņotos 
nosacījumus attiecībā uz radiofrekvenču 
spektra pieejamību un efektīvu 
izmantošanu, kas vajadzīga iekšējā tirgus 
izveidei un tā darbībai elektronisko sakaru 
jomā.

3. Dalībvalstis veicina ES interešu efektīvu 
koordinēšanu starptautiskajās 
organizācijās, kas ir kompetentas 
radiofrekvenču spektra jautājumos. 
Gadījumos, kad ir nepieciešama šāda 
efektīva veicināšana, Komisija pienācīgi 
ņemot vērā viedokli, ko izsaka 
Radiofrekvenču spektra politikas komiteja 
(RSPK), kas izveidota ar Komisijas 
Lēmumu 622/2002/EK (2002. gada 26. 
jūlijs), ar ko izveido radiofrekvenču 
spektra politikas grupu*, var ieteikt 
Eiropas Parlamentam un Padomei kopējas 
politikas mērķus.

3. Gadījumos, kad tas nepieciešams, lai 
nodrošinātu Eiropas Kopienas interešu 
efektīvu koordinēšanu starptautiskajās 
organizācijās, kas ir kompetentas 
radiofrekvenču spektra jautājumos, 
Komisija, pienācīgi ņemot vērā 
Radiofrekvenču spektra politikas komitejas
(RSPK) viedokli, var ieteikt Eiropas 
Parlamentam un Padomei kopējās politikas 
mērķus.

4. Komisija, pienācīgi ņemot vērā RSPK 
viedokli, var iesniegt tiesību aktu 
priekšlikumus attiecībā uz daudzgadu 
radiofrekvenču spektra politikas 
programmas izveidi.

4. Komisija, pienācīgi ņemot vērā RSPK 
viedokli, var iesniegt tiesību aktu 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei attiecībā uz daudzgadu 
radiofrekvenču spektra politikas 
programmas izveidi. Šādās programmās 
saskaņā ar šīs direktīvas un īpašo 
direktīvu noteikumiem nosaka politikas 
virzienus un mērķus attiecībā uz 
radiofrekvenču spektra izmantošanas 
stratēģisko plānošanu, koordinēšanu un 
saskaņošanu Kopienā.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Padomi un Parlamentu, ņemot vērā, 
ka šīs direktīvas un īpašo direktīvu mērķis ir radīt iekšēju elektronisko sakaru tirgu.

Grozījums Nr. 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
8.a pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Radiofrekvenču spektra politikas 
stratēģiska plānošana un koordinēšana 
Eiropas Savienībā

Radiofrekvenču spektra politikas 
stratēģiska plānošana un koordinēšana

1. Dalībvalstis sadarbojas gan savstarpēji, 
gan ar Komisiju radiofrekvenču spektra 
izmantošanas stratēģiskajā plānošanā, 
koordinēšanā un saskaņošanā Eiropas 
Savienībā. Šai nolūkā tās, inter alia, ņem 
vērā arī tautsaimniecības, drošības, 
veselības un sabiedrības intereses, vārda 
brīvību, ES politikas kultūras, zinātniskos, 
sociālos un tehniskos aspektus, kā arī 
radiofrekvenču spektra lietotāju kopienu 
dažādās intereses, lai uzlabotu 
radiofrekvenču spektra lietošanu un 
izvairītos no kaitīgiem traucējumiem.

1. Dalībvalstis sadarbojas gan savstarpēji, 
gan ar Komisiju radiofrekvenču spektra 
izmantošanas stratēģiskajā plānošanā, 
koordinēšanā un saskaņošanā Eiropas 
Kopienā. Šai nolūkā tās, inter alia, ņem 
vērā arī tautsaimniecības, drošības, 
veselības un sabiedrības intereses, vārda 
brīvību, ES politikas kultūras, zinātniskos, 
sociālos un tehniskos aspektus, kā arī 
radiofrekvenču spektra lietotāju kopienu 
dažādās intereses, lai uzlabotu 
radiofrekvenču spektra lietošanu un 
izvairītos no kaitīgiem traucējumiem.

2. Dalībvalstis veicina radiofrekvenču 
spektra politikas pieeju koordinēšanu 
Eiropas Savienībā un attiecīgā gadījumā 
arī koordinē saskaņotos nosacījumus 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
pieejamību un efektīvu izmantošanu, kas 
vajadzīga iekšējā tirgus izveidei un tā 
darbībai elektronisko sakaru jomā.

2. Sadarbojoties savā starpā un ar 
Komisiju, dalībvalstis veicina 
radiofrekvenču spektra politikas pieeju 
koordinēšanu Eiropas Kopienā un attiecīgā 
gadījumā arī koordinē saskaņotos 
nosacījumus attiecībā uz radiofrekvenču 
spektra pieejamību un efektīvu 
izmantošanu, kas vajadzīga iekšējā tirgus 
izveidei un tā darbībai elektronisko sakaru 
jomā.

3. Dalībvalstis veicina ES interešu efektīvu 
koordinēšanu starptautiskajās 
organizācijās, kas ir kompetentas 
radiofrekvenču spektra jautājumos. 

3. Gadījumos, kad tas nepieciešams, lai 
nodrošinātu Eiropas Kopienas interešu 
efektīvu koordinēšanu starptautiskajās 
organizācijās, kas ir kompetentas 
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Gadījumos, kad ir nepieciešama šāda 
efektīva veicināšana, Komisija pienācīgi 
ņemot vērā viedokli, ko izsaka 
Radiofrekvenču spektra politikas komiteja 
(RSPK), kas izveidota ar Komisijas 
Lēmumu 622/2002/EK (2002. gada 26. 
jūlijs), ar ko izveido radiofrekvenču 
spektra politikas grupu*, var ieteikt 
Eiropas Parlamentam un Padomei kopējas 
politikas mērķus.

radiofrekvenču spektra jautājumos, 
Komisija, pienācīgi ņemot vērā 
Radiofrekvenču spektra politikas komitejas
(RSPK) viedokli, var ieteikt Eiropas 
Parlamentam un Padomei kopējās politikas 
mērķus.

4. Komisija, pienācīgi ņemot vērā RSPK 
viedokli, var iesniegt tiesību aktu 
priekšlikumus attiecībā uz daudzgadu 
radiofrekvenču spektra politikas 
programmas izveidi.

4. Komisija, pienācīgi ņemot vērā RSPK 
viedokli, var iesniegt tiesību aktu 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei attiecībā uz daudzgadu 
radiofrekvenču spektra politikas 
programmas izveidi. Šādās programmās 
saskaņā ar šīs direktīvas un īpašo 
direktīvu noteikumiem nosaka politikas 
virzienus un mērķus attiecībā uz 
radiofrekvenču spektra izmantošanas 
stratēģisko plānošanu, koordinēšanu un 
saskaņošanu Kopienā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Padomi un Parlamentu, ņemot vērā, 
ka šīs direktīvas un īpašo direktīvu mērķis ir radīt iekšēju elektronisko sakaru tirgu.

Grozījums Nr. 145
Herbert Reul

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a Komisija var noteikt atbilstošus 
īstenošanas pasākumus, lai noteiktu tās 
joslas, kuru izmantošanas tiesības 
uzņēmumi var nodot vai iznomāt viens 
otram. Šie pasākumi neattiecas uz 
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frekvencēm, kuras neizmanto 
raidpakalpojumos.
Šos tehniskos īstenošanas pasākumus, kas 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir mēģināts panākt kompromisu starp Padomi un Parlamentu, ievērojot 
kompetences jomu hierarhiju, kas noteikta šīs direktīvas 8. pantā. Tajā arī nodrošināts, ka 
netiks izslēgtas pilnīgi visas frekvenču joslas, kas pašreiz tiek izmantotas raidpakalpojumos, 
piemēram, attiecībā uz digitālo dividendi.

Grozījums Nr. 146
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a Komisija var noteikt atbilstošus 
īstenošanas pasākumus, lai noteiktu tās 
joslas, kuru izmantošanas tiesības 
uzņēmumi var nodot vai iznomāt viens 
otram. Šie pasākumi neattiecas uz 
frekvencēm, kuras neizmanto 
raidpakalpojumos.
Šos tehniskos īstenošanas pasākumus, kas 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu ir mēģināts panākt kompromisu starp Padomi un Parlamentu, ievērojot 
kompetences jomu hierarhiju, kas noteikta šīs direktīvas 8. pantā. Tajā arī nodrošināts, ka 
netiks izslēgtas pilnīgi visas frekvenču joslas, kas pašreiz tiek izmantotas raidpakalpojumos, 
piemēram, attiecībā uz digitālo dividendi.

Grozījums Nr. 147
Herbert Reul, Werner Langen

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
1. pants – 16. punkts
Direktīva 2002/21/EK
14. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Ja uzņēmumam ir būtiska ietekme 
konkrētā tirgū, var uzskatīt, ka tam ir 
būtiska ietekme arī ar to cieši saistītā tirgū, 
ja saikne starp šiem diviem tirgiem ir tāda, 
kas ļauj ietekmi, kas ir vienā tirgū, 
pārvirzīt uz otru tirgu, tādējādi nostiprinot 
uzņēmuma ietekmi tirgū. Tādējādi saskaņā 
ar Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 9., 10., 11. un 13. pantu saistītā
tirgū var piemērot aizsardzības līdzekļus, 
lai novērstu šādu ietekmēšanu, un - ja 
šādi aizsardzības līdzekļi izrādās 
nepietiekami - aizsardzības līdzekļus 
saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 
(Vispārējā pakalpojuma direktīva) 
17. pantu;

3. Ja uzņēmumam ir būtiska ietekme 
konkrētā tirgū (pirmajā tirgū), var uzskatīt, 
ka tam ir būtiska ietekme arī ar to cieši 
saistītā tirgū (otrajā tirgū), ja saikne starp 
šiem diviem tirgiem ir tāda, kas ļauj 
ietekmi, kas ir pirmajā tirgū, pārvirzīt uz 
otro tirgu, tādējādi nostiprinot uzņēmuma 
ietekmi tirgū. Tādējādi saskaņā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 8.-13. pantu vai Direktīvas 
2002/22/EK (Vispārējā pakalpojumu 
direktīva) 17. pantu otrajā tirgū var 
piemērot aizsardzības līdzekļus, ja šādi 
aizsardzības līdzekļi izrādās nepietiekami, 
lai novērstu šādu pārvirzīšanu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums precizē, ka iejaukšanās saistītā tirgū ir pieņemama tikai tad, ja ar aizsardzības 
līdzekļiem sākotnējā tirgū, kam piemīt būtiska tirgus spēja, nepietiek, lai novērstu tā dēvēto 
tirgus spējas „pārvirzīšanu”. 
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Grozījums Nr. 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
2. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

aa) 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:
„a) līmenī, kas nepieciešams, lai 
nodrošinātu pilnīgu pārklājumu vai 
godīgu un pamatotu piekļuvi trešo pušu 
pakalpojumiem un lietotnēm, pienākumus 
uzņēmumiem, kas kontrolē piekļuvi 
galalietotājiem, attaisnotos gadījumos 
ieskaitot pienākumu savstarpēji savienot 
to tīklus un nodrošināt piekļuvi, ja tas nav 
jau izdarīts, vai padarīt savus 
pakalpojumus savietojamus godīgā, 
pārredzamā un saprātīgā veidā;”

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Padomi un Parlamentu (62. panta 
2. punkta b) apakšpunkts) un tajā pašā laikā pastiprināt pārbaudīto pilnīga pārklājuma 
principu, paredzot, ka tas aptver ne tikai pakalpojumus, bet arī lietotnes. 

Grozījums Nr. 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
2. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

aa) 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:
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„a) līmenī, kas nepieciešams, lai 
nodrošinātu pilnīgu pārklājumu vai 
godīgu un pamatotu piekļuvi trešo pušu 
pakalpojumiem un lietotnēm, pienākumus 
uzņēmumiem, kas kontrolē piekļuvi 
galalietotājiem, attaisnotos gadījumos 
ieskaitot pienākumu savstarpēji savienot 
to tīklus un nodrošināt piekļuvi, ja tas nav 
jau izdarīts, vai padarīt savus 
pakalpojumus savietojamus godīgā, 
pārredzamā un saprātīgā veidā;”

Or. en

Pamatojums

Parlamenta ierosinātie noteikumi, kas pamato vispāratzīto pilnīga pārklājuma principu, būtu 
jāpadara stingrāki, iekļaujot ne tikai pakalpojumus, bet arī lietotnes.

Grozījums Nr. 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
2. pants – 7. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
9. pants - 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar 
8. pantu var noteikt pārskatāmības 
pienākumus attiecībā uz savstarpējo 
savienojumu un/vai piekļuvi, pieprasot 
operatoriem konkrētu informāciju 
publiskot, piemēram, grāmatvedības 
informāciju, tehniskās specifikācijas, tīkla 
raksturojumu, noteikumus un nosacījumus 
nodrošināšanai un lietošanai, tostarp 
datplūsmas pārvaldības politiku un cenas.

1. Valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar 
8. pantu var noteikt pārskatāmības 
pienākumus attiecībā uz savstarpējo 
savienojumu un/vai piekļuvi, pieprasot 
operatoriem konkrētu informāciju 
publiskot, piemēram, grāmatvedības 
informāciju, tehniskās specifikācijas, tīkla 
raksturojumu, noteikumus un nosacījumus 
nodrošināšanai un lietošanai, tostarp 
datplūsmas pārvaldības politikas nolūku 
un ietekmi, kā arī cenas;

Or. en
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Pamatojums

Nevajadzētu ierobežot lietotāju pakalpojumu un lietotņu izvēli. Ir jānovērš ierobežojumu 
ieviešana ar vairumtirdzniecības piekļuvi un starpsavienojuma kārtību. Gluži pretēji, ir 
jāstiprina datplūsmas pārvaldības politikas pārredzamība, jo tas ir būtiski savienojuma 
radīšanai gala lietotājam. 

Grozījums Nr. 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
2. pants – 7. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
9. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar 
8. pantu var noteikt pārskatāmības 
pienākumus attiecībā uz savstarpējo 
savienojumu un/vai piekļuvi, pieprasot 
operatoriem konkrētu informāciju 
publiskot, piemēram, grāmatvedības 
informāciju, tehniskās specifikācijas, tīkla 
raksturojumu, noteikumus un nosacījumus 
nodrošināšanai un lietošanai, tostarp 
datplūsmas pārvaldības politiku un cenas.

1. Valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar 
8. pantu var noteikt pārskatāmības 
pienākumus attiecībā uz savstarpējo 
savienojumu un/vai piekļuvi, pieprasot 
operatoriem konkrētu informāciju 
publiskot, piemēram, grāmatvedības 
informāciju, tehniskās specifikācijas, tīkla 
raksturojumu, noteikumus un nosacījumus 
nodrošināšanai un lietošanai, tostarp 
datplūsmas pārvaldības politikas nolūku 
un ietekmi, kā arī cenas;

Or. en

Pamatojums

There should be no restriction on users’ choice of services and applications (which this text 
would otherwise legitimise) and it should be prevented that restrictions are introduced 
through wholesale acess and interconnection arrangements, but rather transparency about 
traffice management policies. Traffic management that is essential to manage congestion and 
provide the end-user with connectivity should be jusified, as proposed by the Council 
Common Position wording. The Council text can be slighly improved to better describe the 
purpose and likely effect of the policies.  Mention of other types of restricions should 
therefore be removed. 
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Grozījums Nr. 152
Angelika Niebler

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
2. pants – 9. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Valsts regulatīvā iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem var noteikt 
pienākumus attiecībā uz izmaksu segšanu 
un cenu kontroli, ieskaitot pienākumus par 
cenu orientāciju uz izmaksām un 
pienākumus attiecībā uz izmaksu uzskaites 
sistēmām, lai nodrošinātu savstarpējā 
savienojuma un/vai piekļuves īpašus 
veidus, situācijās, kad tirgus analīze 
parāda, ka efektīvas konkurences trūkums 
nozīmē to, ka attiecīgais operators var 
paturēt cenas pārmērīgi augstā līmenī vai 
piemērot cenu ierobežojumus, kaitējot 
lietotājiem. Lai veicinātu operatora 
ieguldījumus, tostarp nākamās paaudzes 
tīklos, valsts regulatīvās iestādes ņem vērā 
ieguldījumus, ko operators ir veicis, un ļauj 
tam gūt samērīgu peļņu no attiecīgā 
ieguldītā kapitāla, ņemot vērā saistītos 
riskus.

1. Valsts regulatīvā iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem var noteikt 
pienākumus attiecībā uz izmaksu segšanu 
un cenu kontroli, ieskaitot pienākumus par 
cenu orientāciju uz izmaksām un 
pienākumus attiecībā uz izmaksu uzskaites 
sistēmām, lai nodrošinātu savstarpējā 
savienojuma un/vai piekļuves īpašus 
veidus, situācijās, kad tirgus analīze 
parāda, ka efektīvas konkurences trūkums 
nozīmē to, ka attiecīgais operators var 
paturēt cenas pārmērīgi augstā līmenī vai 
piemērot cenu ierobežojumus, kaitējot 
lietotājiem. Lai veicinātu operatora 
ieguldījumus, tostarp nākamās paaudzes 
tīklos, valsts regulatīvās iestādes ņem vērā 
ieguldījumus, ko operators ir veicis, un ļauj 
tam gūt samērīgu peļņu no attiecīgā 
ieguldītā kapitāla, ņemot vērā saistītos 
riskus, un atbilstošu riska sadali starp 
ieguldītāju un uzņēmumiem, kuriem 
pieejamas jaunas un uzlabotas piekļuves 
iekārtas, tostarp ilgtermiņa riska 
sadalījuma līgumus. Piekļuves cenu 
noteikšana ir pietiekami elastīga, ņemot 
vērā, citu starpā, dažādos produktu 
kvalitātes līmeņus.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredz līdzekļus valsts pārvaldes iestādēm, lai atbalstītu ieguldījumus jaunas un 
uzlabotas piekļuves tīklos cenu un piekļuves regulēšanas kontekstā. Taisnīga riska sadale un 
cenu elastība dažādiem produktiem un kvalitātes līmeņiem var atbalstīt jaunu tīklu izvēršanu 
un tajā pašā laikā veicināt konkurenci. Sākotnējais ieguldītājs un operatori, kas uzņemas daļu 
riska, sacentīsies, lai piesaistītu gala lietotājus saviem pakalpojumiem.
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Grozījums Nr. 153
Erika Mann

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
2. pants – 9. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Valsts regulatīvā iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem var noteikt 
pienākumus attiecībā uz izmaksu segšanu 
un cenu kontroli, ieskaitot pienākumus par 
cenu orientāciju uz izmaksām un 
pienākumus attiecībā uz izmaksu uzskaites 
sistēmām, lai nodrošinātu savstarpējā 
savienojuma un/vai piekļuves īpašus 
veidus, situācijās, kad tirgus analīze 
parāda, ka efektīvas konkurences trūkums 
nozīmē to, ka attiecīgais operators var 
paturēt cenas pārmērīgi augstā līmenī vai 
piemērot cenu ierobežojumus, kaitējot 
lietotājiem. Lai veicinātu operatora 
ieguldījumus, tostarp nākamās paaudzes 
tīklos, valsts regulatīvās iestādes ņem vērā 
ieguldījumus, ko operators ir veicis, un ļauj 
tam gūt samērīgu peļņu no attiecīgā 
ieguldītā kapitāla, ņemot vērā saistītos 
riskus.

1. Valsts regulatīvā iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem var noteikt 
pienākumus attiecībā uz izmaksu segšanu 
un cenu kontroli, ieskaitot pienākumus par 
cenu orientāciju uz izmaksām un 
pienākumus attiecībā uz izmaksu uzskaites 
sistēmām, lai nodrošinātu savstarpējā 
savienojuma un/vai piekļuves īpašus 
veidus, situācijās, kad tirgus analīze 
parāda, ka efektīvas konkurences trūkums 
nozīmē to, ka attiecīgais operators var 
paturēt cenas pārmērīgi augstā līmenī vai 
piemērot cenu ierobežojumus, kaitējot 
lietotājiem. Lai veicinātu operatora 
ieguldījumus, tostarp nākamās paaudzes 
tīklos, valsts regulatīvās iestādes ņem vērā 
ieguldījumus, ko operators ir veicis, un ļauj 
tam gūt samērīgu peļņu no attiecīgā 
ieguldītā kapitāla, ņemot vērā saistītos 
riskus, un atbilstošu riska sadali starp 
ieguldītāju un uzņēmumiem, kuriem 
pieejamas jaunas un uzlabotas piekļuves 
iekārtas, tostarp ilgtermiņa riska 
sadalījuma līgumus. Piekļuves cenu 
noteikšana ir pietiekami elastīga, ņemot 
vērā, citu starpā, dažādos produktu 
kvalitātes līmeņus.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredz līdzekļus valsts pārvaldes iestādēm, lai atbalstītu ieguldījumus jaunas un 
uzlabotas piekļuves tīklos cenu un piekļuves regulēšanas kontekstā. Taisnīga riska sadale un 
cenu elastība dažādiem produktiem un kvalitātes līmeņiem var atbalstīt jaunu tīklu izvēršanu 
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un tajā pašā laikā veicināt konkurenci. Sākotnējais ieguldītājs un operatori, kas uzņemas daļu 
riska, sacentīsies, lai piesaistītu gala lietotājus saviem pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 154
Gunnar Hökmark

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
2. pants – 9. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Valsts regulatīvā iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem var noteikt 
pienākumus attiecībā uz izmaksu segšanu 
un cenu kontroli, ieskaitot pienākumus par 
cenu orientāciju uz izmaksām un 
pienākumus attiecībā uz izmaksu uzskaites 
sistēmām, lai nodrošinātu savstarpējā 
savienojuma un/vai piekļuves īpašus 
veidus, situācijās, kad tirgus analīze 
parāda, ka efektīvas konkurences trūkums 
nozīmē to, ka attiecīgais operators var 
paturēt cenas pārmērīgi augstā līmenī vai 
piemērot cenu ierobežojumus, kaitējot 
lietotājiem. Lai veicinātu operatora 
ieguldījumus, tostarp nākamās paaudzes 
tīklos, valsts regulatīvās iestādes ņem vērā 
ieguldījumus, ko operators ir veicis, un ļauj 
tam gūt samērīgu peļņu no attiecīgā 
ieguldītā kapitāla, ņemot vērā saistītos 
riskus.

1. Valsts regulatīvā iestāde saskaņā ar 8. 
panta noteikumiem var noteikt pienākumus 
attiecībā uz izmaksu segšanu un cenu 
kontroli, ieskaitot pienākumus par cenu 
orientāciju uz izmaksām un pienākumus 
attiecībā uz izmaksu uzskaites sistēmām, 
lai nodrošinātu savstarpējā savienojuma 
un/vai piekļuves īpašus veidus, situācijās, 
kad tirgus analīze parāda, ka efektīvas 
konkurences trūkums nozīmē to, ka 
attiecīgais operators var paturēt cenas 
pārmērīgi augstā līmenī vai piemērot cenu 
ierobežojumus, kaitējot lietotājiem. Lai 
veicinātu operatora ieguldījumus, tostarp 
nākamās paaudzes tīklos, valsts regulatīvās 
iestādes ņem vērā ieguldījumus, ko 
operators ir veicis, un ļauj tam gūt 
samērīgu peļņu no attiecīgā ieguldītā 
kapitāla, ņemot vērā jebkurus riskus, kas 
raksturīgi konkrētam jaunam ieguldījumu 
tīkla projektam, tajā pašā laikā 
nodrošinot, ka cenu noteikšanas kārtība ir 
saderīga ar efektīvu konkurences 
sargāšanu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Parlamentu un Padomi jautājumā 
par nākamās paaudzes piekļuvi, panākot līdzsvaru starp nepieciešamību veicināt 
ieguldījumus un konkurenci.
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Grozījums Nr. 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
2. pants – 9. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Valsts regulatīvā iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem var noteikt 
pienākumus attiecībā uz izmaksu segšanu 
un cenu kontroli, ieskaitot pienākumus par 
cenu orientāciju uz izmaksām un 
pienākumus attiecībā uz izmaksu uzskaites 
sistēmām, lai nodrošinātu savstarpējā 
savienojuma un/vai piekļuves īpašus 
veidus, situācijās, kad tirgus analīze 
parāda, ka efektīvas konkurences trūkums 
nozīmē to, ka attiecīgais operators var 
paturēt cenas pārmērīgi augstā līmenī vai 
piemērot cenu ierobežojumus, kaitējot 
lietotājiem. Lai veicinātu operatora 
ieguldījumus, tostarp nākamās paaudzes 
tīklos, valsts regulatīvās iestādes ņem vērā 
ieguldījumus, ko operators ir veicis, un ļauj 
tam gūt samērīgu peļņu no attiecīgā 
ieguldītā kapitāla, ņemot vērā saistītos 
riskus.

1. Valsts regulatīvā iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem var noteikt 
pienākumus attiecībā uz izmaksu segšanu 
un cenu kontroli, ieskaitot pienākumus par 
cenu orientāciju uz izmaksām un 
pienākumus attiecībā uz izmaksu uzskaites 
sistēmām, lai nodrošinātu savstarpējā 
savienojuma un/vai piekļuves īpašus 
veidus, situācijās, kad tirgus analīze 
parāda, ka efektīvas konkurences trūkums 
nozīmē to, ka attiecīgais operators var 
paturēt cenas pārmērīgi augstā līmenī vai 
piemērot cenu ierobežojumus, kaitējot 
lietotājiem. Lai veicinātu operatora 
ieguldījumus, tostarp nākamās paaudzes 
tīklos, valsts regulatīvās iestādes ņem vērā 
ieguldījumus, ko operators ir veicis, un ļauj 
tam gūt samērīgu peļņu no attiecīgā 
ieguldītā kapitāla, ņemot vērā jebkurus 
riskus, kas raksturīgi konkrētam jaunam 
ieguldījumu tīkla projektam, tajā pašā 
laikā nodrošinot, ka cenu noteikšanas 
kārtība ir saderīga ar efektīvu 
konkurences sargāšanu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Parlamentu un Padomi jautājumā 
par nākamās paaudzes piekļuvi, panākot līdzsvaru starp nepieciešamību veicināt 
ieguldījumus un konkurenci.
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Grozījums Nr. 156
Dominique Vlasto

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
2. pants – 9. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Valsts regulatīvā iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem var noteikt 
pienākumus attiecībā uz izmaksu segšanu 
un cenu kontroli, ieskaitot pienākumus par 
cenu orientāciju uz izmaksām un 
pienākumus attiecībā uz izmaksu uzskaites 
sistēmām, lai nodrošinātu savstarpējā 
savienojuma un/vai piekļuves īpašus 
veidus, situācijās, kad tirgus analīze 
parāda, ka efektīvas konkurences trūkums 
nozīmē to, ka attiecīgais operators var 
paturēt cenas pārmērīgi augstā līmenī vai 
piemērot cenu ierobežojumus, kaitējot 
lietotājiem. Lai veicinātu operatora 
ieguldījumus, tostarp nākamās paaudzes 
tīklos, valsts regulatīvās iestādes ņem vērā 
ieguldījumus, ko operators ir veicis, un ļauj 
tam gūt samērīgu peļņu no attiecīgā 
ieguldītā kapitāla, ņemot vērā saistītos 
riskus.

1. Valsts regulatīvā iestāde saskaņā ar 
8. panta noteikumiem var noteikt 
pienākumus attiecībā uz izmaksu segšanu 
un cenu kontroli, ieskaitot pienākumus par 
cenu orientāciju uz izmaksām un 
pienākumus attiecībā uz izmaksu uzskaites 
sistēmām, lai nodrošinātu savstarpējā 
savienojuma un/vai piekļuves īpašus 
veidus, situācijās, kad tirgus analīze 
parāda, ka efektīvas konkurences trūkums 
nozīmē to, ka attiecīgais operators var 
paturēt cenas pārmērīgi augstā līmenī vai 
piemērot cenu ierobežojumus, kaitējot 
lietotājiem. Lai veicinātu operatora 
ieguldījumus, tostarp nākamās paaudzes 
tīklos, valsts regulatīvās iestādes ņem vērā 
ieguldījumus, ko operators ir veicis, un ļauj 
tam gūt samērīgu peļņu no attiecīgā 
ieguldītā kapitāla, ņemot vērā jebkurus 
riskus, kas raksturīgi konkrētam jaunam 
ieguldījumu tīkla projektam, tajā pašā 
laikā nodrošinot, ka cenu noteikšanas 
kārtība ir saderīga ar efektīvu 
konkurences sargāšanu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Parlamentu un Padomi jautājumā 
par nākamās paaudzes piekļuvi, panākot līdzsvaru starp nepieciešamību veicināt 
ieguldījumus un konkurenci.
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Grozījums Nr. 157
Erika Mann

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
2. pants – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 4.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

aa) iekļauj šādu 4.a pantu:
„Cenu starpības samazinājuma 
piemērošana netraucē jaunu tirgu un 
infrastruktūru attīstībai. Šajā nolūkā 
valsts pārvaldes iestādes ņem vērā 
infrastruktūras ieguldījumu nosacījumus 
un ilgtermiņa riska sadales līgumu 
nosacījumus uzskata par atsauci 
pārbaudes piemērošanā.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir kompromiss, pamatojoties uz Parlamenta pirmā lasījuma punkta tekstu. Cenu 
starpības samazināšanas pārbaudes attiecas arī uz jauniem tīkliem, tajā pašā laikā tās 
negrauj piekļuves kārtību un spēju piedāvāt pievilcīgus produktus.

Grozījums Nr. 158
Gunnar Hökmark

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
2. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Ja valsts regulatīvā iestāde secina, ka 
nosakot saskaņā ar 9. un 13. pantu 
attiecīgus pienākumus nav izdevies 
izveidot efektīvu konkurenci un ka ir 
konstatētas būtiskas un pastāvīgas 
konkurences problēmas/ tirgus nepilnības 
saistībā ar dažu piekļuves produktu 

1. Ja valsts regulatīvā iestāde secina, ka 
nosakot saskaņā ar 9. un 13. pantu 
attiecīgus pienākumus nav izdevies 
izveidot efektīvu konkurenci un ka ir 
konstatētas būtiskas un pastāvīgas 
konkurences problēmas/ tirgus nepilnības 
saistībā ar dažiem piekļuves produktu 
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vairumtirdzniecības nodrošināšanu, tā, kā 
ārkārtas pasākumu, saskaņā ar Direktīvas 
8. panta 3. punkta otrās daļas noteikumiem 
var uzlikt vertikāli integrētiem 
uzņēmumiem pienākumu nodot ar minēto 
piekļuves produktu vairumtirdzniecības 
nodrošināšanu saistītas darbības neatkarīgi 
strādājošai uzņēmējdarbības vienībai.

tirgiem, tā, kā ārkārtas pasākumu, saskaņā 
ar direktīvas 8. panta 3. punkta otrās daļas 
noteikumiem var uzlikt vertikāli 
integrētiem uzņēmumiem pienākumu nodot 
ar attiecīgu piekļuves produktu 
vairumtirdzniecības nodrošināšanu saistītas 
darbības neatkarīgi strādājošai 
uzņēmējdarbības vienībai.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu par funkcionālo nošķiršanu, tostarp 
lēmumu pieņemšanas procesa pielāgošanu tirgus analīzes procedūrai, ko uzņēmušies 
regulatori.

Grozījums Nr. 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
2. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/19/EK
13.a pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Ja valsts regulatīvā iestāde secina, ka 
nosakot saskaņā ar 9. un 13. pantu 
attiecīgus pienākumus nav izdevies 
izveidot efektīvu konkurenci un ka ir 
konstatētas būtiskas un pastāvīgas 
konkurences problēmas/ tirgus nepilnības 
saistībā ar dažu piekļuves produktu 
vairumtirdzniecības nodrošināšanu, tā, kā 
ārkārtas pasākumu, saskaņā ar Direktīvas 
8. panta 3. punkta otrās daļas noteikumiem 
var uzlikt vertikāli integrētiem 
uzņēmumiem pienākumu nodot ar minēto 
piekļuves produktu vairumtirdzniecības 
nodrošināšanu saistītas darbības neatkarīgi 
strādājošai uzņēmējdarbības vienībai.

1. Ja valsts regulatīvā iestāde secina, ka 
nosakot saskaņā ar 9. un 13. pantu 
attiecīgus pienākumus nav izdevies 
izveidot efektīvu konkurenci un ka ir 
konstatētas būtiskas un pastāvīgas 
konkurences problēmas/ tirgus nepilnības 
saistībā ar dažiem piekļuves produktu
tirgiem, tā, kā ārkārtas pasākumu, saskaņā 
ar direktīvas 8. panta 3. punkta otrās daļas 
noteikumiem var uzlikt vertikāli 
integrētiem uzņēmumiem pienākumu nodot 
ar attiecīgu piekļuves produktu 
vairumtirdzniecības nodrošināšanu saistītas 
darbības neatkarīgi strādājošai 
uzņēmējdarbības vienībai.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu par funkcionālo nošķiršanu, tostarp 
lēmumu pieņemšanas procesa pielāgošanu tirgus analīzes procedūrai, ko uzņēmušies 
regulatori.

Grozījums Nr. 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
2. pants – 12. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
II pielikums A daļa – 1. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

c) apstākļos, kad atsevišķa piekļuve 
tehniski vai ekonomiski nav iespējama, 
atbilstošas saistības, kas piedāvā 
līdzvērtīgu funkcionalitāti.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums daļēji atjauno EP grozījumu, kurš atbilst Padomes iesniegtajam apsvērumam.

Grozījums Nr. 161
Gunnar Hökmark

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
2. pants – 12. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
II pielikums A daļa – 1. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

c) apstākļos, kad atsevišķa piekļuve 
tehniski vai ekonomiski nav iespējama, 
atbilstošas saistības, kas piedāvā 
līdzvērtīgu funkcionalitāti.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums daļēji atjauno EP grozījumu, kurš atbilst Padomes iesniegtajam apsvērumam.

Grozījums Nr. 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
3. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/20/EK
3. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Piemēro arī šādu definīciju: 2. Piemēro arī šādas definīcijas:
„vispārējā atļauja” ir tiesiskais regulējums, 
ko saskaņā ar šo direktīvu izveidojusi 
dalībvalsts, paredzot tiesības nodrošināt 
elektronisko komunikāciju tīklus vai 
pakalpojumus un nosakot nozarei 
specifiskus pienākumus, kas var attiekties 
uz visiem vai uz atsevišķiem elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
veidiem.”

„vispārējā atļauja” ir tiesiskais regulējums, 
ko saskaņā ar šo direktīvu izveidojusi 
dalībvalsts, paredzot tiesības nodrošināt 
elektronisko komunikāciju tīklus vai 
pakalpojumus un nosakot nozarei 
specifiskus pienākumus, kas var attiekties 
uz visiem vai uz atsevišķiem elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
veidiem.”

„Eiropas mēroga bezvadu elektronisko 
komunikāciju tīkls vai pakalpojums” ir 
bezvadu elektronisko komunikāciju tīkls 
vai pakalpojums, kurš ir pieejams 
lielākajā daļā dalībvalstu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Padomi un Parlamentu, sniedzot 
definīciju Eiropas mēroga pakalpojumiem, kurus var nošķirt no parastiem pārrobežu 
dimensijas pakalpojumiem un kuri atspoguļo Eiropas mēroga dimensiju.
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Grozījums Nr. 163
Herbert Reul

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
3. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/20/EK
3. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Piemēro arī šādu definīciju: 2. Piemēro arī šādas definīcijas:
„vispārējā atļauja” ir tiesiskais regulējums, 
ko saskaņā ar šo direktīvu izveidojusi 
dalībvalsts, paredzot tiesības nodrošināt 
elektronisko komunikāciju tīklus vai 
pakalpojumus un nosakot nozarei 
specifiskus pienākumus, kas var attiekties 
uz visiem vai uz atsevišķiem elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
veidiem.”

„vispārējā atļauja” ir tiesiskais regulējums, 
ko saskaņā ar šo direktīvu izveidojusi 
dalībvalsts, paredzot tiesības nodrošināt 
elektronisko komunikāciju tīklus vai 
pakalpojumus un nosakot nozarei 
specifiskus pienākumus, kas var attiekties 
uz visiem vai uz atsevišķiem elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
veidiem.”

„Eiropas mēroga bezvadu elektronisko 
komunikāciju tīkls vai pakalpojums” ir 
bezvadu elektronisko komunikāciju tīkls 
vai pakalpojums, kurš ir pieejams 
lielākajā daļā dalībvalstu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts panākt kompromisu starp Padomi un Parlamentu, sniedzot 
definīciju Eiropas mēroga pakalpojumiem, kurus  var nošķirt no parastiem pārrobežu 
dimensijas pakalpojumiem un kuri  atspoguļo Eiropas mēroga dimensiju.

Grozījums Nr. 164
Herbert Reul

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
3. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants (jauns)
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

3a) Iekļauj šādu 6.a pantu:
„6.a pants
Saskaņošanas pasākumi
1. Neierobežojot šīs direktīvas 5. panta 
1. un 2. punktu un Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 9. pantu, Komisija var 
pieņemt īstenošanas pasākumus:
a) lai noteiktu radiofrekvenču joslas, kuru 
izmantošanai izsniedz vispārēju atļauju;
b) lai saskaņotu procedūras vispārēju 
atļauju izsniegšanai daudziem 
uzņēmumiem, nodrošinot Eiropas mēroga 
elektronisko komunikāciju tīklus vai 
pakalpojumus;
c) Lai saskaņotu II pielikumā paredzētos 
nosacījumus vispārēju atļauju 
piešķiršanai uzņēmumiem, kuri nodrošina 
elektronisko sakaru tīklus vai 
pakalpojumus visā Eiropā. 
Šos pasākumus, kas paredzēti šās 
direktīvas nebūtisku elementu grozīšanai, 
to papildinot, pieņem saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
22. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
2. Attiecīgā gadījumā 1. punktā minētajos 
pasākumos var paredzēt iespēju 
dalībvalstīm iesniegt pamatotu 
pieprasījumu par daļēju izņēmumu un/vai 
pagaidu atkāpi no šiem pasākumiem.
Komisija novērtē šāda pieprasījuma 
pamatotību, ņemot vērā specifiskos 
apstākļus dalībvalstī, un var piešķirt 
daļēju izņēmumu vai pagaidu atkāpi, vai 
abus minētos, ja vien tas pārmērīgi 
neaizkavē 1. punktā minēto īstenošanas 
pasākumu izpildi vai nerada konkurences 
vai regulējuma pārmērīgas atšķirības 
dažādās dalībvalstīs.

Or. en
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir panākt kompromisu starp Padomi un Parlamentu. Komitoloģijas 
procedūrai vajadzētu attiekties tikai uz radiofrekvenču joslām, kuru izmantošanai izsniedz 
vispārējas atļaujas.

Grozījums Nr. 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
3. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/20/EK
6.apants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4a) Iekļauj šādu 6.a pantu:
„6.a pants
Saskaņošanas pasākumi
1. Neierobežojot šīs direktīvas 5. panta 
1. un 2. punktu un Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 9. pantu, Komisija var 
pieņemt īstenošanas pasākumus:
a) lai noteiktu radiofrekvenču joslas, kuru 
izmantošanai izsniedz vispārēju atļauju;
b) lai saskaņotu procedūras vispārēju 
atļauju izsniegšanai daudziem 
uzņēmumiem, nodrošinot Eiropas mēroga 
elektronisko komunikāciju tīklus vai 
pakalpojumus;
c) lai saskaņotu II pielikumā paredzētos 
nosacījumus vispārēju atļauju 
piešķiršanai uzņēmumiem, kuri nodrošina 
elektronisko sakaru tīklus vai 
pakalpojumus visā Eiropā.  
Šos pasākumus, kas paredzēti šās 
direktīvas nebūtisku elementu grozīšanai, 
to papildinot, pieņem saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
22. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
2. Attiecīgā gadījumā 1. punktā minētajos 
pasākumos var paredzēt iespēju 
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dalībvalstīm iesniegt pamatotu 
pieprasījumu par daļēju izņēmumu un/vai 
pagaidu atkāpi no šiem pasākumiem.
Komisija novērtē šāda pieprasījuma 
pamatotību, ņemot vērā specifiskos 
apstākļus dalībvalstī, un var piešķirt 
daļēju izņēmumu vai pagaidu atkāpi, vai 
abus minētos, ja vien tas pārmērīgi 
neaizkavē 1. punktā minēto īstenošanas 
pasākumu izpildi vai nerada konkurences 
vai regulējuma pārmērīgas atšķirības 
dažādās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir panākt kompromisu starp Padomi un Parlamentu. Komitoloģijas 
procedūrai vajadzētu attiekties tikai uz radiofrekvenču joslām, kuru izmantošanai izsniedz 
vispārējas atļaujas.

Grozījums Nr. 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
pielikums – 2. punkts – h apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
pielikums – A daļa – 19. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

19. To uzņēmumu pārskatāmības 
pienākumi, kas sniedz sabiedrībai 
elektronisko sakaru pakalpojumus ar mērķi 
nodrošināt pilnīgu pārklājumu, saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 8. 
pantā izklāstītajiem mērķiem un 
principiem, publiskošana saistībā ar 
plūsmas pārvaldes politiku, un, ja tas 
vajadzīgs un ir samērīgi, valsts pārvaldes 
iestāžu piekļuve šādai informācijai, kas 
vajadzīga, lai apstiprinātu publiskošanas 
pareizumu.

19. To uzņēmumu pārskatāmības 
pienākumi, kas sniedz sabiedrībai 
elektronisko sakaru pakalpojumus ar mērķi 
nodrošināt pilnīgu pārklājumu, tostarp 
neierobežotu piekļuvi saturam, 
pakalpojumiem un lietojumiem un to 
izplatīšanu, saskaņā ar Direktīvas 
2002/21/EK (Pamatdirektīva) 8. pantā 
izklāstītajiem mērķiem un principiem, 
publiskošana saistībā ar plūsmas pārvaldes 
politiku, un, ja tas vajadzīgs un ir samērīgi, 
valsts regulatīvo iestāžu piekļuve šādai 
informācijai, kas vajadzīga, lai apstiprinātu 
publiskošanas pareizumu.
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Or. en

Pamatojums

Būtu jāsaglabā pilnīga pārklājuma pamatprincips, kas ietver gala lietotāju tiesības piekļūt 
izvēlētajam saturam, pakalpojumiem un lietotnēm un izplatīt to internetā. 

Grozījums Nr. 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
pielikums – 2. punkts – h apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
pielikums – A daļa – 19. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

19. To uzņēmumu pārskatāmības 
pienākumi, kas sniedz sabiedrībai 
elektronisko sakaru pakalpojumus ar mērķi 
nodrošināt pilnīgu pārklājumu, saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 8. 
pantā izklāstītajiem mērķiem un 
principiem, publiskošana saistībā ar 
plūsmas pārvaldes politiku, un, ja tas 
vajadzīgs un ir samērīgi, valsts pārvaldes 
iestāžu piekļuve šādai informācijai, kas 
vajadzīga, lai apstiprinātu publiskošanas 
pareizumu.

19. To uzņēmumu pārskatāmības 
pienākumi, kas sniedz sabiedrībai 
elektronisko sakaru pakalpojumus ar mērķi 
nodrošināt pilnīgu pārklājumu, tostarp 
neierobežotu piekļuvi saturam, 
pakalpojumiem un lietojumiem un to 
izplatīšanu, saskaņā ar Direktīvas 
2002/21/EK (Pamatdirektīva) 8. pantā 
izklāstītajiem mērķiem un principiem, 
publiskošana saistībā ar plūsmas pārvaldes 
politiku, un, ja tas vajadzīgs un ir samērīgi, 
valsts regulatīvo iestāžu piekļuve šādai 
informācijai, kas vajadzīga, lai apstiprinātu 
publiskošanas pareizumu.

Or. en
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